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A kézikönyv változatainak jegyzéke
A. változat			2009. május			Új kiadás

OPR360U A0509

C. változat			2011. július				A kézikönyv frissítése, a 7.0
szoftververzióról szóló melléklettel
és az O2-érzékelő jótállásának javított
változatával. Vegyes szövegfrissítések
a következő oldalakon: 1-6, 1-7, 1-10,
2-2, 3-4, 4-1, 4-2, 4-4, 4-17, 6-13, 6-14,
7-4, 8-4, 8-9, 8-10, I-3.
D. változat			2011. szeptember		A 7.0 szoftverre vonatkozó melléklet
eltávolítása
E. változat			2012. szeptember		A kézikönyv frissítése, amely
a következőket is tartalmazza:
7.0 és ennél frissebb szoftververzió,
NIF funkciókat és P0.1 manővereket
is tartalmaz.
F. változat			2012. december		A következőket is tartalmazó frissítés:
rajzmódosítások, valamint az 5-3.
oldalon található táblázat javítása:
Riasztási előzmények kiegészítése
a Készülékhiba és Adatbeolvasási hiba
részekkel.
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B. változat			2011. június				Kezelői kézikönyv átdolgozás értesítés
mellékelve a belső akkumulátorral
kapcsolatos frissítéssel újratöltés
ütemezése, hozzáadva: szabadalom
száma és az O2-érzékelővel kapcsolatos
jótállás frissítése.

Kapcsolatfelvétel
Telefonszám: +1 714 427 5811 vagy 1 800 451 3111 (kizárólag az Egyesült
Államokban)
Fax: +1 714 427 0489
OPR360U A0509

Elérhető: Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 óra között (PST, Csendes-óceáni idő)
24 órás támogatás:
Műszaki segélyszolgálat melléke: 500
Klinikai ügyfélszolgálat melléke: 123
E-mail:
Ügyfélszolgálati osztály: customers@ventilators.com
Klinikai képzés és támogatás: clinical@ventilators.com
Műszaki szolgálat és támogatás: techservice@ventilators.com
Internet: www.ventilators.com
Szállítási cím:
Attn: Receiving Dept.
1620 Sunflower Avenue, Costa Mesa, CA 92626 USA
Hivatalos képviselet az Európai Közösségben: EC REP
Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands

A szerzői jog védelme
© Copyright 2012 Newport Medical Instruments, Inc. Minden jog fenntartva.
A Newport e360 lélegeztetőgép gyártása a Newport Medical Instruments,
Inc. szabadalmi információi alapján történik. A Newport e360 a 6,439,229.
számú szabadalom védelme alatt áll.
A jelen útmutatóban található információk a Newport Medical Instruments,
Inc. kizárólagos tulajdonát képezik, és engedély nélkül nem másolhatók.
bármikor
A0509
5-1A Newport Medical Instruments, Inc. előzetes figyelmeztetés nélkülOPR360U
módosíthatja az útmutatót, illetve másik útmutatóval helyettesítheti.
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Ügyfélszolgálat melléke: 282

KIHAJTHATÓ RAJZOK
Szolgáljanak ezek a rajzok referenciaként a kézikönyv egyes
részeinek áttekintése során.
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Riasztások képernyő
• Magas Paw
• Alacsony Paw
• Magas MVE
• Alacsony MVE
• Magas légz.szám
• Apnoe
• Szétkapcsolási
küszöbérték

2

Főképernyő
• Hullámok
• Folyamatgörbék
• Számértékek
• Trendek
• Kimerevítés/
Mentés

Bővített funkciók
• Belégz. tartás
• Kilégz. tartás
• Eseményelőzmények
• Mentés
• Kimerevítés

Beállítás és
kalibrálás
• Légzőkör
ellenőrzése
• Érzékelők
• Páciensbeállítás
• Gyorsbeállítás*
• Műszaki

• Riasztási előzmények
• Riasztás hangereje
• Riasztási hangjelzések
• Mentés

5

1

6

1

Oxigénbemenet

8

VGA-csatlakozás

2

Levegőbemenet

9

USB-csatlakozás

3

Távriasztó csatlakozása

10

Hűtőventilátor

4

Riasztás hangszórója

11

Ekvipotenciális földelés dugója

Páciensbeállítás
Páciens (típusa)
Ideális testtömeg
Térfogategységek
(ml, ml/lb/kg)
Sóhajtás
Légzőkör típusa
Szivárgáskomp.
Compliance komp.

Légzőkörteszt
(csak a lélegeztetőgép készenléti
állapotában)
Szivárgás, compliance, áramlásérzékelő
kalibrálási és ellenállási tesztet végez
Érzékelők
Áramlásérzékelő kalibrálása
O2-érzékelő kalibrálása

1

3. fél párásítója

4

Támaszkar sínfékkel

5

Külső riasztás elnémítása

12

Hálózati csatlakozó

2

e360 lélegeztetőgép

5

Páciens légzőköre

6

Ki/Be (főkapcsoló)

13

Biztosítékfiók

Gyorsbeállítás*
(csak a lélegeztetőgép készenléti
állapotában)
Megadja az indulási lélegeztetési
beállításokat

3

Opcionális 17”-os kijelző monitor

6

Kocsi

7

RS232-csatlakozás

14

Külső akkumulátor csatlakozója

*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

Műszaki
Kommunikációs
protokoll
Kijelző fényereje
Képernyőfájlok
Eseményelőzményfájlok
Dátumformátum
Év beállítása
Nap beállítása
Óra beállítása
Perc beállítása
Területi
– Tengerszint feletti
magasság
– Nyelv
– Nyomásegységek

F-1. ábra: Newport e360 lélegeztetőgép kiegészítőkkel

F-2. ábra: Newport e360 hátlapja

F-3. ábra: GUI navigációs térkép

Kiegészítők

Hátlap

Navigációs térkép
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1

Riasztás elnémítása gomb és jelző

2

Riasztás visszaállítása gomb

3

Grafikus felhasználói interfész

4

360SDgr-os riasztási lámpa

5

Riasztások képernyő menügombja

6

GUI képernyőgombok
•Főképernyő menügomb
•Bővített funkciók menügomb
•Beállítás és kalibrálás menügomb

7

Nyomás oszlopdiagram

8

Lélegeztetésvezérlők

9

Beállítógomb

10

Jóváhagyás gomb

11

Speciális funkciók
•Noninvazív gomb
•Manuális befúvás
•O2 (3 perc) gomb

12

Üzemmódok/Légvételtípusok gomb

13

Áramforrás-kijelzők

#3

Grafikus felhasználói interfész

MEGJEGYZÉS: A Légzőkör ellenőrzése funkció kizárólag Standby (készenléti)
állapotban elérhető (csak, ha a főkapcsoló be van kapcsolva).
Ne használjon teszttüdőt a légzőkör elzárásához a légzőkör ellenőrzése során.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne csatlakoztassa készenléti állapotban a lélegeztetőgépet
a pácienshez.

– Képernyőnavigálás

F-4. ábra: Vezérlőpult – Angol verzió

Vezérlőpult

A

GUI állapotsáv

B

Fő kijelzési terület

C

Adatkészletek sáv

D

Adatkészletek érintőgomb

E

GUI menü érintőgombok

F-5. ábra: Légzőkör ellenőrzése képernyő

Légzőkör ellenőrzése
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Az e360 lélegeztetőgép egy egyszerűen használható és karbantartható,
nagyteljesítményű mikroprocesszor által vezérelt lélegeztetőgép. Az e360
rendelkezik egy kettős szervo típusú gázleadási rendszerrel, egy szervo
szabályozású aktív kilégzőszeleppel, egy egyszerűen használható interfésszel
és egy érintőképernyős grafikus monitorral. Az elektronikusan szabályozott
bemeneti gázkeverő rendszer hatékonyabb, mint a hagyományos pneumatikus
keverők, ugyanis ez utóbbiaknak ki kell vezetniük a gázt a rendszerből, hogy
egyenletes és pontos koncentrációjú oxigénleadást biztosíthassanak. A kettős
szervo azonnal reagál a beállított FIO2 (belélegzett oxigénfrakció) értékét
érintő változásokra. Ha a lélegeztetőgép belső akkumulátora teljesen fel
van töltve, mintegy 60 percnyi működéshez elegendő tartalék energia áll
rendelkezésre. Ezenkívül az e360 rendelkezik távoli riasztási (nővérhívó)
és külső riasztáselnémítási csatlakozásokkal, egy RS232 interfésszel, amellyel
központi monitorozási rendszerekhez csatlakoztatható, egy VGA-porttal,
amellyel külső monitorhoz csatlakoztatható, valamint egy USB-porttal a szoftver
feltöltéséhez, illetve a mentett fájlok letöltéséhez.
OPR360U A0509

Az e360 bekapcsolásakor a bekapcsolási önellenőrzés (POST) során a rendszer
ellenőrzi a lélegeztetőgép szoftverének és hardverének épségét. Működés
közben a lélegeztetőgép rendszeresen kalibrálja a nyomásátalakítót és teszteli
a szoftvert a monitorozott és megjelenített adatok pontosságát biztosítandó.
A felhasználó által indított légzőkör-ellenőrzés teszteli a légzőkörben jelenlévő
szivárgásokat, méri a légzőkör compliance-t és ellenállást, továbbá kalibrálja
a kilégzési áramlásérzékelőt. A felhasználó által indított érzékelőkalibrálási
tesztek lehetővé teszik az oxigén- és kilégzési áramlásérzékelők kalibrálását.
Valamennyi légvételtípushoz és üzemmódhoz felnőtt vagy gyermek/csecsemő
páciensek számára alkalmas különféle lélegeztetési és riasztási beállítás
tartozik. Az e360 lélegeztetőgépen a következő riasztási határértékek állíthatók
be: magas és alacsony légúti csúcsnyomás riasztás, magas és alacsony
kilégzési perctérfogat/biztonsági támogatási lélegeztetés, magas légzésszám,
szétkapcsolási küszöbérték és apnoe. A gép a következő funkciók esetében
rendelkezik beépített riasztásokkal: O2 monitorozása, O2- és áramlásérzékelők,
alacsony alapnyomás, magas alapnyomás, tartósan magas alapnyomás,
lélegeztetőgép-beállítások megsértése, alacsony akkumulátortöltöttség,
gázellátási hiba, készülékhiba és áramforrásváltás.
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A lélegeztetőgép monitorozza és megjeleníti az áramforrást, a kilélegzett
térfogatokat, a csúcsáramlásokat, a légzésidőzítő paramétereket (I:E arány,
légzésszám és belégzési idő), a leadott oxigénkoncentrációt, a páciens
nyomásértékeit (csúcs, plató, átlagos légúti, alap), valamint a tüdőmechanikát.
OPR360U A0509
Kilégzés alatt az e360 rézsútos áramlást használ a kilélegzett CO2 kimosására,
valamint a hőmérséklet, a páratartalom és az alapnyomás stabilizálására
a légzőkörben. A légvételek közötti stabil alapnyomás segítségével minimálisra
csökkenthető az autotriggerelés.
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1 Bevezetés
A fűtött kilégzési rendszer alacsony kilégzési áramlási ellenállással bíró aktív
kilégzőszeleppel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a légzőkör nyomása gyorsan
visszatérjen az alapértékre, és csökkenti az automatikus PEEP lehetőségét.
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1-1. ábra: Newport e360 lélegeztetőgép

Alkalmazási javallat

Az e360 lélegeztető rendszer rendeltetése invazív és noninvazív
légzéstámogatás és -monitorozás biztosítása légzési elégtelenségben vagy
nehézlégzésben szenvedő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára.
Az e360 lélegeztető rendszer kizárólag orvosi rendelvényre használható.
Kizárólag olyan egészségügyi szakemberek használhatják, akik megfelelő
képzésben részesültek a lélegeztető rendszer használatát tekintve, valamint
megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a légzéstámogatás terén.
Az e360 lélegeztető rendszer kórházakban, egészségügyi létesítményekben
vagy kórházon belüli szállítás során használható.
A felhasználási környezettel kapcsolatos részletes információk a 8. fejezetben
(Specifikációk) találhatók meg.

A kézikönyvről
Kihajtható ábrák
OPR360U A0509
5-1A gyakran hivatkozott ábrákat tartalmazó kihajtható oldalakat a kézikönyv
elején és végén helyeztük el. Ezek a kihajtható oldalak könnyen elérhető
referenciaként szolgálnak és az F-X-ként jelölt ábrákat tartalmazzák.
Az F-1. és F-5. közötti ábrák a kézikönyv elején található kihajtható lapon
helyezkednek el, az F-6. és F-12. közöttiek pedig a hátsó kihajtható lapon.
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Bevezetés
1. rész – Bevezetés
Ez a rész az e360 lélegeztető rendszer biztonságos használatára vonatkozó
információkat tartalmazza, továbbá a kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalókat,
általános figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.
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2. rész – A lélegeztetőgép áttekintése
Itt találja a térképet és az irányokat, amelyek segítenek elérni a célját. A fejezet
összefoglalja a lélegeztető rendszer elemeit, vezérlőit és funkcióit.
3. rész – Kicsomagolás, összeszerelés és biztonsági ellenőrzés
Ez a rész a „rakjuk össze/állítsuk be” információkat tartalmazza. Használja
ezt a fejezetet útmutatóként a lélegeztetőgép első alkalommal történő
beállításához és a biztonsági ellenőrzés elvégzéséhez. Rendelkezésre áll egy
minta nyilvántartási lap is, amely a biztonsági ellenőrzés eredményeinek
dokumentálására szolgál.
4. rész – Beállítás a pácienshasználathoz
Ez a „hogyan használjuk” rész. Bemutatja, hogyan kell beállítani
a lélegeztetőgépet egy adott páciens számára, valamint a lélegeztetés
során gyakran alkalmazott funkciók kezelését.
5. rész – Riasztások
Ez a rész a riasztási rendszerekkel és a riasztási hibaelhárítással kapcsolatos
információkat tartalmazza.
6. rész – Tisztítás és karbantartás
Feltétlenül kövesse ezeket az irányelveket a lélegeztetőgép tisztítása,
ismételt felhasználása, karbantartása, tárolása és szállításhoz történő
becsomagolása során.
7. rész – Az üzemmódok, légvételtípusok és speciális funkciók magyarázata
Ez a kézikönyv „hogyan működik” hivatkozási fejezete, amely az e360
légvételtípusainak, üzemmódjainak és speciális funkcióinak általános
leírását tartalmazza.
8. rész – Specifikációk
Ebben a részben találhatók meg a különböző értéktartományok, fizikai
méretek, valamint a beállításokra, vezérlőkre, riasztásokra és kijelzőkre
vonatkozó információk.
Nyomtatási szabályok
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A kézikönyvben a vezérlők, a gombok és a riasztások dőlt betűkkel jelennek
meg abban a formában, ahogyan a lélegeztetőgépen láthatók (például SPONT
OPR360U A0509
a spontán üzemmód jelölésére).
FIGYELMEZTETÉS: A Figyelmeztetés egy olyan állapot leírása, amely személyi
sérülést okozhat.
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1 Bevezetés
Vigyázat! A Vigyázat! figyelemfelhívás olyan állapotot ír le, amely a berendezés
károsodásához vezethet.
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MEGJEGYZÉS: A megjegyzések fontos információkat emelnek ki, vagy
a felhasználó további kényelmét szolgálják.
OPR360U A0509

Változatok és konfigurációk
Ez a kézikönyv az e360 lélegeztető rendszer 7.1 vagy ennél újabb
szoftververziójára vonatkozik. Ez a lélegeztető rendszer három
konfigurációban kapható: e360S, e360P és e360E. Az 1-1. táblázat
tartalmazza az egyes konfigurációkkal kapcsolatos részleteket.
MEGJEGYZÉS: A kézikönyv az e360T típushoz is használható, amennyiben
hozzáadják a T modellről szóló függeléket (ADDOPR360T).

Eltérő jellemzők

e360S

e360P

e360E

Automatikus meredekségemelkedés

NE

Igen

Igen

Flex ciklus (automatikus kilégzési küszöbérték)

NE

Igen

Igen

Céltérfogatos nyomásvezérlés

NE

Igen

Igen

Kilégzőszelep megnyitása (kétfázisú
nyomáskioldó lélegeztetéshez)

NE

Igen

Igen

Kiterjesztett légzéstérfogat- és légzésszámtartományok

Igen

NE

Igen

1-1. táblázat: Az e360 lélegeztetőgép-modell konfigurációi
(NE = nem elérhető)
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Rövidítés

A vezérlőpult jelölései

WW

Angol

ES

Spanyol

PT

Portugál

JP

Japán

CN

Kínai

SY

Jelmagyarázat

RU

Orosz

OPR360U A0509

1-2. táblázat: Az e360 lélegeztetőgép vezérlőpultján található jelölési
konfigurációk
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Bevezetés
A szervizelésre vonatkozó irányelvek
Rendszeres szerviz
A szervizelést rendszeres időközönként olyan szakembereknek
kell elvégezniük, akik kifejezetten a Newport e360 lélegeztetőgép
karbantartására és javítására vonatkozó képzésben részesültek.
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Teljes szervizelési jegyzőkönyv
Az e360 lélegeztető rendszeren elvégzett valamennyi szervizelési
munkálatot rögzíteni kell a szerviznaplóban a kórházi eljárásrendnek,
valamint a helyi és országos jogszabályoknak megfelelően.

Felelősségkizáró nyilatkozatok
A Newport Medical nem felelős az e360 lélegeztető rendszer biztonságos
üzemeltetéséért, amennyiben a jelen dokumentumban ismertetett, az eszköz
rendeltetésére, a jogosult felhasználókra és az alkalmazási környezetre
vonatkozó előírásokat nem tartják be.
A Newport Medical nem felelős az e360 lélegeztető rendszer biztonságos
üzemeltetéséért, amennyiben a jelen dokumentumban ismertetett
üzemeltetési és karbantartási utasításokat nem követik, illetve
ha a karbantartást vagy a javítást olyan személyek végzik el, akik nem
részesültek megfelelő szakmai képzésben.
A Newport Medical elhárít a termék módosításának vagy változtatásának
következményeivel kapcsolatos minden felelősséget, továbbá minden
olyan következménnyel kapcsolatos felelősséget, amely a lélegeztetőgép
olyan kombinációjából származik a Newport Medical vagy egyéb gyártók
termékeivel, amely kombinációkat a Newport Medical nem fogadott el.

Figyelmeztetések
Kövesse a biztonságra vonatkozó alábbi irányelveket. A dokumentumban
mindenütt szerepelnek az adott témára vonatkozó további
figyelmeztetések is.
Általános figyelmeztetések
A lélegeztetőgép valamennyi vezérlési és riasztási határértékének meg kell
felelnie a páciens állapotának, az orvos előírásainak megfelelően.

5-1

OPR360U A0509

Egy lélegeztetőgéphez csatlakoztatott páciens esetében az orvosi
személyzetnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a páciens állapotát,
és fel kell figyelnie a monitorozott és beállított értékek közötti minden olyan
jelentős eltérésre, amelyek a lélegeztetőgép működési hibájára utalhatnak.
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1 Bevezetés
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Az e360 lélegeztetőgép használatakor álljon rendelkezésre valamilyen
alternatív lélegeztetési módszer is. Ha kétségek merülnek fel a lélegeztetőgép
működésével vagy monitorozási funkcióival kapcsolatban, a lélegeztetőgépet
nem szabad tovább használni, és alternatív lélegeztetési módszerhez kell
folyamodni.
OPR360U A0509

Amikor egy pácienst e360 lélegeztetőgéppel lélegeztetnek, mindig használni
kell a megfelelő monitorokat, amelyek révén biztosítható a megfelelő
oxigenizáció és lélegeztetés (például pulzoximétert és kapnográfot).
Az e360 használata során álljon rendelkezésre valamilyen alternatív, magas
és alacsony érték riasztást biztosító oxigénmonitorozási módszer, arra az esetre,
ha a beépített oxigénmonitor nem elérhető az oxigénérzékelő letiltása, hibája
vagy hiánya miatt.
Mindig ügyelni kell arra, hogy a gondozó biztosan meghallja, ha megszólal
a hangriasztás. A lélegeztetőgépet nem szabad olyan környezetben használni,
amelyben a gondozók nem hallják meg a hangriasztásokat.
Az e360 lélegeztetőgép használata előtt és után ellenőrizze, hogy a légzőkör
valamennyi csatlakozása rendben van-e. Gondoskodjon arról, hogy a légzőkör
valamennyi alkatrésze és a párásító hibátlan legyen, a párásító pedig
megfelelően csatlakozzon.
Mindig ügyeljen a légzőkör tisztaságára.
A hulladékok, reziduumok stb. ártalmatlanítását végezze a megfelelő hatósági
előírásoknak és az intézmény irányelveinek megfelelően.
Kövesse az intézményében elfogadott fertőzéskontrollra vonatkozó
irányelveket.
Képzetlen személyzetnek tilos a lélegeztető rendszert szervizelnie. A nem
megfelelő javítás vagy engedély nélküli módosítás veszélyeztetheti
a biztonságosságot és a páciens sérüléséhez vezethet. A rendszeresen
beütemezett karbantartást kizárólag képzett szerviztechnikus végezheti
az e360 lélegeztetőgép szervizkönyve segítségével.
Szűrővel kapcsolatos figyelmeztetések
Páciens lélegeztetése során – a páciens és a lélegeztetőgép védelme
érdekében – mindig ügyeljen arra, hogy a következő helyeken található
szűrök tiszták és szárazak legyenek:
1. A légzőkör belégzési (To Patient) portja és a belégzőtömlő között
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2. A légzőkör kilégzőtömlője és a kilégzési (From Patient) port között.

Amennyiben a kilégzési (From Patient) portnál nem használnak tiszta és száraz
szűrőt, minden egyes páciens után sterilizálni kell a kilégzőszelepet.
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Bevezetés
Amennyiben a belégzési (To Patient) portnál nem használnak tiszta és száraz
szűrőt, a belégzési csőelosztót sterilizálni kell a páciens lélegeztetése közben
bekövetkező alábbi esemény esetén:
készülékhiba riasztás
levegő/O2-ellátás megszűnése riasztás
tartósan magas alapnyomás riasztás

5-1

OPR360U A0509

•
•
•

(Ezek a riasztások váltják ki a beviteli/nyomáskiegyenlítő szelep
és a kilégzőszelep megnyitását.)
Az aktív párásítás, porlasztás vagy gyógyszerek, illetve folyadékok instillációja
nedvesség felhalmozódását eredményezheti a kilégzési (From Patient) szűrőben.
Ez a következőket okozhatja:
•
•
•
•
•
•

hatástalan szűrés
pontatlan kilégzésitérfogat-monitorozás
kilégzési áramlásérzékelő károsodása
fokozott ellenállás a páciens kilégzésével szemben
kilégzési rendszer elzáródása
triggerelési nehézségek

A piszkos vagy nedves szűrőket a szűrő gyártójának ajánlásai és intézménye
irányelvei szerint cserélje ki/ártalmatlanítsa.
A szűrőket óvatosan kell kezelni a fertőzés kockázatának csökkentése
és a szűrő károsodásának elkerülése érdekében.
Ne merítse a szűrőket semmilyen folyadékba.
Használat után az újrahasználható szűrőket gőzautoklávban kell sterilizálni,
majd ellenőrizni kell az ellenállásukat, a gyártó utasításainak megfelelően.
Tápellátással kapcsolatos figyelmeztetések
A földelés megbízhatóságának megőrzése érdekében a lélegeztetőgépet
kizárólag kórházi szintű csatlakozó aljzathoz szabad csatlakoztatni.
Szervizelés előtt mindig válassza le a lélegeztetőgépet a hálózatról.
Ne használjon olyan légzőköröket, amelyek vezetik az elektromos áramot.
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Bizonyosodjon meg arról, hogy a belső akkumulátor teljesen fel van töltve, hogy
OPR360U A0509
biztosíthassa a lélegeztetőgép áramellátását váltakozóáram-kimaradás
esetén.
A belső akkumulátor működőképességének megőrzése érdekében
az akkumulátort teljesen fel kell tölteni legalább 2 havonta, amikor
a lélegeztetőgép használaton kívül van.
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•
•
•
•
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A berendezést tesztelték és megfelel az orvosi eszközökről szóló 93/42/EGK
irányelv által előírt EMC (elektromágneses kompatibilitási) határértékeknek
(EN 55011, 1. osztály és EN 60601-1-2). Ezek a követelmények elégséges
védelmet nyújtanak a jellegzetes kórházi üzembe helyezés során fellépő
káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát
állít elő, használ fel és sugározhat ki, ezért ha nem az utasításoknak
megfelelően telepítik és használják, káros interferenciába léphet
a szomszédságában található egyéb készülékekkel. Ez azonban nem jelent
biztosítékot arra, hogy adott alkalmazás során nem léphet fel interferencia.
Ha a berendezés káros interferenciába lép más készülékekkel – ami
a berendezés be- és kikapcsolásával ellenőrizhető – a felhasználó az alábbi
módszerek segítségével igyekezzen megszüntetni az interferenciát:
Fordítsa el vagy helyezze át a vevőkészüléket.
Növelje a két készülék közötti távolságot.
Csatlakoztassa a berendezést egy olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez
nem csatlakoztatott más készüléke(ke)t.
Forduljon tanácsért a gyártóhoz vagy a szervizelő szakemberhez.

Az analóg vagy digitális illesztőfelületekhez kapcsolódó kiegészítő
berendezéseket a vonatkozó IEC szabványoknak megfelelően (adatfeldolgozó
berendezések esetén az IEC 60950, orvosi berendezések esetén az IEC
60601) tanúsítani kell. Emellett minden konfigurációnak meg kell felelnie
az IEC 60601-1-1 rendszerszabványnak. Aki a jelbemeneti vagy a jelkimeneti
részekhez további berendezést kapcsol, az orvosi rendszert „konfigurál”, és így
felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen az IEC 60601-1-1 rendszerszabvány
követelményeinek. Ha kétségek merülnek fel, kérjen tanácsot a gyártó helyi
képviselőjének műszaki szolgáltató részlegétől.
Gázellátással kapcsolatos figyelmeztetések
Veszély: Robbanásveszély áll fenn, ha gyúlékony érzéstelenítőszerek
jelenlétében használják. Rendeltetése szerint a rendszer nem használható
érzéstelenítő gázokkal.
Kizárólag száraz, tiszta, részecskementes, sűrített levegőt használjon.
Az oxigénforrás orvosi fokozatú 100%-os oxigén kell, hogy legyen.
Kiegészítő felszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések
A Newport Medical nem garantálhatja harmadik fél által gyártott párásítók
biztonságos használatát és nem járul hozzá ezek használatához az e360
OPR360U A0509
5-1lélegeztetőgéppel. Vegye fel a kapcsolatot a párásítókat gyártó/forgalmazó
harmadik felekkel, hogy információkat szerezzen termékeik megfelelőségéről
és teljesítményjellemzőiről.
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Bevezetés
Óvintézkedések
Kövesse a biztonságra vonatkozó alábbi irányelveket. A dokumentumban
mindenütt szerepelnek az adott témára vonatkozó további óvintézkedések is.

5-1

OPR360U A0509

Kizárólag megfelelő besorolású biztosítékokat használjon.
Ne merítse a lélegeztetőgépet folyékony állagú sterilizálószerekbe és semmilyen
más folyadékba.
Ne permetezzen tisztítóoldatokat közvetlenül a lélegeztetőgép előlapjára
vagy hátlapjára.
Ne hagyja, hogy tisztítóoldat-tócsák maradjanak a lélegeztetőgép
vezérlőpultján vagy a tetején.
A lélegeztetőgépre vagy annak közelébe tilos folyadékot helyezni.
Ellenőrizze a tisztítóvegyületek és sterilizáló berendezések gyártói utasításainak
betartását, hogy biztosítsa biztonságos kezelésüket az eljárások során.
A kilégzési áramlásérzékelő precíz és érzékeny műszer. Kezelése során ügyeljen
arra, hogy a mérőszálakat ne érje károsodás. Ne helyezzen be semmilyen
tárgyat az áramlásérzékelőbe, és ne áramoltasson semmilyen nyomás alatt
lévő folyadékot vagy gázt az érzékelőn keresztül a tisztítási és sterilizálási
folyamat során. Az érzékelő élettartama korlátozott és nagy mértékben
függ attól, hogy a felhasználó mennyire tartja be a biztonságos kezelési
óvintézkedéseket, és hogy mennyire képes kalibrálni az érzékelőt. Telepítés
előtt mindig győződjön meg arról, hogy az áramlásérzékelő teljesen száraz.
Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada szövetségi törvényei
és jogszabályai értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy
orvosi rendelvényre értékesíthető.

A páciensek biztonságával kapcsolatos felelősségvállalás

5-1

A termék helyes és hatékony használata és a kockázatok elkerülése érdekében
használat előtt olvassa el figyelmesen és tartsa be a jelen kézikönyv valamennyi
részét. Mivel a kezelői kézikönyv megírásakor és az e360 lélegeztető
rendszeren használt jelölések alkalmazásakor azt feltételezték, hogy a
gépet kizárólag képzett és gyakorlott szakemberek számára értékesítik és
csak ők használhatják azt olyan orvos irányítása alatt, aki tisztában van a
lélegeztetőgép általános működési jellemzőivel, ez a kézikönyv csak a jelen
lélegeztetőgépre vonatkozó sajátos utasításokat, figyelmeztetéseket és
OPR360U
A0509
óvintézkedéseket tartalmazza. A kézikönyvben nem szerepelnek
utalások
olyan kockázatokra, amelyek nyilvánvalóak az egészségügyi szakemberek
számára, sem pedig a termék helytelen használatának következményeire,
illetve a kóros állapotban lévő pácienseket érintő lehetséges nemkívánatos
hatásokra.
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A termék módosítása vagy helytelen használata veszélyes lehet.
A Newport Medical elhárít a termék módosításának vagy változtatásának
következményeivel kapcsolatos minden felelősséget, továbbá minden
olyan következménnyel kapcsolatos felelősséget, amely a lélegeztetőgép
olyan kombinációjából származik a Newport Medical vagy egyéb gyártók
termékeivel, amely kombinációkat a Newport Medical nem fogadott el.
OPR360U A0509

A lélegeztetőgép üzemeltetőjének felelőssége, hogy kiválassza a berendezés
teljesítményének és a páciens állapotának monitorozását biztosító megfelelő
módszert. A berendezés teljesítményének és a páciens állapotának elektronikus
felügyelete nem helyettesítheti a klinikai jelek közvetlen megfigyelését.
Kizárólag a lélegeztetőgép üzemeltetője felelős a páciensmonitorozás
optimális szintjének kiválasztásáért.

A felelősség korlátozása
A Newport Medical felelőssége, amely a termékek gyártásából
és értékesítéséből, telepítéséből, bemutatásából, értékesítési prezentációjából,
használatából teljesítményéből vagy másképpen származik, illetőleg ezekkel
kapcsolatban áll, ideértve a Newport Medical termékjótállásán alapuló minden
felelősséget is, az előírt kizárólagos feltételek hatálya alá tartozik és ezekre
korlátozódik, akár a jótállás megsértésén vagy bármilyen más intézkedést
igénylő okon alapul, függetlenül a Newport Medicalnak felróható hibától
és függetlenül az intézkedés formájától (korlátozás nélkül ideértve a jótállás
megszegését, a gondatlanságot, a szigorú felelősséget vagy egyebeket).
A fent nevezett kifejezett jótállások helyettesítenek minden egyéb kifejezett
vagy vélelmezett jótállást, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazhatóságra,
bármely célra való alkalmasságra és a jogszerűségre vonatkozó jótállásokat is.
A Newport Medicalt nem terheli felelősség, és a vevő sem jogosult jogorvoslatot
igényelni semmilyen speciális véletlenszerű vagy következményes kárért, vagy
bármely harmadik fél, a termékekből származó vagy ezekkel kapcsolatos,
a vevő irányába felmerülő felelősségéért.
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A lélegeztető rendszer áttekintése
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A lélegeztetőgép beállításait a felhasználó a grafikus felhasználói interfész,
a membrángombok és a tekerőgombok segítségével tudja szabályozni.
A lélegeztetést egy szervoszabályozású visszajelző rendszer monitorozza
és szabályozza folyamatosan. Amikor a mért érték eltér a célértéktől,
az e360 átállítja a gázleadást a célérték elérése érdekében. A rendszer két
gázmodult használ. Amikor levegő és O2 is csatlakozik a lélegeztetőgéphez,
a rendszer összekeveri a gázokat a felhasználó által beállított FIO2
(belélegzett oxigénfrakció) értéknek megfelelően. A gázellátás kórházi
csővezetékrendszeren keresztül, kompresszorból vagy gáztartályokból
biztosítható.
OPR360U A0509

A vezérlőpult elrendezése és címkézése
Az e360 angol nyelvű vezérlőpult mintáját lásd az F-4. ábrán a kihajtható lapon.
Az e360 lélegeztetőgép vezérlőpultja egy grafikus felhasználói interfész(GUI)
érintőképernyőből, membrángombokból, tekerőgombból és jelző LEDekből/fényekből áll. A vezérlőpult különböző címkézési opciókkal rendelhető
meg, különböző nyelvű feliratokkal vagy kizárólag szimbólumos jelölésekkel.
Az e360 szimbólumos vezérlőpultjának mintáját és a szimbólumok
meghatározását lásd az F-12. ábrán a kihajtható lapon.

Grafikus felhasználói interfész (GUI) kijelző
és a vezérlőgombok
Az e360 grafikus felhasználói interfésze gyors navigálást tesz lehetővé
a felhasználó számára a különféle monitorozási, egyedi beállítási, automatikus
kalibrálási, numerikus, hullámforma és folyamatgörbék között.
A GUI képernyő mintáját és vezérlőgombjainak meghatározását lásd az F-4.
ábrán a kihajtható lapon.
Navigációs térkép a GUI menükhöz
A GUI menü navigálásának folyamatábráját lásd az F-3. ábrán a kihajtható
lapon.

Az előlap alsó részének elrendezése
5-1
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Az e360 előlapjának alsó részén pácienscsatlakozási portok találhatók,
és innen könnyen hozzáférhető a kilégzőszelep és az áramlásérzékelő.
Lásd a 2-1. ábrát.
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1.
2.
3.
4.
5.

Belégzési (To Patient) port 22 mm-es külső átmérő
Kilégzési (From Patient) port 22 mm-es külső átmérő
Kilégzőszelep
Kilégzési áramlásérzékelő
Áramlásérzékelő kábelcsatlakozása

2-1. ábra: Az előlap alsó részének elrendezése

Hátlap elrendezése
Az e360 hátlapján található a főkapcsoló, a levegő/oxigén bemenetek és más
csatlakozók különböző külső eszközökhöz.
A hátlap nézetét és a csatlakozók leírását lásd az F-2. ábrán a kihajtható lapon.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy az e360 teljesen le van-e kapcsolva,
mielőtt újra bekapcsolná a főkapcsolót. Ha a főkapcsolót lekapcsolja, majd túl
gyorsan visszakapcsolja, és a képernyő nem töltődik be megfelelően, kapcsolja
le ismét a főkapcsolót, és várjon 15 másodpercig, mielőtt újra bekapcsolná
(ON) a lélegeztetőgépet.

A vezérlőpanel navigálása
Az e360 vezérlőpultján elérhető itt leírt funkciók teljes nézetét lásd az F-4.
ábrán a kihajtható lapon.

5-1

OPR360U A0509

Az érintés-elforgatás-jóváhagyás módszer alkalmazása
A vezérlőpanel és GUI legtöbb lélegeztetés- és riasztásvezérlőjét az érintéselforgatás-jóváhagyás módszer segítségével lehet beállítani. Van néhány kivétel
is, amelyeket a vezérlő leírásában tüntettük fel.
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Érintse meg valamelyik paraméterszabályozó gombot a GUI-n vagy nyomja
meg a paraméter membrángombját a vezérlőpulton, majd
forgassa el az Adjustment (Beállítás) gombot (F-4. ábra a kihajtható lapon,
9-es tétel) a változás végrehajtásához, és
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nyomja meg az Accept (Jóváhagyás) (F-4. ábra a kihajtható lapon, 10-es tétel),
a változás megerősítéséhez vagy foganatosításához.
Ha az Accept gombot nem nyomja meg 10 másodpercen belül, a beállítás
nem változik meg és visszatér az előző állapotra/értékre.
A kötelező légvételtípus és az üzemmód kiválasztása
Lásd az F-4. ábra 12-es tételét a kihajtható lapon.
MEGJEGYZÉS: Az üzemmódokkal és légvételtípusokkal kapcsolatos
specifikusabb információk a 7. részben állnak rendelkezésre.
A kötelező légvételtípus és az üzemmód a GUI bal felső sarkában jelenik
meg. A spontán légvételtípus előzetes kiválasztása a kiválasztott kötelező
légvételtípus alapján történik (még SPONT módban is).
Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg ismételten a Volume Control
(térfogatkontrollált) vagy Pressure Control (nyomáskontrollált) légvételtípus
gombokat, amíg a kívánt üzemmód meg nem jelenik kiemelten. A kétfázisú
nyomáskioldó lélegeztetés* (BPRV) kiválasztásához válassza a Pressure
Control A/CMV vagy SIMV üzemmódot, majd a Kilégzőszelep megnyitását
az Advanced Data Set GUI (speciális adatbeállítás GUI) képernyőn. További
részletekért lásd a 4. részben található adatbeállítások fejezetet.
A céltérfogatos nyomásvezérlés* (VTPC) kiválasztásához válassza a Volume
Control vagy a Pressure Control A/CMV vagy SIMV üzemmódot, majd a Volume
Target ON (céltérfogat BE) lehetőséget az Advanced Data Set GUI képernyőn.
További részletekért lásd a 4. részben található speciális adatbeállítások
fejezetet.
A légvételtípus- és üzemmód-kombinációk teljes felsorolását lásd a 4. rész
Útmutató a lélegeztetőgép vezérlőihez című fejezetében.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

Noninvazív (lélegeztetés) (NIV) funkció
Lásd az F-4. ábra 11-es tételét a kihajtható lapon.
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A NIV funkció aktiválásához bármely üzemmódban vagy légvételtípus
OPR360Umellett
A0509
nyomja meg a Non Invasive (Noninvazív) gombot (a jelzőfény világítani fog).
Az e360 áramtalanításakor a noninvazív beállítás mindig visszatér OFF
(kikapcsolt) állapotba (a rendszer nem őrzi meg a beállítást). A noninvazív
funkciót illetően lásd a 7. részt.
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Pácienstriggeren alapuló módszerek
Lásd az F-4. ábra 8-as tételét a kihajtható lapon.
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Az orvosnak lehetősége van arra, hogy a páciens által kezdeményezett
légvételeket áramlás vagy nyomás (P) által triggereltre állítsa be valamennyi
lélegeztetési üzemmódban. A Flow (áramlás) vagy P (nyomás) kiválasztásához
nyomja meg a Trig gombot (a LED kigyullad), majd nyomja meg az Accept
gombot.
OPR360U A0509

Alapvető lélegeztetésvezérlések
Lásd az F-4. ábra 8-as tételét a kihajtható lapon.
A FIO2, légzéstérfogat, áramlás, belégzési idő (t Insp), légzésszám (Resp Rate),
nyomástámogatás, nyomáshatár, PEEP/CPAP és triggerelési mód (áramlás
vagy nyomás [P]) beállításához:
Nyomja meg a megfelelő kijelzés alatti gombot a paraméter kiválasztásához.
Miközben villog, forgassa el az Adjustment gombot a beállítás
módosításához.
Nyomja meg az Accept gombot a módosítás foganatosításához.
vagy
Válassza ki és állítsa be a különféle alapvető lélegeztetésvezérléseket
a legutolsó változtatást követően 10 másodpercen belül, majd nyomja meg
az Accept gombot valamennyi módosítás foganatosításához. A kijelző(k)
villogása abbamarad, és a beállítás(ok) életbe lép(nek).

Áramlás vagy belégzési idő térfogatkontrollált módban
Ha a lélegeztetés térfogatkontrollált, azaz Volume Control módban zajlik,
választhatja a Flow vagy Inspiratory Time (t Insp) (belégzési idő) beállítást
a kötelező légvételekhez. Valamennyi további kötelező légvételtípus esetében
csak a t Insp értéket lehet beállítani. Nyomja meg a Select (Kijelölés) gombot
a Flow és t insp közötti átváltáshoz.

Manuális befúvás gomb
Lásd az F-4. ábra 11-es tételét a kihajtható lapon.
OPR360U A0509
5-1Nyomja meg és tartsa lenyomva a Manual Inflation (Manuális befúvás)

gombot a kézzel indított belégzés leadásához. A befúvás akkor fejeződik
be, amikor a kezelő elengedi a gombot, eltelik öt másodperc, vagy életbe
lép egy High Paw (Magas légúti nyomás) riasztás, bármelyik is következne
be előbb.
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O2 (3 perc) gomb
Lásd az F-4. ábra 11-es tételét a kihajtható lapon.
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Nyomja meg az O2 (3 min) gombot időzített 100%-os oxigénleadás
elindításához, függetlenül az aktuális FIO2 beállítástól. A funkció aktiválásakor
az O2 (3 min) gombon kigyullad a jelzőfény. A FIO2 visszatér a beállított
értékre, a jelzőfény pedig kikapcsol három perc után, vagy ha megnyomja
másodszorra is a gombot, bármelyik is következne be előbb.
OPR360U A0509

Riasztás elnémítása gomb
Lásd az F-4. ábra 1-es tételét a kihajtható lapon.
Nyomja le két (2) percig a Riasztás elnémítása
gombot (a LED kigyullad)
az elnémítható riasztóhangok elnémításához vagy a Leállítás riasztás
megszakításához a főkapcsoló kikapcsolása után. A riasztáselnémítás
visszavonásához nyomja meg ismét a gombot.

Szíváshoz lekapcsolás funkció
Tervezett légzőkör-szétkapcsolás előtt nyomja le és tartsa lenyomva
az Alarm Silence
gombot egy másodpercig, amíg meg nem szólal
egy második hang, a Suction Disconnect (szíváshoz lekapcsolás) funkció
aktiválásához. További részleteket lásd az 5. részben (Riasztások).

Riasztás visszaállítása
Lásd az F-4. ábra 2-es tételét a kihajtható lapon.
Nyomja meg a Reset gombot az olyan riasztások vizuális jelzéseinek
törléséhez, amelyek többé már nem lépnek életbe.

Grafikus felhasználói interfész (GUI) képernyők
Az F-6 – F-8. ábrákon a kihajtható lapon ilyen képernyőre láthatók példák.
Riasztások képernyő
Lásd az F-4. ábra 5-ös tételét a kihajtható lapon.
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Nyomja meg az Alarms (Riasztások) képernyő menügombját a vezérlőpulton
a Riasztási beállítások képernyő megnyitásához a GUI-n. Ezen a képernyőn
a felhasználó módosíthatja valamennyi módosítható riasztási beállítást,
OPR360Uaz
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megtekintheti az Alarm History-t (Riasztási előzményeket), módosíthatja
Alarm
Loudness (Riasztás hangereje) és az Alarm Tones (Riasztási hangjelzések),
beállításokat, továbbá elmentheti (Save) a képernyőképet a későbbi letöltéshez.
További részleteket lásd az 5. részben (Riasztások).
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Főképernyő
Lásd az F-4. ábra 6-os tételét a kihajtható lapon.
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Nyomja meg a Main (Fő) képernyő menügombját a vezérlőpulton a következő
öt GUI menügomb megjelenítéséhez: Waves, Loops, Numeric, Trends és Freeze
(Hullámok, Folyamatgörbék, Számértékek, Trendek és Kimerevítés). A Freeze
kiválasztásakor az Adjustment gomb egy kurzort mozgat el a képernyőn
és kijelzi az arra a pontra jellemző dátumot és időt, amelyen a kurzor áthalad.
A felhasználó választhatja a „Save” lehetőséget az aktuális képernyő
elmentéséhez vagy megérintheti a „Start” gombot a Freeze funkció
inaktiválásához. További részleteket lásd a 4. részben.
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Bővített funkciók képernyő
Lásd az F-4. ábra 6-os tételét a kihajtható lapon.
Nyomja meg az Extended (bővített) funkciók menügombot a vezérlőpulton
a következő öt GUI menügomb megjelenítéséhez: Insp Hold, Exp Hold, Event
History, Save és Freeze (Belégz. tartás, Kilégz. tartás, Eseményelőzmények,
Mentés és Kimerevítés). Érintse meg és tartsa az ujját az Insp Hold vagy Exp Hold
gombon a manőver elindításához az aktuális vagy a következő kötelező
légvételhez (az Accept gombot nem kell megnyomni). Érintse meg az Event
History gombot az Eseménynapló eléréshez, amely akár 1000 eseményt is képes
rögzíteni. További részleteket lásd a 4. részben.
Beállítás és kalibrálás képernyő
Lásd az F-4. ábra 6-os tételét a kihajtható lapon.
Nyomja meg a Setup & Calibration (Beállítás és kalibrálás) menügombot
a vezérlőpulton a következő öt GUI menügomb megjelenítéséhez: Circuit
Check, Quick Setup*, Sensors, Patient Setup és Technical (Légzőkör ellenőrzése,
Gyorsbeállítás*, Érzékelők, Páciensbeállítás és Műszaki). További részleteket
lásd a 4. részben.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

GUI (grafikus felhasználói interfész) különféle jelzések
Lásd az F-4. ábra A tételét a kihajtható lapon.
A GUI felső részén a lélegeztetőgép beállításaival és állapotaival kapcsolatos
hasznos információk és ikonok találhatók. Ezt nevezzük állapotsávnak.
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2-2. ábra: GUI állapotsáv
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Áttekintés
Páciens és légvételtípus/üzemmód kiválasztása
Az állapotsáv bal szélső részén egy ikon jelenik meg, amely jelzi, hogy
melyik Pácienskategória és melyik kötelező Légvételtípus/Üzemmód lett
kiválasztva. További részleteket lásd a 4. részben.
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Pácienstrigger jelzője
Lélegeztetés közben a Pácienskategória és a kötelező légvételtípus/
üzemmód kiválasztási terület zölden villog, valahányszor a páciens
triggereli a lélegeztetőgépet.
Belső akkumulátor töltési szintje
Amikor a lélegeztetőgép belső akkumulátorról üzemel, az állapotsáv jobb
szélén található ikon jelzi a maradék akkumulátortöltöttséget. Minden egyes
világító oszlop a teljes akkumulátorkapacitás körülbelül 25%-át jelzi.
Külső Akkumulátorjelző
Amikor a lélegeztetőgép külső akkumulátorról üzemel, az állapotsáv jobb
szélén megjelenik az „Ext Bat” (külső akku) felirat.
Dátum/Idő
A dátum és az idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. A dátumot,
időt és a kívánt formátumot a Technical képernyőn lehet beállítani. További
részleteket lásd a 4. részben.
Óraszámláló
Érintse meg a dátum/idő alatti területet a lélegeztetőgép teljes működési
idejének megjelenítéséhez. 10 másodperc után az időmérő eltűnik.

Belső akkumulátor
Az e360 lélegeztetőgép rendelkezik egy belső akkumulátorral, amely
teljesen feltöltött állapotában körülbelül egy órán át képes üzemeltetni
a lélegeztetőgépet a következő beállítások mellett: Felnőtt, SIMV,
légzésszám: 15, légzési térfogat: 500, belégzési idő: 1,0 másodperc, FIO2:
0,30, nyomástámogatás: 0, PEEP: +5, Szünet: KI, Sóhajtás: KI, négyszöghullám.
Amikor a lélegeztetőgép a belső akkumulátorról üzemel:
o	az előlapon világít az Int Battery (belső akku) LED és 5 percenként
megszólal egy hangriasztás
o	az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon mutatja a belső akkumulátor
viszonylagos töltöttségi szintjét
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A belső akkumulátor újratöltődik, valahányszor hálózati áramra csatlakoztatják
OPR360U A0509
a lélegeztetőgépet, függetlenül attól, hogy a főkapcsoló BE vagy KI van
kapcsolva.
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A belső akkumulátornak legfeljebb 5 órára van szüksége, hogy 80%-ban
feltöltődjön a hálózati áramról, teljesen pedig 14–16 óra alatt töltődik
fel. Ha a belső akkumulátor feszültsége alacsony marad (megszólal egy
Alacsony akkumulátortöltés riasztás, ha a gépet lekapcsolják a hálózatról)
5 órányi hálózati töltést követően, előfordulhat, hogy a belső akkumulátort
ki kell cserélni. Az e360 belső akkumulátorát szokásos ütemezés szerint
24 havonta kell kicserélni. A csereeljárással kapcsolatos tudnivalókat lásd
az e360 lélegeztetőgép szervizelési kézikönyvében.

OPR360U A0509

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Kicsomagolás,
3. rész:

összeszerelés
és biztonsági
ellenőrzés

Kicsomagolás, összeszerelés
és biztonsági ellenőrzés

OPR360U A0509

összeszerelés
és biztonsági
ellenőrzés

A lélegeztetőgép és a kiegészítők kicsomagolása.....3-1
A csomag tartalma...........................................3-1
Összeszerelés.............................................................3-1
Kilégzőszelep rekesze.................................... 3-4
Levegő, oxigén és váltóáram csatlakoztatása....3-5
A légzőkör telepítése..................................... 3-6
Biztonsági ellenőrzési eljárás...................................3-8
Beállítás és ellenőrzés.....................................3-8
Sürgősségi beviteli szelep..............................3-8
Légzőkör ellenőrzése......................................3-9
Gázellátási riasztások......................................3-9
	Áramkimaradás/tartalék akkumulátor
riasztás...........................................................3-10
Magas/alacsony légúti nyomás riasztás/
	légzőkör szétkapcsolása riasztás/riasztás
elnémítása...........................................................3-10
	Perctérfogat/biztonsági támogatási
lélegeztetés/apnoe riasztások...................... 3-11
Triggerelés/Nyomástámogatás....................
OPR360U3-11
A0509
5-1
	Térfogat/Áramlás/Légzésszám
pontossága teszt............................................ 3-11
Leállítás riasztás............................................ 3-12
Biztonsági ellenőrzés nyilvántartása..................... 3-13

5-1

Kicsomagolás,
3. rész:

Kicsomagolás, összeszerelés és biztonsági ellenőrzés

Kicsomagolás, összeszerelés és biztonsági ellenőrzés 3
A lélegeztetőgép és a kiegészítők kicsomagolása

5-1

Készítsen feljegyzést, és ha lehetséges, fényképet a szállítás során
a dobozokban keletkezett bármilyen károsodásról. Hasonlítsa össze a kapott
csomag tartalmát az alábbi e360 csomagtartalom listával. Az esetleges
eltérések megoldásához lépjen kapcsolatba a Newport ügyfélszolgálatával.
OPR360U A0509

A garanciával kapcsolatos információkért (ha vannak ilyenek), forduljon a
Műszaki ügyfélszolgálathoz vagy a helyi képviselethez.
A csomag tartalma
• e360 lélegeztetőgép E-, P- vagy S-modell
• Tápkábel: IN (európai szabvány) vagy NA (észak-amerikai szabvány)
• Beépített fűtött újrahasználható kilégzőszelep
• Két (2) kilégzési áramlásérzékelő – egy telepített és egy tartalék
• Kezelői kézikönyv
• Tartozékcsomag
• Levegő- és O2-tömlők
• Hosszabbító kar légzőkörakasztóval és tartósín hosszabbítóval
karkonzol
• Két (2) eldobható légzőkörszűrő
•

Opcionális kiegészítők
• Külső monitor
• Kilégzőszűrő-fűtő készlet és újrahasználható vagy eldobható
kilégzőszűrő
• e360 kocsi
• AC (váltóáramú) hálózati elosztó (120 VAC) a kocsihoz
• Kettős tartálytartó a kocsihoz
• Tartozékkosár a kocsihoz

Összeszerelés
A kocsin összeszerelt e360 teljes képét lásd az F-1. ábrán a kihajtható lapon,
vagy a 3-1. ábrán.
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1. T egye félre az eldobható légzőköri szűrőket, a tartalék kilégzési
áramlásérzékelőket pedig tárolja megfelelő helyen.
2. Opcionális művelet: Szerelje fel az e360 gépet a CRT360A kocsira
(az összeszerelésre vonatkozó utasításokat a kocsihoz mellékeljük.)
Lásd a 3-1A. ábrát.
A0509
3. Telepítse a hosszabbító kar konzolját és a hosszabbító kartOPR360U
bármelyik
oldalsínre. Lásd a 3-1B. ábrát.
4. Opcionális művelet: Telepítsen egy harmadik féltől származó párásítót.
Lásd a 3-1C. ábrát.
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3-1. ábra: Kiegészítők felszerelése a kocsira
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3-2. ábra: Külső monitor
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5. O
 pcionális művelet: Telepítse a külső monitort (az erre vonatkozó
utasításokat a monitorhoz mellékeljük). Lásd a 3-2. ábrát.
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3-3. ábra: Kilégzőszűrő-fűtő felszerelése
6. O
 pcionális művelet: Telepítse a kilégzőszűrő-fűtő készletet (az utasításokat
a fűtőkészlethez mellékeljük). Lásd a 3-3. ábrát.
MEGJEGYZÉS: Ha párásítót és szűrőfűtőt is telepíteni szeretne, rendelnie
kell egy kettős rögzítőrudat. Az egyenes rúd esetében (termékszám:
BAR1820A) a szűrőfűtő a párásító mellé (azzal párhuzamosan) szerelhető
a párásító
A0509
5-1fel. Az L alakú rúd esetében (termékszám: BAR2101A) a szűrőfűtő OPR360U
mellé és ettől magasabban szerelhető fel, így rövidebb csővezeték használható
a fűtőtest és a páciensport között, ami tovább csökkenti a páralecsapódás
lehetőségét.
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3
2

1. Áramlásérzékelő
2. Áramlásérzékelő kábele
3. Kilégzőszelep
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Kilégzőszelep rekesze
Nyissa ki a kilégzőszelep rekeszét, és ellenőrizze, hogy a kilégzőszelep
és az áramlásérzékelő biztonságosan illeszkednek-e. Lásd a 3-4. ábrát.
Zárja vissza a rekesz ajtaját. Az eltávolítással és tisztítással kapcsolatos
utasításokat lásd a 6. részben.

1

3-4. ábra: Kilégzőszelep rekesze

3-5. ábra: Áramlásérzékelő kábelének beillesztése

5-1

MEGJEGYZÉS: Amikor az áramlásérzékelő kábelét az áramlásérzékelőhöz
csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a kábelszerelékben található nyílások
egy vonalban legyenek az áramlási szenzor tüskéivel, majd finoman nyomja
össze őket. Az áramlásérzékelő kábel csatlakoztatása vagy eltávolítása
során ne csavarja meg egyik szereléket sem, mivel ez az érzékelő és a kábel
sérülését okozhatja. Lásd a 3-5. ábrát.
OPR360U A0509

Levegő, oxigén és váltóáram csatlakoztatása
Lásd az F-2. ábra 3. és 4. tételét a kihajtható lapon, vagy a 3-6. ábrát.

Csatlakoztassa a levegő- és oxigéntömlőket a lélegeztetőgép hátulján található
megfelelő csatlakozókhoz. Lásd a 3-6A. ábrát.
OPR360U-HU A. változat 02-2013
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B

3-6. ábra: Levegő-, O2- és váltóáram-csatlakozások
Csatlakoztassa a váltóáramú tápkábelt a rendszer hátsó részén található
csatlakozóhoz. Húzza szorosra a rögzítőelemet. Lásd a 3-6B. ábrát.
Vigyázat! Rendszeresen ellenőrizze a levegő- és oxigénbemenetek
páracsapdáit, és ürítse ki a vizet a gyűjtőedényekből, az edény alján
található tüske megnyomásával.
A légzőkör telepítése
1. Helyezze be határozott mozdulattal az eldobható szűrőket a To Patient
és a From Patient portokba.
Opcionális művelet: Ha a kilégzőszűrő-fűtő használatban van, a From Patient
port helyett helyezzen szűrőt a fűtött rendszerbe.
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2. T elepítsen egy kétszárú légzőkört és párásító rendszert a páciens
szükségleteinek megfelelően. A beállítási opciókat lásd a 3-7., 3-8.
és 3-9. ábrákon.

3-6

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Kicsomagolás, összeszerelés és biztonsági ellenőrzés 3
3

2
4

5

5-1

OPR360U A0509

6

1

1. Páciens csatlakoztatása
2. Szűrő
3. Lélegeztetőgép
4. From patient (pácienstől jövő)
5. To patient (pácienshez vezető)
6. Szűrő

3-7. ábra: Fűtőszálas légzőkör párásítóval
3

2
4

5
6

1

1. Páciens csatlakoztatása
2. Szűrő
3. Lélegeztetőgép
4. From patient (pácienstől jövő)
5. To patient (pácienshez vezető)
6. Szűrő

3-8. ábra: Nem fűtött légzőkör párásítóval
3

2
4

5
6

1

1. Páciens csatlakoztatása
2. Szűrő
3. Lélegeztetőgép
4. From patient (pácienstől jövő)
5. To patient (pácienshez vezető)
6. Szűrő

3-9. ábra: Nem fűtött légzőkör hő- és nedvességcserélővel (HME)
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MEGJEGYZÉS: Az e360 használható újrahasználható vagy eldobható
OPR360U
A0509
kétszárú légzőkörrel. Nincs szükség proximális csővezetékre, sem
külső
kilégzőszelepre.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon olyan légzőköröket, amelyek vezetik
az elektromos áramot.
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FIGYELMEZTETÉS: Helyezzen megfelelő helyre páracsapdákat és fűtött
tömlőket a légzőkörbe, hogy megakadályozza a víztócsák kialakulását
a légzőkör tömlőrendszerében, illetve, hogy a víz a páciens légutaiba
vagy a lélegeztetőgépbe folyjon. Szükség szerint ürítse ki és tisztítsa
ki a páracsapdákat. Soha ne engedje visszafolyni a vizet a párásító vízkamrájába.
OPR360U A0509

Vigyázat! A lélegeztetőgép csak akkor üzemeltethető, ha teljesen össze lett
szerelve, és a biztonsági ellenőrzés, illetve a légzőkör-ellenőrzési eljárások
sikeresen lezajlottak.

Biztonsági ellenőrzési eljárás
A e360 a főkapcsoló bekapcsolásakor (ON) elindít egy öndiagnosztikai tesztet,
és ellenőrzi a belső elektronika működését. A Newport Medical javasolja, hogy
végezzen teljes körű biztonsági ellenőrzést a lélegeztetőgép első használata
előtt és időközönként, legalább minden megelőző karbantartással egyidejűleg.
Az egyes ellenőrzések eredményeinek nyilvántartásához használja a jelen
rész végén található e360 Biztonsági ellenőrzési nyilvántartási lapot.
Ne használja az e360 lélegeztetőgépet, ha nem felelt meg a biztonsági
ellenőrzési eljárás során.
Beállítás és ellenőrzés
1. Szerelje össze a lélegeztetőgépet.
2. Ellenőrizze a Newport e360 lélegeztetőgépet, a Newport
levegőkompresszort (ha használ ilyet), a váltóáramú tápkábeleket,
és győződjön meg róla, hogy nem talál semmilyen kopásra vagy
károsodásra utaló jelet, ami a gép hibás működését okozhatná.
3. Csatlakoztassa a váltóáramú tápkábel(eke)t egy megfelelően földelt fali
aljzathoz.
4. Ellenőrizze, hogy az e360 hátuljánál található magas nyomású levegő-és
oxigénbemenetek páracsapdáiban nincs-e víz vagy szövettörmelék.
5. Ellenőrizze, hogy a magas nyomású levegő- és oxigéntömlők szorosan
csatlakoznak-e a lélegeztetőgép bementi csatlakozóihoz.
6. Csatlakoztassa az ajánlott kétszárú, 22 mm-es légzőkört és a szűrőket.
Álljon rendelkezésre egy 500 ml-es (vagy 1 l-es zárt) teszttüdő.
7. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a légzőkör és a csatlakozások nem
koptak-e el vagy nincs-e rajtuk sérülés, ami szivárgást okozhatna, és/vagy
hozzájárulhatna a lélegeztetőgép hibás működéséhez.
Sürgősségi beviteli szelep
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az e360 lélegeztetőgép hátulján
található főkapcsoló ki van-e kapcsolva (OFF).
beviteli
OPR360U
A0509
5-12. Ellenőrizze, hogy a levegő beszívható-e a légzőkörbe a sürgősségi
szelepen keresztül. Negatív erőfeszítést hozhat létre a légzőkör belégző
tömlőjén a következő módokon: (1) légzsák típusú teszttüdő használatával,
vagy (2) a légzőkör belégző tömlőjében elhelyezett gátszűrőn keresztül
végzett beszívással.
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FIGYELMEZTETÉS: A Newport Medical kifejezetten javasolja, hogy
csatlakoztasson tiszta/fertőtlenített légzőkört és szűrőket a lélegeztetőgéphez,
a légzőkörön keresztül történő próbalégzés előtt.
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Légzőkör ellenőrzése
1. Csatlakoztassa a nagynyomású oxigén- és levegőtömlőket a Newport
e360 hátulján található oxigén-és levegőbemeneti vízcsapdáknál 50 ±
10 psi-s oxigéntartályban, fali kimeneten vagy levegőkompresszoron
keresztül rendelkezésre álló orvosi fokozatú levegő- és oxigénforrásokhoz.
2. Amennyiben levegőkompresszor szolgál a sűrített levegő forrásaként,
csatlakoztassa a nagynyomású levegőtömlőt a Newport e360
hátulján található oxigén- és levegőbemeneti páracsapdán keresztül
a levegőkompresszor kimenetéhez. Ellenkező esetben lásd a 4. pontot.
3. Kapcsolja át a kompresszor főkapcsolóját ON (BE) állásba, és ellenőrizze
működését.
4. Kapcsolja a lélegeztetőgép hátulján található főkapcsolót ON állásba.
5. A grafikus felhasználói interfész (GUI) betöltése után a lélegeztetőgép
készen áll a légzőkörteszt elindítására. Kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatásokat. Ne használjon teszttüdőt a légzőkör elzárásához
a légzőkörteszt során. A kétlépéses teszt elvégzése után megjelenik egy
üzenet, amely jelzi, hogy a teszt sikeres volt vagy sem. Ha a légzőkörteszt
sikertelen volt, igazítsa meg a légzőkör tömlőcsatlakozásait és szüntesse
meg a kilégzőszelep szivárgását, majd ismételje meg a tesztet.
6. 	Érintse meg a Patient Setup (Páciensbeállítás) gombot és válassza
ki az ADULT (FELNŐTT) pácienskategóriát.
OPR360U A0509

Gázellátási riasztások
Állítsa be a lélegeztetőgépet a standard tesztbeállításokra:
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Térfogatvezérlés
Üzemmód: A/CMV
Hullámforma: Négyzet
Légzésszám: 10
Áramlás: 30 l/perc, vagy belégzési idő = 1,0 s
Légzéstérfogat: 500 ml
FiO2: 0,21
Nyomástrigger: 5,0 H2Ocm/mbar
PEEP: 0 H2Ocm/mbar
Magas/Alacsony Paw (légúti nyomás) riasztások: 70/5
Magas/Alacsony MVE (kilégzési perctérfogat) riasztások: 6,0/2,0
Apnoe: 20 másodperc
Szétkapcsolás riasztás: 75%
OPR360U A0509
1. Csatlakoztasson egy 500 ml-es (vagy 1 l-es zárt) teszttüdőt.
2. Érintse meg a GUI képernyőn található „Start Ventilating” (Lélegeztetés
elindítása) gombot.
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3. Á
 llítsa be a FIO2 értékét 0,23-ra. Válassza le a nagynyomású oxigéntömlőt
a gázforrásról. Ellenőrizze, hogy megszólal-e az e360 hangriasztása,
illetve megjelenik-e az oxigénellátás megszűnését jelző (O2 Supply
Loss) riasztási üzenet.
4. Csatlakoztassa ismét a nagynyomású oxigéntömlőt a gázforráshoz.
Ellenőrizze, hogy a riasztás megszűnik-e. Nyomja meg a Reset
(Visszaállítás) gombot a vizuális üzenet és jelzés törléséhez. Állítsa
vissza a FIO2 értékét 0,21-re.
5. Válassza le a nagynyomású levegőtömlőt a gázforrásról. Ellenőrizze, hogy
megszólal-e az e360 hangriasztása, illetve megjelenik-e a levegőellátás
megszűnését jelző (Air Supply Loss) riasztási üzenet.
6. Csatlakoztassa ismét a nagynyomású levegőtömlőt a gázforráshoz.
Ellenőrizze, hogy a riasztás megszűnik-e. Nyomja meg a Reset
(Visszaállítás) gombot a vizuális üzenet és jelzés törléséhez.
OPR360U A0509

Áramkimaradás / Tartalék akkumulátor riasztás
1. 	A lélegeztetőgép működése közben, húzza ki a váltóáramú tápkábelt
a fali csatlakozóaljzatból. Ellenőrizze, hogy a lélegeztetőgép továbbra
is működik-e és életbe lép-e a hang- és vizuális riasztás, kigyullad-e
az Int Battery (Belső akkumulátor) jelzőlámpa, illetve megjelenik-e
az AC Power Loss Battery Back Up (Áramkimaradás Tartalék akkumulátor)
üzenet az ablakban. Az e360 öt (5) percenként megszólaltat egy rövid
sípoló hangot, amikor a belső akkumulátorról működik.
2. Dugja vissza a váltóáramú tápkábelt a fali csatlakozóaljzatba. Ellenőrizze,
hogy a lélegeztetőgép továbbra is működik-e, a Belső akkumulátor
jelzőlámpa kialszik-e és meggyullad-e a Mains (Battery Charging)
(Hálózat – Akkumulátor feltöltése) jelzőlámpa.
3. Nyomja meg a Reset gombot a vizuális üzenetek és jelzések törléséhez.
Magas/alacsony légúti nyomás riasztás/légzőkör szétkapcsolása
riasztás/riasztás elnémítása
1. Távolítsa el a teszttüdőt. Ellenőrizze, hogy a Low Paw (alacsony légúti
nyomás) riasztás vizuális és hangjelzése is aktiválódik két kötelező légvétel
után, illetve három légvétel után megjelenik-e a Circuit Disconnect
(Légzőkör szétkapcsolása) riasztási üzenet.
2. 	Nyomja meg az Alarm Silence (Riasztás elnémítása) gombot, és ellenőrizze,
hogy a hangriasztás elnémul-e, miközben a riasztólámpa továbbra is villog,
a riasztási üzenet pedig a kijelzőn marad.
3. 	Nyomja meg az Alarm Silence gombot még egyszer és ellenőrizze, hogy
a hangriasztás folytatódik-e.
4. Csatlakoztassa újra a teszttüdőt. Ellenőrizze, hogy a hangriasztás
abbamarad-e, és hogy a 360° riasztólámpája folyamatosan világít-e
(rögzült-e).
5. 	Nyomja meg a Reset gombot valamennyi vizuális riasztás (lámpa
és üzenetek) törléséhez.
OPR360U A0509
5-16. Távolítsa el a teszttüdőt és zárja el a páciensköri „Y” csatlakozót a légzőkörtől.
Ellenőrizze, hogy a High Paw (Magas légúti nyomás) riasztás vizuális
és hangjelzései egyaránt aktiválódnak-e.
7. Csatlakoztassa újra a teszttüdőt az „Y” csatlakozóhoz. Ellenőrizze, hogy
a hangriasztás abbamarad-e, és hogy a riasztólámpa folyamatosan világít-e.
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8. N
 yomja meg a Reset gombot a High Paw riasztási üzenet és a vizuális
jelzések törléséhez.
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Perctérfogat/Biztonsági támogatási lélegeztetés/Apnoe riasztások
1. Állítsa a Resp Rate légzésszámot 20 légzésszám/perces értékre. Ellenőrizze,
hogy 30 másodpercen belül aktiválódnak-e a High MVE (Magas kilégzési
perctérfogat) riasztáshoz tartozó hang- és vizuális jelzések is.
2. 	Állítsa vissza a Resp Rate légzésszámot 10 légzésszám/percre. Ellenőrizze,
hogy a hangriasztás 30 másodpercen belül abbamarad-e, és hogy
a riasztólámpa folyamatosan világít-e. Nyomja meg a Reset gombot
a High MVE riasztási üzenet és jelzés törléséhez.
3. 	Állítsa a Resp Rate légzésszámot 1 légzésszám/perces értékre. Ellenőrizze,
hogy 30 másodpercen belül aktiválódnak-e az APNEA (APNOE) riasztáshoz
tartozó hang- és vizuális jelzések, illetve a Low MVE (Alacsony kilégzési
perctérfogat) riasztás. Ellenőrizze, hogy elindul-e 65 másodpercen belül
a Backup Ventilation (Biztonsági támogatási lélegeztetés), és jelzi-e ezt
a riasztások és üzenetek kijelzőn megjelenő üzenet.
4. Ellenőrizze, hogy a biztonsági támogatási lélegeztetés elindítása után
30 másodpercen belül a riasztási jelzőfények folyamatosan világítanak-e,
ami a biztonsági támogatási lélegeztetés végét jelzi. Állítsa a Resp Rate
légzésszámot 10 légzésszám/perces értékre. Nyomja meg a Reset gombot
a riasztási üzenetek és vizuális jelzések törléséhez.
OPR360U A0509

Triggerelés/Nyomástámogatás
1. Állítsa a High MVE riasztást 12 l-re, az üzemmódot SPONT-ra, a Pressure
Support (nyomástámogatás) értékét 10 H2Ocm/mbarra, a PEEP-et
3 H2Ocm/mbarra, a P Trig-et pedig 2,0 H2Ocm/mbar értékre.
2. Röviden szorítsa össze a teszttüdőt, hogy negatív nyomást hozzon létre
a légzőkörben. Ellenőrizze, hogy a zöld páciens-erőfeszítést jelző fény
villog-e, és hogy a gép lead-e nyomástámogatott légvételt.
3. 	Jelölje ki a Flow Trig (Áramlástriggerelés) opciót és állítsa azt 2,0 l/percre,
majd ismételje meg a 2. lépést.
4. 	Állítsa be az üzemmódot A/CMV-re, a PEEP értékét 0 H2Ocm/mbarra,
a Trig értékét pedig 5,0 H2Ocm/mbar nyomásra. Az összes többi vezérlő
maradjon a standard beállításokon.
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Térfogat/Áramlás/Légzésszám pontossága teszt
1. 	Váltsa át a GUI-t a Numeric (Számértékek) képernyőre (a Main Screen
gomb segítségével), hogy megtekinthesse a monitorozott kilégzési
légzéstérfogat (VTE) értékét. Ellenőrizze, hogy a monitorozott
érték ±20%-on belül van-e az előlapon beállított Tidal Volume
(légzéstérfogat) értékéhez képest.
2. Tekintse meg az Insp Flow (belégzési áramlás) kijelzett értékét a Numeric
képernyőn és ellenőrizze, hogy a mért érték ±5 l/perces tartományon
OPR360U A0509
belül van-e az előlapon beállított Flow (Áramlás) értékéhez képest.
3. Tekintse meg az RRtot (monitorozott összes légzésszám) értékét
a Numeric képernyőn és ellenőrizze, hogy 30 másodperc után a mért érték
±1 légzésszám/perces tartományon belül van-e az előlapon beállított Resp
Rate (légzésszám) értékéhez képest.
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MEGJEGYZÉS: Az áramlásérzékelőt kalibrálni kell, valahányszor felmerül
a gyanú, hogy a kilégzési légzéstérfogat/perctérfogat értéke jelentősen
eltér az elvárt értéktől (±25%-kal). Ha az érzékelő kalibrálása még tisztítás
és sterilizálás után is sikertelen, ellenőrizze, hogy nincs-e benne elszakadt
szál. Ha az érzékelő megsérült, kezelje hulladékként a helyi előírásoknak
megfelelően, és cserélje ki új érzékelőre.
OPR360U A0509

Leállítás riasztás
1. Kapcsolja az e360 főkapcsolóját OFF állásba. Ellenőrizze, hogy megszólal-e
a Shut Down (Leállítás) riasztási hangjelzés.
2. 	Nyomja meg az Alarm Silence gombot. Ellenőrizze, hogy a riasztás
elnémult-e.
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MEGJEGYZÉS: Készítsen másolatokat erről az űrlapról, hogy rögzíthesse
rajtuk a biztonsági ellenőrzések eredményeit.
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Newport e360 lélegeztetőgép
Biztonsági ellenőrzés
nyilvántartása

OPR360U A0509

A Newport Medical javasolja, hogy végezzen teljes körű biztonsági ellenőrzést
A) a lélegeztetőgép első használata előtt, és B) időközönként, legalább
minden megelőző karbantartás idején.
Az egység sorozatszáma:
Tétel

Sikeres

Sikertelen

Beállítás és ellenőrzés
Sürgősségi beviteli szelep
Légzőkör ellenőrzése
Gázellátási riasztások
Áramkimaradás/
Tartalék akkumulátor riasztás
Nyomásriasztások/légzőkör szétkapcsolása
riasztás/riasztás elnémítása
Perctérfogat/Biztonsági támogatási
lélegeztetés/Apnoe riasztások
Triggerelés/Nyomástámogatás
Térfogat/Áramlás/
Légzésszám pontossága teszt
Leállítás riasztás
Megjegyzések:
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A tesztet végezte:
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Off (Ki): 				
A főkapcsoló OFF (KI) pozícióban van
Lélegeztetési készenlét: 	A főkapcsoló ON (BE) pozícióban van,
de a lélegeztetőgép még nem lélegeztet.
Lélegeztetés: 			A főkapcsoló ON (BE) pozícióban van,
és a felhasználó megérintette a Start
Ventilating (Lélegeztetés elindítása) gombot.
OPR360U A0509

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne csatlakoztassa a légzőkört a pácienshez, amikor
a lélegeztetőgép készenléti állapotban van. Mindig érintse meg a „Start
Ventilating” gombot a GUI-n, mielőtt a pácienst a légzőkörhöz csatlakoztatná.
Leállítás riasztás
A lélegeztetőgép áramtalanítása után életbe lép egy Shutdown (Leállítás)
riasztás, annak jelzésére, hogy a lélegeztetőgépet kikapcsolták, vagyis
OFF állapotba került. Törölje a Shutdown riasztást az Alarm Silence (Riasztás
elnémítása) gomb megnyomásával.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy az e360 teljesen le van-e kapcsolva,
mielőtt újra bekapcsolná a főkapcsolót. Ha a főkapcsolót lekapcsolja, majd túl
gyorsan visszakapcsolja, és a képernyő nem töltődik be megfelelően, kapcsolja
le ismét a főkapcsolót, és várjon 15 másodpercig, mielőtt újra bekapcsolná
(ON) a lélegeztetőgépet.

Áttekintés: Felkészülés a páciens lélegeztetésére
1. Csatlakoztassa a légzőkört és a párásítót.
2.	Csatlakoztassa a levegő- és oxigéntömlőket a megfelelő gázellátási
forrásokhoz.
3. Csatlakoztassa a lélegeztetőgép tápkábelét a váltóáramú tápfeszültséghez.
4.	Kapcsolja be a lélegeztetőgépet (ON). Ekkor a lélegeztetőgép készenléti
állapotban lesz.
5. Készenléti állapotban:
a.	Végezzen légzőkör-ellenőrzést (Circuit Check), (kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatásokat).
b.	Érintse meg a Sensors (Érzékelők) gombot és végezze el az O2-érzékelő
kalibrálását.
FIGYELMEZTETÉS: A Newport Medical javasolja, hogy végezze el a kétlépéses
Circuit Check légzőkör-ellenőrzést (amelyhez hozzátartozik a kilégzési
áramlásérzékelő kalibrálása is) és az O2-érzékelő kalibrálását, mielőtt
a lélegeztetőgépet pácienshez csatlakoztatná.
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c.	
Érintse meg a Patient Setup (Páciensbeállítás) gombot és állítsa
be a következőket:
	
Pácienskategória
Ideális tömeg és mértékegységek
OPR360U A0509
Légzőkör típusa
Leak Compensation (a Newport javasolja, hogy a Leak
Compensation – szivárgáskompenzáció legyen mindig
bekapcsolva: ON)
Compliance Compensation (ON vagy OFF)
Sigh (ON vagy OFF)
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d.	Opcionális: Használja a Quick Setup* gyorsbeállítást az ideális
testtömegen, az üzemmódon és a pácienskategória-beállításokon
alapuló új lélegeztetési beállításokhoz.
e. 	Ellenőrizze, hogy a lélegeztetési paraméterek beállítása megfelelő-e,
ideértve az Advanced (speciális) beállításokat is.
f. 	Aktiválja a Non-invasive (noninvazív) gombot, amikor nem invazív
páciensinterfészt (pl. maszkot) használ, vagy nagyfokú légúti
szivárgás mellett végzi a lélegeztetést beszélőszelep használatával
vagy anélkül.
g. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a riasztási határértékek.
6. 	Érintse meg a Start Ventilating gombot a lélegeztetési állapot beviteléhez
és a lélegeztetés elindításához.
7. Csatlakoztassa a légzőkört a pácienshez.
8. 	Ellenőrizze a páciens állapotát és győződjön meg arról, hogy a lélegeztetési
és riasztási beállítások megfelelőek.
OPR360U A0509

*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

Beállítás és kalibrálás menü
A GUI menük navigációs térképét, a Beállítás és kalibrálás menüt is ideértve
az F-3. ábrán, a kihajtható lapon találja. A Beállítás és kalibrálás menü
képernyőket lásd az F-9., F-10. és F-11. ábrákon, a kihajtható lapon.
Légzőkör ellenőrzése
Lásd az F-5. ábrát a kihajtható lapon.
A Circuit Check a készenléti állapotban érhető el az e360 bekapcsolása
(ON) után. Ehhez az e360 lélegeztetőgépet csatlakoztatni kell egy sűrített
levegőforráshoz.
Végezze el a légzőkör ellenőrzését:
• minden alkalommal, amikor beállítja az e360 gépet egy páciensnél;
• minden légzőkör vagy légzőköri komponens telepítésekor;
• valahányszor kétségek merülnek fel a légzőkör/szűrő integritását
vagy ellenállását illetően.
Az ellenőrzés két lépésben történik. A légzőkör-ellenőrzés eredményeit
az Event History eseményelőzményekben kell naplózni. A légzőkör-ellenőrzés
elvégzéséhez kövesse az alábbi utasításokat:
1.	Állítsa be a légzőkört és a párásítót (a vizet is ideértve) úgy, ahogyan
a páciensnél használni fogja. A légzőkör mért rendszercompliance-e fogja
OPR360U A0509
5-1 meghatározni a lélegeztetés során alkalmazott compliance-kompenzációs
tényezőt.
2. Zárja el a páciens csatlakozását a légzőkörhöz (ne használjon teszttüdőt).
3. Érintse meg a Circuit Check gombot az első lépés elindításához.
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4.	
Miután az első lépés befejeződött, távolítson el mindent, ami a légzőkör
„Y” csatlakozójától disztálisan van, majd érintse meg újra a Circuit Check
gombot az ellenőrzés elvégzéséhez.
5.	A légzőkör-ellenőrzés sikeres elvégzése után a képernyőn megjelenik
a „Passed” (sikeres) üzenet, valamint a Compl Comp (compliancekompenzáció), Insp (belégzési) és Exp Resistance (kilégzési ellenállás)
értékei.
6.	Ha a légzőkör-ellenőrzés nem volt sikeres, a képernyőn a „Failed”
(Sikertelen) üzenet jelenik meg.
a.	Ellenőrizze, hogy a légzőköri komponensek (pl. tömlők, szűrők
és párásító kamra), illetve a kilégzőszelep komponensei épek-e
és elég szorosan csatlakoznak-e.
b. Ismételje meg a tesztet.
7. A légzőkör-ellenőrzés Sikeres/Sikertelen eredményeit az Event History
(Eseményelőzmények) fájlban kell naplózni.
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MEGJEGYZÉS: A légzőkör-ellenőrzés funkció kizárólag a készenléti állapotban
elérhető. Ha a lélegeztetőgép használatban van, akkor biztosítani kell
valamilyen alternatív lélegeztetési módot, ha légzőkör-ellenőrzést szeretne
végezni. A légzőkör-ellenőrzés funkció eléréséhez le kell kapcsolni (OFF)
a lélegeztetőgép főkapcsolóját, majd ismét vissza kell kapcsolni (ON).
Oxigén- és áramlásérzékelők
Lásd a 4-1. ábrát.
Nyomja meg a Setup & Calibration (Beállítás és kalibrálás) menügombot,
majd érintse meg a Sensors gombot, így elérheti azt a képernyőt, ahol
beállíthatja az oxigén- (O2) és kilégzési áramlásérzékelőket, illetve letilthatja
az O2-érzékelőt.

5-1
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4-1. ábra: Érzékelők képernyő
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Kilégzési áramlásérzékelő, kalibrálás
Lásd a 4-1. ábrát.

OPR360U A0509

Végezze el a kilégzési áramlásérzékelő kalibrálását minden érzékelőcsere
alkalmával és valahányszor felmerül a gyanú, hogy a kilégzési térfogat/
monitorozás pontatlan. Az érzékelő kalibrálásához:

5-1

A kilégzési áramlásérzékelő kalibrálásához a lélegeztetőgépet csatlakoztatni
kell egy sűrített levegő forráshoz.

1.	
Érintse meg a Sensors gombot, majd a Flow Sensor (áramlásérzékelő)
gombot.
2.	Érintse meg a Calibrate (Kalibrálás) gombot a kalibrálási eljárás elindításához,
vagy érintse meg az Exit (Kilépés) gombot a folyamat befejezéséhez.
3. A sikeres kalibrálás után nyomja meg az Exit gombot.
A kijelzett üzenet jelzi, hogy az érzékelő kalibrálása sikeres vagy sikertelen volt.
Ha a kalibrálás sikertelen volt, vagy hibaüzenet jelenik meg, előfordulhat, hogy
ki kell cserélni az érzékelőt. Útmutatásért lásd a 7. fejezetet. Az áramlásérzékelőkalibrálás eredményeinek rögzítése az eseményelőzmények naplóban történik.
MEGJEGYZÉS: A kilégzési áramlásérzékelő kalibrálása automatikusan
megtörténik a légzőkör-ellenőrzés keretében. Feltétlenül futtassa
a légzőkör-ellenőrzést, valahányszor pácienshasználathoz állítja be az e360
lélegeztetőgépet.
O2-(Oxigén)érzékelő, kalibrálás
Lásd a 4-1. ábrát.
Az O2-érzékelő kalibrálásához orvosi fokozatú, 100%-os oxigénforráshoz
kell csatlakoztatni az e360 lélegeztetőgépet. Végezze el az O2-érzékelő
kalibrálását, mielőtt a gépet páciensnél alkalmazná, illetve lélegeztetés
alatt rendszeresen, a kórházi előírásoknak megfelelően. Az O2 3 min gomb
megnyomásával szintén elindíthatja az O2-érzékelő kalibrálását. Az O2-érzékelő
kalibrálásához:
1.	
Érintse meg a Sensors gombot, majd az O2 Sensor (Oxigénérzékelő)
gombot.
2.	Érintse meg a Calibrate gombot az automatikus kalibrálás elindításához,
vagy érintse meg az Exit gombot a folyamat befejezéséhez.
A kijelzett üzenet jelzi, hogy az érzékelő kalibrálása sikeres vagy sikertelen
volt. Ha a kalibrálás sikertelen volt, vagy hibaüzenet jelenik meg, előfordulhat,
hogy ki kell cserélni az érzékelőt. Az O2-érzékelő-kalibrálás eredményeinek
rögzítése az eseményelőzmények naplóban történik.
ki kell
OPR360U
A0509
5-1A Newport Medical javaslata értelmében az O2-érzékelőt kétévente
cserélni, vagy ennél gyakrabban, amennyiben a kalibrálása sikertelen.
Útmutatásért lásd a 6. fejezetet.

MEGJEGYZÉS: Az O2-leadás a légzőkörbe 100%-os az O2-érzékelő kalibrálása
során.
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O2-(Oxigén) érzékelő, letiltás
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FIGYELMEZTETÉS: Amikor ez a funkció le van tiltva, használjon külső
eszközt a FIO2 monitorozására és a vele kapcsolatos riasztásokhoz.

5-1

Az O2-érzékelő letiltásával a FIO2-monitorozás és FiO2 riasztások is le lesznek
tiltva, és az alap adatkészlet sávban megjelenik egy riasztás letiltva ikon
a monitorozott FIO2 érték helyén. Lásd a 4-2. ábrát.

Ügyeljen arra, hogy az O2-érzékelő maradjon a helyén még akkor is,
ha le van tiltva.
Az O2-érzékelő letiltásához:
1. Érintse meg a Sensors gombot, majd az O2 Sensor gombot.
2.	Érintse meg a Disable (Letiltás) opciót az O2-érzékelő letiltásához,
majd a Yes (Igen) opciót a megerősítéshez.
3. Érintse meg az Exit opciót.

4-2. ábra: Alap adatkészlet sáv, amely azt jelzi, hogy az O2-érzékelő
és a FIO2 riasztások le vannak tiltva
Az O2-érzékelő engedélyezéséhez
1. Érintse meg a Sensors gombot, majd az O2 Sensor gombot.
2.	Érintse meg az Enable (Engedélyezés) opciót az O2-érzékelő
engedélyezéséhez.
3. Érintse meg az Exit opciót.
Páciensbeállítás
Lásd az F-11. ábrát a kihajtható lapon.
Nyomja meg a Setup & Calibration menügombot, majd érintse meg a Patient
Setup gombot a képernyő eléréséhez.
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Pácienskategória
Az Adult (Felnőtt) és Ped/Infant (Gyermek/csecsemő) pácienskategóriák közül
választhat. A beállítás befolyásolja a lélegeztetési és riasztási beállítások
tartományait, valamint a lélegeztetés kezelési algoritmusait. Ha bármely riasztási
vagy lélegeztetőgép-beállítás tartományon kívül esik a pácienskategória
megváltoztatása után, a riasztások és üzenetek sávban megjelenik a „[Setting]
Out of Range” ([Beállítás] tartományon kívül) üzenet, a tartományon kívül
eső paraméter(ek) LED kijelzője pedig villog, és megszólal egy hangriasztás.
OPR360U A0509
A gyorsbeállításhoz szükség van a pácienskategória kiválasztására*.
MEGJEGYZÉS: Mindig a Ped/Infant kategóriát válassza, amikor
gyermekgyógyászati vagy csecsemőlégzőkört használ.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
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Tömegegységek
Az lb és kg tömegmértékegységek közül választhat.

5-1

Ideális tömeg
Írja be az 1–999 kg / 2–2202 lb közötti ideális pácienstesttömeg értéket.
Az ideális testtömeget még azelőtt kell bevinni, mielőtt kiválaszthatná,
hogy a kilélegzett térfogatmérések ml/lb vagy ml/kg mértékegységben
jelenjenek-e meg. A gyorsbeállításhoz is szükség van erre*.
OPR360U A0509

Térfogategységek
Válassza ki, hogy a VTE (kilégzett légzéstérfogat) érték ml vagy ml/kg
mértékegységben jelenjen-e meg. Mielőtt kiválaszthatná a ml/kg
mértékegységet, be kell vinnie az ideális testtömegértéket.
MEGJEGYZÉS: A térfogategység kiválasztása csak a VTE numerikus
adatkijelzését befolyásolja.
Sigh (Sóhajtás)
Kapcsolja a Sóhajtás funkciót ON (BE) vagy OFF (KI) állapotba. A funkció
bekapcsolásakor a lélegeztetőgép minden 100. légvételként sóhajtó légvételt
fog leadni, amely a beállított légzéstérfogat 1,5-szeresét biztosítja, de csak
a térfogatkontrollált légvételek esetében.
Légzőkör típusa
Válasszon a következő lehetőségek közül:
1.	
Heated Exp Limb (fűtött kilégzőszár) = fűtött párásító kettős fűtőszálas
légzőkörrel.
2. 	Heated Insp Limb (fűtött belégzőszár)= fűtött párásító, de a légzőkör
kilégzőszárában nincs fűtőszál. (a belégzőszárban lehet fűtőszál,
de az is előfordulhat, hogy nincs)
3. HME = fűtetlen légzőkör hő- és nedvességcserélővel.
4. 	Test Lung (teszttüdő) = párásítás és fűtés nélkül (tesztelési és bemutatási
célokat szolgál)
A monitorozott kilégzési áramlások és térfogatok a testhőmérséklet,
légköri nyomás és telítettség (BTPS) értékeinek megfelelően vannak
beállítva. A kiválasztott Circuit Type befolyásolja a monitorozott értékeket.
A használatban lévő párásítónak és légzőkörnek megfelelő Circuit
Type bejelölésével biztosíthatja a monitorozott kilégzési áramlási
és térfogatértékek pontosságát.
Leak Comp (szivárgáskompenzáció)
Jelölje ki a Leak Comp ON vagy OFF opciót. Ha a szivárgáskompenzáció
be van kapcsolva (ON), az e360 automatikusan beállítja a rézsútos áramlást:
3 és 8 l/perc közötti értékre a gyermek/csecsemő opció esetében,
és 3–15 l/perc közötti értékre felnőttek esetében, hogy megőrizze a 3 l/perces
kilégzésvégi alapáramlást. Ha a szivárgáskompenzáció ki van kapcsolva
OPR360U A0509
5-1(OFF), a lélegeztetőgép minden egyes légzési ciklus kilégzési fázisában
3 l/perces rézsútos áramlást biztosít. A szivárgáskompenzáció legfeljebb
25 l/percre emelheti a rézsútos áramlást, ha a Non Invasive ON be van kapcsolva.
A noninvazív lélegeztetést illetően lásd a 7. részt. Az áramlástriggerelés
automatikusan kompenzálódik a rézsútos áramlás szivárgáskompenzációjára
vonatkozó beállításnak megfelelően.
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Compliance-kompenzáció
Jelölje ki a Compl Comp ON vagy OFF opciót. Ha a compliance-kompenzáció
be van kapcsolva (ON), a lélegeztetőgép automatikusan kompenzálja a leadott
térfogatnak a légzőkör összenyomhatósága miatti veszteségét minden egyes
térfogatkontrollált kötelező légvétel során, a legutóbbi légzőkör-ellenőrzés
során mért compliance-kompenzációs tényező felhasználásával (a tényező
a gép leállításakor eltárolódik).
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A Compl Comp tényező mérése a légzőkör-ellenőrzés során történik.
A légzőkör-ellenőrzés elvégzése előtt ne feledje el beállítani a légzőkörrendszert
és a párásítót (a vizet is ideértve) pontosan úgy, ahogyan azt a páciensnél
használni fogja, így biztosítva azt, hogy a térfogatleadási/monitorozási beállítás
pontos legyen.
Gyorsbeállítás*
MEGJEGYZÉS: A Quick Setup (Gyorsbeállítás) funkció kizárólag a készenléti
állapotban elérhető.
A Gyorsbeállítási képernyő egy példáját az F-9. ábrán tekintheti meg
a kihajtható lapon. Lélegeztetési készenléti állapotban ezzel a funkcióval
megadhatja a bevitt ideális testtömegen, pácienskategórián és üzemmódon
alapuló új indítási lélegeztetőgép-beállításokat.
Pácienskategória
Az Adult (Felnőtt) és Ped/Infant (Gyermek/csecsemő) pácienskategóriák
közül választhat.
MEGJEGYZÉS: Mindig a Ped/Infant kategóriát válassza, amikor
gyermekgyógyászati vagy csecsemőlégzőkört használ.
Ideal Weight (ideális testtömeg, IBW)
Írja be a páciens ideális testtömegét. Az ideális testtömeg meghatározása:
a páciens testtömege normális testzsír és folyadékszintek mellett.
Tömegegységek
Az Lb és kg tömegmértékegységek közül választhat.
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Mode (Üzemmód)
Válassza az adott páciens számára megfelelő üzemmódot/légvételtípust.
Összesen 11 üzemmód- és légvételtípus-kombináció közül választhat: VC-A/
CMV, VC-SIMV, VC-SPONT, PC-A/CMV, PC-SIMV, PC-SPONT, VTPC-A/CMV,
OPR360UVTPCA0509
SIMV*, és VTPC(S)-SPONT*, BPRV-A/CMV*, és BPRV-SIMV.

*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
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MEGJEGYZÉS: A VC és PC SPONT üzemmódok egymással azonos módon
működnek.
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MEGJEGYZÉS: A Kilégzőszelep megnyitása funkció alapértelmezetten
ON állapotba kerül nyomáskontrollált légvétel kiválasztásakor. A képernyő
felső részén található légvétel típusa/üzemmód jelzés BPRV-XXXX-re vált
PC-XXXX helyett.
OPR360U A0509

A Gyorsbeállítás alkalmazása
Megadja az új indítási lélegeztetőgép beállításokat a 8. részben található
Gyorsbeállítás táblázat szerint. A lélegeztetőgép lélegeztetési készenléti
állapotban marad. Az új indítási lélegeztetőgép-beállítások a Start Ventilating
gomb megérintésekor lépnek életbe.
MEGJEGYZÉS: A gyorsbeállítás alkalmazása után a lélegeztetőgép beállításait
egyénileg lehet módosítani a páciens szükségleteinek megfelelően.
Kilépés
Érintse meg az Exit gombot a Gyorsbeállítás befejezéséhez új lélegeztetőgépbeállítások megadása nélkül.
Műszaki
A Technical (Műszaki) képernyőt a Setup & Calibration képernyőről lehet
elérni. A Technical képernyő egy példáját az F-10. ábrán tekintheti meg
a kihajtható lapon. Adja meg a kórháznak vagy a páciensnek megfelelő
specifikus lélegeztetőgép-beállításokat.
Comm (kommunikációs) protokoll
Válassza ki az e360 lélegeztetőgéphez csatlakoztatott monitorozási
rendszernek megfelelő RS232 kommunikációs protokollt. Érintse meg
a gombot és válasszon a Newport, Newport 2 és Vuelink lehetősége közül.
Lépjen kapcsolatba a Newport műszaki szolgálatával a kommunikációs
port protokollal kapcsolatos további részletekért.
Kijelző fényereje
Állítsa be a beépített GUI kijelző fényerejét.
Területi beállítások
•
Altitude (Tengerszint feletti magasság)
Állítsa be a magasságot 200 méteres lépésekben a helyi tengerszint feletti
magassággal megegyezően. A magasságot legfeljebb 4000 méterig (13 124
lábig) lehet beállítani.
• Language (Nyelv)
Válassza ki az összes GUI képernyőszövegre érvényes nyelvet. A következő
OPR360U A0509
5-1lehetőségek közül választhat (ebben a sorrendben): (1) – English (angol),
(2) – Spanish (spanyol), (3) – French (francia), (4) – German (német), (5) –
Portuguese (portugál), (6) – Japanese (japán), (7) – Chinese (kínai), (8) – Polish
(lengyel), (9) – Turkish (török), (10) – Russian (orosz) és (11) – Vietnamese
(vietnami).
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MEGJEGYZÉS: Ha a lélegeztetőgép egy olyan nyelvre van beállítva, amelyet
Ön nem ért, kövesse az alábbi eljárást. Olvassa végig az egész eljárást, mielőtt
nekifogna.
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1.	Nyomja meg a Setup & Calibration gombot (valamennyi képernyő és GUI
gomb az eredeti helyén marad mindegyik nyelv esetén).
2. Érintse meg a Technical gombot (az 5. gomb a GUI képernyő tetejétől).
3. Érintse meg a Regional gombot (felső sor, balról a 3. gomb).
4. Érintse meg a Language gombot (középső gomb).
5.	Forgassa el balra az Adjustment gombot (az óramutató járásával ellentétes
irányba), amíg el nem éri a választási lista végét.
6.	Figyelembe véve a fenti nyelvlistát, forgassa el jobbra (az óramutató
járásával megegyező irányba) az Adjustment gombot, amíg el nem éri
a kívánt nyelvet. Ha túllépte az időt, térjen vissza a D lépéshez.
7.	Nyomja meg az Accept (jóváhagyás) gombot a módosítás
foganatosításához.
OPR360U A0509

• Nyomásegységek
Válasszon a H2Ocm vagy a mbar közül, valamennyi nyomással kapcsolatos
beállításnál és ellenőrzött értéknél.
Dátumformátum
Válasszon a következő három (3) dátumformátum közül: hónap–nap–év,
nap-hónap-év vagy év-hónap-nap.
Dátum és idő
Állítsa be a hónapot, a napot, az évet és az időt.
Képernyőfájlok
Érintse meg ezt a gombot a Screen Files List (képernyőfájlok listája) ablak
megnyitásához, amely tartalmazza a legutóbbi 200 elmentett képernyőképet
(.bmp fájlok). Ellenőrizze, hogy a pendrive megfelelően csatlakozik-e az USBporthoz. Az Adjustment gomb segítségével lépjen egy .bmp fájlhoz, majd
érintse meg a Download gombot, hogy letöltse a fájlt a pendrive-ra. A letöltés
végeztével megjelenik a File Storing Successful (sikeres fájltárolás) üzenet,
és megszólal egy rövid, két hangjelzésből álló sípolás. Ismételje meg ezt
az eljárást minden letöltendő fájl esetén.

5-1

Eseményelőzmény-fájlok
Érintse meg ezt a gombot az Event History Files List (eseményelőzményfájlok) ablak megnyitásához, amely tartalmazza a legutóbbi 200 eseményt
és a riasztási előzmények naplót (.csv fájlok). Ellenőrizze, hogy a pendrive
megfelelően csatlakozik-e az USB-porthoz. Az Adjustment gomb segítségével
OPR360U
A0509
lépjen egy fájlhoz, majd érintse meg a Download gombot, hogy
elmentse
a fájlt a pendrive-ra. A letöltés végeztével megjelenik a File Storing Successful
(sikeres fájltárolás) üzenet, és megszólal egy rövid, két hangjelzésből álló
sípolás. Ismételje meg ezt az eljárást minden letöltendő fájl esetén.

OPR360U-HU A. változat 02-2013

4-9

4 Beállítás pácienshasználathoz
MEGJEGYZÉS: A képernyő- és eseményelőzmény-fájlok elmentésével
kapcsolatos további részleteket a következő oldalakon találja a „Mentési
funkció” és a „Letöltési funkció” címszavak alatt.
OPR360U A0509

A következő táblázatban azokat a lélegeztetési paramétereket tüntettük
fel, amelyek minden üzemmód/légvételtípus esetében aktívak.
X = aktív, D = kiszürkített (nem aktív, de állítható)
Vezérlő
megjelenítése

PC/
ACMV

PC/
SIMV

PC/
SPONT

VC/ACMV

VC/SIMV

X

X

X

X

X

X

Tidal Volume
X
(Légzéstérfogat)

X

D

D

D

D

FiO2

Flow
(Áramlás)

X

X

D

D

D

D

t Insp
(Belégzési idő)

X

X

D

X

X

D

Resp. Rate
(Légzésszám)

X

X

D

X

X

D

Pressure
Support
(Nyomástámogatás)

D

X

X

D

X

X

Pressure Limit
(Nyomáshatár)

D

D

D

X

X

D

PEEP/CPAP

X

X

X

X

X

X

Trig

X

X

X

X

X

X

Slope/Rise
(Meredekség/
Emelkedés)

D

X

X

X

X

X

Exp. Thresh
(kilégz. küszöb)

D

X

X

D

X

X

Pause
(Szünet)

X

X

D

D

D

D

X

X

ON =
BPRV

ON =
BPRV

Open Exh
(Kilégzőszelep
megnyitása)
(ON/OFF)

5-1

VC/
SPONT

D

D

D

Flow Wave
X
(áramlási hullám)

X

D

D

D

D

X

X

X

X

X

X

ON =
VTPC

ON =
VTPC

ON =
VTPC

ON =
VTPC

ON =
VTPC

Térfogatvezérlés
és ACMV

Térfogatvezérlés
és SIMV

Térfogat- Nyomás- Nyomás- Nyomásvezérlés
vezérlés vezérlés vezérlés
és SPONT és ACMV és SIMV és SPONT

Volume Target
(ON /OFF)(Céltérfogat BE/KI)
Mode
LEDsÜzemmód
LED-ek

5-1

Útmutató a lélegeztetőgép vezérlőihez

D

ON =

OPR360U
VTPCA0509

4-1. táblázat: Útmutató a lélegeztetőgép vezérlőihez
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Beállítás pácienshasználathoz
FIGYELMEZTETÉS: Mindig ellenőrizze, hogy a lélegeztetőgép használaton
kívül lévő beállításai (kiszürkítve jelennek meg) megfelelő, biztonságos szinten
vannak, arra az esetre, ha véletlenszerű légvételtípus- vagy üzemmódváltozás
következne be.
OPR360U A0509
BPRV/
ACMV

5-1

BPRV/
SIMV

VTPC/
ACMV

VTPC/
SPONT

VTPC/SIMV

5-1

MEGJEGYZÉS: Amikor a Kimerevítés funkció aktiválva van, a Freeze gomb
átvált „Start”-ra, az összes többi menügomb pedig kiszürkül és nem működik,
amíg meg nem nyomja a Start gombot.
Vezérlő
megjelenítése

X

X

X

X

X

FiO2

D

D

X

X

X

Tidal Volume
(Légzéstérfogat)

D

D

D

D

D

Flow (Áramlás)

X

X

X

X

D

t Insp
(Belégzési idő)

X

X

X

X

D

Resp. Rate
(Légzésszám)

D

X

D

D

D

Pressure Support
(Nyomástámogatás)

X

X

X

X

X

Pressure Limit
(Nyomáshatár)

X

X

X

X

X

PEEP/CPAP

X

X

X

X

X

Trig

X

X

X

X

X

Slope/Rise
(Meredekség/
Emelkedés)

D

X

D

X

X

Exp. Thresh
(kilégz. küszöb)

D

D

D

D

D

Pause(Szünet)

X

X

ON

ON

D

D

D

Open Exh
(Kilégzőszelep
megnyitása)
(ON/OFF)

D

D

D

D

D

OFF
OFF
X
állapotban állapotban
ON
kell lennie kell lennie

X
ON

X
ON

TérfogatNyomásNyomásvezérlés,
vezérlés és vezérlés és
nyomásveACMV
SIMV
zérlés ACMV

Térfogatvezérlés,
nyomásvezérlés SIMV

Térfogatvezérlés, nyomásvezérlés
SPONT

Flow Wave
(áramlási hullám)
Volume Target
(ON /OFF)
(Céltérfogat BE/KI)
Mode LEDs
OPR360U A0509
Üzemmód
LED-ek

4-1. táblázat: Útmutató a lélegeztetőgép vezérlőihez (folyt.)
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4 Beállítás pácienshasználathoz
A lélegeztetőgép beállításai a speciális adatok beállítása
funkcióban
5-1

Érintse meg a Data Sets (adatkészletek) gombot a GUI jobb alsó sarkában
és lépjen az Advanced data set (Speciális adatok beállítása) opcióra.
OPR360U A0509

4-3. ábra: Speciális adatok beállítása opciók
Slope/Rise (Meredekség/Emelkedés): 1 (leglassabb) – 19 (leggyorsabb)
vagy AUTO* (aktív minden nyomás alapú légvétel esetén).
Exp Thresh (Kilégz. küszöb): 5–55% vagy AUTO (Flex ciklus)*
(a nyomástámogatott és céltérfogatos nyomáskontrollált légvételek
esetében aktív).
Pause (Szünet): 0,1 és 2,0 másodperc között vagy OFF (térfogatkontrollált
légvételek esetében aktív).
Flow Wave (áramlási hullám): Négyzet vagy leszálló rámpa
(térfogatkontrollált légvételek esetében aktív).
*Céltérfogat: ON (Céltérfogatos nyomáskontrollált és Céltérfogatos
nyomástámogatott légvételekhez) vagy OFF.
*Open Exhalation Valve (Kilégzőszelep megnyitása): ON (kétfázisú
nyomáskontrollált légvételekhez) vagy OFF.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

Belégzés és kilégzés tartása manőverek
A Bővített funkciók képernyő egy példáját az F-7. ábrán tekintheti meg
a kihajtható lapon.
Lélegeztetés alatt végezhet „belégzésvégi” és „kilégzésvégi” kötelezőlégvételtartási manővert a lélegeztetési mechanikai mérések elvégzéséhez. Kövesse
az alábbi utasításokat:
1. Nyomja meg az Extended Functions (Bővített funkciók) menügombot.
2.	Nyomja folyamatosan a kijelző jobb oldalán található Insp Hold (Belégz.
tartása) gombot. Az e360 elvégzi a tartást és megméri a statikus nyomást.
A manőver befejeződik, ha felemeli az ujját a gombról, vagy 15 másodperc
OPR360U A0509
5-1 elteltével.
3.	Nyomja folyamatosan a kijelző jobb oldalán található Exp Hold (Kilégz.
tartás) gombot. Az e360 elvégzi a tartást és megméri a statikus nyomást.
A manőver befejeződik, ha felemeli az ujját a gombról, vagy 20 másodperc
elteltével.
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A Mechanics (mechanikai adatok) adatkészlet megmutatja a Plateau Pressure,
Total PEEP, Static Compliance, Inspiratory és Expiratory Resistance (platónyomás,
össz. PEEP, statikus compliance, belégzési és kilégzési ellenállás) értékeket.
Ha a manőver során nem sikerül stabil statikus nyomást elérni (a páciens
erőfeszítése miatt) vagy nem felel meg egyéb kizárási kritériumoknak, a hozzá
kapcsolódó számított értékek nem jelennek meg a kijelzőn.

5-1

Beállítás pácienshasználathoz
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A képernyő- és eseményelőzmény-fájlok elmentésével kapcsolatos további
részleteket a következő oldalakon találja a „Mentési funkció” és a „Letöltési
funkció” címszavak alatt.

P0.1 mérési funkció
Lélegeztetés közben a P0.1 mérési funkció elérhető a páciens
légzésszabályozásának meghatározásához. Ez az egyik olyan mérési eszköz,
amely segítségével megjósolható, hogy mennyire sikeresen kapcsolható
le a páciens a lélegeztetési támogatásról.
Ez a funkció a Technical képernyőn található P0.1 gomb segítségével érhető
el. Valamennyi üzemmódban és légvételtípusnál elérhető. Nem elérhető
azonban, ha a noninvazív lélegeztetés (NIV) aktív.
A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy optimális-e a trigger beállítása.
A P0.1 mérés a páciensi erőfeszítés (trigger) észlelésekor mérhető nyomás
és a 100 milliszekundummal később mért nyomás közötti különbséget adja meg.

5-1

A P0.1 mérés elvégzése
A Műszaki képernyő egy példáját az F-10. rajzon tekintheti meg a kihajtható
lapon.
1. Nyomja meg a Setup & Calibration menügombot a vezérlőpulton.
2. Érintse meg a TECHNICAL (Műszaki) opciót.
3.	Érintse meg a P0.1 gombot a funkció engedélyezéséhez. A képernyő
átvált a Főképernyőre.
4.	Érintse meg a START P0.1 gombot a mérés elindításához. (4-4. ábra)
A mérési eredmény az első pácienstrigger észlelése után fog
megjelenni a kijelzőn.
5.	Érintse meg a SAVE (Mentes) gombot a mérési eredmény
és a képernyőkép eltárolásához. A mérés rögzítésre kerül
az eseményelőzmények naplóban, a képernyőkép pedig
a képernyőfájlok listában fog tárolódni.
6.	Érintse meg a START gombot, hogy a képernyőn folytatódjon
OPR360U A0509
a szokásos görberajzolás.

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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5-1

OPR360U A0509

4-4. ábra: A START P0.1 gomb
elhelyezkedése a főképernyőn
A P0.1 mérési funkció feltételeinek magyarázata
A P0.1 mérési funkció aktiválása után a következők történnek:
• A lélegeztetés folytatódik a kezelő beállításai szerint, de megnyílik
egy 3 perces időzítési ablak, amelyben a kezelő megérintheti a START
P0.1 gombot. A funkció lejár, ha a mérést nem indítják el az adott
időkereten belül.
A START P0.1 megérintése után a következők történnek:
• A lélegeztetés folytatódik a kezelő beállításai szerint.
• A biztonsági támogatási lélegeztetés le lesz tiltva egy percig.
• Amikor az e360 egy pácienstriggert észlel, 100 milliszekundumos
késlekedéssel fogja csak leadni a belégzési áramlást a páciensnek.
• A normál üzemelés az első pácienstrigger után folytatódik, illetve
egy perc után, ha nem észlel pácienstriggert.

Negatív belégzési erő (NIF) manőver

(Maximális belégzési nyomásként is utalunk rá = Maximum Inspiratory
Pressure, MIP vagy PIMAX)
Lélegeztetés közben a negatív belégzési erő (NIF) manőver elérhető a légúti
nyomás méréséhez egy maximális belégzési erőfeszítés alatt. Ezzel a méréssel
OPR360U A0509
5-1a páciens belégzési izomereje mérhető fel.
Ez a funkció a Technical képernyőn található NIF gomb segítségével
engedélyezhető. A NIF manőver minden üzemmódban elérhető, akár
aktiválva van a noninvazív lélegeztetés (NIV), akár nem.
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Beállítás pácienshasználathoz
A NIF manőver kivitelezése
A Műszaki képernyő egy példáját az F-10. rajzon tekintheti meg a kihajtható
lapon.

5-1
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1. Nyomja meg a Setup & Calibration menügombot a vezérlő-pulton.
2. Érintse meg a TECHNICAL (Műszaki) opciót.
3.	Érintse meg a NIF gombot a funkció engedélyezéséhez. A képernyő
átvált a főképernyőre, és megjelenik egy nyomáshullámforma. Lásd
a 4-5. ábrát.
4.	Nyomja folyamatosan a NIF menügombot a manőver kivitelezéséhez.
Az e360 átmenetileg leáll a lélegeztetéssel mindaddig, amíg az ujja
a gombon van.
5.	Amikor elengedi a NIF gombot, válassza ki az ideális NIF értéket
úgy, hogy a beállítógomb segítségével elmozgatja a kurzort
a nyomáshullámforma megfelelő pontjához. A kijelzett NIF érték
a kiválasztott nyomásponton mért érték.
6.	Érintse meg a SAVE gombot a mérési eredmény és a képernyőkép
eltárolásához. A mérés bekerül az eseményelőzmények naplóba,
a képernyőkép pedig a képernyőfájlok listájába.
7.	Érintse meg a START gombot, hogy a képernyőn folytatódjon
a szokásos görberajzolás.

4-5. ábra: A NIF gomb elhelyezkedése a főképernyőn
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A NIF manőver funkció feltételeinek magyarázata
A NIF mérési funkció bekapcsolása után (ON) a következők történnek:
• A lélegeztetés folytatódik a kezelő beállításai szerint, de megnyílik
egy 3 perces időzítési ablak, amelyben a kezelő megérintheti
a NIF gombot. A funkció lejár, ha a mérést nem indítják el az adott
időkereten belül.
OPR360U A0509

Miközben a NIF manőver folyamatban van (a kezelő nyomja a NIF gombot),
a következők történnek:
• A PEEP automatikusan beállítódik ≤1 H2Ocm-re.
• A lélegeztetőgép nem ad le légvételt.
• A kilégzési perctérfogat (MVE) monitorozása szünetel.
• A biztonsági támogatási lélegeztetési és az apnoe riasztás le van tiltva.
A normál üzemelés folytatódik a NIF gomb elengedése, vagy 30 másodperc
eltelte után.

Hullámok és folyamatgörbék megjelenítése
A Főképernyő egy példáját az F-6. ábrán tekintheti meg a kihajtható lapon.
A GUI-ban található Main Screen (Főképernyő) menüben érintse meg ismételten
a Waves (Hullámok) gombot, így végiglépkedhet a következő hullámforma
kijelzési módokon:
• Nyomás/Idő
• Áramlás/Idő
• Térfogat/Idő
• Nyomás/Idő és Áramlás/Idő
• Nyomás/Idő és Térfogat/Idő
Amikor a hullámforma eléri az időskála jobboldali végét, jobbról balra
„felgöngyölődik”, majd továbbrajzolódik, és közben mindig kitörlődik egy
kis részlet a régi grafikonból. Az időskála megváltoztatásakor a hullámforma
balról újra elindul.
Érintse meg a Loops (Folyamatgörbék) gombot egy áramlás-térfogat
folyamatgörbe, egy térfogat-nyomás folyamatgörbe vagy mindkettő
kijelzésére. A kijelzett folyamatgörbe törlődik, mielőtt egy újabb kirajzolódna.
A spontán légvétel folyamatgörbéi a kötelező légvételektől eltérő színben
jelennek meg.
A Hullámok és folyamatgörbék képernyőfájlok elmentésével kapcsolatos

OPR360U A0509
5-1további részleteket a következő oldalakon találja a „Mentési funkció”

és a „Letöltési funkció” címszavak alatt.

MEGJEGYZÉS: Az Accept gombot nem kell megnyomni a hullámformák
és folyamatgörbék, trendek vagy számértékek közötti váltáshoz.
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Skálák beállítása
A skálák beállításához: Érintse meg a GUI képernyőt a beállítani kívánt skála
x vagy y tengelye mentén. Egy kék jelzősáv jelenik meg a képernyőn
a skálaváltoztatásra kijelölt paraméter azonosítására. Az Adjustment gomb
segítségével növelje vagy csökkentse a skálát, majd nyomja meg az Accept
gombot a változás megerősítéséhez. A Hullámok vagy folyamatgörbék
funkcióban a nyomás, térfogat és áramlás skálák beállíthatók egymástól
függetlenül. Az időskála valamennyi kijelzett paraméterre érvényes.

5-1
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Az Adjustment gomb minden egyes fordulata a következő skálára lép, az idő
kivételével minden paraméter esetében alkalmazható, a legmagasabb
és legalacsonyabb skálaválasztások közé beiktatott automatikus skála opcióval.
A skálamódosítások nem mentődnek el a berendezése lekapcsolásakor.
Automatikus skála
Amikor az automatikus skála aktív, az automatikus vezérlés ikon megjelenik
az automatikusan beosztott függőleges tengelyen. Az automatikus skála
automatikusan kiválasztja a négy előre meghatározott manuális skála közül
azt, amely a paraméter legjobb nézetét (a legnagyobb felbontást) teszi lehetővé.
A Kimerevítés funkció használata
Érintse meg a Freeze gombot a grafikonok (hullámformák, folyamatgörbék
vagy trendek) kirajzolásának felfüggesztése céljából, az aktuális megjelenítés
hosszabb ideig tartó megtekintéséhez. Érintse meg a Start gombot a kirajzolás
folytatásához. Csak a grafikus megjelenítés függesztődik fel, a számértékek
továbbra is frissülnek.
A kurzor használata a kimerevítés alatt
A kimerevítés bekapcsolásakor a képernyő közepén megjelenik egy zöld színű,
függőleges szaggatott vonal (a kurzor). Az Adjustment gomb segítségével
lehet módosítani a kurzor helyzetét.
A kurzor által keresztezett minden egyes hullámforma, folyamatgörbe vagy
trend pontjának megfelelő számértékek megjelennek a kijelzőn. Amikor
a kurzor egy hullámforma vagy trend időtengelyét keresztezi, az időtengely
számértéke akkor jelenik meg, ha a kurzor nem mozog tovább. Amikor
a kurzor egy folyamatgörbét keresztez, a kijelzőn a folyamatgörbe felső
és alsó kereszteződési pontjánál található értékek jelennek meg.
A kimerevítés funkció elérhető a Main Screen és az Extended Function
menügombjaival is.
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Eseményelőzmények képernyő

5-1

Az Extended Functions menüben érintse meg az Event History gombot
az Eseménynapló eléréséhez. Ebben a naplóban a legutóbbi 1000 riasztási
és beállítási esemény, lélegeztetőgép-beállítási módosítás, érzékelőkalibrálási
eredmény és áram ki/bekapcsolási szekvencia kerül rögzítésre, az egyes
események bekövetkezési dátumával és időpontjával együtt. A rögzített
események színkódoltak – a riasztások és áramkikapcsolások (OFF) piros
színben jelennek meg, a beállítási módosítások és a kalibrációs eredmények
kék színben ábrázolódnak, az árambekapcsolások (ON) és a Start Ventilating
események pedig zöld színben. A rendszer megőrzi az Eseményelőzmények
fájlt leállítás után is.
OPR360U A0509

Az eseményelőzmény-fájlok elmentésével kapcsolatos további részleteket
a következő oldalakon találja a „Mentési funkció” és a „Letöltési funkció”
címszavak alatt.

Számértékek képernyő
Lásd a 4-6. ábrát.

4-6. ábra: Számértékek képernyő
OPR360U A0509
5-1A Numeric (Számértékek) gomb megérintésével a Főképernyő menüjében

a következő információk jelennek meg a kijelzőn:
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Beállítás pácienshasználathoz
Monitorozott adatok
Számított adatok
Speciális vezérlők beállításai

Az ezen a képernyőn kijelzett adatokkal kapcsolatos részleteket lásd a 8. részben
(Specifikációk).

5-1

o		
o		
o		

OPR360U A0509

A Számértékfájlok elmentésével kapcsolatos további részleteket a következő
oldalakon találja a „Mentési funkció” és a „Letöltési funkció” címszavak alatt.

Trendek képernyő
Az e360 lélegeztetőgép két trendképernyőt képes megjeleníteni, mindegyik
képernyőn négy pataméter trendjei jelennek meg, amelyek akár 24 órányi
trendadatokat is tartalmazhatnak. Érintse meg a Trends (Trendek) gombot
a Main Screen főképernyő menüjében, és válasszon a két trendképernyő közül.
A következő adatok jelennek meg a trendképernyőkön:
1. képernyő

2. képernyő

VTE/idő

Ppeak/idő

Perctérfogat/idő

Pmean/idő

RRtot/idő

Pbase/idő

VTE %-os variancia/idő

RSBI/idő

4-2. Táblázat: Trendek képernyők
A Trendek fájlok elmentésével kapcsolatos további részleteket a következő
oldalakon találja a „Mentési funkció” és a „Letöltési funkció” címszavak alatt.

5-1
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Adatkészletek
Lásd a 4-7. ábrát.

5-1
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4-7. ábra: Adatkészletek
A kiválasztott adatkészletek lélegeztetés közben megtekinthetők a GUI-n
a GUI képernyő alján található Data Sets gomb segítségével. Három különböző
monitorozott adat alkészlet és egy beállítások alkészlet a kijelző jobb alsó
sarkában található fülek megérintésével érhető el. Az adatkészletek elnevezése:
Basic (Alap), Mechanic (Mechanikai adatok), Weaning (Leszoktatás) és Advanced
(Speciális). A következő táblázatban feltüntettük az egyes adatkészletekben
kijelzett paraméterek listáját. Az egyes specifikus paraméterekkel kapcsolatos
információkért lásd a 8. részt (Specifikációk).

5-1
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Beállítás pácienshasználathoz
Alap

Speciális
(beállítások)

Ppeak
(csúcsnyomás)

Időállandó

RR Spont
(Spontán
légzésszám)

Slope/Rise
(Meredekség/
Emelkedés)

PEEP

Pplat
(Plató-nyomás)

P0.1

Exp. Thresh
(Kilégzési
küszöb)

FiO2

Total PEEP
(Összes PEEP)

MVE Spont
(spontán kilégzett
légzéstérfogat)

Szünet

MVE (kilégzett
perctérfogat)

Cstat
(Statikus
compliance)

RSBI
(Gyors és felületes
légzési index)

Open Exh.
(Kilégzőszelep
megnyitása)

VTE
RI
(Kilégzett
(Belégzési
légzéstérfogat) ellenállás)

NIF

Flow (Áramlás)
Waveform
(Hullámforma)

RRtot
(Teljes
légzésszám)

I:E
(I:E arány)

Volume
Target
(Céltérfogat)

OPR360U A0509

RE (Kilégzési
ellenállás)

5-1

Adatkészletek
Mechanikai
Leszoktatás
adatok

4-3. táblázat: Az adatkészlet képernyő tartalma

Mentés funkció
A Save (Mentés) funkció a következő képernyőkön érhető el: Hullámok,
Folyamatgörbék, Trendek, Numerikus, Bővített funkciók, P0.1, NIF, Riasztási
beállítások, Riasztási előzmények és Eseményelőzmények. Az elmentett
fájlok a Technical képernyőről tölthetők le.
A képernyőképfájlok .bmp formátumban mentődnek el, az eseményelőzményfájlok pedig .csv formátumban. A könnyebb azonosítás érdekében a rendszer
minden egyes elmentett fájlhoz hozzárendel egy 8 jegyű fájlnevet, amely
a fájltípust jelölő betűt (az angol név kezdőbetűjét) is tartalmazza (pl. W-t
a hullám, L-t a folyamatgörbe, H-t az előzmények stb. esetében), továbbá
a lélegeztető sorozatszámának utolsó négy számjegyét, valamint egy
háromjegyű sorszámot. Legfeljebb 200 képernyő vagy esemény (és riasztási)
előzményfájl menthető el. Miután bármelyik típusból már 200 fájl elmentésre
került, a legrégebbi törlődik.

5-1
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A mentés végeztével egy rövid, két hangjelzésből álló sípolás szólal
meg
az e360 gépen.
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4 Beállítás pácienshasználathoz
Hullámok, Folyamatgörbék, Trendek, Számértékek és Bővített
funkciók képernyők
(Lásd a 4-8. ábrát):

5-1

Érintse meg a „Freeze” gombot. A „Save” és „Start” gombok megjelennek.
OPR360U A0509

Érintse meg a „Save” gombot a képernyőkép elmentéséhez, illetve a „Start”
gombot, hogy kilépjen a Kimerevítés képernyőből, és folytassa a görbe
kirajzolását.

4-8. ábra: Hullámformák Mentés és Indítás gombjai
Riasztás beállítása képernyő
Érintse meg a Save gombot az aktuális riasztási beállításokat tartalmazó
képernyőkép elmentéséhez.
Riasztási előzmények képernyő
Érintse meg a Save Alarm History gombot a Riasztási/Eseményelőzmények
napló elmentéséhez táblázatos formában.
Eseményelőzmények képernyő
naplóA0509
5-1Érintse meg a Save Event History gombot az EseményelőzményekOPR360U
elmentéséhez táblázatos formában.
P0.1 képernyő
Érintse meg a Save gombot az aktuális képernyő képernyőképének
elmentéséhez és a P0.1 mérés naplózásához az eseményelőzményekben.
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NIF képernyő
Érintse meg a Save gombot az aktuális képernyő képernyőképének
elmentéséhez és a NIF-mérés naplózásához az eseményelőzményekben.

Letöltés funkció

5-1

OPR360U A0509

A Screen Files és az Event History Files gombok megérintésével a Technical
képernyőn előhívhatja és letöltheti az elraktározott képeket és táblázatos
fájlokat egy külső pendrive-ra a lélegeztetőgép hátulján található USB-porton
keresztül (lásd a 4-9. ábrát).
1. Nyomja meg a Setup & Calibration gombot a vezérlőpulton.
2. Érintse meg a GUI képernyőn található Technical gombot.
3.	Érintse meg a Screen Files (a képernyőképfájlok esetében) vagy az Event
History Files (az esemény-/riasztási előzmények fájlok esetében) gombot.
Megjelenik a megfelelő mentett fájlok görgethető táblázata.
4.	Helyezzen be a lélegeztetőgép hátulján (a főkapcsoló alatt) található
USB-portba egy USB-kompatibilis (2.0 vagy ennél újabb verziójú)
pendrive-ot. Ellenőrizze, hogy a pendrive biztonságosan települt-e.
5. Az Adjustment gomb segítségével jelölje ki a letöltendő fájlt.
6. Érintse meg a Download gombot.
7.	Miután a letöltés a pendrive-ra befejeződött, megjelenik a „File storing
successful” (Fájl tárolása sikeres) üzenet és megszólal egy rövid, két
hangjelzésből álló sípolás.

5-1
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4-9. ábra: Képernyő- és eseményelőzmény-fájlok listája képernyők
(letöltéshez)
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Riasztások
5. rész:
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Riasztások
5. rész:

Bevezetés...................................................................5-1
Vizuális riasztások kijelzése.....................................5-1
360˚-os riasztási lámpa....................................5-1
Riasztások és üzenetek kijelzése....................5-1
Készülékhiba LED............................................5-2
GUI riasztási képernyő környezete..........................5-3
Riasztási beállítások képernyő.......................5-3
Riasztási beállítások képernyő elmentése....5-3
Állítható riasztások......................................5-3
Riasztási előzmények......................................5-3
Riasztási előzmények napló elmentése.... 5-4
Riasztás hangereje..........................................5-5
Riasztási hangjelzések....................................5-5
Kilépés a riasztási képernyőkből....................5-5
Előlap riasztási interfész környezete.......................5-5
Riasztás elnémítása gomb..............................5-5
Szíváshoz lekapcsolás funkció....................... 5-6
Riasztás visszaállítása gomb.......................... 5-6
Nem állítható riasztások.......................................... 5-6
Riasztások kiváltása és hibaelhárítási útmutató....5-7
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Riasztások 5
Bevezetés

5-1

Az e360 lélegeztetőgép audiovizuális riasztórendszerrel rendelkezik, amely
hozzájárul a páciens biztonságához. Ez a rész tartalmazza a leírást a riasztási
határértékek beállításának menetéről, az összes riasztás felsorolását
és a Riasztások kiváltása és hibaelhárítási útmutatót az 5-1. táblázatban.
A riasztások specifikációi a kézikönyv 8. részében találhatók meg.
OPR360U A0509

A látható és hallható riasztások a következőkre figyelmeztetnek:
•A
 páciens légzési problémáira, mint pl. apnoe vagy magas és alacsony
légúti nyomás.
•A
 tápfeszültséggel kapcsolatos problémákra, például hálózati
áramkimaradásra.
• Gázellátással kapcsolatos problémákra, pl. alacsony oxigénnyomásra.
• Hardverproblémákra, mint pl. túlmelegedés vagy memóriahiba.
MEGJEGYZÉS: Bekapcsoláskor az e360 lélegeztetőgép a legutóbb kiválasztott
riasztási határértékeket alkalmazza, kivéve az „Off” helyzetbe állított (kikapcsolt)
riasztásokat, amelyek a legkevésbé érzékeny értékre állítódnak be.
FIGYELMEZTETÉS: A páciens egészsége károsodhat, ha elmarad a riasztási
állapotok azonosítása és korrigálása. A lélegeztetőgép folyamatos működésének
biztosítására Alacsony akkumulátortöltés riasztás bekövetkeztekor azonnal
biztosítson alternatív áramforrást. A hálózati váltóáramú áramforrás mindig
előnyben részesítendő.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig ügyelni kell arra, hogy a gondozó biztosan
meghallja, ha megszólal a hangriasztás. A lélegeztetőgépet nem szabad
olyan környezetben használni, amelyben a gondozók nem hallják meg
a hangriasztásokat.

Vizuális riasztások kijelzése
Az e360 lélegeztetőgép a következő vizuális információkat jeleníti meg,
amikor egy riasztás életbe lép:
A 360˚-os riasztási lámpa
Lásd az F-4. ábra 4-es tételét a kihajtható lapon.
Az e360 előlapjának felső középső részén található 360˚-os riasztási lámpa
sárgán és/vagy pirosan villog, amikor egy riasztás életbe lép. A lámpa
mindaddig folyamatosan világít reteszelt riasztást jelezve, amíg a Reset
(Visszaállítás) gombot meg nem nyomják.

5-1

Riasztások és üzenetek kijelzése
Lásd az 5-1. ábrát.

OPR360U A0509

Az életbe lépő riasztások, mint pl. a Low Paw (Alacsony légúti nyomás) vagy
a Circuit Disconnect (Légzőkör szétkapcsolása) riasztások leírása, valamint
az összes üzenet a grafikus felhasználói interfész (GUI) középső részén
található állapotsávban jelennek meg.
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Ezek az üzenetek aktív állapotban villognak, majd a riasztási esemény korrigálása
után folyamatos kijelzésű (reteszelt) állapotban maradnak mindaddig, amíg
a Reset gombbal ki nem törlik a jelzést. A riasztási üzenetek színkódoltak,
és a prioritás függvényében kerülnek felsorolásra. A piros üzenetek magas
prioritású riasztások, mint pl. a Low MVE (Alacsony kilégzési perctérfogat) vagy
a High Paw (Magas légúti nyomás). A sárga színben megjelenő üzenetek közepes
prioritásúak, mint pl. a Back-up ventilation (Biztonsági támogatási lélegeztetés).
A zöld színű üzenetek alacsony prioritású tájékoztató üzenetek, mint pl.
a Ventilation Suspended (Lélegeztetés felfüggesztve) vagy a Low Paw Below PEEP
setting (Alacsony, a PEEP beállítás alatti légúti nyomás) riasztások.
OPR360U A0509

Készülékhiba LED
Lásd az 5-1. ábrát.
A vezérlőpult bal oldalán elhelyezkedő Device Alert LED (Készülékhiba LED)
kigyullad és megszólal egy el nem némítható riasztási hang, amikor
valamilyen készülékhiba riasztási állapot, pl. lemerült akkumulátor vagy
a készülék hibás működése következik be. A készülékhiba állapotokkal
kapcsolatos további információkért lásd az 5-2. táblázatot.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülékhiba riasztás bekövetkezik, a lélegeztetés
abbamarad és megnyílik a sürgősségi beviteli/nyomáskiegyenlítő szelep,
valamint a kilégzőszelep.
4

5

1
6

2
7

3
5-1. ábra Riasztások képernyő környezete
1. Riasztás elnémítása/Szíváshoz lekapcsolás gomb és jelző
2. Riasztás visszaállítása gomb
3. Hálózati tápfeszültség, belső akkumulátor és készülékhiba jelzők
4. Riasztási üzenetek kijelzési területe
5. Riasztások képernyő gomb
6. Érintőgombok:
		 Riasztási előzmények gomb
		 Riasztás hangereje gomb
		 Riasztási hangjelzések gomb
		 Mentés gomb
7. Állítható riasztások beállítási területe
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Riasztások 5
GUI riasztások képernyő környezete
Riasztási beállítások képernyő
Lásd az 5-1. ábrát, illetve a kihajtható lapon található F-8. ábrát.

5-1

Nyomja meg az Alarms Screen (Riasztások képernyő) menügombját a Riasztási
beállítások képernyő megnyitásához a GUI-n. Ezen a képernyőn a felhasználó
módosíthatja valamennyi módosítható riasztási beállítást, megtekintheti
az Alarm Historyt (Riasztási előzményeket), módosíthatja az Alarm Loudness
(Riasztás hangereje) és az Alarm Tones (Riasztási hangjelzések) beállításokat,
továbbá elmentheti (Save) a képernyőképet a későbbi letöltéshez.
OPR360U A0509

Riasztási beállítások képernyő elmentése
Érintse meg a Save gombot, hogy a későbbiekben letölthető képet készítsen
a Riasztási beállítások képernyőről. Lásd a 4. részt a memóriába mentett fájlok
letöltésére vonatkozó utasításokért.
Állítható riasztások
A riasztási beállítások képernyőn a következő beállításokat módosíthatja:
• Magas és alacsony Paw 		
(légúti nyomás)		
• Magas és alacsony MVE 		
(kilégzési perctérfogat)
• Apnoe késleltetési idő

• Magas teljes légzésszám
(RR tot)
• Szétkapcsolási küszöbérték %

Egy adott riasztási beállítás módosításához érintse meg a módosítani kívánt
értéket a kijelzőn. Az érték elkezd villogni. Forgassa el az Adjustment gombot
és nyomja meg az Accept gombot vagy a kijelzett értéket. A kijelző abbahagyja
a villogást, és az új riasztási beállítás hatályba lép.
Több riasztást is módosíthat mielőtt megérintené az Accept gombot,
amennyiben a módosítások bevitele között kevesebb, mint 10 másodperc
telik el. Amennyiben az Accept gombot vagy a kijelezett értéket nem nyomja
meg a legutóbbi módosítást követő 10 másodpercen belül, valamennyi
módosított riasztási beállítás visszatér az eredeti értékre.
Riasztási előzmények
Lásd az 5-2. ábrát.
Érintse meg az Alarm History (Riasztási előzmények) gombot, hogy
megnyissa a legutóbbi 1000 riasztást és eseményt tartalmazó naplót:

5-1

• életbe lépett
riasztások

• beállítási
módosítások

• O2-érzékelő
kalibrálásának
eredményei

• áramlásérzékelő
kalibrálásának
eredményei

• P0.1 és NIF
mérések

• O2-érzékelő
engedélyezése/letiltása

• Készülékhiba

• Adatbeolvasási hiba

• légzőkör
ellenőrzésének
eredményei
• Tápfeszültség
Be/Ki eljárás
• Lélegeztetés
OPR360U A0509
felfüggesztése be/ki

A kijelölt esemény idején kijelzett lélegeztetőgép-beállítások.
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5-2. ábra Riasztási előzmények napló
Riasztási előzmények napló elmentése
Lásd az 5-2. ábrát.
Érintse meg a Save Alarm History gombot, hogy későbbi letöltéshez elmentse
a riasztási előzmények naplót táblázatos fájlként, vesszővel elválasztott
formátumban (.csv). Lásd a 4. részt a memóriába mentett fájlok letöltésére
vonatkozó utasításokért.
Riasztás hangereje
Lásd az 5-3. ábrát.
Nyomja meg az Alarm Loudness (Riasztás hangereje) gombot egy új képernyő
megnyitásához. Az Adjustment gomb segítségével végezze el a beállítást
1 (Halk) és 10 (Hangos) között. Nyomja meg az Accept gombot a módosítás
megerősítéséhez.
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5-3. ábra Riasztás hangereje
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Riasztások 5
Riasztási hangjelzések
Lásd az 5-4. ábrát.
Nyomja meg az Alarm Tones (Riasztási hangjelzések) gombot a képernyő
megnyitásához. Az Adjustment gomb segítségével válassza ki a három
egyedi hangkészlet egyikét, amely a riasztás életbe lépésekor meg fog
szólalni. Nyomja meg az Accept gombot a módosítás megerősítéséhez.
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5-4. ábra Riasztási hangjelzések
Kilépés a riasztási képernyőből
Érintse meg bármelyik menügombot a vezérlőpulton, hogy kilépjen bármelyik
riasztási képernyőből. Lásd az 5-1. ábrát

Előlap riasztási interfész környezete
Riasztás elnémítása gomb
Lásd az 5-1. ábrát
Nyomja meg az Alarm Silence (Riasztás elnémítása) gombot, hogy elnémítsa
két (2) percre az elnémítható riasztásokat, és hogy visszavonja a Shutdown
Alarm (Leállítás riasztást) a lélegeztetőgép lekapcsolása után. A riasztások
elnémításakor az Alarm Silence gombon található jelzőlámpa tovább
ég. A riasztás elnémításának visszavonásához nyomja meg újra az Alarm
Silence gombot.
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Nyomja meg az Alarm Silence gombot egy (1) másodpercig vagy ennél
hosszabban a Suction Disconnect (Szíváshoz lekapcsolás) funkció
engedélyezéséhez.
OPR360U A0509

MEGJEGYZÉS: Az Alarm Silence gomb megnyomásával a készülékhiba riasztás
mindaddig nem hallgat el, amíg a lélegeztetőgépet le nem kapcsolják.
MEGJEGYZÉS: Az opcionális Külső riasztás elnémítása kábelnek ugyanaz
a funkciója, mint a gombnak, kivéve, hogy nem némítja el a leállítás riasztást.
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5 Riasztások
5-1

Szíváshoz szétkapcsolás funkció
Ez a funkció a tervezett légzőköri szétkapcsolásokkal együtt alkalmazandó. Soha
nem használható zárt vagy körön belüli leszívás esetén. Nyomja meg és tartsa
lenyomva az Alarm Silence gombot egy másodpercig vagy ennél hosszabban
(amíg a lélegeztetőgép meg nem szólaltat egy rövid hangjelzést), a szíváshoz
szétkapcsolás funkció engedélyezéséhez. Ha ez a funkció engedélyezve
van, a lélegeztetőgép automatikusan el fogja némítani valamennyi páciens
és szétkapcsolás riasztást, megjeleníti a Ventilation Suspended (Lélegeztetés
felfüggesztve) üzenetet, letiltja az automatikus szivárgás kompenzációt,
és lead egy 10 l/perces rézsútos áramlást felnőtt esetén, illetve egy 5 l/perceset
gyermek/csecsemő páciens esetén, ha a lélegeztetőgép azt érzékeli, hogy
a légzőkör szétkapcsolt. A lélegeztetőgép mindaddig nem ad le légvételeket,
amíg a légzőkört nem csatlakoztatják vissza, vagy három perc el nem telt.
Amikor a lélegeztetőgép észleli a visszacsatlakoztatást, vagy három perc eltelt,
a lélegeztetőgép folytatja normál működését.
OPR360U A0509

MEGJEGYZÉS: A lélegeztetőgép a légzőkör újracsatlakozását a kilégzési
áramlás mérése révén észleli. Ne használja a Szíváshoz lekapcsolás funkciót,
ha a lélegeztetőgép áramlásérzékelője hibás vagy nincs megfelelően kalibrálva.
Riasztás visszaállítása gomb
Lásd az 5-1. ábrát
A hangriasztások automatikusan elnémulnak, ha a riasztási állapot többé
már nem áll fenn, a vizuális riasztásjelzések azonban nem törlődnek
automatikusan. Ha egy riasztási állapot többé már nem aktív, a riasztásjelző
nem villog tovább, hanem folyamatosan ég a reteszelt riasztás jelzésére.
Nyomja meg a Reset gombot a riasztási jelzések egyenkénti törléséhez.
Nem állítható riasztások
A következő riasztások életbe léphetnek a lélegeztetőgép működése
közben és nem módosíthatók:
• Magas FIO2

• O2-érzékelő hibája

• Alacsony FIO2

• Áramlásérzékelő hibája

• Alacsony alap (PEEP) nyomás

• Belégz. idő túl hosszú

• Magas alap (PEEP) nyomás

• Belégz. idő túl rövid

• A céltérfogatot nem sikerült elérni

• Tartósan magas alap (PEEP) nyomás

• Alacsony, PEEP alatti Paw (légúti nyomás) • Beállítás tartományon kívül
• A nyomás határértéke a PEEP-nél
alacsonyabb

• Ellenőrizze a lélegeztetőgép ventilátorát

• A levegő-/O2-ellátás egyaránt megszűnt • Áramkimaradás/Tartalék akkumulátor
• Alacsony akkumulátortöltésOPR360U A0509

5-1 • Áram lekapcsolása
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• Adatbeolvasási hiba

• Készülékhiba

• Levegőellátás megszűnése

• Ellenőrizze az áramlásérzékelő kártyáját

• O2-ellátás megszűnése

• Fordított I:E arány riasztás

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Riasztások 5
Riasztások kiváltása és hibaelhárítási útmutató

5-1

A következő táblázatban felsoroltuk a riasztásokat és tájékoztató üzeneteket
ábécé sorrendben. A riasztások prioritásait, típusait (lélegeztetőgép-/
páciensprobléma elkülönítése), a riasztási üzeneteket vagy kritériumokat
(mi váltja ki a riasztást) és a hibaelhárítás módját (lehetséges korrektív lépéseket)
is tartalmazza ez az útmutató. A riasztási specifikációkkal kapcsolatos
tartományokat a 8. részben soroltuk fel.
OPR360U A0509

5-1. ábra Riasztások kiváltása és hibaelhárítási útmutató
Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

{Bármilyen itt
fel nem sorolt
üzenet}

• Magas
• Lélegeztetőgép
• Piros

Leírás és/vagy
Kritériumok

Hibaelhárítás

Javítást igénylő
lélegeztetőgép-hiba

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.
Ellenőrizze a páciens
állapotában bekövetkező
reverzibilis okokat.

A céltérfogatot
nem sikerült
elérni*
*nem áll
rendelkezésre
az S-modellnél

A következő tényezők
válthatják ki a riasztást:
izgatottság, a páciens
ráharap az endotrachealis
tubusra, köhögés,
az ellenállás fokozódása
a kilégzőszűrőben vagy
a páciens légútjaiban, vagy
a compliance csökkenése
(pl. váladékok,
pneumothorax).

A céltérfogatos
nyomásvezérléses
vagy céltérfogatos
nyomástámogatott
• Közepes
légvételtípus
•P
 áciens/
esetében a beállított
Lélegeztetőgép
légzéstérfogat nem
• Sárga
adható le a beállított
Szükség esetén:
nyomáshatárokon belül
két egymást követő
Növelje a belégzési
légvétel esetében.
időt, csökkentse
a légzésszámot, fokozza
a meredekség/emelkedést,
állítsa be a kilégzési
küszöböt
Növelje a nyomás
határértékét,
vagy csökkentse
a légzéstérfogatot.
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5 Riasztások
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok
A dual RAM hibája

OPR360U A0509

• Magas
A dual RAM
• Készülékhiba
meghibásodott • Piros

A vezérlő- és
a monitorprocesszorok
által közösen használt
RAM memória
meghibásodott.
A lélegeztetőgép
elérte a szétkapcsolási
küszöbérték %
riasztási szintet.
A/C vagy SIMV
módban – a VTE %-os
variancia
> szétkapcsolási
küszöbérték.

A légzőkör
szétkapcsolása

• Magas
•P
 áciens/
SPONT módban –
Lélegeztetőgép a mért kilégzési
• Piros
áramlás 1 l/percnél
alacsonyabb több
mint 5 másodpercig.
Ezt nagyfokú
szivárgás okozhatja,
vagy a légzőkör
lekapcsolódása
a lélegeztetőgépről
vagy Magas nyomás
riasztás.

Hibaelhárítás
Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
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Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.

Csatlakoztassa vissza
a légzőkört vagy
ellenőrizze, hogy nincs-e
szivárgás vagy elzáródás
valahol a légzőkörben,
az endotrachealis tubusban
vagy a maszkban (maszkos
lélegeztetés esetén).
Mielőtt megemelné
a riasztási határértéket,
csökkentse, amennyire
csak lehet, vagy szüntesse
meg a szivárgást.
Ellenőrizze, hogy
a kilégzési áramlásérzékelő
megfelelően van-e telepítve.

Állítsa helyre mindkét gáz
ellátását és/vagy azonnal
biztosítson alternatív
lélegeztetést.
Ellenőrizze, hogy a levegőés oxigénforrások
A levegő és az oxigén
csatlakoznak-e,
bemeneti nyomása
A levegő/O2• Magas
és > 30 psig nyomást
a minimálisan szükséges
ellátás egyaránt • Lélegeztetőgép
biztosítanak-e
nyomás alá csökkent.
megszűnt
• Piros
a bemenetnél.
A lélegeztetőgép nem
tud lélegeztetni.
A lélegeztetőgépben
megnyílnak
a sürgősségi bemeneti
és kilégzőszelepek,
így a páciens a szoba
OPR360U A0509be.
5-1
levegőjét lélegezheti
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Riasztások 5
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

OPR360U A0509

• Magas
A monitor CPU
• Készülékhiba
meghibásodott
• Piros

Leírás és/vagy
Kritériumok
A monitor CPU hibája
A fő PCB-n található
monitorprocesszor
hibás.
A monitor RAM hibája

• Magas
A monitor RAM • Készülékhiba
meghibásodott • Piros

A fő nyomtatott
áramköri lapon
(PCB-n) található
monitorprocesszor
által használt RAM
memória károsodott.
A monitor ROM hibája

• Magas
A monitor ROM
• Készülékhiba
meghibásodott
• Piros

• Magas
A monitor uP
• Készülékhiba
meghibásodott
• Piros

• Magas
A monitorfunkció
• Készülékhiba
meghibásodott
• Piros

A vezérlő CPU
• Magas
(processzor)
• Készülékhiba
meghibásodott • Piros

5-1
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A monitorprocesszor
kódját tároló csak
olvasható memória
(ROM) szabálytalan
ellenőrzőösszeget
talált.
Vezérlő
kommunikációs hiba
A monitor processzora
nem reagál a vezérlő
processzorából
származó kérésre.
A monitor processzora
nem működik.
A monitorfunkció
folyamatosságának
hibája
A monitorprocesszor
szoftverfunkciói
nem sorrendben
működnek.
A vezérlő CPU
(processzor) hibája

Hibaelhárítás
Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.

5-1

Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.
Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.
Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.
Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.
OPR360U A0509
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5 Riasztások
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Hibaelhárítás

A vezérlő RAM hibája

OPR360U A0509
• Magas
A vezérlő RAM
• Készülékhiba
meghibásodott
• Piros

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.

A fő nyomtatott
áramköri lapon
(PCB-n) található
vezérlő processzor
által használt RAM
memória károsodott.

Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.

Monitorkommunikáció
hiba
• Magas
A vezérlő uP
• Készülékhiba
meghibásodott
• Piros

• Magas
A vezérlőfunkciók
• Készülékhiba
meghibásodtak
• Piros

Adatbeolvasási
hiba
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Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.

A vezérlőprocesszor
nem reagál
a monitorprocesszorból
Forduljon szakképzett
származó kérésre.
szerviztechnikushoz
A vezérlőprocesszor
nem működik.
A vezérlőfunkció
folyamatosságának
hibája

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.

A vezérlő processzor
Forduljon szakképzett
szoftverfunkciói nem
szerviztechnikushoz.
sorrendben működtek.

A gép bekapcsolásakor
• Magas
hiba észlelhető
Forduljon szakképzett
• Lélegeztetőgép
az elmentett adatok
szerviztechnikushoz.
• Piros
beolvasása során.
Csatlakoztassa
a lélegeztetőgépet
bármilyen váltóáramú
áramforráshoz, hogy
a belső akkumulátor
feltöltődhessen.

Belső akkumulátor
Alacsony
• Magas
működési
akkumulátortöl- • Lélegeztetőgép
kapacitása lecsökkent
töttség
• Piros
25%-ra.
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MEGJEGYZÉS:
A lélegeztetőgép
rendesen működik tovább,
amíg az akkumulátor
teljesen le nem merül,
amikor bekövetkezik egy
készülékhiba riasztás.
FIGYELMEZTETÉS:
A lélegeztetőgép
folyamatos működésének
biztosításához azonnal
OPR360U A0509
csatlakoztassa
a lélegeztetőgépet egy
alternatív, pl. váltóáramú
áramforráshoz, amint
bekövetkezik az alacsony
akkumulátortöltés riasztás.
OPR360U-HU A. változat 02-2013

Riasztások 5
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Kapcsolja BE a szivárgáskompenzációt.

OPR360U A0509
Alacsony
alapnyomás

Hibaelhárítás
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Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

A monitorozott légúti
nyomás több mint
• Magas
0,5 másodpercig
•P
 áciens/
a beállított PEEP/
Lélegeztetőgép CPAP érték alatti volt
• Piros
két egymást követő
légvétel során.

Ellenőrizze, hogy
nincs-e szivárgás a
légzőkörben, vagy nem
kapcsolódott-e szét.
Ha légúti/maszkszivárgás
áll fenn, kapcsolja
BE a noninvazív
lélegeztetést.
A riasztás inaktív,
ha a beállított PEEP/CPAP
érték 4 H2Ocm/mbarnál
kisebb.
Ellenőrizze a pácienst,
a lélegeztetést
és a riasztási beállításokat,
és módosítsa a beállításokat
szükség szerint.

Alacsony MVE

• Magas
• Páciens
• Piros

A monitorozott MVE
< beállított Alacsony
MVE riasztási
határérték.

Ellenőrizze, hogy
nincs-e szivárgás a
légzőkörben, vagy nem
kapcsolódott-e szét.
Ellenőrizze, hogy
a kilégzési áramlásérzékelő
megfelelően van-e telepítve.
Amikor ez a riasztás életbe
lép, a lélegeztetőgép
biztonsági támogatási
lélegeztetést biztosít.

Alacsony Paw

5-1

A monitorozott légúti
nyomás nem éri
el az Alacsony Paw
• Magas
riasztási határértékét
•P
 áciens/
kötelező légvételkor
Lélegeztetőgép két légvétel során
• Piros
(manuális, spontán vagy
nyomástámogatott
légvételekre nem
érvényes).
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Ellenőrizze, hogy
nincs-e szivárgás a
légzőkörben, vagy nem
kapcsolódott-e szét.
Ellenőrizze a lélegeztetést
és a riasztási beállításokat,
és módosítsa a beállításokat
szükség szerint.
A riasztás megszűnik,
ha egy kötelező légvétel
Ppeak értéke
(aA0509
biztonsági
OPR360U
támogatási lélegeztetést
is ideértve) meghaladja
az Alacsony Paw riasztási
határértékét.
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5 Riasztások
Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Hibaelhárítás

Alacsony, PEEP
alatti Paw

Tájékoztató
üzenet

A beállított alacsony
Paw riasztási szintje
alacsonyabb, mint
a beállított PEEP

Állítsa a riasztási
határértéket a beállított
PEEP-szintnél magasabbra.

Apnoe
(5–60
másodperc)

Ellenőrizze a páciens
állapotát.
A
lélegeztetőgép
Értékelje a beállításokat/
• Magas
nem észlel kötelező
állítsa át szükség
•P
 áciens/
légvételt
vagy
spontán
Ellenőrizze
Lélegeztetőgép erőfeszítést a beállított szerint.
a triggerérzékenységet.
• Piros
intervallumon belül.
Ellenőrizze, hogy
a légzőkör sértetlen-e és
megfelelően csatlakozik-e.
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Áramkimaradás

• Magas
Áramkimaradás • Készülékhiba
• Piros

Áramkimaradás
– Tartalék
akkumulátor

A DC (egyenáramú) áram
toleranciahatáron
kívül van. Ellenőrizze
Ellenőrizze a pácienst,
a +12 VDC, -12 VDC és
és biztosítson alternatív
+5 VDC feszültségeket.
lélegeztetési módot.
(Előfordulhat, hogy
az e360 gép a belső
akkumulátorról
üzemelt, amíg
az le nem merült,
készülékhibát
eredményezve.)

Semmilyen lépést nem
kell tenni, ha a hálózati
áramellátást szándékosan
A hálózati feszültség
le.
kimaradását okozhatja kapcsolták
Ellenőrizze,
hogy
• Magas
a váltóáramú
a
váltóáramú
áramforrás
• Lélegeztetőgép áramforrás hibája,
megfelelően
csatlakozik-e
• Piros
kiégett biztosíték
és működőképes-e.
vagy a tápkábel
szétkapcsolódása.
Készítsen elő alternatív
lélegeztetési forrást,
ha szükséges.
A szenzor levált
a kábelről.

A lélegeztetőgép
Áramlásérzékelő •• Magas
nem képes
Lélegeztetőgép
hibája
kalibrálni a kilégzési
• Piros
áramlásérzékelőt vagy
5-1
a rendszer az érzékelő
hibás működését
észlelte.
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Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.

Ellenőrizze
az áramlásérzékelő
csatlakozásait és ismételje
meg a kalibrálást.
Tisztítsa meg vagy cserélje
ki az érzékelőt és kalibrálja.
OPR360U A0509
Forduljon
szakképzett műszaki
szerviztechnikushoz.
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Riasztások 5
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

A lélegeztetőgép
beállításai

OPR360U A0509
Belégzési idő
túl hosszú

Belégzési idő
túl rövid

Biztonsági
támogatási
lélegeztetés

Leírás és/vagy
Kritériumok

5 másodpercnél
• Közepes
hosszabb belégzési
• Lélegeztetőgép időhöz vezetnek,
• Sárga
beleértve minden
szünetidőt, így
a lélegeztetés
nem a beállításoknak
megfelelően történik.
A lélegeztetőgép
beállításai vagy
a riasztási határértékek
túllépése miatt
a belégzési idő
< 0,1 másodperc
felnőtteknél, illetve
kevesebb mint
0,05 másodperc
• Közepes
gyermekek esetében,
• Lélegeztetőgép a szüneteket
• Sárga
és a belégzés
visszatartási
időket kivéve.
Térfogatkontrollált
(VC) üzemmódban
a belégzési idő
beállítása miatt
lélegeztetőgép nem
képes leadni a beállított
légzéstérfogatot.

• Közepes
• Páciens
• Sárga

5-1
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Monitorozott MVE
< alsó MVE riasztási
határérték.

Hibaelhárítás

5-1

Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

Ellenőrizze a légzéstérfogat,
áramlás, légzésszám,
belégzési idő
és szünet beállításait,
és módosítsa azokat
szükség szerint.

Ellenőrizze a légzéstérfogatés áramlási beállításokat,
és szükség szerint
módosítsa azokat.
Egyik lehetséges
ok a Magas Paw riasztási
határértékének túllépése
lehet. Tegye meg
a szükséges elhárító
lépéseket.

Ellenőrizze a páciens
állapotát.
Értékelje a beállításokat/
állítsa át szükség
szerint. Ellenőrizze
a triggerérzékenységet.
Ellenőrizze, hogy
a légzőkör sértetlen-e
és megfelelően csatlakozik-e.
A riasztás megszűnik,
ha az MVE 10%-kal az alsó
MVE riasztási határérték
fölé emelkedik.
(Folytatás a következő
oldalon) OPR360U A0509
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5 Riasztások
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS:
A biztonsági
támogatási lélegeztetés
60 másodpercre
felfüggesztődik bármely
lélegeztetőgépbeállítás módosítása
esetén és a légzőkör
visszacsatlakoztatásakor
a Szíváshoz lekapcsolás
funkció használatát
követően.
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Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet
OPR360U A0509
Biztonsági
támogatási
lélegeztetés
(folyt.)

• Közepes
• Páciens
• Sárga

Monitorkivétel hiba

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
A monitor processzora
lélegeztetési módot.
rendellenes működést
észlelt, pl. a monitor
Forduljon szakképzett
szoftvere által generált
szerviztechnikushoz
szabályellenes utasítást
vagy nullával osztást.

C belső
rendszer

• Magas
• Készülékhiba
• Piros

EEPROM
olvasási hiba

Ez a hiba bekerül
az eseménynaplóba,
ha az alaplapon
található EEPROM-ról
• Alacsony
leolvasott szoftvertípus
• Lélegeztetőgép érvénytelen.
• Nincs
Nem szólal meg
hangriasztás és vizuális
riasztás, illetve üzenet
sem jelenik meg a GUI-n.

Az áramlásérzékelő
kábele
az áramlásérzékelő
kártyánál levált
Ellenőrizze az
• Közepes
az alaplapról.
áramlásérzékelő • Lélegeztetőgép
A lélegeztetőgép
kártyáját
• Sárga
az áramlásérzékelő
kábelét csak
lélegeztetés közben
képes érzékelni.

Ellenőrizze
• Közepes
Az egység belsejében
a lélegeztetőgép • Lélegeztetőgép található ventilátor
5-1
ventilátorát
• Sárga
meghibásodott.
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Az EEPROM olvasási hiba
egy műszaki szervizüzenet,
amely nem befolyásolja
a lélegeztetőgép
működőképességét.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.

Egy szakképzett
szerviztechnikusnak
vissza kell csatlakoztatnia
az áramlásérzékelő kábelét
az alaplaphoz.
MEGJEGYZÉS: Az üzenetet
nem lehet törölni a Reset
gombbal.
Lépjen kapcsolatba
egy szakképzett
szerviztechnikussal
a ventilátor cseréje
érdekében.
OPR360U A0509
MEGJEGYZÉS: Az üzenetet
nem lehet törölni a Reset
gombbal.
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Riasztások 5
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Ellenőrizze, hogy
a gázforrások
és a csatlakozások
biztonságosak
és működőképesek-e.

OPR360U A0509
A mért FiO2 több
mint 0,07-dal a FIO2
beállított értéke
alatt van több mint
30 másodpercen
keresztül.
FIO2 alacsony

Hibaelhárítás

5-1

Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

Ellenőrizze, hogy
az oxigénforrás 100%-os
oxigént szolgáltat-e.
Kalibrálja az O2-érzékelőt
az O2 3 min gomb
megnyomásával, vagy
az O2-érzékelő kalibrálási
gombjának elérésével
a Setup & Calibration
képernyőn.

• Magas
• Lélegeztetőgép MEGJEGYZÉS:
• Piros
Ez a riasztás
inaktív, amennyiben
az e360 letiltott vagy
hibás oxigénérzékelőt Cserélje ki az O2-érzékelőt,
ha szükséges.
észlel, vagy
az oxigénellátás
nyomása 30 psig alatti. MEGJEGYZÉS: Az
elégtelen bemeneti O2nyomás miatt előfordulhat,
hogy a lélegeztetőgép
nem képes biztosítani
kellően magas áramlási
sebességet, ami FIO2
riasztáshoz vezethet.
Ellenőrizze, hogy
a gázforrások
és a csatlakozások
biztonságosak
és működőképesek-e.

FIO2 magas

A mért FiO2 több
mint 0,07-dal
meghaladja a FIO2
• Közepes
beállított értéket
• Lélegeztetőgép 30 másodpercen
• Sárga
keresztül.
(Folytatás a következő
oldalon)

5-1

Ellenőrizze, hogy
az oxigénforrás 100%-os
oxigént szolgáltat-e.
Kalibrálja az O2-érzékelőt
az O2 3 min gomb
megnyomásával, vagy
az O2-érzékelő kalibrálási
gombjának elérésével
a Setup & Calibration/
Sensors képernyőn.
OPR360U A0509
Cserélje ki az O2-érzékelőt,
ha szükséges.
(Folytatás a következő
oldalon)
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5 Riasztások
Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Hibaelhárítás

FIO2 magas
(folyt.)

MEGJEGYZÉS:
Ez a riasztás inaktív,
• Közepes
amennyiben az e360
• Lélegeztetőgép letiltott vagy hibás
• Sárga
oxigénérzékelőt észlel,
vagy az oxigénellátás
nyomása 30 psig alatti.

MEGJEGYZÉS:
Az elégtelen bemeneti
levegőnyomás miatt
előfordulhat, hogy
a lélegeztetőgép
nem képes biztosítani
kellően magas áramlási
sebességet, ami FIO2
riasztáshoz vezethet.

Fordított I:E
arány riasztás

A lélegeztetőgép
beállításai 4:1-nél
• Közepes
magasabb fordított I:E
• Lélegeztetőgép arányt eredményeznek,
• Sárga
így a lélegeztetés
nem a beállításoknak
megfelelően történik.

Ellenőrizze a páciens
állapotát.
Ellenőrizze a belégzésiidő-,
légzésszám- és
triggerbeállításokat,
és szükség szerint
módosítsa azokat.

5-1

OPR360U A0509

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Készülékhiba
(Ha az üzenetkijelzés lehetséges)
• Magas
El nem némítható
• Készülékhiba
hangriasztás.
• Piros
A készülékhiba
jelzőfény villog,
ha ez lehetséges.

A lélegeztetőgép
hibás működése.
Akkor is aktiválódik,
amikor a lélegeztetőgép
a belső akkumulátorról
üzemel, és a belső
akkumulátor működési
idejéből kevesebb
mint 10% maradt hátra.

Leállítás riasztás Nincs jelző

Ehhez a riasztáshoz
nem kapcsolódik
üzenet. A Leállítás
riasztás azt igazolja,
hogy a lélegeztetőgép
főkapcsolóját
kikapcsolták.

Lélegeztetés
felfüggesztve

A Szíváshoz lekapcsolás
Csak tájékoztató célú.
funkció engedélyezve.

5-1
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Tájékoztató
üzenet

Ha a riasztást
akkumulátorhiba
okozza, csatlakoztassa
a lélegeztetőgépet egy
alternatív áramforráshoz,
hogy az akkumulátor
feltöltődhessen.
Ha a riasztást nem
az akkumulátor lemerülése
okozta, lépjen kapcsolatba
egy szakképzett
szerviztechnikussal.
Nyomja meg a Riasztás
elnémítása gombot
a Leállítás riasztás
törléséhez.

OPR360U A0509

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Riasztások 5
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

OPR360U A0509
Levegőellátás
megszűnése
(< 30 psig)

Hibaelhárítás
Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Ellenőrizze, hogy
a levegőforrás csatlakozik-e
és 30 psig-es vagy ennél
magasabb nyomást
biztosít-e a bemenetnél,
különösen belégzés alatt.
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Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

• Magas
A levegő nyomása
• Lélegeztetőgép a gázbemenetnél
• Piros
30 psig alá csökkent.

MEGJEGYZÉS:
Oxigénforrás csatlakoztatása
esetén a lélegeztetőgép
folytatja a lélegeztetést
100%-os oxigénnel.
Vezérlőkivétel hiba
M belső
rendszer

Magas
alapnyomás

5-1
Magas MVE

• Magas
• Készülékhiba
• Piros

A vezérlő processzora
rendellenes működést
észlelt, pl. a vezérlő
szoftvere által generált
szabályellenes utasítást
vagy nullával osztást.

Egy időtriggerelt
kötelező légvétel
indításakor
a monitorozott
• Közepes
alapnyomás (PEEP/
• Lélegeztetőgép CPAP) 5 H2Ocm/
• Sárga
mbarral meghaladja
a beállított PEEP/CPAP
értéket két egymást
követő légvétel
esetében.

• Magas
• Páciens
• Piros

OPR360U-HU A. változat 02-2013

A monitorozott
kilélegzett
perctérfogat (MVE)
≥ beállított Magas MVE
határérték.

Ellenőrizze a pácienst,
és biztosítson alternatív
lélegeztetési módot.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz.
Ellenőrizze, hogy
a légzőkör bordástömlője
nincs-e összetekeredve,
illetve nincs-e elzáródás
benne és a From Patient
port szűrőjében. Cserélje
ki a szűrőt, ha azt gyanítja,
hogy ez az ellenállás oka.
Mérje fel a lélegeztetőgép
beállításait és módosítsa
azokat, ha ez szükséges
a megfelelő kilégzési
idő eléréséhez.
A riasztás megszűnik,
ha a monitorozott
alapnyomás (PEEP/
CPAP) kevesebb lesz
a beállított PEEP/CPAP +
5 H2Ocm/mbar értéknél
az időtriggerelt légvétel
indításakor.
Ellenőrizze a pácienst
és a lélegeztetőgép
beállításait, és módosítsa
OPR360Uszükség
A0509
a beállításokat
szerint.
A riasztás megszűnik,
ha a monitorozott MVE
a Magas MVE riasztási
határértéke alá csökken.
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5 Riasztások
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy változott-e
a páciens állapota, vagy
fokozni kell-e a lélegeztetési
támogatást.

5-1

Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet
OPR360U A0509
Magas össz. RR

Ha a riasztás be van
kapcsolva (ON),
• Közepes
a monitorozott teljes
•P
 áciens/
légzésszám ≥ beállított
Lélegeztetőgép riasztási szint. Ez utalhat
• Sárga
a páciens állapotának
változására vagy
autotriggerelésre.

Ha a riasztás autotriggerelés
miatt következett be,
ellenőrizze, hogy nincs-e
szivárgás a légzőkörben.
Kapcsolja be a szivárgáskompenzációt (ha az ki volt
kapcsolva), és ellenőrizze,
hogy a légvételek nem
fejeződnek-e be, mielőtt
a páciens abbahagyná
a belégzést.
Ha a riasztást légúti/
maszkszivárgás okozta,
kapcsolja BE a noninvazív
lélegeztetést.
Ellenőrizze
a triggerbeállítást/módszert
(Áramlás vagy Nyomás).

Ellenőrizze a páciens
állapotát.
Ellenőrizze az endotrachealis
tubust.
Ellenőrizze, hogy
a légzőkör bordástömlője
A monitorozott
légzőkörnyomás ≥ egy nincs-e összetekeredve,
illetve nincs-e elzáródás
légvételre beállított
benne és a From Patient
Magas Paw riasztási
port szűrőjében.
határérték.

Magas PAW

5-1
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• Magas
A Magas Paw riasztás
•P
 áciens/
Lélegeztetőgép leállítja az aktuális
légvételt és kilégzést
• Piros
indít. Ez a riasztás
minden légvételre
érvényes, a manuális
befúvásokat
is beleértve.

Ellenőrizze, hogy
a kilégzőszelep
megfelelően működik-e.
Ellenőrizze a lélegeztetőgép
beállításait, és módosítsa
azokat szükség szerint.
A riasztás megszűnik,
ha a légzőkör nyomása
5 H2Ocm/mbarral
a beállított Magas Paw
riasztás határértéke
alá
OPR360U A0509
csökken.
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Riasztások 5
OPR360U A0509
Nincs
kommunikáció

• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Folyamatos
hangriasztás.
Ez az üzenet bekerül
az eseménynaplóba,
• Magas
amikor kommunikációs
• Lélegeztetőgép hiba lép fel
• Nincs
az érintőképernyővel.
Nincs vizuális riasztás,
és üzenet sem jelenik
meg a GUI-n.

Nyomás
határértéke
a PEEP-nél
alacsonyabb

Tájékoztató
üzenet

Nyomástámoga- Tájékoztató
tás + PEEP > 60 üzenet

O2-ellátás
megszűnése

Hibaelhárítás
A kommunikáció
helyreállításakor a riasztás
automatikusan visszaáll
az alaphelyzetbe.
A Nincs kommunikáció egy
műszaki szervizüzenet,
amely nem befolyásolja
a lélegeztetőgép
működőképességét.
Forduljon szakképzett
szerviztechnikushoz,
amennyiben a riasztás nem
áll vissza alaphelyzetbe.
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Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

Módosítsa a beállított
PEEP-határértéket
A beállított nyomáshatár
vagy állítsa be úgy
a beállított PEEPa PEEP-szintet, hogy
értéknél alacsonyabb.
a nyomáshatár magasabb
legyen nála.
A nyomástámogatás
és a PEEP-beállítás
összege nagyobb mint
60 H2Ocm/mbar.

Állítsa
be a Nyomástámogatás
vagy PEEP-szintjét úgy,
hogy összegük kevesebb
legyen mint 60 H2Ocm/
mbar.
Ellenőrizze, hogy
az oxigénforrás
csatlakozik-e és biztosítja-e
a > 30 psig nyomást
a lélegeztetőgép
bemeneténél, különösen
belégzés alatt.

Az oxigén bementi
• Magas
nyomása nem éri
• Lélegeztetőgép
el a szükséges minimális
Szükség esetén biztosítson
• Piros
nyomást.
más lélegeztetést.
A lélegeztetőgép
folytatja a lélegeztetést
a fennmaradó levegő
gázellátással, és nem
kalibrálja az O2-érzékelőt.
Cserélje ki mihamarabb
az érzékelőt.

O2-érzékelő
hibája
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A lélegeztetőgép nem
• Közepes
tudja megfelelően
• Lélegeztetőgép
kalibrálni az O2• Sárga
érzékelőt.

OPR360U-HU A. változat 02-2013

MEGJEGYZÉS: Mindig
használjon riasztásokkal
OPR360U
ellátott külső
O2A0509
-monitort,
ha lélegeztetés közben
ez a riasztás áll fenn.
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5 Riasztások
• Prioritás
• Típus
• Lámpa színe

Leírás és/vagy
Kritériumok

Csatlakoztassa vissza
az O2-érzékelőt.

OPR360U A0509
O2-érzékelő
szétkapcsolása

Tartományon
kívül

Tájékoztató
üzenet

Az O2-érzékelő
szétkapcsolódott.

Tájékoztató
üzenet

Valamely beállítási
módosítás
tartományon kívül
esik a kiválasztott
pácienskategóriához
viszonyítva.

Módosítsa a beállítást,
hogy a tartományon belül
essen, vagy változtassa
meg a pácienskategóriát.

A monitorozott PEEP
nyomás ≥ 8 H2Ocm/
mbarral magasabb,
mint a beállított PEEP/
CPAP érték több
mint 6 másodpercig
a Gyermek/Csecsemő
üzemmódban,
illetve több mint
10 másodpercig
Felnőtt esetében.

Ellenőrizze, hogy
nincs-e elzáródás vagy
folyadék a légzőkör
bordástömlőiben.

FIGYELMEZTETÉS:
Tartósan magas • Magas
alapnyomás
• Lélegeztetőgép A lélegeztetés
és a triggerelés
riasztás
• Piros
felfüggesztődött,
a kilégzőszelep
és a sürgősségi
nyomáskiegyenlítő
szelep szükség szerint
megnyílik minimum
5 másodpercre
a nyomás csökkentése
érdekében, és a gép
mindaddig nem
lélegeztet, amíg
az állapot meg
nem oldódik.
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Hibaelhárítás

5-1

Riasztás vagy
Készülékhiba
üzenet

MEGJEGYZÉS: Mindig
használjon riasztásokkal
ellátott külső O2-monitort,
ha lélegeztetés közben
ez a riasztás áll fenn.

Ellenőrizze, hogy
nincs-e fokozott
ellenállás/elzáródás
a kilégzőszűrőben,
és szükség esetén cserélje ki.
Ellenőrizze a lélegeztetőgép
beállításait, és módosítsa
azokat szükség szerint.
Ellenőrizze, hogy
a kilégzőszelep tiszta-e
és nincs-e benne
szövettörmelék. Szükség
esetén cserélje ki.
Ha a riasztás nem szűnik
meg, használjon alternatív
lélegeztetési módot.

OPR360U A0509
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Tisztítás
6. rész:

Tisztítás és karbantartás

és karbantartás
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A lélegeztetőgép megfelelő üzemelése és a keresztfertőződés kockázatának
minimalizálása érdekében végezze el a következő tisztítási és karbantartási
eljárásokat a javasolt időközönként. Valamennyi eljárást az intézmény
irányelveihez és eljárásaihoz kell igazítani. A teljes személyzetnek
óvintézkedéseket kell tennie a fertőzésterjedés kockázatának minimalizálása
érdekében a lélegeztető rendszeren végzett szétszerelési, tisztítási
és karbantartási eljárások során.
OPR360U A0509

Szűrők alkalmazása
Belégzési (To Patient) port
A lélegeztetőgép belégző (To Patient) portján a légzőkörbe jutó gáz rendszerint
tiszta és száraz, a Newport Medical azonban kifejezetten javasolja szűrő
használatát ennél a portnál, két okból kifolyólag:
1.	A belégzési csőelosztó védelme érdekében a páciens által kilégzett
potenciális szennyeződéssel szemben, és
2.	A páciens védelme érdekében a leadott gázokban potenciálisan jelenlévő
szennyeződésekkel szemben.
A szűrő használata révén csökken a belégzési csőelosztó rendszeres tisztításának
és sterilizálásának szükségessége. A páciensek közötti fertőzés terjedésének
kockázata csökken, ha a szűrőt kicserélik, mielőtt a lélegeztetőgépet
új páciensnél használnák.
Kilégzési (From Patient) port
A lélegeztetőgép kilégzési (From Patient) portjánál a légzőkörből belépő gáz
nedves lehet és tartalmazhat kórokozókat. A Newport Medical kifejezetten
ajánlja egy száraz, tiszta szűrő használatát ezen a helyen, három okból kifolyólag:
1.	A kilégzési csőelosztó védelme érdekében a páciens által kilégzett
gázokban jelenlévő potenciális szennyeződésekkel szemben;
2.	A páciens védelme érdekében a kilélegzési rendszerben potenciálisan
jelen lévő szennyeződésekkel szemben, amennyiben a légzőkör kilégzési
szárán jutnának el a gázok pácienshez;
3.	A személyzet védelme érdekében a páciens által kilégzett gázokban
potenciálisan jelenlévő szennyeződésekkel szemben.

5-1

Ha a From Patient portnál elhelyezett szűrő benedvesedik, szűrési kapacitása
csökken, a páciens kilégzésével szembeni ellenállása pedig nő. Ha ezt a szűrőt
OPR360U A0509
tisztán és szárazon tartják, csökken a kilégzőszelep és áramlásérzékelő
rendszeres tisztításának szükségessége, az áramlásérzékelő élettartama
megnő, a páciensek közötti keresztfertőződés veszélye csökken, akárcsak
a személyzet megfertőződésének kockázata, a kilégzési ellenállás pedig
minimális szinten tartható.
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MEGJEGYZÉS: Minden olyan gyakorlat következtében, amely révén több
nedvesség kerül a kilélegzett gázba, a From Patient portnál elhelyezett szűrő
gyorsabban átnedvesedik, és ezért gyakrabban kell kicserélni.
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Vigyázat! A lélegeztető rendszer külső felszínének tisztítására/fertőtlenítésére
használjon tisztító-/fertőtlenítőszerrel megnedvesített puha kendőt.
Ne használjon durva súrolószereket és keféket, vagy olyan tisztító-/
fertőtlenítőszereket, amelyek fenolokat, ammónium-kloridot, klórvegyületeket
vagy 2,4%-nál több glutáraldehidet tartalmaznak.
OPR360U A0509

Vigyázat! A műanyag alkotóelemek nem érintkezhetnek az alábbi oldatokkal,
mivel ezek károsíthatják az alkotóelemeket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hipoklorit
Fenol (> 5%)
Szervetlen savak
Formaldehid
Keton
Klórozott szénhidrogének
Aromás szénhidrogén

Vigyázat! Kizárólag az lélegeztetőgép egyes alkotóelemeihez felsorolt
tisztítási és sterilizálási módszereket használja. Olvassa el a tartozékok
gyártójának útmutatóját a specifikus tisztítási, fertőtlenítési és sterilizálási
kérdésekre vonatkozóan.

Szétszerelési és összeszerelési eljárások
Hátsó panel ventilátorszűrő
A következő ábra és utasítások a ventilátorszűrő eltávolítására
és visszaszerelésére vonatkoznak.
1.	Óvatosan nyissa fel a ventilátor borítóját az e360 hátlapjánál
(használhat egy érmét).
2. Vegye ki a ventilátorszűrőt a borítóból.
3.	Porszívóval portalanítsa a szűrőt vagy tisztítsa meg szappanos vízzel,
szárítsa meg és tegye vissza.
4. Helyezze vissza a borítót, visszapattintva azt a helyére a hátsó panelen.
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6-1. ábra Ventilátorszűrő
Kilégzési csőelosztó
Kilégzési áramlásérzékelő és kábel
A következő ábra és utasítások a kilégzési áramlásérzékelő eltávolítására
és visszaszerelésére vonatkoznak.
1.	Nyissa ki a lélegeztetőgép előlapjának bal alsó részén található ajtót
a kilégzőszelep és az áramlásérzékelő feltárásához. Lásd a 6-2. ábrát.
3

2

1. Áramlásérzékelő
2. Áramlásérzékelő kábele
3. Kilégzőszelep

1
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6-2. ábra Kilégzőszelep és áramlásérzékelő

OPR360U A0509

2.	Óvatos, csavaró mozdulattal húzza el a műanyag áramlásérzékelőt
a kilégzőszelep kimenetétől. Lásd a 6-3. ábrát.
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1

1. Kilégzőszelep
2. Áramlásérzékelő (eltávolítva)

2
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6-3. ábra Áramlásérzékelő eltávolítása
3.	Húzza ki egyenes irányban az áramlásérzékelő kábelét az érzékelő
műanyag testéből. Ne csavarja meg.
4.	A kábel visszacsatlakoztatása az érzékelő testéhez: ügyeljen arra, hogy
a kábelcsatlakozón lévő vájat egy vonalba kerüljön az érzékelő testén
található csatlakozó vájatával. Nyomja össze őket. Ne csavarja meg. Lásd
a 6-4. ábrát.

6-4. ábra Kábel csatlakoztatása az érzékelőhöz
5.	Az áramlásérzékelő visszacsatlakoztatása a kilégzőszelephez: Nyomja
az áramlásérzékelőt a kilégzőszelep kimeneti portjába, óvatosan
benyomkodva a kábelt a mögötte lévő rekeszbe.
6. Csukja be az előlap ajtaját.
OPR360U A0509
5-17. Kalibrálja az érzékelőt a 4. részben leírt módon.
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Vigyázat! A kilégzési áramlásérzékelő precíz és érzékeny műszer. Kezelése
során ügyeljen arra, hogy a mérőszálakat ne érje károsodás. Ne helyezzen
be semmilyen tárgyat az áramlásérzékelőbe, és ne áramoltasson semmilyen
nyomás alatt lévő folyadékot vagy gázt az érzékelőn keresztül a tisztítási
és sterilizálási folyamat során. Az érzékelő élettartama korlátozott és nagy
mértékben függ attól, hogy a felhasználó mennyire tartja be a biztonságos
kezelési óvintézkedéseket, és hogy mennyire képes kalibrálni az érzékelőt.
Telepítés előtt mindig győződjön meg arról, hogy az áramlásérzékelő teljesen
száraz.
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Kilégzőszelep
A következő ábra és utasítások a kilégzőszelep eltávolítására
és visszaszerelésére vonatkoznak.
1. Nyissa ki az előlapon található ajtót a kilégzőszelep feltárásához.
2.	Oldja ki az előlap felső részén található tolózárat, és vegye
ki a kilégzőszelepet a lélegeztetőgépből. Lásd a 6-5. ábrát.
3.	Csavaró mozdulattal húzza el a műanyag áramlásérzékelőt a kilégzőszelep
kimenetétől.
1

2

1. Kilégzőszelep
2. Tolózár

6-5. ábra Kilégzőszelep eltávolítása

5-1

4.	Miközben rögzíti a kilégzőszelep testét, forgassa el a tartógyűrűt
az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki. Lásd a 6-6. ábrát.
5. Húzza le a kilégzőszelep sapkáját a szeleptestről.
OPR360U A0509
6.	Vegye ki a membrán-gombaszelep szereléket a szelepsapkából
(ne szerelje szét a membrán-gombaszelep szereléket).
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1. Kilégzőszelep teste
2. Membrán-gombaszelep szerelék
3. Kilégzőszelep sapkája
4. Tartógyűrű

4
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3

2

1

6-6. ábra Kilégzőszelep összeszerelése
Vigyázat! Az egyes alkotóelemek iránya létfontosságú. Ha a kilégzőszelepet
nem szereli össze helyesen, ez a kilégzőrendszer szivárgását fogja okozni.
MEGJEGYZÉS: Szétszerelés, összeszerelés és tisztítás közben ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a kilégzőszelep testének nyílásánál található finom hálós
szűrőt.
1. Tüske
2. Vájat

2
1
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6-7. ábra A kilégzőszelep sapkájának és testének összeillesztése
az összeszerelés során

6-6
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7.	A szelep összeszereléséhez és visszahelyezéséhez végezze el fordított
sorrendben ezeket a lépéseket, ügyelve arra, hogy a szelepsapkában
található vezetőtüske illeszkedjen a szeleptesten lévő vájathoz. Lásd
a 6-7. ábrát.
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Belégzési csőelosztó
A következő ábra és utasítások a belégzési csőelosztó eltávolítására
és visszaszerelésére vonatkoznak.
1.	Egy lapos csavarhúzó vagy egy érme segítségével csavarja ki az előlap
jobb alsó részén található két csavart, és távolítsa el azokat, feltárva ily
módon a belégzési csőelosztót. Lásd a 6-8. ábrát.
2.	Egy csillagcsavarhúzó segítségével vegye ki a felső és alsó csőelosztót, bent
hagyva a csavarokat, és húzza el a csőelosztót a lélegeztetőgéptől.
1

2

1. Előlap része
2. Belégzési csőelosztó

6-8. ábra Panelrész eltávolítása
3.	Vegye le a csőelosztó sapkáját a négy csavar eltávolításával, feltárva ily
módon a membránt. Óvatosan kezelendő. Lásd a 6-9. ábrát.
4.	Vegye ki a belégző portot a tömbből úgy, hogy elforgatja az óramutató
járásával ellentétes irányba.
5.	Az összeszereléshez és visszahelyezéshez végezze el fordított sorrendben
a fenti lépéseket.
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2

3

4

OPR360U A0509

1
5

1. Belégző port
2. Csőelosztó rögzítőcsavarok
3. Belégzési csőelosztó tömb

4. Membrán
5. Csőelosztó sapkája

6-9. ábra Belégzési csőelosztó tömbje
OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Biztosítékok
A következő ábra és utasítások a biztosítékok eltávolítására
és visszaszerelésére vonatkoznak.

5-1

A biztosítékok az e360 hátulján található váltóáramú tápegység modul
felső részében helyezkednek el.
OPR360U A0509

1.	Állítsa a főkapcsolót OFF állásba, és válassza le a lélegeztetőgépet
a váltóáramú tápellátásról valamint a gázforrásokról.
2.	Egy kisméretű, lapos fejű csavarhúzó segítségével szorítsa össze
a biztosítékfiók füleit, hogy meglazítsa, majd húzza ki a váltóáramú
tápegység modulból. Lásd a 6-10. ábrát.

6-10. ábra Biztosítékok eltávolítása
3. Ellenőrizze, és csak akkor cserélje ki a biztosítékokat, ha kiégtek.
4. Helyezze vissza a biztosítékfiókot.
MEGJEGYZÉS: A biztosíték specifikációiról az e360 lélegeztetőgép szervizelési
kézikönyvében olvashat.
Oxigénérzékelő
A következő ábra és utasítások az oxigénérzékelő eltávolítására
és visszaszerelésére vonatkoznak.
1.	Állítsa a főkapcsolót OFF állásba, és válassza le a lélegeztetőgépet
a váltóáramú tápellátásról valamint a gázforrásokról.
2.	Egy csavarhúzó vagy érme segítségével csavarja ki az előlap jobb
alsó részében található két csavart, és távolítsa el azokat, hogy feltárja
az oxigénérzékelőt. Lásd a 6-11. ábrát.
3.	Keresse meg az érzékelő kábelét, és forgassa el a tekerőgallért az óramutató
OPR360U A0509
5-1 járásával ellenkező irányba, hogy eltávolíthassa a kábelt az érzékelőből.
4.	Húzza ki az érzékelőt egyenes irányban. Az oxigénérzékelő ártalmatlanítását
végezze a helyi előírások szerint.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy el kell távolítani a belégzési csőelosztót,
hogy könnyebben ki lehessen venni az érzékelőt.

6-8
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1

2
3
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1. Előlap része
2. O2-érzékelő kábele
3. O2-érzékelő

6-11. ábra Panelrész eltávolítása
5. Új érzékelő behelyezéséhez végezze el a lépéseket fordított sorrendben.
6. Kalibrálja az érzékelőt a 4. részben leírt módon.

Tisztítás
A tiszta fogalom definíciója: minden idegen anyag (pl. talaj vagy szerves
anyag) eltávolítása a tárgyakról. A tisztítást rendes körülmények között
folyóvizes lemosással, mechanikus műveletekkel vagy enzimatikus termékekkel
szokták végezni.
Kövesse az alábbi lépéseket egy adott alkatrész sterilizálást megelőző tisztítása
előtt:
1. Szerelje szét (különítse el valamennyi alkotóelemet).
2.	Mossa meg az alkatrészt vízzel és kímélő szappanos oldattal vagy
enzimatikus tisztítószerrel.
3.	Öblítse le alaposan az alkatrészt tiszta folyóvízzel legalább két percen
át, majd törölje szárazra, vagy hagyja teljesen megszáradni a levegőn.
4.	Minden tisztítás után nézze át az alkatrészt. Cserélje ki a sérült vagy
elhasználódott alkatrészeket.
Vigyázat! Mindig kövesse a szappan gyártójának utasításait. A túl magas
koncentrációjú szappanos oldat hatására az alkatrészek élettartama
megrövidülhet. Az alkatrészeken visszamaradt szappan foltokat vagy
repedéseket okozhat, különösen azokon az alkatrészeken, amelyeket
magas hőmérsékleten sterilizálnak.

Sterilizálás
5-1

A sterilizálás definiálása: Minden mikrobiális életforma teljes kiküszöbölése
vagy elpusztítása. A sterilizálás fizikai vagy vegyi folyamatok útján végezhető
el. A főbb alkalmazott sterilizálási módszerek: gőzzel nyomás alatt,
OPR360Uszáraz
A0509
hővel, alacsony hőmérsékleten végzett sterilizálási eljárások (pl. etilén-oxidos
[EtO], gáz- vagy plazmasterilizálás), illetve folyékony vegyületekkel.
Vigyázat! Ne sterilizálja az egész lélegeztetőgépet. A szabványos sterilizálási
technikák, az EtO-t és a formalint is ideértve kárt tehetnek a készülékben.
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MEGJEGYZÉS: Kövesse az egyes szerelékek gyártójának tisztításra
és sterilizálásra vonatkozó utasításait, valamint intézménye irányelveit.

5-1

Sterilizálás autoklávban:
1. Tisztítás/Szemrevételezés
2. Sterilizálás
3. Szárítás
4. Összeszerelés
5.	Végezzen légzőkörtesztet és oxigénérzékelő-kalibrálást a teljesen
összeszerelt légzőkörön a telepítést követően.
OPR360U A0509

EtO (etilén-oxid) sterilizálás:
1. Tisztítás/Szemrevételezés
2. Sterilizálás
3. Levegőztetés (az alkatrész által beszívott maradék gáz eloszlatására)
4. Összeszerelés
5.	Végezzen légzőkörtesztet és oxigénérzékelő-kalibrálást a teljesen
összeszerelt légzőkörön a telepítést követően.

Tisztítási és sterilizálási útmutató
6-1. táblázat
Lélegeztetőgép/
Alkotóelem
Tartozék
Lélegeztetőgép
külső része,
ideértve
a vezérlőpultot,
kocsit, tartókart,
párásítót
és a kilégző szűrő
fűtőtestét

5-1

6-10

Tisztítási és sterilizálási
módszerek

Kiegészítő
információk

Tisztítsa meg és fertőtlenítse felszíni
fertőtlenítőszerrel megnedvesített
ruhával az intézményben elfogadott
fertőzéskontrollra vonatkozó
irányelvek szerint.

Ügyeljen, hogy
ne kerüljenek
folyadékok
az alkotóelemekbe vagy
a kábelcsatlakozásokba.
Ne végezzen EtO
sterilizálást, és ne
használjon sűrített
levegőt a tisztításhoz
vagy szárításhoz.

Olyan környezetekben, ahol
rezisztens baktériumtörzsek
fordulhatnak elő, a felületek
megtisztításához szükség lehet
pufferelt fertőtlenítőoldat
használatára, mielőtt a gépet
új páciensnél használnák (olvassa
el az intézmény tisztítási eljárásokra
vonatkozó szabályzatát).
Tisztítás után töröljön le minden
tisztítószer-maradványt, hogy
meggátolja a felhalmozódását.
A hátsó légzőnyílásokat
porszívóval portalanítsa.

OPR360U A0509
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Tisztítási és sterilizálási
módszerek

Az e360
ventilátorának
szűrője

Mossa meg a szűrőt kímélő
mosószeres
oldattal, öblítse le alaposan,
és hagyja levegőn megszáradni.

Cserélje ki, ha sérült.

Belégzőszűrő
Kilégzőszűrő

Csak egy páciensen használható:
kezelje hulladékként.
Újrahasználható: szárítsa meg,
majd autoklávozza.

Cserélje ki minden
páciensbeállítás
alkalmával, illetve
ennél korábban,
ha fokozott kilégzési
ellenállást tapasztal
a kilélegzőszűrőnél,
vagy ha a szűrő
láthatóan nedves,
szennyezett vagy
kontaminált, illetve
a szűrő gyártójának
ajánlásai szerint.

Kilégzőszelep
Belégzési
csőelosztó

Ha a szűrőket nem használja
a lélegeztetés során, szerelje szét
és tisztítsa meg, majd sterilizálja
autoklávban.
Ha a szűrők használatban vannak:
csak szükség szerint tisztítsa
és sterilizálja.

Sterilizálás
után végezze
el a légzőkörtesztet
a teljesen összeszerelt
légzőkörön.

Kilégzési
áramlásérzékelő

Vegye ki, tisztítsa meg, sterilizálja.

Sterilizálás
után végezze
el a légzőkörtesztet
a teljesen összeszerelt
légzőkörön.
Amennyiben
kicseréli használat
közben, végezze
el az áramlásérzékelő
kalibrálását.

Tisztítási és sterilizálási módszerek:

OPR360U A0509

Tisztítás: Merítse az érzékelőt 70%os alkoholos oldatba körülbelül
egy órára, majd finoman mozgassa
meg az érzékelőt az oldatban.
Ha már láthatóan tiszta, vegye
ki az alkoholból, és hagyja levegőn
teljesen megszáradni legalább
30 percig.
Sterilizálás: Sterilizálja etilénoxiddal. Az érzékelőt nem szabad
autoklávban sterilizálni.
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Kiegészítő
információk

Kilégzési
áramlásérzékelő
kábele

Az áramlásérzékelő kábelét tisztítsa
meg /fertőtlenítse megfelelő
fertőtlenítőszerrel megnedvesített
ruhával (ne merítse bele), mielőtt
új páciensnél használná, illetve
ha láthatóan szennyezett.

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Lélegeztetőgép/
Alkotóelem
Tartozék

MEGJEGYZÉS:
A Newport Medical
javasolja, hogy
az áramlásérzékelőt
5 tisztítási vagy
sterilizálási ciklus után
cseréljék ki.
OPR360U A0509
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6 Tisztítás és karbantartás
Megelőző karbantartási útmutató

5-1

FIGYELEM: Végezzen megelőző karbantartást és cserélje ki az alkotóelemeket
javasolt időközönként, hogy elkerülje az alkotóelemek túlzott mértékű
elhasználódás okozta károsodását.
OPR360U A0509

6-2. táblázat
Gyakoriság

Lélegeztetőgép
alkotóeleme

Naponta
többször,
vagy az egész- Kilégzőszűrő,
ségügyi
egyszer
intézményben használatos
érvényes előírások szerint

Javasolt karbantartás
Cserélje ki minden páciensbeállítás alkalmával,
illetve ennél korábban, ha fokozott kilégzési
ellenállást tapasztal a szűrőnél, vagy
ha a szűrő láthatóan nedves, szennyezett
vagy kontaminált, illetve a szűrő gyártójának
ajánlásai szerint.

e360 hátsó panel
levegő és oxigén
nagynyomású
bemeneteinek
páracsapdái

Ellenőrizze, hogy összegyűlt-e bennük
víz, öntse ki és tisztítsa szükség szerint.
Cserélje ki az edényt, ha kopás/
károsodás jeleit tapasztalja. Ha a bemeneti
páracsapda megtelik, ne használja tovább
a lélegeztetőgépet, és lépjen kapcsolatba
egy meghatalmazott szervizképviselővel.

e360 hátsó panel
ventilátorszűrő

Ellenőrizze és tisztítsa meg szükség szerint.

Lélegeztetőgép
Szükség szerint
külseje (test,
és minden
vezérlőpult, kocsi
új páciens előtt
és tartókar)

Tisztítás/fertőtlenítés céljából törölje le felületi
fertőtlenítőszerrel megnedvesített puha
ruhával. Porszívóval portalanítsa a hátsó
panelen található szellőzőnyílásokat. Tisztítás
után töröljön le minden maradványt.

Naponta,
vagy szükség
szerint

Belégzőszűrő,
Kezelje hulladékként, és használjon újat.
egyszer használatos

5-1

Belégzőszűrő,
újrahasználható

Sterilizálja és cserélje ki minden
páciensbeállítás alkalmával.

Kilégzőszűrő,
újrahasználható,
fűtött

Újrahasználható: sterilizálja és cserélje
ki minden páciensbeállítás alkalmával,
illetve ennél korábban, ha fokozott kilégzési
ellenállást tapasztal a szűrőnél, vagy
ha a szűrő láthatóan nedves, szennyezett
vagy kontaminált, illetve a szűrő gyártójának
ajánlásai szerint.

Kilégzési
áramlásérzékelő

Kalibrálás szükséges:
Kalibrálja az áramlásérzékelőt (lásd 4. fejezet)
tisztítás és/vagy sterilizálás után, minden
pácienshasználat előtt és valahányszor
OPR360U A0509
felmerül a gyanú, hogy a kilégzési
légzéstérfogat/perctérfogat értéke jelentősen
eltér az elvárt értéktől (például 25%-kal
magasabb vagy alacsonyabb).
(folytatás a következő oldalon)
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Tisztítás és karbantartás
Lélegeztetőgép
alkotóeleme

Javasolt karbantartás
Ha az érzékelőt nem sikerül kalibrálni,
még tisztítás és sterilizálás után sem, kezelje
az érzékelőt hulladékként a helyi előírásoknak
megfelelően, és cserélje ki egy új érzékelőre.

5-1

Gyakoriság

OPR360U A0509

Tisztítsa/sterilizálja:
Kilégzőszűrő nélkül: tisztítsa és sterilizálja
minden új páciens előtt, továbbá
működési zavar esetén, vagy ha láthatóan
szennyeződött használat során.
Ha a kilégzőszűrő használatban van: tisztítsa
és sterilizálja működési zavar esetén, vagy
ha láthatóan szennyeződött használat során.
Cserélje ki az érzékelőt, ha tisztítás/sterilizálás
után nem kalibrálható sikeresen.
Mielőtt új
páciensnél
használná

Kilégzőszelep/
Belégzési
csőelosztó

Legalább
2 havonta

Belső akkumulátor Töltse fel teljesen a belső akkumulátort.

Ha nincs szűrő használatban: szerelje szét,
tisztítsa meg és sterilizálja.

Évente vagy
5000 órányi
használat
e360 különböző
után, amelyik alkatrészei
hamarabb
bekövetkezne

Telepítse az 1-es szintű megelőző
karbantartási készletet (PMK360A).
A megelőző karbantartást kizárólag
a Newport meghatalmazott szerviztechnikusa
végezheti az e360 lélegeztetőgép
szervizkönyvében található utasításokat
követve.

2 évente
vagy szükség
szerint

Kezelje hulladékként, és cserélje újra
az oxigén (O2) -érzékelőt kétévente,
vagy ha az érzékelőt nem lehet kalibrálni
(a lélegeztetőgép a következő üzenetet
jeleníti meg: O2 Sensor Error vagy O2 Sensor
Calibration Failed).

Oxigén-érzékelő

Belső akkumulátor Kezelje hulladékként, és használjon újat.
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5 évente vagy
e360 különböző
25 000 órányi
alkatrészei
üzemelés után

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Végezzen 2-es szintű megelőző karbantartást
(OVL360A) az e360 lélegeztetőgép
szervizkönyvében olvasható utasítások szerint.
Ezt a Newport Medical meghatalmazott
OPR360U A0509
szerviztechnikusának kell elvégeznie.
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6 Tisztítás és karbantartás
A lélegeztetőgép tárolása

OPR360U A0509

Vigyázat! A belső akkumulátor működőképességének megőrzése
érdekében az akkumulátort teljesen fel kell tölteni legalább 2 havonta,
amikor a lélegeztetőgép használaton kívül van.

5-1

Vigyázat! Kapcsolja le a lélegeztetőgépről a gázforrásokat tároláskor, vagy
ha a lélegeztetőgépet hosszabb ideig nem használják.

Vigyázat! Tároláskor ne fektesse a lélegeztetőgépet az oldalára vagy
a hátlapjára.

A lélegeztetőgép visszacsomagolása
A lélegeztetőgép szállításához használja az eredeti csomagoló kartondobozt
és anyagokat, vagy lépjen kapcsolatba a Newport képviselőjével, hogy csere
csomagolóanyagot rendeljen. Lásd a kézikönyv elején található elérhetőségi
információkat.
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Az üzemmódok, légvételtípusok és speciális funkciók magyarázata

Bevezetés

5-1

Az e360 a légvételtípusok és üzemmódok átfogó választékát kínálja. Ebben
a fejezetben bemutatjuk valamennyi elérhető kötelező és spontán légvételtípust,
valamint az egyes speciális funkciók működését.
OPR360U A0509

Beállítási funkciók
A lélegeztetési vezérlők időkorlátai
Az A/CMV, SIMV és SPONT üzemmódban a lélegeztetőgép korlátozza az egyes
lélegeztetési paraméterek beállítását oly módon, hogy a belégzési idő
és az I:E arány ne léphessék túl a következő határértékeket.
• A belégzési idő nem lehet kevesebb 0,01 másodpercnél.
• A belégzési idő nem lehet több 5,0 másodpercnél felnőttek esetében
és 3,0 másodpercnél gyermekek/csecsemők esetében (nem számítva
a tartott belégzést).
• Az I:E arány nem lépheti túl a 4:1-es fordított arányt.
Vezérlők adatainak megőrzése
Kikapcsoláskor (OFF) az e360 megőrzi valamennyi lélegeztetési
és riasztásvezérlési beállítást, a noninvazív és a skálabeállítás kivételével.
A lélegeztetőgép bekapcsolásakor (ON) a memóriában eltárolt vezérlőbeállítások
lesznek a kezdeti Start Ventilating lélegeztetési és riasztási beállítások, hacsak
nem végeznek gyorsbeállítást (Quick Setup*) vagy a felhasználó nem választ
új beállítási értékeket.
Vezérlési tartomány
Valamennyi változtatható lélegeztetési vezérlő egy megadott tartományra
korlátozódik. Egyes vezérlők esetében a tartomány a kiválasztott
pácienskategória függvénye. A pácienskategória módosításakor előfordulhat,
hogy egy változtatható lélegeztetési vezérlő esetében az értékek tartományon
kívül fognak esni.

Kötelező légvételtípusok
Az e360 a következő légvételtípusokat biztosítja:
• Térfogatkontrollált
• Nyomáskontrollált
• Kétfázisú nyomáskioldó lélegeztetés*
• Céltérfogatos nyomásvezérlés*

5-1
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*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
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Vezérlőpult
kijelölés

Speciális kijelölés – Speciális
Kilégzés megnyitása kijelölés –
Céltérfogat

Térfogat
vezérlés

Térfogatkontrollált

Nem áll rendelkezésre

Nyomáskontrollált

Nyomásvezérlés Kikapcsolva

Kikapcsolva

Céltérfogatos Térfogatvezérlés Kikapcsolva
nyomásvezér- vagy Nyomásvelés (VTPC)
zérlés

Bekapcsolva

Kétfázisú
Nyomásvezérlés Bekapcsolva
nyomáskioldó
lélegeztetés
(BPRV)

Kikapcsolva

Kikapcsolva

5-1

Kötelező
légvétel
típusa
OPR360U A0509

7-1. táblázat: Vezérléskijelölések kötelező légvételekhez
Térfogatkontrollált
A térfogatkontrollált lélegeztetés ciklikusan időzített, térfogat-korlátozott
kötelező légvételeket biztosít. A térfogat és az áramlás (vagy belégzési idő)
a felhasználó által megadott paraméterek, a nyomás pedig változhat.
A felhasználó két Flow Wave (áramlási hullám) mintázta közül választhat
térfogatkontrollált lélegeztetés esetében. A Flow Wave mintázat funkció
az Advanced Data Set képernyőn keresztül érhető el.
Négyzetes áramlásminta esetén a gép folyamatosan a beállított áramlást adja
le, amíg el nem éri a beállított légzéstérfogatot. Lásd a 7-1A. ábrát. Leszálló
rámpa áramlásminta esetén a gép kezdetben a beállított áramlást adja le, majd
az áramlási sebesség állandó ütemben csökken az eredeti áramlás 50%-áig,
majd a beállított légzéstérfogat elérésekor az áramlásleadás befejeződik. Lásd
a 7-1B. ábrát.
BELÉGZ

Áramlás
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KILÉGZ

7-1A. ábra: Négyszögletes hullámforma VCV-ben
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BELÉGZ

5-1
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Áramlás

KILÉGZ

7-1B. ábra: Leszálló rámpa áramlás hullámforma VCV-ben
Nyomáskontrollált
A nyomáskontrollált lélegeztetés ciklikusan időzített, nyomáskorlátozott kötelező
légvételeket biztosít. Az Inspiratory Pressure Limit (belégzési nyomáskorlát)
és a t Insp (belégzési idő) beállított paraméterek, a légzéstérfogat és az áramlás
pedig változhat a beállított paramétereknek megfelelően. A Slope/Rise értéket
az Advanced Data Set képernyőn lehet beállítani. A nyomáskontrollált belégzés
a beállított belégzési idő eltelte után fejeződik be.
MEGJEGYZÉS: Ha a Slope/Rise vezérlőt túl alacsonyra állítják, előfordulhat,
hogy a légzőkör nyomása nem éri el a nyomáshatár értékét a belégzés végére.
Kétfázisú nyomáskioldó lélegeztetés*
(Kilégzőszelep megnyitása)
A kétfázisú nyomáskioldó légvételek hasonlóak a nyomáskontrollált kötelező
légvételekhez, kivéve azt, hogy itt a kilégzőszelep nyitva marad a belégzés
idején. Ez lehetőséget nyújt a páciens számára a korlátozás nélküli spontán
légzésre, még akkor is, ha a légzőkör nyomása a nyomáskorlát szintjére
emelkedik. Ezt a fajta lélegeztetést kétfázisú nyomáskioldó lélegeztetésnek
(BPRV) nevezzük. Ezt a lélegeztetést kényelmesebbnek tartják azon aktív
légzésszabályozású páciensek számára, akiket nyomáskontrollált módon
lélegeztetnek. A BRPV légvételek biztosításához az Open Exhalation Valve funkció
bekapcsolása (ON) az Advanced Data Set képernyőn történik.
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Ha egy páciens kilégzési erőfeszítéseket tesz, pl. köhög a zárt kilélegzési
rendszerrel szemben (vagyis, ha az Open Exhalation Valve OFF, azaz kikapcsolt
állapotban van) egy nyomáskontrollált kötelező légvétel belégzési fázisában,
a légúti nyomás a célnyomás fölé fog emelkedni. Ha az Open Exhalation
Valve ON állapotban van, az e360 lélegeztetőgép aktívan szabályozza
a kilégzőszelepet, kiengedve így a túlzott nyomást, a túlnyomás mértéke
OPR360U A0509
minimálisra csökken, a légúti nyomás pedig a célnyomáshoz közeli szinten
marad.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
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Céltérfogat (Céltérfogatos nyomásvezérlés – VTPC)*
A céltérfogatos nyomásvezérlés egy olyan hibrid nyomáskontrollált légvételtípus,
amelyben a lélegeztetőgép úgy próbálja elérni a felhasználó által beállított
(cél) légzéstérfogatot, hogy a legalacsonyabb nyomáskontrollált szintet
alkalmazza. Ezek a légvételek nagyon hasonlítanak a nyomáskontrollált
kötelező légvételekre, kivéve, hogy a nyomásvezérlés szintjét a lélegeztetőgép
légzésről légzésre módosítja legfeljebb 3 H2Ocm/mbaros lépésekben.
A nyomásváltozás a VTPC-ben egy olyan tartományra korlátozódik, amely
5 H2Ocm/mbarral a PEEP fölötti értéktől a beállított Pressure limit (nyomáskorlát)
közötti értékig terjed, hogy ily módon el lehessen érni a célzott (felhasználó
által beállított) légzéstérfogatot a (felhasználó által beállított) belégzési időn
belül. A beállított légzéstérfogat nem garantált minden egyes légvétel során,
ez csak egy célérték.
OPR360U A0509

A Volume Target bekapcsolása (ON) után leadott első VTPC kötelező légvétel
PEEP/CPAP + 5 H2Ocm/mbarral egyenlő nyomáskontrollált szinten történik.
A spontán légvételek a VTPC/SIMV üzemmódban céltérfogatos
nyomástámogatott (VTPS) légvételek.
MEGJEGYZÉS: Ha a Slope/Rise vezérlőt túl alacsonyra állítják, előfordulhat,
hogy a légzőkör nyomása nem éri el a célnyomást a belégzés végére.

Spontán légvételek kezelése SIMV és SPONT módban
SIMV és SPONT módokban az e360 lélegeztetőgépen kétféle spontán
légzéstámogatás áll rendelkezésre: nyomástámogatott és céltérfogatos
nyomástámogatott.
A térfogatkontrollált, a kétfázisú nyomáskioldó* és a nyomáskontrollált SIMV
módban nyomástámogatott spontán légvételek állnak rendelkezésre.
A céltérfogatos nyomáskontrollált SIMV módban a spontán légvételek
céltérfogatos nyomástámogatott légvételek.
SPONT módban a térfogat, BPRV vagy nyomáskontrollált kötelező légvételek
kijelölésekor nyomástámogatott spontán légvételek állnak rendelkezésre.
SPONT módban céltérfogatos nyomáskontrollált* kötelező légvételek
kijelölésekor (a Volume Target ekkor ON-ra van állítva az Advanced Data Set
képernyőn) valamennyi spontán erőfeszítés céltérfogatos nyomástámogatott
lesz.
Nyomástámogatás

5-1A nyomástámogatás SIMV és SPONT módban érhető el – csak

OPR360U A0509

a térfogatkontrollált, BPRV* és nyomáskontrollált kötelező légvételtípusok
esetében. Olyan
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
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spontán páciens-erőfeszítések esetében, amelyek triggerként hatnak
a lélegeztetőgépre, az e360 gép PEEP/CPAP + nyomástámogatott értékkel
egyenlő állandó nyomású légvételeket ad le. A légvételek leadása a felhasználó
által kiválasztott Pressure Support, Slope/Rise, és PEEP/CPAP beállítások szerint
történik.
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A nyomástámogatott légvételek leállnak a következő három küszöbérték
valamelyikének elérése esetén: a leadott áramlás lecsökken a csúcsáramlás
beállított százalékos (%) értékére (a felhasználó állítja be az Expiratory Threshold
(kilégzési küszöbérték) segítségével az Advanced Data Set képernyőn),
a légvétel időtartama eléri a maximális belégzési időt (2,0 másodperc felnőttek
és 1,2 másodperc gyermekek/csecsemők esetében) vagy nyomástúllépés
következik be, bármelyik is történne előbb.
MEGJEGYZÉS: A 7-2. ábrán a nyomástúllépés okozta lélegeztetésleállítási
küszöbértékek grafikus ábrázolása látható a nyomástámogatott és céltérfogatos
nyomástámogatott* légvételek esetén.
Légvételleállítási küszöb

PAW

Cél nyomás

PEEP 5

nyomás hullámforma
a légvételleállítási küszöb túllépésének plafonja

7-2. ábra: Nyomástúllépés

5-1

MEGJEGYZÉS: Ha a Pressure Support beállított értéke nulla, a lélegeztetőgép
1,5 H2Ocm/mbarral a beállított PEEP/CPAP fölötti célnyomásra emeli a nyomást
OPR360U A0509
a légzőkörben a kilégzés végéig.

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Céltérfogatos nyomástámogatás* (VTPS)
A céltérfogatos nyomástámogatás SIMV és SPONT módban érhető el – csak
a céltérfogatos nyomáskontrollált légvételek esetében. Céltérfogatos
nyomáskontrollált SPONT és SIMV üzemmódokban a páciens spontán
légvételei esetén a lélegeztetőgép oly módon adja le a légvételeket, hogy
a légzőkörben a nyomás állandó legyen és egyenlő a lélegeztetőgép által
kiválasztott, PEEP/CPAP + 5 H2Ocm/mbar és a nyomás határértéke közötti
szinttel, amíg el nem éri a három lélegeztetésleállítási küszöbérték egyikét.
OPR360U A0509

A lélegeztetőgép minden egyes VTPS spontán légvételt a felhasználó által
kiválasztott Tidal Volume és Pressure Limit, Slope/Rise és PEEP/CPAP beállításoknak
megfelelően ad le. Ezek a légvételek nagyon hasonlóak a nyomástámogatott
spontán légvételekhez, de a nyomáskontrollált, BPRV* vagy térfogatkontrollált
légzéstípusok kiválasztásakor leadott nyomástámogatott spontán légvételekkel
szemben a lélegeztetőgép a nyomástámogatott szintet légzésről légzésre
módosítja a PEEP/CPAP + 5 H2Ocm/mbar fölötti érték és a beállított nyomás
határérték közötti lehető legalacsonyabb értékre, megpróbálva így elérni
a beállított légzéstérfogatot. A beállított légzéstérfogat nem garantált minden
egyes légvétel során, ez csak egy célérték.
Abban az esetben, ha nincs beállított célnyomás, az első légvétel célnyomása
PEEP/CPAP + 5 H2Ocm/mbar lesz.
A céltérfogatos nyomástámogatott (VTPS)* légvételek leállnak a következő
három küszöbérték valamelyikének elérése esetén: a leadott áramlás lecsökken
a csúcsáramlás beállított százalékos (%) értékére (a felhasználó állítja
be az Expiratory Threshold (kilégzési küszöbérték) segítségével az Advanced
Data Set képernyőn), a légvétel időtartama eléri a maximális belégzési
időt (2,0 másodperc felnőttek és 1,2 másodperc gyermekek/csecsemők
esetében) vagy nyomástúllépés következik be, bármelyik is történne előbb.
A nyomástúllépés ábrázolását lásd a 7-2. ábrán.
Ügyeljen arra, hogy a kilégzési küszöbértéket úgy állítsa be, hogy a kilégzés
leállítása a páciens erőfeszítésének végével essen egybe, vagy válassza
az AUTO beállítást, hogy a Flex ciklus légzésről légzésre a beállított kilégzési
küszöbhöz igazodhasson.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

Lélegeztetési üzemmódok
5-1A légvételtípusokhoz három üzemmód választható ki:

• Asszisztált/kontrollált kötelező lélegeztetés (A/CMV)
• Szinkronizált intermittáló kötelező lélegeztetés (SIMV)
• Spontán (SPONT)
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A/CMV
Visszaállított légzési intervallum

5-1
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Nyomás

Eltelt légzési intervallum

Idő

A: Időtriggerelt kötelező légvétel
B: Pácienstriggerelt kötelező légvétel

7-3. ábra
A/CMV üzemmódban a lélegeztetőgép valamennyi légvételt a felhasználó által
beállított paramétereknek megfelelően adja le. Ezeket kötelező légvételeknek
nevezzük. A felhasználó nyomáskontrollált, térfogatkontrollált, kétfázisú
nyomáskioldó* és céltérfogatos nyomáskontrollált* kötelező légvételek közül
választhat. Valamennyi légvétel lehet idő (lélegeztetőgép által triggerelt) vagy
páciens által triggerelt.
A Resp Rate (légzésszám) beállítása meghatározza a percenként leadott
időtriggerelt vagy pácienstriggerelt légvételek minimális számát. A Trig-beállítás
meghatározza a légúti nyomás vagy légúti áramlás azon küszöbértékét, amelyet
a páciensi erőfeszítésnek el kell érnie, hogy kiváltsa ezeket és a további kötelező
légvételeket.
Ha a páciens nem lélegzik vagy a páciensi erőfeszítések hatására a légúti
nyomás vagy a légúti áramlás nem éri el a Trig küszöbértékét, az e360
lélegeztetőgép a Resp Rate beállításban kiválasztott számú időtriggerelt
légvételeket fogja leadni percenként.

*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

SIMV

Spontán légvétel

Nyomás

Pácienstriggerelt
kötelező légvétel
Időtriggerelt
kötelező légvétel

Kötelező légvétel intervalluma

5-1

Kötelező
légvétel
zárolási
intervalluma

Kötelező légvétel intervalluma
A: Időtriggerelt kötelező légvétel
B: Pácienstriggerelt kötelező légvétel

OPR360U A0509

C: Spontán légvétel
: Az a „beütemezett” kötelező légvétel, amely elmaradt, mivel
a legutóbbi intervallumban a páciens triggerelte a légvételt

7-4. ábra
OPR360U-HU A. változat 02-2013
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SIMV módban a lélegeztetőgép kötelező és spontán légvételeket tud leadni
a páciensnek. A felhasználó nyomáskontrollált, térfogatkontrollált, kétfázisú
nyomáskioldó* és céltérfogatos nyomáskontrollált* kötelező légvételek közül
választhat. A kötelező légvételek lehetnek idő vagy páciens által triggereltek.
A térfogatkontrollált, a nyomáskontrollált vagy a kétfázisú nyomáskioldó*
módban a felhasználó választhat nyomástámogatást a spontán légvételek
támogatására.
OPR360U A0509

Céltérfogatos nyomáskontrollált* kötelező légvételtípus kiválasztásakor
valamennyi spontán légvétel céltérfogatos nyomástámogatott légvétel lesz.
A Resp Rate beállítása meghatározza a percenként leadott kötelező légvételek
teljes számát, és megad egy időzítési ablakot, amely azt határozza meg, hogy
a pácienstriggerelés kötelező vagy spontán légvételt eredményez-e.
A Trig-beállítás meghatározza a légúti nyomás vagy légúti áramlás azon
küszöbértékét, amelyet a páciensi erőfeszítésnek el kell érnie, hogy kötelező
légvételeket váltson ki, továbbá hogy spontán légvételeket triggereljen
a kötelező légvételek között.
Ha nincsenek páciensi erőfeszítések vagy ha a páciensi erőfeszítések hatására
nem következik be a Trig-küszöbérték eléréséhez szükséges változás
a légúti nyomásban vagy a légúti áramlásban, a lélegeztetőgép időtriggerelt
légvételeket ad le a páciensnek a Resp Rate beállításban kiválasztott percenkénti
számnak megfelelően.
SPONT (spontán)
SPONT módban a páciensnek leadott összes légvétel spontán légvétel.
Térfogatkontrollált vagy nyomáskontrollált légvételtípusok kiválasztásakor
a felhasználó tetszés szerint nyomástámogatást is alkalmazhat a spontán
erőfeszítések támogatására. Céltérfogatos nyomáskontrollált* kötelező
légvételtípus kiválasztásakor valamennyi spontán erőfeszítés céltérfogatos
nyomástámogatott légvétel lesz.
A Trig-beállítás meghatározza a légúti nyomás vagy légúti áramlás azon
küszöbértékét, amelyet a páciensi erőfeszítésnek el kell érnie, hogy triggerelje
a lélegeztetőgép spontán légvételeket támogató funkcióját.
Ha nincsenek páciensi erőfeszítések vagy ha a páciensi erőfeszítések hatására
nem következik be a Trig -küszöbérték eléréséhez szükséges légútinyomásvagy légútiáramlás-változás, a lélegeztetőgép nem fogja biztosítani a spontán
OPR360U A0509
5-1légvételek támogatását.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
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Speciális lehetőségek és speciális funkciók
Rézsútos áramlás
Amikor az e360 készenléti vagy lélegeztetési állapotban van, 3 l/perces
vegyes gáz (ha a levegő- és oxigénforrás is csatlakoztatva van) rézsútos
áramlást biztosít a kilégzési időszakban. Az alábbiakban felsoroltuk azon
körülményeket, amikor nem jön létre ez a rézsútos áramlási szint.

5-1
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A rézsútos áramlás eltérő szintje jön létre, ha:
•
•
•

a lélegeztetés felfüggesztődik Légzőkör szétkapcsolása riasztás vagy
egyéb állapot miatt: a rézsútos áramlás 10 l/perc a felnőtt, és 5 l/perc
a gyermek/csecsemő pácienstípusnál;
az (automatikus) szivárgáskompenzáció ON vagyis bekapcsolt állapotban
van, és a légzőkörben szivárgás van: a rézsútos áramlás 3–15 l/perc
a felnőtt és 3–8 l/perc a gyermek/csecsemő pácienstípusnál;
a noninvazív lélegeztetés ON, vagyis bekapcsolt állapotban van,
és a légzőkörben szivárgás van: a rézsútos áramlás 3–25 l/perc minden
pácienstípusnál.

A rézsútos áramlás kikapcsol (OFF ):
•
•

ha az e360 gép főkapcsolója OFF állapotban van;
szünet, belégzés és kilégzés tartása, megemelkedett nyomással
kapcsolatos bármilyen riasztás és a Loss of Both Gas Supplies (Mindkét
gáz ellátásának megszűnése) riasztás során.

Meredekség/Emelkedés
A Meredekség/Emelkedés kifejezést az e360 általi túlnyomás elérésének
leírására használjuk nyomáskontrollált, céltérfogatos nyomáskontrollált*,
kétfázisú nyomáskioldó*, nyomástámogatott és céltérfogatos
nyomástámogatott* légvételek esetében.
A felhasználó 1 és 19 közötti Meredekség/Emelkedés értéket választhat
(1-es lépésekben, ahol az 1-es a leglassabb túlnyomás, a 19-es pedig
a leggyorsabb). Ez a funkció az Advanced Data Set képernyőn érhető el a GUI
képernyő alján.

5-1

Elérhető egy Auto* opció is. A lélegeztetőgép automatikusan be fogja állítani
légzésről légzésre a Meredekség/Emelkedés értéket a megadott tartományon
belül a páciens állapotváltozásának függvényében, hogy minél hamarabb
elérhesse a célnyomást, és megakadályozza annak túllépését. OPR360U A0509
Lekapcsolásakor a gép megőrzi a Meredekség/Emelkedés beállítást.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
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Kilégzési küszöb és Flex ciklus
(Automatikus Kilégzési küszöb kezelése)
A kilégzési küszöb kifejezéssel azt a küszöbértéket jelöljük, amelynél
a lélegeztetés leáll a nyomástámogatott és a céltérfogatos nyomástámogatott*
légvételek esetében. A kilégzési küszöböt a csúcsáramlás százalékában (%)
fejezzük ki.
OPR360U A0509

A felhasználó a csúcsáramlás 5 és 55%-a közötti kilégzési küszöbértéket
választhat. Ez a funkció az Advanced Data Set képernyőn érhető el a GUI
képernyő alján.
A kilégzési küszöb manuális kiválasztásán kívül AUTO* lehetőség is rendelkezésre
áll. Az Auto opció kiválasztásakor a lélegeztetőgép automatikusan, légzésről
légzésre állítja be a kilégzési küszöböt a megadott tartományon belül, hogy
ily módon leállíthassa a légvételt, amikor a páciens abbahagyja a belégzést,
és megakadályozza a légvétel túl korai vagy késői leállítását. Ezt az automatikus
opciót Flex ciklusnak (FlexCycle) nevezzük.
Lekapcsolásakor a gép megőrzi a Kilégzési küszöb beállítását.
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

Szivárgáskompenzáció (Leak Comp)
Az e360 gép 3 l/perces rézsútos áramlást biztosít a légzőkörben a légvételek
között (vagyis a kilégzési időszakban). Ez az áramlás elősegíti az áramlás
triggerelését és az alapnyomás és áramlás stabilizálását is, hogy a légvételek
autotriggerelése minimálisra csökkenhessen. A Leak Comp (Automatikus
szivárgáskompenzáció/Alapnyomás kezelése) révén a felhasználó kiválaszthatja,
hogy az e360 kompenzálja-e vagy sem a 3 l/perces rézsútos áramlás fölötti
szivárgásokat. A Leak Comp gyárilag ON-ra van előzetesen beállítva, és a gép
megőrzi a kijelölést leállítás után is.
Ha a Leak Comp be van kapcsolva (ON), az e360 automatikusan beállítja
a rézsútos áramlást 3 és 8 l/perc közötti értékre a gyermek/csecsemő opció
esetében, és 3–15 l/perc közötti értékre felnőtt opció esetében, hogy
megőrizze a 3 l/perces kilégzésvégi alapáramlást. Az áramlástriggerelés
automatikusan kompenzálódik a rézsútos áramlás leadásában bekövetkező
változások esetén. Ha a Leak Comp ki van kapcsolva (OFF), a rézsútos áramlás
szivárgásoktól függetlenül 3 l/perces lesz. Ha nincs szivárgás, a rézsútos
áramlás 3 l/perces marad függetlenül attól, hogy a Leak Comp ON vagy OFF
állapotban van-e.

5-1Compliance-kompenzáció (Compl Comp)

OPR360U A0509

A compliance-kompenzáció (Compl Comp) a térfogatkontrollált kötelező
légvételekhez beállítható ON vagy OFF állapotba a Patient Setup (Páciensbeállítás)
képernyőn.
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Ha a Compl Comp ON állapotban van, a kijelzett VTI és VTE a úgy mutatják
a térfogatot, mintha azt a páciens légútjaiban monitorozták volna.
Ha a ComplComp OFF állapotban van, a VTI és VTE azt a térfogatot mutatják,
amit a fő áramlási kimenetnél és a kilégzőszelepnél monitoroztak.

5-1
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A VTI és a VTE kijelzett értékei nem lesznek eltérőek a Compl Comp ON vagy
OFF állapotában, még akkor sem, ha a VTI és VTE monitorozott értékei
eltérnek. A valóban leadott/monitorozott értékek magasabbak lesznek
a Compl Comp ON állapotában. Ez azonban nem fog látszani a kijelzett
értékben. A bordástömlőkben „elveszett” térfogat kompenzálására hozzáadott
és a páciensnek leadott többletáramlás/-térfogat értéke nincs benne a két
kijelzett értékben.
Vigyázat! Az e360 légzőkör-ellenőrzése meghatározza, hogy az e360 milyen
mértékben kompenzálja a légzőkör-compliance-t. Ha az ellenőrzés során
nagyobb légzőkör és párásító csatlakozik a géphez, a kiigazítás nagyobb
mértékű lesz. Kisebb légzőkör/párásító esetén a kiigazítás is kisebb mértékű lesz.
A tesztek elvégzésekor győződjön meg arról, hogy a lélegeztetőgép pontosan
úgy van beállítva, ahogyan a páciens esetében használni fogják (ideértve
a szűrőket és a párásítóban lévő vizet is), mert különben a leadott és a kijelzett
térfogatok nem lesznek megfelelőek a lélegeztetés során.

Noninvazív lélegeztetés (NIV)
Az e360 lélegeztetőgép használható invazív (intubált páciens) és noninvazív
(maszkos) lélegeztetéshez. Az előlapon lévő Non Invasive gomb aktiválásakor
(a LED kigyullad) az e360 a lélegeztetőgép (alábbiakban leírt) teljesítményét
úgy alakítja, hogy az olyan páciens szükségleteinek feleljen meg, aki maszkon
keresztül lélegzik, és nem invazív mesterséges légúton vagy mandzsetta
nélküli/leengedett mandzsettájú trachealis tubuson keresztül. Noninvazív
lélegeztetést bármely lélegeztetési módban lehet alkalmazni. Gyárilag OFF-ra
van állítva, és a gép leállítása után visszaáll az OFF helyzetbe.
Szivárgáskompenzáció NIV-ben
A Non Invasive funkció automatikus szivárgáskompenzációt/alapnyomásmódosítást biztosít 3 és 25 l/perc közötti rézsútos áramlással, hogy
hozzáigazodhasson az esetlegesen előforduló nem szellőző maszk vagy
a mandzsetta nélküli/leengedett mandzsettájú trachealis tubus körül kialakuló
nagyobb légúti szivárgásokhoz. (Ha a noninvazív funkció inaktív és a Leak Comp
ON állapotban van, a rézsútos áramlás csak 3–8 l/perc gyermek/csecsemő esetén
és 3–15 l/perc felnőtt esetén.)
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Riasztási beállítások NIV-ben
A Low MVE és a Disconnect Threshold riasztásokat OFF-ra lehet állítani,
ha a Non Invasive funkció aktív. Az összes többi riasztás, pl. az Apnea
riasztás
OPR360U A0509
működőképes marad, és nem kapcsolható OFF-ra. Ha a Low MVE vagy
Disconnect Threshold riasztás OFF állapotban vannak a noninvazív funkció
inaktiválásakor, a riasztások automatikusan visszakapcsolódnak, és a Low MVE
a legalacsonyabb értékre, a Disconnect Threshold riasztás pedig a legmagasabb
értékre állítódik be.
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Az üzemmódok, légvételtípusok és speciális funkciók magyarázata

OPR360U A0509

5-1

7-12
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MEGJEGYZÉS: A szivárgás okozta autotriggerelés esélyének csökkentése
érdekében a Newport Medical nyomástrigger alkalmazását javasolja (2 H2Ocm/
mbarról indulva felnőttek esetén, és 1 H2Ocm/mbarról gyermekek/csecsemők
esetén), amikor az e360 gépet noninvazív maszkos lélegeztetéshez használják.
Használjon nem szellőző maszkot a megfelelő páciens-lélegeztetőgép
szinkronizmus érdekében.

OPR360U A0509
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Specifikációk
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Specifikációk

Riasztások, vezérlők, monitorozott adatok, beállítás és kalibrálás

OPR360U A0509

(Riasztás) visszaállítás

A céltérfogatot nem
sikerült elérni*

Vezérlőpult

5-1

Tétel

8-1. táblázat
Hely és/vagy
Tartomány és megoldás
funkció
vagy leírás
Törli olyan üzenetek vizuális jelzőit
és üzeneteit, amelyek már nem
érvényesek.

Nem állítható
riasztások

Céltérfogatos nyomáskontrollált
légvételtípus esetében a beállított
légzéstérfogat nem adható le a beállított
nyomáshatáron/belégzési időn belül.

A légzőkör
szétkapcsolása

Lásd:
Szétkapcsolási
küszöbérték

Disconnect Threshold (szétkapcsolási
küszöbérték) riasztás életbe lépésére
utal.

Adatbeolvasási hiba
Értesítse a szervizt
riasztás

Nem állítható
riasztások

Mind az alaplapon található
EEPROM-ból, mind a kompakt flash
memóriakártyán található tárolt fájlból
beolvasott szoftvertípus érvénytelen.

Alacsony
Nem állítható
akkumulátortöltöttség riasztások

Amikor a belső akkumulátor kapacitása
25%-ra vagy ez alá esik, megszólal egy
nem elnémítható hangriasztás.

Nem állítható
riasztások

Amikor a monitorozott proximális
nyomás < az alacsony alapnyomás
kritériuma több mint 0,5 másodpercig
két egymást követő légvétel során.
Pontosság: ±1 H2Ocm/mbar

*nem áll rendelkezésre
az S-modellnél

Alacsony alapnyomás

Alacsony MVE

5-1

OPR360U-HU A. változat 02-2013

GUI – Állítható
riasztások

Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 0,01–9,99 l
(lépték: 0,01 l) 10,0–30,0 l (lépték: 0,1 l)
Felnőtt: 1,00–9,99 l (lépték: 0,01 l)
10,0–50,0 l (lépték: 0,1 l)
Pontosság: ±10% vagy ±0,1 l,
bármelyik is lenne a nagyobb
MEGJEGYZÉS: A noninvazív funkció
aktiválásakor ezt a riasztást ki lehet
kapcsolni (OFF).
MEGJEGYZÉS: Az alacsony MVE riasztás
60 másodpercre felfüggesztődik, amint
OPR360U A0509
a légzőkört visszacsatlakoztatják
a Szíváshoz lekapcsolás aktiválása után.

8-1

8 Specifikációk
Tétel

Tartomány és megoldás
vagy leírás

Alacsony Paw

GUI – Állítható
riasztások

Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 3–75 H2Ocm/
mbar (lépték: 1 H2Ocm/mbar)
Felnőtt: 3–95 H2Ocm/mbar (lépték:
1 H2Ocm/mbar)
Pontosság: ±3% vagy ±2 H2Ocm/
mbar, bármelyik is lenne nagyobb

Alacsony,
PEEP alatti Paw

GUI – Tájékoztató
üzenet

Az aktuális Alacsony Paw riasztás
a PEEP értéknél alacsonyabb értékre
van beállítva.

Alapnyomás –
monitorozott

GUI – Monitorozott Megjelenítési tartomány:
adatok
0–99,9 H2Ocm/mbar (lépték:
0,1 H2Ocm/mbar)
Pontosság: ±3% vagy ±2 H2Ocm/mbar,
bármelyik is lenne a nagyobb.

GUI – Állítható
riasztások

5-1

OPR360U A0509
Apnoe

Ez a riasztás akkor lép életbe,
ha a rendszer nem észlel légvételt
vagy légzési erőfeszítést a beállított
apnoe intervallumon belül.
Tartomány: 5–60 másodperc
Pontosság: ±1 másodperc

GUI – Speciális
Áramlás hullámformája
adatok beállítása

Tartomány: Négyzet vagy leszálló
rámpa áramlási hullámforma
választása a térfogatkontrollált
kötelező légvételekhez.

Áramlás – Belégzési
Beállítás

Vezérlőpult

Tartomány: Gyermek/csecsemő:
1–100 l/perc (1 l/perces lépték)
Felnőtt: 1 és 180 l/perc között
(lépték: 1 l/perc)
Pontosság: ±10% vagy ±0,3 l/perc,
bármelyik is lenne a nagyobb

Áramlás – Belégzési
Monitorozott

GUI – Monitorozott Megjelenítési tartomány: 0–200 l/perc
adatok
(1 l/perces lépték)

Áramlás – Kilégzési

GUI monitorozott
adatok

Megjelenítési tartomány: 0–200 l/perc
(1 l/perces lépték)

Áramlásérzékelő
hibája

Nem állítható
riasztások

Az áramlásérzékelőt nem lehet kalibrálni
vagy a belső huzal megsérült, vagy
az érzékelő nem csatlakozik.

Nem állítható
riasztások

A riasztás vagy paraméter beállítása
A0509
tartományon kívül vanOPR360U
a kiválasztott
pácienskategória esetében.

Beállítás/Riasztás

5-1 határértéke

tartományon kívül

8-2

Hely és/vagy
funkció

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Specifikációk
Tétel

Hely és/vagy
funkció

Tartomány és megoldás
vagy leírás

Belégzés tartása

GUI – Bővített
funkciók

Tartomány: Legfeljebb 15 másodperc
Belégzés tartása manővert generál egy
kötelező belégzés végén mindaddig,
amíg a gombot lenyomva tartják.

Belégzési idő túl hosszú

Nem állítható
riasztások

A lélegeztetőgép beállításainak
eredményeként kialakult
5 másodpercnél hosszabb belégzési idő.

Belégzési idő túl rövid

A lélegeztetőgép beállításainak
eredményeként kialakult belégzési
GUI – Nem
idő rövidebb:
állítható riasztások
Felnőtt: 0,1 másodpercnél
Csecsemő/gyermek: 0,05 másodpercnél

Vezérlőpult

5-1

OPR360U A0509

Belső akkumulátor
Jelzések

Kigyullad a belső akkumulátor LED
a vezérlőpulton és ötpercenként
megszólal egy hangriasztás, azt
jelezve, hogy a lélegeztetőgép a belső
akkumulátorról üzemel. Az akkumulátor
töltési szint ikonja (a GUI jobb felső
területén) a belső akkumulátor relatív
töltöttségi szintjét mutatja, amikor
a lélegeztetőgép a belső akkumulátorról
üzemel.
Ha a lélegeztetőgép A/CMV vagy
SIMV üzemmódban van, a biztonsági
támogatási lélegeztetés az aktuális
vezérlőpult beállításokat alkalmazza
a légzésszám kivételével, amely
esetében az érték az aktuális beállítás
1,5-szeresére emelkedik (legalább
15 légzésszám/perc, legfeljebb
100 légzésszám/perc).

Biztonsági támogatási
lélegeztetés (BUV)
Nem állítható
(az alacsony MVE riasztás riasztások
eredménye)

5-1

Ha a lélegeztetőgép SPONT
üzemmódban van, akkor
nyomáskontrollált kötelező légvételeket
biztosít a következő beállításokkal:
• Nyomáskorlát: 15 H2Ocm/mbarral
a PEEP beállítás fölött
• Belégzési idő: 0,6 másodperc gyermek/
csecsemő, 1,0 másodperc felnőtt
• Légzésszám: 20 légzésszám/perc
A0509
gyermek/csecsemő,OPR360U
12 légzésszám/
perc felnőtt
(Folytatás a következő oldalon)

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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8 Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

Tartomány és megoldás
vagy leírás
Az olyan lélegeztetési
beállításmódosítások, amelyek
befolyásolják az üzemmódot,
a légzésidőzítést,
az áramlást/térfogatot, a nyomást
vagy a triggerérzékenységet,
60 másodpercre felfüggesztik
a biztonsági támogatási lélegeztetést.
A biztonsági lélegeztetés szintén
szünetel 60 másodpercig a Szíváshoz
lekapcsolás funkció alkalmazása
esetén, amikor lekapcsolják, majd
visszakapcsolják a légzőkört.

5-1

Tétel

OPR360U A0509
Biztonsági támogatási
lélegeztetés (BUV)
Nem állítható
(az alacsony MVE riasztás
riasztások
eredménye)
(folyt.)

A biztonsági támogatási lélegeztetés
befejeződik, amikor az MVE értéke
10%-kal túllépi az MVE alsó riasztási
határértékét.

Cél - térfogat*
*nem áll rendelkezésre
az S-modellnél

Engedélyezésekor bekapcsolja
a Céltérfogatos nyomáskontrollált
kötelező légvételtípust minden
kötelező légvételhez és a Céltérfogatos
nyomástámogatást minden spontán
légvételhez.
GUI – Speciális
Adatkészletek

A minimális nyomásvezérlés/
támogatás a PEEP + 5 H2Ocm/
mbarral, a maximális
nyomásvezérlés/-támogatás pedig
a nyomáshatár-beállítással egyenlő.
A funkció bekapcsolásakor
a Kilégzőszelep megnyitása (BPRV)
nem aktív.

Compl Comp
(Compliancekompenzáció)

5-1

8-4

GUI –
Páciensbeállítás

Tartomány: BE vagy KI
Térfogatkontrollált kötelező
légvételek: az áramlás leadása úgy
módosul, hogy kompenzálhassa
a légzőkör compliance hatásait
és a megjelenített monitorozott
áramlási és térfogatértékek körülbelül
megfelelnek a hatékony leadott
OPR360U A0509
áramlási és térfogatértékeknek.

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

Megjelenítési tartomány: 0–999,9 ml/
H2Ocm/mbar
Pontosság: ±1 ml/H2Ocm/mbar
Cstat = VTE/(Pplat – PEEP)
Manőver alapú, legfeljebb 24 órás
időbélyeggel.

OPR360U A0509
Cstat
(ml/H2Ocm/mbar)
(Statikus compliance)

EEPROM olvasási hiba

Eseményelőzményfájlok

Eseményelőzmények
(Riasztási előzmények)

5-1
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Tartomány és megoldás
vagy leírás

5-1

Tétel

MEGJEGYZÉS: A rendszer kizárólag
az időtriggerelt légvételek esetén
GUI – Monitorozott
számítja ki.
adatok
A Cstat érték azonnal frissül a Pplat
frissítése után (Belégzés felfüggesztése
manőver). A Cstat az össz. PEEP (Kilégzés
felfüggesztése manőver) frissítése után
is frissül, ha ezt a manővert a Pplat
frissítését követő 5 percen belül végzik
el. Ebben az esetben az automatikus
PEEP mérési érték helyettesíti a PEEP
mérési értéket az egyenletben.

Nem állítható
riasztások

Az alaplapon található EEPROM-ból
beolvasott szoftvertípus érvénytelen.
Megjelenik az eseményelőzmények
oldalon, de nem aktiválódik sem
hangriasztás, sem riasztási LED jelzőfény.
A képernyő riasztási/üzenetsávjában
nem jelenik meg hibaüzenet.

GUI – Műszaki

A legutóbbi 200 elmentett Eseményés riasztási napló (.csv fájlok) listáját
tartalmazza. A fájlokhoz rendelt
8 jegyű fájlnév tartalmaz egy fájltípust
jelölő betűt (a fájltípus angol nevének
kezdőbetűjét, pl. H az előzmények –
History esetében), a sorozatszám utolsó
4 számjegyét és egy 3 jegyű sorszámot.

GUI – Bővített
funkciók
(és riasztások)

A legutóbbi 1000 esemény naplója.
Az események színkódoltak:
Zöld: Főkapcsoló BE és lélegeztetés
elindítása.
Kék: Vezérlőbeállítások
és módosítások, kalibrálási eredmények,
légzésmechanika és légzőkörtesztek.
Piros: Riasztások aktiválódása
és riasztási üzenetek, valamint
főkapcsoló kikapcsolása (OFF)
A rendszer megőrzi OPR360U A0509
az Eseményelőzmények-fájlt leállítás
után is. A Save Event History gomb
segítségével a felhasználó elmentheti
az aktuális eseménynaplót .csv
formátumban a későbbi letöltéshez.
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8 Specifikációk
FIO2 (Beállított)

Hely és/vagy
funkció
Vezérlőpult

Tartomány: 0,21–1,00 (0,01-os lépték)
Pontosság: ±0,03

OPR360U A0509
FIO2 (monitorozott)

Megjelenítési tartomány: 0,21–1,00
GUI – Monitorozott (0,01-os lépték)
adatok
Pontosság: ±0,03 („—-” jelenik meg,
ha az érzékelő nem csatlakozik)

FIO2 alacsony

Nem állítható
riasztások

A monitorozott FiO2 több mint 0,07-dal
a FIO2 beállított értéke alá csökken
30 másodpercen keresztül.
Pontosság: ±0,03

FIO2 magas

Nem állítható
riasztások

A monitorozott FiO2 több mint 0,07-dal
meghaladja a FIO2 beállított értéket
30 másodpercen keresztül.
Pontosság: ±0,03

Folyamatgörbék

GUI – Fő

Folyamatgörbe kombinációk:
Áramlás/Térfogat, Térfogat/Nyomás
vagy mindkettő egy képernyőn

Fordított I:E arány
riasztás

Nem állítható
riasztások

A lélegeztetőgép beállításainak
eredményeként kialakult 4:1-nél
nagyobb I:E arány

Gázellátás

Nem állítható
riasztások

Ha az egyik vagy mindkét gázforrás
nyomása 30 psi alatt van.

Hálózati áram

Vezérlőpult

Kigyullad, amikor a lélegeztetőgépet
váltóáramú áramforrásra kapcsolják.

Hálózati feszültség
lekapcsolása

Nem állítható
riasztások

A lélegeztetőgép lekapcsolásakor
megszólal egy hangriasztás.
Némítsa el az Alarm Silence gomb
megnyomásával.

Hatékony Cdyn
(ml/H2Ocm/mbar)
(hatékony dinamikus
compliance)

GUI – Monitorozott
adatok

5-1
Hullámformák

8-6

Tartomány és megoldás
vagy leírás

5-1

Tétel

GUI – Fő

Megjelenítési tartomány:
0–999,9 ml/H2Ocm/mbar
Pontosság:
±1 ml/H2Ocm/mbar
Hatékony Cdyn = VTE/(Ppeak – Pbase)
MEGJEGYZÉS: A rendszer kizárólag
az időtriggerelt légvételek esetén
számítja ki. Érvényes VTE, Ppeak
és Pbase értékek szükségesek
a hatékony Cdyn kiszámításához.
OPR360U A0509
Hullámforma kombinációk:
Nyomás/Idő, Áramlás/Idő, Térfogat/
Idő vagy kettő kombinációja
megjeleníthető egyazon képernyőn

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Specifikációk
Tétel

Tartomány és megoldás
vagy leírás

I:E arány
(monitorozott)

Megjelenítési tartomány:
GUI – Monitorozott 99:1 és 10:1 között (lépték: 1)
adatok
9,9:1 és 1:9,9 között (lépték: 0,1)
1:10 és 1:99 között (lépték: 1)

Ideális testtömeg

GUI –
Páciensbeállítás és
Gyorsbeállítás

Tartomány: 2–2202 lb (1–999 kg)

GUI monitorozott
adatok

Megjelenítési tartomány: 0–9,99
Pontosság: ±0,01 s
A kilégzési időállandót képviseli:
az áramlás-térfogat folyamatgörbe
lejtése a kilégzés alatt. A megbízható
mérésekhez megfelelő hosszúságú
időre van szükség a teljes kilégzéshez.
Idő formájában, másodpercben
kifejezve jelenik meg.

Képernyőfájlok

GUI – Műszaki

A legutóbbi 200 elmentett képernyőkép
(.bmp fájlok) listáját tartalmazza.
A fájlokhoz rendelt 8-jegyű fájlnév
tartalmaz egy fájltípust jelölő
betűt (a fájltípus angol nevének
kezdőbetűjét, pl. W a hullám – Wave,
L a folyamatgörbe – Loop esetében),
a sorozatszám utolsó 4 számjegyét
és egy 3 jegyű sorszámot.

Készülékhiba

A vezérlőpulton világít a LED
(ha lehetséges).
El nem némítható hangriasztás hallható
a lélegeztetőgép működészavara
esetén (a készülékhiba riasztással
kapcsolatos üzenetek leírása
Vezérlőpult – Nem az 5. részben található). Akkor
állítható riasztások is aktiválódik, ha a belső akkumulátor
működési idejéből kevesebb mint
10% maradt meg.
FIGYELMEZTETÉS: Ha készülékhiba
riasztás következik be, a lélegeztetés
abbamarad és megnyílik a sürgősségi
beviteli, valamint a kilégzőszelep.

OPR360U A0509

Kijelző fényereje

OPR360U-HU A. változat 02-2013

GUI – Műszaki

5-1

Idő - állandó

5-1

Hely és/vagy
funkció

Tartomány: 0–100%
Alapértelmezett: 50%
OPR360U A0509
Segítségével a felhasználó beállíthatja
a GUI kijelző fényerejét.
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8 Specifikációk
Tétel

Hely és/vagy
funkció

GUI – Bővített
Kilégzés felfüggesztése
funkciók

Tartomány: Legfeljebb 20 másodperc
Kilégzés tartása manővert generál egy
kötelező kilégzés végén mindaddig,
amíg a gombot lenyomva tartják.

GUI – Speciális
Adatkészletek

Tartomány: A csúcsáramlás 5–55%-a
és automatikus* (1%-os lépésekben)
beállítás.
A lélegeztetésleállítási küszöbértéket
állítja be a nyomástámogatott
és céltérfogatos nyomástámogatott
légvételek esetében
*Az automatikus opció nem elérhető
az e360 S-modellnél.

GUI – Speciális
Adatkészletek

Tartomány: BE vagy KI
Aktiválja egy részben megnyitott
kilégzőszelep kezelését. Átalakítja
a Nyomáskontrollált kötelező
légvételtípust kétfázisú nyomáskioldó
légvételtípusra (engedélyezi a BPRV-t).

OPR360U A0509

Kilégző szelep
megnyitása*
*nem áll rendelkezésre
az S-modellnél

Kimerevítés/Start/
Mentés

Kommunikációs
protokoll

Leak Comp
(szivárgáskompenzáció)

8-8

5-1

Kilégzési küszöb

5-1

Tartomány és megoldás
vagy leírás

Kimerevítés: Felfüggeszti a grafikonok
(hullámformák, folyamatgörbék vagy
trendek) kirajzolását, és megtartja
GUI – Fő és bővített az aktuális megjelenítést hosszabb
funkciók
megtekintés céljából.
Start: Folytatja a grafikonok kirajzolását.
Mentés: Elmenti az aktuális
képernyőképet a későbbi letöltéshez.

GUI – Műszaki

Tartomány: Newport, Newport 2,
Vuelink Lehetővé teszi, hogy
a felhasználó kiválaszthassa a protokollt
a páciensmonitorozó rendszerrel
történő kommunikáláshoz az RS232
porton keresztül.

GUI –
Páciensbeállítás

Tartomány: BE vagy KI
BE (ON) = 3–8 l/perc Gyermek/csecsemő
pácienskategória választása esetén
3–15 l/perc Felnőtt pácienskategória
választása esetén
KI (OFF) = 3 l/perc attól függetlenül,
hogy van-e szivárgás vagy sem
Noninvazív lélegeztetés BE – A
OPR360U A0509
szivárgáskompenzáció automatikusan
beállítódik 3–25 l/perctől.

OPR360U-HU A. változat 02-2013

8

Specifikációk
Légvétel típusa
Beállítás

Hely és/vagy
funkció
Vezérlőpanel/GUI

Tartomány és megoldás
vagy leírás
Légvétel típusa:
Térfogatkontrollált, nyomáskontrollált
vagy céltérfogatos nyomáskontrollált*
és kétfázisú nyomáskioldó lélegeztetés
(BPRV)*

5-1

Tétel

OPR360U A0509

*nem áll rendelkezésre az S-modellnél
Üzemmód:
A/CMV (asszisztált/kontrollált kötelező
lélegeztetés),
SIMV (szinkronizált intermittáló kötelező
lélegeztetés)
SPONT (spontán lélegeztetés)
Monitorozott

Légzéstérfogat*

A kiválasztott légvételtípus és üzemmód
GUI – Monitorozott
a GUI bal felső részén jelenik meg
adatok
a pácienskategória ikonja alatt.

Vezérlőpult

Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 5–1000 ml (lépték:
2 ml) csak az E- és az S-modelleknél
Gyermek/csecsemő: 20–1000 ml
(lépték: 2 ml) csak a P-modellnél
Felnőtt: 100–995 ml (lépték: 5 ml)
1,00–3,00 l (lépték: 0,01 l)
Pontosság: ±10% vagy ±2 ml,
bármelyik is lenne a nagyobb
*A gázleadás testhőmérséklet-,
nyomás- és szaturációkompenzált:
Testhőmérséklet 37 ˚C, gőzzel szaturált
gáz, környezeti légnyomáson.
Tartomány: Fűtött kilégzőszár, fűtött
belégzőszár, hő- és nedvességcserélő
(HME) és teszttüdő.

Légzőkör típusa

5-1

GUI –
Páciensbeállítás

1. Fűtött kilégző- szár = fűtött párásító
kettős fűtőszálas légzőkörrel.
2. Fűtött belégző- szár = fűtött párásító,
a légzőkörben nincs fűtőszál vagy
csak a légzőkör belégzőszárában van
fűtőszál.
OPR360U A0509
(Folytatás a következő oldalon)

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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8 Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

OPR360U A0509
Légzőkör típusa
(folyt.)

Lélegeztetés
felfüggesztve

Magas alapnyomás

Tartomány és megoldás
vagy leírás
3. HME = nem fűtött párásító, nem
fűtött légzőkör passzív párásítással
(hő- és nedvességcserélő [HME] vagy
higroszkopikus kondenzációs párásító
[HCH]).
4. Teszttüdő = nem párásított, nem
fűtött.

5-1

Tétel

GUI –
Páciensbeállítás

Tájékoztató
üzenet

Nem állítható
riasztások

MEGJEGYZÉS: A légzőkörtípus
kiválasztása befolyásolja
a monitorozott értékek pontosságát
a kilégzési áramlásra, a kilégzési
légzéstérfogatra és a kilélegzési
perctérfogatra vonatkozóan.
A Szíváshoz lekapcsolás funkció
aktiválásakor jelenik meg a kijelzőn,
amikor a pácienst lekapcsolják
a lélegeztetőgépről (lásd Szíváshoz
lekapcsolás).
A monitorozott PEEP (Pbase)
5 H2Ocm/mbarral magasabb a beállított
PEEP-szintnél, két egymást követő
légvétel esetében.
Pontosság: ±1 H2Ocm/mbar

Magas MVE

Magas PAW

5-1

8-10

GUI – Állítható
riasztások

GUI – Állítható
riasztások

Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 0,02–9,99 l
(0,01 l-es lépték)
10,0–60,0 l (0,1 l-es lépték)
Felnőtt: 2,00–9,99 l (lépték: 0,01 l)
Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 5–100 H2Ocm/
mbar (lépték: 1 H2Ocm/mbar)
Felnőtt: 5–120 H2Ocm/mbar (lépték:
1 H2Ocm/mbar)
Pontosság: ±3% vagy ±2 H2Ocm/
mbar, bármelyik is lenne nagyobb
MEGJEGYZÉS: A Magas Paw riasztás
leállítja az aktuális légvételt és kilégzést
indít. Ez a riasztás minden légvételre
OPR360U A0509
érvényes, a manuális befúvásokat
is beleértve.

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

A teljes légzésszám a kötelező
és a spontán légvételeket is tartalmazza.

OPR360U A0509
Magas teljes
légzésszám

Manuális befúvás

Meredekség/Emelkedés

Tartomány és megoldás
vagy leírás

5-1

Tétel

GUI – Állítható
riasztások

Vezérlőpult

GUI – Speciális
adatok beállítása

Tartomány:
e360S és E: 10–150 légzésszám/perc
vagy OFF
e360P: 10-120 légzésszám/perc vagy
OFF
Pontosság: ±3% vagy ±2 légzésszám/
perc, bármelyik is lenne a nagyobb

Tartomány: Legfeljebb 5 másodperc
Kézzel indított belégzést ad le, amíg
a gombot lenyomva tartják.
Ez abbamarad a gomb elengedésekor,
vagy ha életbe lép egy Magas nyomás
riasztás, bármelyik is következne
be előbb.
Tartomány: 1–19 és Automatikus*
Lépték: 1, ahol az 1 a leglassúbb,
a 19 pedig a leggyorsabb túlnyomás
alkalmazás.
Automatikus*: A lélegeztetőgép
kezelés a túlnyomás alkalmazását.
A Meredekség/Emelkedés
beállítja a túlnyomás alkalmazást
a Nyomáskontrollált,
Nyomástámogatott, a Céltérfogatos
nyomáskontrollált*, a BPRV
és a Céltérfogatos nyomástámogatott*
légvételek esetében.
*Az automatikus opció nem elérhető
az e360 S-modellnél.

Minden egyéb üzenet

GUI – Tájékoztató
üzenet

Minden olyan üzenetet, amelyet itt
nem talál meg, keresse az 5. részben
(Riasztások).
Megjelenítési tartomány:

5-1

MVE

Gyermek/csecsemő: 0,00–9,99 l
(lépték: 0,01 l)
Felnőtt: 10,0–99,9 l (lépték: 0,1 l)
GUI – Monitorozott
Pontosság: ±10% vagy
±0,3
l,
OPR360U
A0509
adatok
bármelyik is lenne a nagyobb
MEGJEGYZÉS: A kijelző nem frissül,
ha a kilégzési áramlásérzékelőt
leválasztják.

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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8 Specifikációk

OPR360U A0509

MVI

Hely és/vagy
funkció

Tartomány és megoldás
vagy leírás

Megjelenítési tartomány:
Gyermek/csecsemő: 0,00–9,99 l
GUI – Monitorozott (lépték: 0,01 l)
adatok
Felnőtt: 10,0–99,9 l (lépték: 0,1 l)
Pontosság: ±10% vagy ±0,3 l,
bármelyik is lenne a nagyobb.

5-1

Tétel

GUI – Műszaki

NIF-manővert generál a légúti nyomás
mérésére egy maximális belégzési
erőfeszítés alatt. A NIF-manőver
minden üzemmódban elérhető, akár
aktiválva van a noninvazív lélegeztetés
(NIV), akár nem.

Nem állítható
riasztások

A nincs kommunikáció hiba
esetében az SBC nem kommunikál
az alaplappal vagy a monitor
processzora hibásodott meg.
Nem elnémítható hangriasztás.
Megjegyzés: A lélegeztetőgép
folytatja a lélegeztetést az aktuális
vezérlőbeállításokkal.

Noninvazív

Vezérlőpult

Tartomány: ON (LED lámpák) vagy OFF
Valamennyi üzemmódban
és légvételtípusnál elérhető. Amikor
a noninvazív funkció BE van kapcsolva,
a rendszer automatikusan beállítja
a szivárgáskompenzációt maximum
25 l/percre.

Nyomás - egységek

GUI – Műszaki/
Területi

A H2Ocm (vízcentiméter) vagy mbar
(millibar) mértékegységek közül
választhat.

NIF

Nincs kommunikáció

Nyomás határértéke
GUI – Tájékoztató
a PEEP-nél alacsonyabb üzenet

Az aktuális nyomáshatár-beállítás
a beállított PEEP/CPAP értéknél
alacsonyabb.

Nyomás oszlopdiagram Vezérlőpult

Megjelenítési tartomány:
-10 és 120 H2Ocm/mbar között

Nyomáshatár

Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 0–70 H2Ocm/mbar
(lépték: 1 H2Ocm/mbar)
Felnőtt: 0–80 H2Ocm/mbar (lépték:
1 H2Ocm/mbar)
OPR360U
A0509
Pontosság: ±10% vagy ±1
H2Ocm/mbar,
bármelyik is lenne nagyobb

5-1
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Vezérlőpult

OPR360U-HU A. változat 02-2013
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Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

Tartomány és megoldás
vagy leírás

GUI – Tájékoztató
üzenet

Arra utal, hogy a kezelő
a nyomástámogatás vagy a PEEPszintjét a két beállítás összegénél
magasabb szintre próbálja beállítani.

Vezérlőpult

Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 0–50 H2Ocm/
mbarral (lépték: 1 H2Ocm/mbar)
a PEEP/CPAP beállítás fölött
Felnőtt: 0–60 H2Ocm/mbarral (lépték:
1 H2Ocm/mbar) a PEEP/CPAP beállítás
fölött
Pontosság: ±10% vagy ±1 H2Ocm/mbar,
bármelyik is lenne a nagyobb
MEGJEGYZÉS: Tartományon kívül
riasztás akkor következik be, ha a PEEP +
PS > 60 H2Ocm/mbar.

O2 3 perc

Vezérlőpult

Megnyomásakor a gép 100%-os
oxigént ad le 3 percig. A gomb újbóli
megnyomása kikapcsolja a 100%-os
oxigénleadást. A jelzőlámpa kigyullad,
amikor az O2 3 perc életbe lép.

O2-érzékelő hibája

Nem állítható
riasztások

Megjelenik egy riasztási üzenet
és megszólal egy hangriasztás,
ha az oxigénérzékelő meghibásodik.

O2-érzékelő
szétkapcsolva

GUI – Tájékoztató
üzenet

Értesítő üzenet arról, hogy az O2érzékelő le lett választva a rendszerről.

GUI – Érzékelők

Oxigénérzékelő-kalibrálást végez
úgy, hogy 100%-os oxigént
ad le a rendszernek. Az O2-érzékelő
kalibrálása minden alkalommal
bekövetkezik, amikor megnyomják
az O2 3 min gombot.

GUI – Műszaki

P0.1 méréseket generál
a páciens légzésszabályozásának
felmérésére. Minden üzemmódban
és légvételtípusnál elérhető,
a noninvazív lélegeztetés (NIV)
aktiválásakor azonban nem áll
rendelkezésre.

Nyomástámogatás +
PEEP > 60
OPR360U A0509

Nyomástámogatás

O2-érzékelő

P0.1

5-1
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Tétel

OPR360U A0509
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8 Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

OPR360U A0509
Páciens - kategória

GUI –
Páciensbeállítás

Tartomány és megoldás
vagy leírás
Tartomány: Gyermek/csecsemő
Felnőtt (A GUI bal felső sarkában
elhelyezkedő ikon jelzi a kiválasztott
kategóriát.)
MEGJEGYZÉS: A lélegeztetőgép
paraméterei és a riasztások
beállítható tartományai a kiválasztott
pácienskategóriától függnek.

5-1

Tétel

A GUI bal felső részében található
GUI – Monitorozott pácienskategória mögötti terület
Páciens - trigger jelzője
adatok
zölden világít, így jelezve azt, hogy
a pácienstrigger aktiválva van.
Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 0–30 H2Ocm/mbar
(lépték: 1 H2Ocm/mbar)
Felnőtt: 0–45 H2Ocm/mbar (lépték:
1 H2Ocm/mbar)
Pontosság: ±10% vagy ±1 H2Ocm/mbar,
bármelyik is lenne a nagyobb.

PEEP/CPAP
(Alapnyomás –
beállított)

Vezérlőpult

PEEPtot
(teljes PEEP)

Megjelenítési tartomány:
0 és 99,9 H2Ocm/mbar között. Lépték:
0,1 H2Ocm/mbar
Pontosság: ±3%-kal vagy 2 H2Ocm/
mbarral nagyobb
GUI – Monitorozott
Manőver alapú (legfeljebb 24 órás)
adatok
időbélyeggel
A teljes PEEP a PEEP + AutoPEEP
összegével egyenlő. A teljes PEEP
azonnal frissül egy kilégzéstartást
követően.

Pmean

Megjelenítési tartomány:
0–140 H2Ocm/mbar (lépték:
0,1 H2Ocm/mbar)
GUI – Monitorozott
Pontosság: ±3% vagy ±2 H2Ocm/
adatok
mbar, bármelyik is lenne nagyobb
Átlagos nyomás a légzőkörben
az utóbbi 30 másodperc alatt

5-1 Ppeak

Megjelenítési tartomány:
0–140 H2Ocm/mbar (lépték:
0,1 H2Ocm/mbar)
GUI – Monitorozott
Pontosság: ±3% vagy ±2 H2Ocm/
OPR360U A0509
adatok
mbar, bármelyik is lenne nagyobb
Minden egyes pozitív nyomású
befúvás után frissül

8-14
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Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

Megjelenítési tartomány:
0–140 H2Ocm/mbar (lépték:
0,1 H2Ocm/mbar)
Pontosság: ±3% vagy ±2 H2Ocm/
mbar, bármelyik is lenne nagyobb

OPR360U A0509
Pplat

RE
(H2Ocm/mbar/l/s)
(kilégzési ellenállás)

Resp Rate
(Légzésszám)

5-1

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Tartomány és megoldás
vagy leírás

5-1

Tétel

GUI – Monitorozott
adatok
MEGJEGYZÉS: Az időbélyeges
számszerű értéket jelzi ki (maximum
24 órás időtartamra vonatkozóan)
egy érvényes belégzéstartási
manővert vagy stabil nyomásszintet
eredményező szünetet követően.
Megjelenítési tartomány:
0–999,9 H2Ocm/mbar/l/s
Pontosság: ±1 H2Ocm/mbar/l/s
Lépték: ±0,1 H2Ocm/mbar/l/s
RE = kilégzési időállandó / statikus
compliance (Cstat).
GUI – Monitorozott Manőver alapú (legfeljebb 24 órás)
adatok
időbélyeggel
A kilégzési időállandó a térfogat/
áramlás folyamatgörbe lejtése
a kilégzés alatt. A RE kiszámításához
érvényes Cstat-ra van szükség.
A rendszer kizárólag az időtriggerelt
légvételek esetén számítja ki.

Vezérlőpult

Tartomány:
Gyermek/csecsemő:
1–150 légzésszám/perc (lépték:
1 légzésszám/perc) Csak
az E- és S-modelleknél
1–120 légzésszám/perc (lépték:
1 légzésszám/perc) Csak a P-modellnél
Felnőtt: 1–80 légzésszám/perc
(lépték: 1 légzésszám/perc)
Pontosság: ±1 légzésszám/perc vagy
a légzési periódus ±10%-a, bármelyik
is lenne a kevesebb

OPR360U A0509
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8 Specifikációk

OPR360U A0509
RI
(H2Ocm/mbar/l/s)
(Belégzési ellenállás)

Hely és/vagy
funkció

Tartomány és megoldás
vagy leírás

Megjelenítési tartomány:
0–999,9 H2Ocm/mbar/l/s
Pontosság: ±1 H2Ocm/mbar/l/s
Manőver alapú (legfeljebb 24 órás)
időbélyeggel
RI = (Ppeak – Pplat)/ kilégzésvégi
GUI – Monitorozott áramlás. A rendszer kizárólag
adatok
a térfogatkontrollált légvételek
esetén számítja ki. Az RI
kiszámításához érvényes Ppeak és
Pplat értékekre van szükség. A RI
csak egyszer frissül, közvetlenül
a Pplat (belégzés felfüggesztése)
vagy a Szünet frissítése után.

5-1

Tétel

Riasztás elnémítása

Vezérlőpult

Két (2) percre elnémítja az elnémítható
hangriasztásokat. A riasztás elnémítása
gomb ismételt megnyomása
kikapcsolja a riasztás elnémítása
funkciót. Ezzel a gombbal nem
némítható el a készülékhiba riasztás,
ha előzőleg nem kapcsolják ki (OFF)
a lélegeztetőgépet.

Riasztás hangereje

GUI – Riasztások

Tartomány: 1–10 (55–75 dbA)
Alapértelmezett: 5
Pontosság: ±5 dbA

Riasztási előzmények

GUI – Riasztások

Lásd: Eseményelőzmények

Riasztási hangjelzések

GUI – Riasztások

Tartomány: 1-3
Alapértelmezett: 1

RR Spont
(légzésszám/perc)
(Spontán légzésszám)

Megjelenítési tartomány:
GUI – Monitorozott 0–999 légzésszám/perc
adatok
Pontosság: ±3%-kal vagy
±2 légzésszám/perccel nagyobb.

RR tot
(légzésszám/perc)
(Teljes légzésszám)

Megjelenítési tartomány:
GUI – Monitorozott 0–999 légzésszám/perc
adatok
Pontosság: ±3% vagy ±2 légzésszám/
perc, bármelyik is lenne a nagyobb.

RSBI
(légzésszám/perc/l)
5-1 (Gyors és felületes
légzési index)

Megjelenítési tartomány:
0–9999 légzésszám/perc/l
Pontosság: ±1 légzésszám/perc/l
GUI – Monitorozott Spontán légzésszám/kilégzési
adatok
légzéstérfogat aránya. OPR360U
(RSBI =A0509
RRspont2 / MVEspont). Az RSBI
kiszámításához az RR spont és az MVE
(spont) értéke érvényes kell legyen.
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Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

GUI –
Páciensbeállítás

Tartomány: BE vagy KI
Térfogatkontrollált A/CMV vagy
SIMV üzemmódban 1 sóhajtó
(légzéstérfogat x 1,5 térfogatú)
légvétel leadása 100 légvételenként.
A sóhajtó légvétel során az áramlás
a beállított értéken marad a belégzési
idő pedig meghosszabbodik.

GUI – Fő

A Számértékek képernyőn valamennyi
monitorozott paraméter megjelenik
egyetlen képernyőn, ideértve a speciális
funkciókat is (a céltérfogatot kivéve).
A Számértékek táblázat a következőket
tartalmazza: Ppeak, Pplat, Pmean,
PEEP, össz. PEEP, FIO2, I:E, belégzési
csúcsáramlás, kilégzési csúcsáramlás,
belégzési légzésmunka, hatékony
Cdyn (dinamikus compliance), Cstat
(statikus compliance), RI (belégzési
ellenállás), RE (kilégzési ellenállás),
időállandó, RR tot (össz légzésszám),
RR spont (spontán légzésszám), RSBI
(gyors és felületes légzési index), t Insp
(belégzési idő), MVE spont, VTI, VTE, VTE
%-os változása, MVI, MVE, Meredekség/
Emelkedés, kilégzési küszöb, szünet,
kilégzőszelep megnyitása*, áramlási
hullám
*nem áll rendelkezésre az S-modellnél

OPR360U A0509
Sóhajtás

Számértékek

Szétkapcsolási
küszöbérték
(VTE Var %)
GUI – Állítható
(a riasztás „Circuit
riasztások
Disconnect”-ként jelenik
meg)

Szíváshoz lekapcsolás
funkció

Riasztási funkció

Szünet (Belégzési)

GUI – Speciális
adatok beállítása

5-1
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Tartomány és megoldás
vagy leírás

5-1

Tétel

A belégzési és kilégzési légzéstérfogatok
közötti százalékos különbség.
Tartomány: 20 és 95% között
Pontosság: +10%
MEGJEGYZÉS: A noninvazív funkció
aktiválásakor ezt a riasztást ki lehet
kapcsolni (OFF).
Az Alarm Silence egy másodpercig
vagy hosszabb ideig tartó lenyomása
(amíg a lélegeztetőgépen meg nem
szólal egy rövid sípolás) engedélyezi
a Szíváshoz lekapcsolás funkciót.
OPR360U
A0509
Tartomány: Ki, 0,1–2,0
másodperc
(lépték: 0,1 másodperc)
A belégzésvégi szünet időtartamát
állítja be a térfogatkontrollált kötelező
légvételek esetében.
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8 Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

Vezérlőpult

OPR360U A0509
t Insp
(belégzési idő)

GUI monitorozott
adatok

5-1

Tartomány és megoldás
vagy leírás
Tartomány:
Gyermek/csecsemő:
0,10–3,00 másodperc
(lépték: 0,01 másodperc)
Felnőtt: 0,10–5,00 másodperc
(lépték: 0,01 másodperc)
Pontosság: ±0,05 másodperc
Megjelenítési tartomány:
0–9,99 másodperc
(lépték: 0,01 másodperc)
Pontosság: ±0,05 másodperc
Minden egyes spontán vagy kötelező
légvétel után frissül.

5-1

Tétel

Tartósan magas
alapnyomás riasztás

Nem állítható
riasztások

A monitorozott légzőkör nyomás
Pbase > 8 H2Ocm/mbarral magasabb
mint a beállított PEEP/CPAP érték
több mint 6 másodpercig a Gyermek/
csecsemő üzemmódban, illetve
több mint 10 másodpercig felnőtt
esetében. A gép nyomása szintén
> 8 H2Ocm/mbarral magasabb, mint
a beállított PEEP/CPAP.
Pontosság: ±1 H2Ocm/mbar
FIGYELMEZTETÉS: A lélegeztetés
és triggerelés felfüggesztődik
és a kilégzőszelep valamint a sürgősségi
beviteli szelep megnyílik a nyomás
kiengedése céljából.

Térfogategységek

GUI –
Páciensbeállítás

Tartomány:
ml vagy ml/kg vagy ml/lb

Területi

GUI – Műszaki

• Tengerszint feletti magasság
tartománya: 0–4000 m
• Nyomás mértékegység-tartománya:
mbar vagy H2Ocm
• Nyelvválasztás a GUI szövegéhez
rendelkezésre álló nyelvek közül.

Tömegegységek

GUI –
Páciensbeállítás
és Gyorsbeállítás

Tartomány: lb vagy kg

Trendek

GUI – Fő

Pontosság: Az egyéni
paraméterpontosságnál nagyobb vagy
OPR360U A0509
a kiválasztott teljes skála ±2%-a.
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Specifikációk
Hely és/vagy
funkció

P (nyomástrigger-érzékenység):
Tartomány: 0,0–5,0 H2Ocm/mbar
(lépték: 0,1 H2Ocm/mbar)
Pontosság: ±10%.

OPR360U A0509
Trigger
(Az áramlás
vagy P [nyomás]
kiválasztásához nyomja
meg a Trig gombot
a kijelzés fölött)

Tartomány és megoldás
vagy leírás

Vezérlőpult

5-1

Tétel

Áramlás (triggerérzékenység)
Tartomány:
Gyermek/csecsemő: 0,1–2,0 l/perc
(lépték: 0,1 l/perc)
Felnőtt: 0,6–2,0 l/perc (lépték: 0,1 l/perc)
Pontosság: ±10% vagy ±0,1 l/perc,
bármelyik is lenne a nagyobb
MEGJEGYZÉS: Automatikusan
kompenzálva a rézsútos áramláshoz/
szivárgáskompenzációhoz.

VTE %-os változás

Megjelenítési tartomány: 0–100%
(lépték: 1%)
GUI – Monitorozott
Pontosság: +10%
adatok
A belégzési és kilégzési légzéstérfogatok
közötti százalékos különbség.

VTE (ml) (kilégzési
légzéstérfogat)

Megjelenítési tartomány: 0–3000 ml
(lépték: 1 ml)
Pontosság: Ha a beállított légzéstérfogat
GUI – Monitorozott > 0,10 l: ±10% vagy ±0,02 l, bármelyik
adatok
is lenne a nagyobb.
Ha a beállított légzéstérfogat < 0,10 l:
±20% vagy ±0,002 l, bármelyik is lenne
a nagyobb.

VTI (ml) (belégzési
légzéstérfogat)

Megjelenítési tartomány: 0–3000 ml
(lépték: 1 ml)
Pontosság: Ha a beállított
GUI – Monitorozott légzéstérfogat > 0,10 l: ±10% vagy
adatok
±0,02 l, bármelyik is lenne a nagyobb.
Ha a beállított légzéstérfogat < 0,10 l:
±20% vagy ±0,002 l, bármelyik is lenne
a nagyobb.

WOBimp (végrehajtott
légzésmunka)
(J/perc)

GUI – Monitorozott
Megjelenítési tartomány: 0–99,99 J/perc
adatok

5-1
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8 Specifikációk
Gyorsbeállítás* táblázat
A „Gyorsbeállítás végrehajtása” folyamán alkalmazott vezérlőmódosítások

5-1

MEGJEGYZÉS: Egyik vezérlőt sem lehet a beállított pácienskategóriának
megfelelő megadott tartományon kívül beállítani.
OPR360U A0509

*nem áll rendelkezésre az S-modellnél.

8-2. táblázat
VCV
PCV

Légvétel típusa

VTPC

FiO2

0,60

0,60

0,60

Resp Rate

< 5 kg = 40,
5–20 kg = 30,
21–40 kg = 20,
> 40 kg =
15 légzésszám/perc

< 5 kg = 40,
5–20 kg = 30,
21–40 kg = 20,
> 40 kg =
15 légzésszám/perc

< 5 kg = 40,
5–20 kg = 30,
21–40 kg = 20,
> 40 kg =
15 légzésszám/perc

Légzéstérfogat

8 x ideális
testtömeg (kg)

8 x ideális
testtömeg (kg)

8 x ideális
testtömeg (kg)

Nyomáshatár

20

20

35

Nyomás támogatás 5

5

5

PEEP/CPAP

5

5

5

t Insp/Flow Setting
(belégzési idő/
áramlás beállítása)

t Insp

t Insp

t Insp

t Insp

< 5 kg = 0,3,
5–20 kg = 0,5,
21–40 kg = 0,7,
> 40 kg = 1,0

< 5 kg = 0,3,
5–20 kg = 0,5,
21–40 kg = 0,7,
> 40 kg = 1,0

< 5 kg = 0,3,
5–20 kg = 0,5,
21–40 kg = 0,7,
> 40 kg = 1,0

Áramláshullámminta

Négyzet

Négyzet

Négyzet

Áramlástrigger (F)
vagy Nyomás
Trigger (P)

< 5 kg = F 0,5,
5–20 kg = F 1,0,
21–40 kg = P 1,0,
> 40 kg = P 1,5

< 5 kg = F 0,5,
5–20 kg = F 1,0,
21–40 kg = P 1,0,
> 40 kg = P 1,5

< 5 kg = F 0,5,
5–20 kg = F 1,0,
21–40 kg = P 1,0,
> 40 kg = P 1,5

Kilégzési küszöb

Automatikus

Automatikus

Automatikus

Meredekség/
Emelkedés

Automatikus

Automatikus

Automatikus

Kilégzési szelep
megnyitása

BE

BE

BE

Szivárgáskomp.

BE

BE

BE

5-1
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Specifikációk
Légvétel típusa

VCV

PCV

VTPC

Compl. komp.

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Szünet

Ø

Ø

Ø

Sóhajtás

KI

KI

KI

Kommunikációs
protokoll

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Légzőkör típusa

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Minden egyéb
beállítás

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

Magas Paw (légúti
nyomás) riasztás

40

40

40

Alacsony Paw
(légúti nyomás)
riasztás

8

8

8

< 5 kg = 0,64 x
ideális testtömeg,
Magas MV
5–20 kg = 0,48 x
(perctérfogat)
ideális testtömeg,
riasztás
21–40 kg = 0,32 x
(minden testtömeg
ideális testtömeg,
kg-ban van)
> 40 kg = 0,24 x
ideális testtömeg

< 5 kg = 0,64 x
ideális testtömeg,
5–20 kg = 0,48 x
ideális testtömeg,
21–40 kg = 0,32 x
ideális testtömeg,
> 40 kg = 0,24 x
ideális testtömeg

< 5 kg = 0,64 x
ideális testtömeg,
5–20 kg = 0,48 x
ideális testtömeg,
21–40 kg = 0,32 x
ideális testtömeg,
> 40 kg = 0,24 x
ideális testtömeg

< 5 kg = 0,16 x
ideális testtömeg,
5–20 kg = 0,12 x
ideális testtömeg,
Alacsony MV riasztás
21–40 kg = 0,08 x
ideális testtömeg,
> 40 kg = 0,06 x
ideális testtömeg

< 5 kg = 0,16 x
ideális testtömeg,
5–20 kg = 0,12 x
ideális testtömeg,
21–40 kg = 0,08 x
ideális testtömeg,
> 40 kg = 0,06 x
ideális testtömeg

< 5 kg = 0,16 x
ideális testtömeg,
5–20 kg = 0,12 x
ideális testtömeg,
21–40 kg = 0,08 x
ideális testtömeg,
> 40 kg = 0,06 x
ideális testtömeg

Magas össz. RR
(légzésszám)
riasztás

< 5 kg = 80,
5–20 kg = 60,
21–40 kg = 40,
> 40 kg =
30 légzésszám/perc

< 5 kg = 80,
5–20 kg = 60,
21–40 kg = 40,
> 40 kg =
30 légzésszám/perc

< 5 kg = 80,
5–20 kg = 60,
21–40 kg = 40,
> 40 kg =
30 légzésszám/perc

Apnoe riasztás

20 s

20 s

20 s

Szétkapcsolási
küszöbérték
riasztás

95%

95%

95%

Riasztási hangerő

5

5

5

Korábbi beállítás

Korábbi beállítás

OPR360U A0509
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Riasztási hangjelzés Korábbi beállítás

OPR360U A0509
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8 Specifikációk
Fizikai adatok
8-3. táblázat
Leírás
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OPR360U A0509
Tápellátás
specifikációi

Váltóáramú tápellátás bemeneti tartománya: 100–240 VAC,
maximum 250 VA,
50/60 Hz (±10%), 2 A – 125 VAC esetén, 1 A – 250 VAC esetén
Belső akkumulátor: A teljesen feltöltött akkumulátor
a lélegeztetőgép körülbelül egy (1) órányi teljes körű üzemelését
tudja biztosítani a következő beállítások mellett: Felnőtt, VC/
SIMV, VT: 500, FiO2: 0,30, belégzési idő: 1,0 s, légzésszám:
15, nyomástámogatás: 0, PEEP: +5,
Szünet: ki, Sóhajtás: ki, négyzetes hullám.
A lélegeztetőgép újratölti a belső akkumulátort, valahányszor
váltóáramú tápfeszültséghez csatlakozik (akár be van kapcsolva
a főkapcsoló, akár nincs).
Minimális feltöltési idő:
Az Alacsony akkumulátortöltés riasztástól a teljes feltöltésig = 5 óra
Teljesen lemerült állapotból a teljes feltöltésig = 14–16 óra
Tápkábellel kapcsolatos követelmények:
Az Egyesült Államokban a tápkábelnek meg kell felelnie
az UL2601 szabványnak.
125 VAC, 15 A esetén: 2 pólusú, 3 huzalos, 18 AWG, földelt típusú,
5-15P kórházi minőségű dugós kupak, < 3 m-es hossz, CSA
és UL által engedélyezett, vagy 250 VAC, 15 A esetében: 2 pólusú,
3 huzalos, 18 AWG, földelt típusú, 6-15P kórházi minőségű
dugós kupak, < 3 m-es hossz, CSA és UL által engedélyezett

5-1

Megfelelőség

Megfelel az 1. és 2. módosításokkal kiegészített IEC 60601-1
szabványnak, valamint a C22.2-es 601.1-M90 számú
és az UL 2601-1 számú szabványoknak
B típusú alkalmazott részek
Névleges akkumulátorfeszültség: 12 VDC
Az elektromos biztonság szempontjából I. osztályba sorolt
berendezés
Üzemelési mód: folyamatos üzemelés (az 5.6 pont szerint)
IPX0 besorolás (a vízbehatolás elleni védelmi foka)

Kilégzési
csatorna
Ellenállás

1,7 H2Ocm/mbarnál kisebb nyomásesés 50 l/perc mellett
felnőtteknél
1,7 H2Ocm/mbarnál kevesebb 20 l/perc mellett csecsemőknél
MEGJEGYZÉS: A tesztet az ASTM F1100-90 szabványnak
megfelelően végezték

Méretek

Magasság: 35,56 cm
Szélesség: 30,48 cm
Mélység: 35,56 cm
Tömeg: 40 font (18,14 kg)

Kijelző

6,4 hüvelykes aktív mátrixos színes LCD
OPR360U A0509
Az érintőképernyő átlátszó műanyaggal borított üveg.
A nyomásérzékeny felület képes elektronikusan dekódolni
az érintési helyet.
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Specifikációk
Leírás

Levegő- és
O2 -ellátás

Bemeneti nyomás: 30–90 psig, 50 psig névleges

OPR360U A0509
Távriasztás

5-1

Környezeti
előírások

Üzemi:
Hőmérséklet: 5–40 ˚C
Relatív páratartalom: 10–95% nem kondenzáló
Tengerszint feletti magasság: 0–4000 méter
Légnyomás: 700–1060 hPa
Tárolás:
Környezeti hőmérséklet: -20 és 60 ˚C között
Relatív páratartalom: < 95% nem kondenzáló
Tengerszint feletti magasság: 0–5500 méter
Légnyomás: 500–1050 hPa
MEGJEGYZÉS: A 40 ˚C-nál magasabb gázhőmérséklet károsan
befolyásolhatja az e360 teljesítményét.

Tartomány: Rendszerint nyitott (a légzőkör elektromos
folyamatosságát tekintve)
Nővérhívóhoz vagy távvezérlésű riasztási rendszerhez
csatlakoztatandó.
250 mA 100 VDC mellett: A relékontaktok közötti maximális
feszültség melletti megengedhető áramerősség < 0,2 ohm:
Maximális kezdeti kontaktellenállás
RS 232C: 9 tűs D-héjas, 38,4k átvitel. Központi monitorozó
rendszerekkel való használatra.
MEGJEGYZÉS: Minden esetben ellenőrizze, hogy a távvezérlésű
riasztási funkció működőképes-e, amikor először csatlakoztatja
nővérhívóhoz vagy távvezérlésű riasztási rendszerhez, illetve
ezt követően rendszeres időközönként.
MEGJEGYZÉS: Mindig használjon árnyékolt kábeleket a távriasztó
és a nővérhívó vagy távvezérlésű riasztási rendszer közötti
csatlakozáshoz.

Légzőkörcsatlakozások

Belégző- és kilégzőportok: 22 mm-es külső átmérőjű csatlakozás
a légzőkörhöz/szűrőkhöz.

5-1

OPR360U-HU A. változat 02-2013

OPR360U A0509

8-23

F-6. ábra: Főképernyő

F-8. ábra: Riasztások képernyő

F-10. ábra: Műszaki képernyő

Fő

Riasztások

Műszaki

F-7. ábra: Bővített funkciók képernyő

F-9. ábra: Gyorsbeállítás képernyő

F-11. ábra: Páciensbeállítás képernyő

Külső Funkciók

Gyorsbeállítás

Páciensbeállítás

(nem áll rendelkezésre az S-modellnél)

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Rendelési információk
e360 opcionális kiegészítők:
Riasztás elnémítása

CRT360A

Egyedi e360 kocsi, 5 nagy gumikerékkel (2 fékkel)

Visszaállítás

FPD2125A

15”-os síkképernyős monitor, orvosi fokozatú, csuklós
tartókarral, szabványos tápkábellel

FPD2125A-IN

15”-os síkképernyős monitor, orvosi fokozatú, csuklós
tartókarral, nemzetközi tápkábellel

FPD2120A

17”-os síkképernyős monitor, csuklós tartókarral,
szabványos tápkábellel

Üzemmód

FPD2120A-IN

17”-os síkképernyős monitor, csuklós tartókarral,
nemzetközi tápkábellel

Térfogatvezérlés

CBL1828A

Phillips VueLink kábel Phillips monitorokhoz

CBL1829A

Távoli riasztás kábel nővérhívó rendszerekhez

Synchronized lélegeztetés
intermittáló kötelező légvételekkel

SWI1802P

Külső riasztás elnémítása kábel

Spontán

KIT2122A

E-tartálytartó készlet, segítségével két e-tartályt lehet
rászerelni a CRT360A kocsira

BSK2102A

A CRT360A kocsira szerelhető eszköztároló kosár

FLS2101P-C

Áramlásérzékelő (5/doboz)

KIT2110A

Kilégzőszűrő-fűtő készlet, 100–120 V

KIT2220A

Kilégzőszűrő-fűtő készlet, 220–240 V

Hálózati feszültség/Akkumulátortöltés
Belső akkumulátor
Készülékhiba

Nyomásvezérlés
Asszisztált/kontrollált kötelező
lélegeztetés

Noninvazív
Manuális befúvás
Légzéstérfogat
Belégzési idő
Légzésszám
Nyomástámogatás
Nyomáshatár

Riasztások képernyő

Bővített funkciók

FLT1200P

Újrahasználható szűrő a kilégzőszűrő-fűtőhöz

Főképernyő

Beállítás és kalibrálás

3000/03-C

Egyszer használatos szűrő a kilégzőszűrő-fűtőhöz
(12/doboz)

BCD22820P

Egyszer használatos légzőkör, gyermek-csecsemő
(10/doboz)

BCD32820P

Egyszer használatos légzőkör, felnőtt (10/doboz)

FLT1801Q-C

Egyszer használatos baktériumszűrő (50/doboz)

LNG800P

Felnőtt teszttüdő burkolattal és beépített
belépő fúvókával, 1 l

Áramlás
Triggerérzékenység
Jóváhagyás
Légúti nyomásmérő

F-12. ábra: e360 vezérlőpultja – Szimbólumos verzió

Szimbólumos verzió

OPR360U-HU A. változat 02-2013

Tárgymutató
A		

A/CMV – Lásd üzemmódok
Accept (Jóváhagyás) gomb, 2-2, F-4
10. tétel
Adatbeolvasási hiba riasztás, 5-10
Adatkészletek, 4-16
Adjustment (Beállítás) gomb, 2-2, F-4
10. tétel
Alacsony akkumulátortöltés riasztás,
5-15, 8-8
Alacsony MVE riasztás (Kilégzési
perctérfogat), 5-16, 8-8
Alacsony Paw (légúti nyomás) riasztás,
5-16, 8-8
Alacsony, a PEEP beállítás alatti Paw
üzenet, 5-17
Alap adatkészlet, 4-16
Alkalmazási javallat, 1-2
Állítható riasztások, 5-3
Apnoe riasztás, 5-7, 8-1
Áramkimaradás/Tartalék akkumulátor
riasztás, 5-7
Áramkimaradási riasztás, 5-19
Áramlás
Beállítás, 2-4
Specifikációk, 8-5
Áramlásérzékelő – lásd kilégzési
áramlásérzékelő
Áramlásérzékelő hiba riasztás, 5-13
Áramlási hullámforma, 4-12, 8-5
Áramlástrigger, 2-5, 8-15
Automatikus skála – lásd Hullámok és
folyamatképernyők
Automatikus szivárgáskompenzáció –
lásd Leak Comp (szivárgáskomp.)
Az előlap alsó részének elrendezése, 2-1
Az eszköz leírása, 1-1

Belégzési szünet – lásd Szünet,
4-13, 4-14, 8-5
Belső akkumulátor
Jelző, 2-7, 8-7
Leírás, 2-7
Töltés, 2-7
Töltési szint, 2-7
Belső rendszerriasztás, 5-9
Biztonsági ellenőrzés nyilvántartása, 3-13
Biztonsági ellenőrzési eljárás
Apnoe riasztás, 3-11
	Áramkimaradás/Tartalék
akkumulátor, 3-10
Beállítás és ellenőrzés, 3-8
	Biztonsági támogatási lélegeztetés
riasztás, 3-11
Gázellátási riasztások, 3-9
Leállítás riasztás, 3-12
Légzőkör ellenőrzése, 3-9
	Légzőkör szétkapcsolása riasztás, 3-10
	Magas/alacsony légúti nyomás
riasztások, 3-10
Perctérfogat riasztás, 3-11
Riasztás elnémítása, 3-10
Sürgősségi beviteli szelep, 3-8
	Térfogat/Áramlás/Légzésszám
pontossága teszt, 3-11
Triggerelés/Nyomástámogatás, 3-11
Biztonsági támogatási lélegeztetés
riasztás, 5-8, 8-1
Biztosítékok, Eltávolítás, 6-8
Bővített funkciók képernyő, 2-6, F-7
BPRV – Kétfázisú nyomáskioldó
lélegeztetés
Beállítás, 4-12
Kilégzőszelep megnyitása, 8-10
Leírás, 7-3

B		

C		

OPR360U A0509
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5-1

5-1

Beállítás és kalibrálás menü,
2-6, 4-2, F-4
Belégzés tartása manőver,
4-12, 8-7, F-7
Belégzési áramlás (csúcs) – lásd Áramlás
Belégzési csőelosztó eltávolítása, 6-7
Belégzési csúcsáramlás – lásd Áramlás
Belégzési ellenállás – lásd RI
Belégzési idő – lásd t insp
Belégzési idő túl hosszú riasztás, 5-14
Belégzési idő túl rövid riasztás, 5-15

Cdyn, hatékony – lásd Compliance
Áramlásérzékelő ellenőrzése lap
riasztás, 5-8
Céltérfogat, 8-15
Céltérfogatos nyomásvezérlés (VTPC)
Beállítások, 4-12
Leírás, 7-4
OPR360U A0509
Céltérfogatos nyomásvezérlés (VTPS)
Beállítások, 4-12
Leírás, 7-5
Céltérfogatot nem sikerült elérni
riasztás, 5-21
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D		

Dátum és idő
Beállítás, 4-9
Megjelenítés, 2-7
Dual RAM hibája riasztás, 5-11

E

EEPROM beolvasási hiba riasztás, 5-11
Elérhetőségi információk, ii
Érték tartományon kívül üzenet, 5-19
Érzékelők – lásd Kilégzési áramlás- vagy
O2-érzékelő
Eseményelőzmények
Fájlok, 8-4
Letöltés, 4-19
Megtekintés, 4-14, F-10
Mentés, 4-17
Specifikációk, 8-4

F

Felelősség a páciens biztonságáért, 1-10
Felkészülés a páciens lélegeztetésére, 4-2
Figyelmeztetések
Általános, 1-5
Gázzal kapcsolatos, 1-8
	Kiegészítő felszereléssel
kapcsolatos, 1-8
Szűrővel kapcsolatos, 1-6
Tápellátással kapcsolatos, 1-7
FIO2 alacsony riasztás, 5-12
FIO2 magas riasztás, 5-11
FiO2
Beállítás, 2-4
5-1 Specifikációk, 8-5
Fizikai specifikációk, 8-14
Flex ciklus, lásd Kilégzési küszöb
Folyamatgörbék – lásd Hullámok és
folyamatgörbék Alacsony alapnyomás
riasztás, 5-15, 8-8

I-2

Fordított I:E arány riasztási üzenet, 5-14
Főképernyő, 2-5, 4-13, F-4

G		

Gázellátási riasztások, 8-6
Grafikus felhasználói interfész (GUI)
képernyők, 2-1
GUI állapotsáv, 2-6
GUI képernyők, 2-5
GUI navigációs térkép, 2-1, F-3
Gyors és felületes légzési index
(RSBI), 8-13
Gyorsbeállítás, 4-6, 8-18

5-1

Compl Comp (compliance-kompenzáció)
Beállítás, 4-6
Leírás, 7-10
Specifikáció, 8-3
Compliance
Hatékony dinamikus Cdyn, 8-2
Légzőkör ellenőrzése, 7-11
Statikus Cstat, 8-3
Cstat (statikus compliance) – lásd
Compliance
Csúcsnyomás (Ppeak) – lásd Nyomás

H		

Hálózati feszültség, 8-8, F-4 13. tétel
Hátlap elrendezése, 2-2, F-14
Hullámok és folyamatgörbék
Automatikus skála, 4-14
Kimerevítés, 4-14, 8-6
Kurzorok, 4-14
Leírás, 4-13
Letöltés, 4-19
Mentés, 4-17
Skálák szabályozása, 4-13

I		

I:E arány, 8-6
Ideális testtömeg, 4-5, 4-7, 8-7
Időállandó, 8-15
Időmérő, 2-7

K

Karbantartási időközök
összefoglalása, 6-12
Képernyőfájlok, 4-9, 8-13
Készülékhiba, 5-2, 5-11, 8-4
Kijelző fényereje, 8-4, F-10
Kilégz. áramlás (csúcs) – lásd
Áramlás
Kilégzés tartása manőver, 4-12, F-7
Kilégzési áramlásérzékelő
Eltávolítás, 6-3
Kalibrálás, 4-4
Tisztítás, 6-11
OPR360U
A0509
Kilégzési csúcsáramlás – lásd
Áramlás
Kilégzési ellenállás – lásd RE
Kilégzési küszöb
Beállítás, 4-12
Leírás, 7-10
Specifikációk, 8-5
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L		

5-1

Leak Comp (szivárgáskompenzáció)
Beállítás, 4-6
Leírás, 7-10
Noninvazív, 7-11
Specifikációk, 8-7
Leállítás riasztás, 5-16
Légúti középnyomás (Pmean) – lásd
Nyomás
Légvétel típusa
Kiválasztás, 2-3
Leírás, 7-1, 7-4, 8-2
Megjelenítés, 2-7
Légzéstérfogat
Beállítás, 2-4
Monitorozás, belégzés, 4-15, 8-16
Monitorozás, kilégzés, 4-15, 8-16
Specifikációk, 8-14
Légzésszám – Légz.szám
monitorozása, 4-15
	RR spont (spontán légzésszám),
4-17, 8-13
RR tot (teljes légzésszám), 4-17, 8-13
Specifikációk, 8-12
Légzőkör csatlakoztatása, 3-6
Légzőkör ellenőrzése, 4-2, F-5
Légzőkör szétkapcsolása riasztás, 5-9
Légzőkörtípus kiválasztása, 4-5, 8-2
Lélegeztetés felfüggesztve üzenet,
5-21, 8-15
Lélegeztetési vezérlők, 2-4
Lélegeztetőgép készenléti állapota, 4-2
Lélegeztetőgép tárolása, 6-14
Lélegeztetőgép ventilátor ellenőrzése
riasztás, 5-9
Lélegeztetőgép visszacsomagolása, 6-14
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Leszoktatási adatkészlet, 4-16
Letöltés, 4-19
Levegő csatlakoztatása, 3-5
Levegő- és O2-ellátás megszűnése
riasztás, 5-8
Levegőellátás megszűnése riasztás, 5-7

5-1

Kilégzési légzéstérfogat – lásd VTE
Kilégzési perctérfogat – lásd MVE
Kilégzőszelep
Eltávolítás, 6-5
Tisztítás, 6-11
Kilégzőszelep megnyitása – lásd BPRV
Kimerevítés – lásd Hullámok és
folyamatgörbék
Kommunikációs hiba riasztás, 5-9
Kommunikációs protokoll, 4-8
Kötelező légvételtípusok, 7-1
Külső akkumulátor
Csatlakozó F-2
Jelző 2-7

M		

M belső rendszer riasztás, 5-17
Magas alapnyomás riasztás, 5-13
Magas MVE riasztás (Kilégzési
perctérfogat), 5-13, 8-6
Magas Paw (légúti nyomás) riasztás,
5-13, 8-6
Magas RR tot (teljes légzésszám)
riasztás, 5-14, 8-6
Manuális befúvás gomb, 2-4, 8-8, F-4
11. tétel
Mechanikai adatkészlet4-16
Mentés, 4-17
Meredekség/Emelkedés
Beállítás, 4-12
Leírás, 7-9
Specifikációk, 8-14
Méretek, 8-20
Monitor µP hibája riasztás
Monitor CPU hibája riasztás, 5-17
Monitor kommunikációs hibája
riasztás, 5-14
Monitor RAM hibája riasztás, 5-17
Monitor ROM hibája riasztás, 5-18
Monitorfunkció hibája riasztás, 5-18
Monitorkivétel riasztás, 5-14
Működési hőmérséklet, 8-21
Műszaki beállítási képernyő, 4-8
MVE (Kilégzési perctérfogat), 8-8
MVI (Belégzési perctérfogat), 8-9

N		

Nem állítható riasztások, 5-6
NIF, Negatív belégzési erő manőver, 4-14
Nincs kommunikáció riasztás, 5-18
Noninvazív
Beállítás, 2-3
Leírás, 7-11
OPR360U A0509
Specifikációk, 8-9
Nyelv, 4-8
Nyomás határértéke a PEEP-nél
alacsonyabb üzenet, 5-20, 8-11
Nyomás oszlopdiagram, 8-11, F-4 7. tétel
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O		

O2 (3min), 2-5, 8-9, F-4
O2-ellátás megszűnése riasztás, 5-19
O2-érzékelő hiba riasztás, 5-19
O2-érzékelő szétkapcsolása riasztás, 5-19
O2-érzékelő
Csere, 6-13
Eltávolítás, 6-8
Kalibrálás, 4-4
Letiltás, 4-5
Óvintézkedések, általános, 1-9
Oxigén csatlakoztatása, 3-5
Összeszerelés
Kocsi, 3-1
Külső kijelző monitor, 3-2
Külső szűrőmelegítő, 3-3
Tartozékok, 3-1
Összeszerelési eljárások, 6-2

P		

P0.1 mérés, 4-13
Páciens légzőkör, 3-5
Páciensbeállítás, 4-5
Pácienskategória, 4-5, 8-10
Pácienskiválasztás – lásd
Pácienskategória
5-1Pácienstrigger, lásd Trigger Páciens
testtömege, 4-5, 4-7
PEEP/CPAP
Beállítás, 2-4
PEEPtot – Össz. PEEP, 8-11
Specifikációk, 8-10

I-4

Platónyomás, lásd Nyomás
Pmean – lásd Nyomás
Ppeak – lásd Nyomás
Pplat – lásd Nyomás

5-1

Nyomás
átlagos – Pmean, 8-11
csúcs – Ppeak, 8-11
PEEP, 8-10
plató – Pplat, 8-11
Nyomásegységek, 4-9
Nyomáshatár
Beállítás, 2-4
Specifikációk, 8-11
VTPC-ben, 7-4
VTPS-ben, 7-5
Nyomáskontrollált légvételtípus, 7-3
Nyomástámogatás + PEEP > 60 üzenet,
5-20
Nyomástámogatás
Leírás, 7-4
Specifikációk, 8-12
Nyomástrigger – lásd Trigger

R		

RE – Kilégzési ellenállás, 8-12
Reset gomb, 5-6
Rézsútos áramlás, 7-9
RI – Belégzési ellenállás, 8-13
Riasztás elnémítása külső kábelport, F-2
3. tétel
Riasztás elnémítása, 5-5, 8-1
Riasztás visszaállítása, 5-6
Riasztási képernyő gomb, F-4
Riasztások
Állítható, 5-3
Beállítási képernyő, 5-3
Előzmények, 5-3, 8-4
és üzenetek kijelzősáv, 5-1
Hangerő, 8-1
Hangjelzések, 5-5, 8-1
Jelzések, vizuális, 5-1
Képernyő, 5-3
Lámpa, 5-1
Nem állítható, 5-6
Noninvazív lélegeztetésben, 7-11
Riasztási előzmények, letöltés, 4-19
	Riasztások és elhárításuk –
útmutató, 5-7

S		

SIMV – lásd Üzemmódok
Skála – lásd Hullámok és
folyamatgörbék
Sóhajtás, 4-5, 8-13
Speciális adatbeállítás, 4-12, F-4
SPONT – lásd Üzemmódok
Spontán légvételek kezelése 7-6
Spontán légzésszám – lásd Légzésszám
Statikus compliance (Cstat) – lásd
Compliance
Sterilizálás, 6-9
Számértékek képernyő, 4-15, 8-9
Szétkapcsolási küszöbérték riasztás
OPR360U A0509
(Légzőkör szétkapcsolása), 8-4
Szétszerelési eljárások, 6-2
Szimbólumos vezérlőpult, F-12
Szíváshoz lekapcsolás funkció, 5-6
Szünet (Belégzési), 4-12, 8-10
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t Insp (Belégzési Idő)
Beállítás, 2-4
Monitorozás, 4-13
Specifikációk, 8-14
Tápellátással kapcsolatos
figyelmeztetés, 1-7
Tápfeszültség
Csatlakozások, 3-5
Feltételek, 4-1
Jelzők, F-4
Kapcsoló elhelyezkedése, F-2
Leállítás riasztás, 5-20
Specifikációk, 8-20
Tápkábellel kapcsolatos
követelmények, 8-14
Tárolási hőmérséklet, 8-21
Tartókar telepítése, 3-2
Tartósan magas alapnyomás riasztás, 5-20
Távoli riasztás, F-2, 8-21
Tengerszint feletti magasság
beállítása, 4-8
Térfogategységek, 4-5
Térfogatkontrollált légvételtípus, 7-12
Területi beállítások, 4-8, 8-12
Tisztítás, 6-9
Többlet légzésmunka – lásd WOBimp
Tömegegységek, 4-5, 8-17
Trendek képernyő, 4-15
Trigger
	Áramlás vagy Nyomás
kiválasztása, 2-4
és noninvazív lélegeztetés, 7-11
és szivárgások, 7-8
Jelző, 2-7
Specifikációk, 8-15

V		

Váltóáram – lásd Tápfeszültség
Ventilátorszűrő
Eltávolítás, 6-2
Tisztítás, 6-11
Vezérlő µP hibája riasztás, 5-10
Vezérlő C funkció hibája riasztás, 5-10
Vezérlő CPU hibája riasztás, 5-10
Vezérlő RAM hibája riasztás, 5-10
Vezérlőkivétel hiba riasztás, 5-9
Vezérlőpult elrendezése, 2-1, F-4, F-12
VTE %-os variancia, 4-15, 8-17
VTE (Kilégzési légzéstérfogat), 8-16
VTI, 8-16

5-1

Szűrők
Figyelmeztetések,1-6
Használat, 6-1

W

WOBimp (többlet légzésmunka), 8-17

U

5-1

Útmutató a lélegeztetőgép
vezérlőihez, 4-9
Üzemmódok
A/CMV, 7-7
és légvételtípusok, elérhető, 2-3
Leírás, 7-6
Megjelenítés, 2-6
Módosítás, 4-6
SIMV, 7-7
SPONT, 7-8
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