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Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion Medical”) – Jótállás
az Oridion monitorokra
A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA minden, az Oridion Medical
1987 Ltd. (“Oridion”) által gyártott páciensmonitorra (“Termékek”)
vonatkozik. A jelen korlátozások mellett az Oridion garantálja, hogy a
Termékek – amennyiben azokat az Oridion vagy annak hivatalos
forgalmazója szállítja le – a kiszállítást követő két évig, de legkésőbb
a gyártást követő 27 hónapig mentesek lesznek az anyag- és
gyártáshibáktól, továbbá meg fognak felelni az Oridion által az adott
Termékkel kapcsolatban publikált specifikációknak a gyártás
időpontjában. Ez a korlátozott garancia nem terjed ki (i) azokra a
Termékekre, amelyek nem hivatalos harmadik felen keresztül lettek
megvéve; (ii) azokra a Termékekre, amelyek nem rendeltetésszerűen
voltak használva, vagy amelyeken nem engedélyezett javítások vagy
módosítások lettek végrehajtva; és (iii) azokra a Termékekre, amelyek
nem az Oridion FilterLine® termékeivel együtt voltak használva.
Ezenkívül a korlátozott garancia nem terjed ki a Termékek olyan
környezetben való használatára, vagy olyan fajta felhasználásra, ami nem
felel meg az Oridion előírásainak, illetve nem terjed ki az Ügyfél által
okozott hibákra és az utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő
hibákra. Az Oridion saját döntése alapján javítja vagy cseréli a sérült
Termékeket. Az Ügyfél csak úgy küldheti vissza a Termékeket, ha előtte
az Oridiontól vagy valamely Hivatalos Szervizközponttól visszaküldéshitelesítő (RMA) számot kér, és megkeresi a Termék vásárlási
bizonylatának egy példányát.
A garancia és a jogi nyilatkozat angol és a lefordított verziói közti
eltérések esetén minden esetben az angol nyelvűszöveg a mérvadó.
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Oridion Medical 1987 Ltd.
("Oridion Medical") - Warranty for
Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor
manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd. (“Oridion”), (“Products”).
Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when
delivered by Oridion or its authorized distributor, for two (2) years
following the delivery date, but no more than 27 months following the
date of production, will be free from defects in material and workmanship
and will substantially conform to published Oridion specifications for the
respective Products and in effect at the time of manufacture. This limited
warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third
parties; (ii) Products that have been subject to misuse, mishandling,
accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other
than Oridion’s FilterLine® products. Furthermore, this limited warranty
shall not apply to the use of Products in an application or environment
that is not within Oridion specifications or in the event of any act, error,
neglect or default of Customer. Oridion at its sole discretion will replace
or repair the damaged Products. Customer may not return Products
without first obtaining a customer return material authorization (RMA)
number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a copy
of the Product purchase invoice.

In case of discrepancy between the English and translated version of
this warranty, the English version shall prevail.
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1. fejezet

Biztonsági információ
Figyelmeztetések
Jelölések

A hordozható, kapnográf helyes és biztonságos használata érdekében
figyelmesen olvassa el ezt a kezelői kézikönyvet és a Microstream
EtCO2 egyszer használatos eszközök Használati utasítását. A műszer
használata az említett utasítások, a félkövér betűkkel szedett
óvintézkedések és a műszaki jellemzők teljes megértését és szigorú
betartását követeli meg.

Figyelmeztetések
Általános
FIGYELMEZTETÉS:

Ha bármely mérés pontosságát illetően
kétségei vannak, először más módszerekkel
ellenőrizze a beteg életjeleit, majd
győződjön meg arról, hogy a műszer
megfelelően működik-e.

FIGYELMEZTETÉS:

A beteg biztonsága érdekében ne helyezze
a műszert és/vagy a tartozékokat olyan
helyre, ahonnan azok esetleg a betegre
eshetnek.

FIGYELMEZTETÉS:

A vezetékeket a beteg közelében óvatosan
vezesse (FilterLine), nehogy a beteg testére
vagy nyakára gabalyodjanak.

FIGYELMEZTETÉS:

A műszert ne a FilterLine vezetékénél
fogva emelje fel, mert az leválhat a
műszerről, és a műszer a betegre eshet.

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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FIGYELMEZTETÉS:

A monitort nem szabad más berendezés
mellé tenni, vagy más berendezésre
ráhelyezni; ha ezt nem lehet elkerülni,
akkor meg kell róla bizonyosodni, hogy a
monitor működését nem befolyásolják a
szomszédos egyéb berendezések.

FIGYELMEZTETÉS:

A pontos mérési eredmények elérése, és a
készülék meghibásodásának elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket extrém
nedvességnek, pl. esőnek.

FIGYELMEZTETÉS:

A CO2 mérési eredményeket és a
légzésszámot a környezet és a beteg
bizonyos állapotai befolyásolhatják.

FIGYELMEZTETÉS:

A műszer használatát csak orvos írhatja
elő, és csak szakképzett egészségügyi
személyzet működtetheti.

FIGYELMEZTETÉS:

A berendezésen tilos módosításokat
végrehajtani!

FIGYELMEZTETÉS:

Ha a kalibrációt nem a megfelelő szerviz
kézikönyvben leírtak szerint hajtja végre,
akkor előfordulhat, hogy a monitor rosszul
lesz kalibrálva. A rosszul kalibrált monitor
esetén az eredmények pontatlanok
lehetnek.

Megjegyzés:
Megjegyzés:

Megjegyzés:
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A monitor egyszerre egy beteg megfigyelésére
használható.
A készülék megfelelő teljesítményének biztosítása
érdekében fontos, hogy a következő paraméterek
pontosan jelenjenek meg: A kilégzett levegő
szindioxid (CO2) szintje és légzésszám.
Amikor a "Blockage!!" üzenet megjelenik a
képernyőn, azt jelezve, hogy a FilterLine
eltömődött, akkor a műszer CO2 pumpája
automatikusan leáll, amíg a FilterLine vezetéket ki
nem cseréli. Amíg a pumpa áll, addig a beteg
légzésmintáját nem kapja meg a műszer.
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Megjegyzés:
Megjegyzés:

Járjon el a kézikönyv Hibaelhárítás című részében
leírtak szerint: Először kösse le, majd kösse vissza
a FilterLine vezetéket. Ha az üzenet ismét
megjelenik, akkor kösse le és cserélje ki a
FilterLine vezetéket. Amikor a kézi műszerhez
csatlakoztatja az új FilterLine vezetéket, akkor a
pumpa automatikusan újraindul.
Szállítási környezetben használva védőházat kell
használni.
Nagy tengerszint feletti magasságon az etCO2
értékek alacsonyabbak lehetnek, mint
tengerszinten (lásd: Dalton törvénye). Ha a
műszert nagy tengerszint feletti magasságban
használja, akkor célszerű az etCO2 riasztási
beállítását ennek megfelelően módosítani.

MRI Szkennelés
FIGYELMEZTETÉS:

Mágneses rezonanciás (MRI) szkennelés
során ne használja a FilterLine H Set
Infant/Neonatal egyszer használatos
eszközöket. A FilterLine H Set
Infant/Neonatal egyszer használatos
eszközök MRI szkennelés során történő
használata a beteg sérülését okozhatja.

VIGYÁZAT:

MRI szkennelés során a készüléket helyezze kívül az
MRI berendezésen. Amikor a monitort az MRI
berendezésen kívül használják, az EtCO2 (kilégzett
széndioxid) figyelés a FilterLine XL segítségével
végrehajtható. (Lásd: MRI Szkennelés, 54. oldal.)

VIGYÁZAT:

Ha MRI szkennelésnél olyan CO2 mintavételezési
vezetéket használ, aminek a nevében "H" betű is
szerepel (ami azt jelzi, hogy párás környezetben való
használatra lett tervezve), akkor ez interferenciát
okozhat. Ezért nem "H"-s mintavételezési vezetéket
célszerű használni. A "H"-s mintavételezési
vezetékek listáját illetően lásd: Microstream
EtCO2egyszer használatos eszközök, 35. oldal.
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Riasztások
FIGYELMEZTETÉS:

Ne kapcsolja ki a hangriasztást, ha ez a
beteg biztonságát veszélyeztetheti.

FIGYELMEZTETÉS:

A rendszer riasztásokra mindig azonnal
válaszoljon, mert bizonyos riasztási
körülmények között a beteg monitorizálása
megszakadhat.

FIGYELMEZTETÉS:

Minden egyes használat előtt ellenőrizze,
hogy a riasztási határértékek a megfigyelt
beteg számára megfelelőek-e.

FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt a hangriasztást ideiglenesen
kikapcsolná, ellenőrizze a kikapcsolás
időtartamát.

Tűzveszély
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FIGYELMEZTETÉS:

Ha a műszert altató gázokkal, dinitrogénoxiddal vagy magas koncentrációjú
oxigénnel használja, akkor a gázkimenetet
gázkifúvó rendszerhez kell csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS:

A monitor nem alkalmas gyúlékony
érzéstelenítőszer és levegő, oxigén vagy
dinitrogén-oxid keverékének jelenlétében
való használatra.

FIGYELMEZTETÉS:

A FilterLine O2 jelenlétében lézerfény,
elektrosebészeti készülékek, vagy magas
hőmérséklet hatására kigyulladhat. A fejen
és nyakon végzett, lézeres, elektrosebészeti
vagy magas hőmérséklettel járó
beavatkozások során különös óvatossággal
járjon el, nehogy a FilterLine vagy a
sebészi kendők meggyulladjanak.
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Elektromos
FIGYELMEZTETÉS:

Az áramütés veszélye miatt a monitor
burkolatát csak szakképzett szervizszakember
veheti le. A készülékben nincsenek a
felhasználó által javítható részek.

FIGYELMEZTETÉS:

A beteg elektromos elszigetelése érdekében
csak olyan berendezéshez csatlakoztassa,
amelynek áramkörei elektromosan
szigeteltek.

FIGYELMEZTETÉS:

Csak a gyártó által szállított, orvosi célokra
alkalmas váltóáramú adaptert használja.
Ha kétség merül fel az áramforrás
alkalmasságát illetően, működtesse a
műszert annak saját, belső akkumulátoráról.

FIGYELMEZTETÉS:

Nyomtatóhoz vagy személyi
számítógéphez csak a gyártó által
tartozékként szállított kommunikációs
adapterrel csatlakoztassa. A nyomtatót és a
személyi számítógépet (a kommunikációs
adapterrel csatlakoztatva) a betegtől
legalább 1,5 méter távolságra helyezze el.

FIGYELMEZTETÉS:

Az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében a berendezést kizárólag földelt
hálózati csatlakozóaljzathoz szabad
csatlakoztatni.

VIGYÁZAT:

Ha olyan tartozékokat használ, melyek nem hozzák
a berendezés biztonsági szintjét, akkor ennek
eredményeképp csökkenhet a rendszer biztonsági
szintje. A tartozék kiválasztásánál figyelembe kell
venni a páciens közelében lévő tartozékokat is, és
ellenőrizni kell, hogy a tartozék megfelel-e az
IEC 60601-1 és/vagy IEC 60601-1-1 harmonizált
nemzeti szabványoknak.

VIGYÁZAT:

A tápkábelt, a dugaszt és a konnektort könnyen
elérhető helyen kell tartani arra az esetre, ha a
műszert gyorsan áramtalanítani kell.

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Elektromágneses interferencia
A készüléket tesztelték, és az orvosi készülékekre vonatkozó
előírásoknak az EN60601-1-2 szabvány előírásai szerint megfelelt.
Ezek a szabványok arra szolgálnak, hogy orvosi berendezéseknél
megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen.
Ugyanakkor a rádiófrekvenciás átviteli készülékek és egyéb
elektromos zajforrások terjedése miatt az egészségügyi környezetben
(pl. mobiltelefonok, kézi adó-vevők, elektromos készülékek),
előfordulhat, hogy a nagy interferencia miatt, amit a forrás közelsége
vagy nagy teljesítménye okoz, a készülék működése megszakad.
FIGYELMEZTETÉS:

Nagyfeszültségű elektrosebészeti
készülékeknek a monitor közelében történő
működtetése befolyásolhatja a monitor
működését és téves mérési eredményeket
okozhat.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja a monitort magspin
tomográfiával (MRT, NMR, NMT), mivel
a készülék működése zavart szenvedhet.

Jelölések
A monitoron és a monitor LCD (folyadékkristályos) kijelzőjén a
következő szimbólumok jelenhetnek meg:
1. táblázat: Szimbólumok a készüléken
Szimbólum

Leírás

Ld. "Használati utasítás"
Gáz kimenet
Defibrillátor-biztos BF típusú
készülék(a beteg elektromosan
elszigetelt)
Hangriasztások kikapcsolva
14
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Jelölések

Szimbólum

Leírás

Villásdugó ikon
Akkumulátor ikon
Légzésszám (légzések száma
percenként)
EtCO2

Kilélegzett széndioxid érték
Egyenáramú bemenet
Ld. az interfész-csatlakozó használati
útmutatóját és egyéb információkat

Pumpa Ki/Be

Pumpa Ki
Az elektromos és elektronikus
berendezések leselejtezésére
vonatkozó irányelv
CE jelölés

Kizárólag felírásra

Gyártó
Gyártási dátum

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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2. fejezet

Bevezetés
A műszer jellemzői

A kézikönyv a hordozható kapnográf monitor telepítésére és
üzemeltetésére vonatkozó utasításokat tartalmazza.
A készülék egy hordozható kapnográf, amely folyamatosan méri a
kilélegzett széndioxidot (EtCO2), a belélegzett széndioxid tartalmat
(FiCO2) és a légzésszámot (RR). A monitor csak megfigyelésre
alkalmas, és csak szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos
jelenlétében alkalmazható. Minden olyan környezetben használható,
ahol ezeknek a paramétereknek a folyamatos, nem invazív mérésére
van szükség, pl. kórházakban, kórház jellegű létesítményekben,
szállítás közben és EMS környezetben. A műszer felnőtt, gyermek, és
csecsemő ill. újszülött betegeknél alkalmazható.

A műszer jellemzői
 A kapnográf egy kisméretű, hordozató, könnyű figyelőműszer
 Méri az EtCO2, a FiCO2 és a légzésszám értékeket, és megjeleníti
őket egy grafikus és két digitális kijelzőn
 Megjeleníti a CO2 görbéket és trendeket
 A Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök széles
választékát használja valamennyi alkalmazáshoz
 Hálózati feszültséggel vagy tölthető nikkel-fémhidrid
akkumulátorral működik
 Hang- és vizuális riasztó figyelmeztetéseket alkalmaz a figyelt
paraméterek és a műszer hibás működésének jelzésére
 Felhasználó által választható nyelv: English [angol], French
[francia], German [német], Spanish [spanyol], Italian [olasz],
Dutch [holland], Swedish [svéd], Norwegian [norvég] és
Portuguese [portugál]

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Bevezetés

 Az EtCO2 és FiCO2 értékeket Hgmm-ben, kPa-ban vagy tf.%-ban
jelzi ki.
 Nyomtató, számítógép és digitális-analóg konverter csatlakozóval
van ellátva.
 Csatlakoztatható (interfésszel rendelkezik) a kórházi nővérhívó
rendszerhez.
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3. fejezet

Áttekintés
Működési elvek
FilterLine
Kijelzők, kezelőszervek és csatlakozók

A műszer az Oridion Microstream kapnográfia technológiáját
tartalmazza.

Működési elvek
A műszer a Microstream nem-szóródó infravörös (NDIR)
spektroszkópos technológiát alkalmazza a CO2 folyamatos mérésére
az egyes lélegzetvételek során, a kilégzés végén (EtCO2) és a belégzés
során (FiCO2) jelenlévő CO2, valamint a légzésszám mérésére.
Az infravörös spektroszkópiát az infravörös fényt elnyelő molekulák
koncentrációjának mérésére alkalmazzák. Mivel az abszorpció
egyenesen arányos az elnyelő molekulák koncentrációjával, a
koncentráció ismert koncentrációjú etalonnal való összehasonlítás
segítségével meghatározható.
A Microstream EtCO2 eszközök a kilégzett és a belégzett levegő
mintáját a lélegeztetőgép köréből vagy (orális/nasális kanül
segítségével) közvetlenül a betegtől a CO2 méréshez a monitorhoz
juttatják. A mintából eltávolítják a páratartalmat és a beteg váladékait,
miközben a CO2 görbe alakját megőrzik.
Az 50 ml/perces mintavételi áramlási sebesség csökkenti a folyadék és
a váladék felhalmozódását, és az intenzív részleg magas páratartalmú
környezetében a mintavétel folyamatában bekövetkező obstrukció,
vagy eltömeszelődés veszélyét.
A Microstream CO2 érzékelő belsejébe érve a gázminta egy
mikrominta cellán (15 mikroliter) halad át. Ez a rendkívül kis térfogat
gyorsan áthalad, lehetővé téve a gyors felfutási időt és a pontos CO2
leolvasást, még magas légzésszám esetén is.
Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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A Microbeam infravörös sugárforrás átvilágítja a mikrominta cellát és
a referenciacsatornát. Ez a szabadalmaztatott infravörös sugárforrás
csak a CO2 elnyelési tartományára jellemző hullámhosszúságú
hullámokat generál. Ezért nincs szükség kompenzációra, amikor a beés a kilégzett levegőben különböző koncentrációban N2O, O2,
anesztetikumok és vízgőz vannak jelen. A mikrominta cellán és a
referenciacsatornán áthaladó infravörös hullámokat az infravörös
érzékelők mérik.
A műszerben lévő mikroszámítógép a CO2 koncentrációját a két
csatornából érkező jelek összehasonlításával számítja ki.
Microstream EtCO2egyszer használatos eszközök
A Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök a következők:
Mintavezetékek és légúti adapter készletek intubált betegekhez:
 FilterLine Set (nem nedves környezethez).
 FilterLine H Set (nedves környezethez).
 Vitaline H Set (nedves környezethez és magas páratartalomhoz).
Nazális és orális/Nazális kanülök nem intubált betegekhez:
 O2 CO2 Nasal FilterLine – csak nazális mintavételezés
 Smart CapnoLine and Smart CapnoLine Plus – orális/nazális
mintavételezés felületes szedáláshoz. O2 adagolással is
beszerezhető.
 CapnoLine H – maszkon át nagy áramlással oxigént kapó betegek
számára, hosszú távú CPAP vagy Bi-PAP lélegeztetéshez, illetve
posztoperatív fájdalomkezeléshez. O2 adagolással is beszerezhető.
Megjegyzés:

Megjegyzés:

A Smart termékek szájon és orron át történő
mintavételezést biztosítanak.
A H termékek hosszú távú használatra valók.
A kézikönyvben használt generikus FilterLine
gyártmánynév behelyettesíthető bármely
Microstream EtCO2 fogyóeszköz nevével.

A rendelkezésre álló cikkszámokat illetően lásd: Microstream
EtCO2egyszer használatos eszközök, 35. oldal.
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FilterLine

FilterLine
A FilterLine öt aktív elemből áll, amelyek együttesen megoldást
kínálnak azokra a problémákra, amelyek korábban kihívást jelentettek
az intenzív kezelés során végzett kapnográfiában, vészhelyzet esetén
és belső szállítási alkalmazásoknál. Ezek az elemek a következők:
*

Hidrofób szűrő

A hidrofób szűrő a mintavezetéknek a kapnográfhoz legközelebb eső
végén található. Ez a szűrő eltávolítja a gázmintából a maradék
vízgőzt, miközben megtartja a gáz lamináris áramlását. A lamináris
áramlás minimálisra csökkenti a CO2 hullámforma torzulását.
Ez a szűrő 0,2 μ-os hidrofób porózus közegből készül.
*

Szárítóelem

A szárítóelem egy szintetikus anyagból készült cső, amely kémiailag
stabil, és magas vízfelvevő képessége van. Ez az anyag lehetővé teszi,
hogy a vízpára a csőből eltávozzon, ezáltal a FilterLine belsejében a
környezethez hasonló szintre állítja be a nedvességtartalmat.
*

Mintavezeték

A mintavezeték kis belső átmérője következtében kis holttérrel
rendelkezik. Ez éles hullámformát és pontos CO2 mérési
eredményeket tesz lehetővé nagy légzésszám esetén is. A
mintavezetéket nem befolyásolják a műtőhelyiség levegőjében
található gázok és altatószerek.
*

FilterLine felismerő védelem

Amikor a FilterLine vezetéket a műszerhez csatlakoztatják, a
FilterLine Recognition Safeguard (FRS), azaz FilterLine felismerő
azonosítja a FilterLine vezetéket, és aktiválja a műszert, lehetővé téve
a mérés végrehajtását.
*

Légúti adapter

A légúti adapter a légutakból érkező levegőt több csatorna felé
irányítja, minimálisra csökkentve a vízbeszivárgás vagy a vezeték
elzáródásának lehetőségét. Ezek a többszörös csatornák lehetővé
teszik a megszakítás nélküli megfigyelést bármely adapter orientáció
esetén, és minden alkalmazásnál. A légúti adapter minden irány esetén
optimális teljesítményt biztosít, így ritkán okoz üzemzavart a váladék
vagy folyadék okozta dugulás.
Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Kijelzők, kezelőszervek és csatlakozók

15

1. ábra: A monitor elölnézete és oldalnézete

Az 1. ábra: A monitor elölnézete és oldalnézete számjelzéseinek
magyarázata.
1.

Ki/Be kapcsoló

2.
3.

Riasztási sáv
EtCO2 digitális kijelző
és légzésszám
Grafikus kijelző
Kontraszt/Érték
módosítás gomb
Következő/Menü gomb
Akkumulátor
Esemény/Kezdőképernyő
gomb

4.
5.
6.
7.
8.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hálózati vagy
kommunikációs adapter
csatlakozó
Riasztás némítás/ Riasztás
némítás menü gomb
Riasztás némítás jelző
Gáz kimenet
Fotóellenállás
FilterLine bemeneti
csatlakozó
Pumpa Ki/Be öntapadó
címke
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2. ábra: A műszer hátulnézete

A 2. ábra: A műszer hátulnézete számjelzéseinek magyarázata.
1.

Csíptető csatlakozó

3.

Sorozatszám címke

2.

Öntapadó "Rövid
útmutató"
címke helye

4.

Akkumulátortartó
nyitógombja
Akkumulátor

5.
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4. fejezet

Használatba vétel és kezdeti
beállítás
Energiaszükséglet
Kicsomagolás és átvizsgálás
Bekapcsolás és önteszt
Mérési üzemmód
Rövid útmutató

Energiaszükséglet
A műszer akkumulátorral vagy váltakozó áramú hálózatról
működtethető. Újratölthető nikkel-fémhidrid akkumulátorral van
felszerelve. Ha hálózati áramforrás rendelkezésre áll, használja az
orvosi műszerekhez megfelelő minőségű váltóáramú adaptert.
Ha a műszert olyan helyen kívánja használni, ahol hálózati feszültség
nem áll rendelkezésre, gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor
teljesen fel legyen töltve. Mérés üzemmódban ellenőrizze, hogy a
grafikus kijelző jobb oldalán lévő akkumulátor ikon töltöttséget mutat-e.
Megjegyzés:

Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, az ikon
eleinte ekkor is teljes töltöttséget jelezhet, majd kis
idő múlva lecsökken, és a tényleges töltöttséget
jelzi.

A teljesen feltöltött akkumulátor az energiagazdálkodástól függően
4-7 órás működést biztosít, (lásd: 6. táblázat: Készülék-beállítási
paraméterek (1. menü), 49. oldal az energiagazdálkodási opciókról).
FIGYELMEZTETÉS:

Csak a gyártó által szállított, orvosi célokra
alkalmas váltóáramú adaptert használja. Ha
nem biztos a hálózat alkalmasságában,
működtesse a műszert annak saját, belső
akkumulátoráról.

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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FIGYELMEZTETÉS:

A beteg elektromos elszigetelése érdekében
csak olyan berendezéshez csatlakoztassa,
amelynek áramkörei elektromosan
szigeteltek.

Az akkumulátor és a hálózati áramellátás használata
Ha a műszer hálózatról történő használata közben az áramellátás
megszakad, a műszer automatikusan a belső akkumulátor használatára
kapcsol át.
Amikor a műszer hálózati feszültségről működik, és az akkumulátor
teljesen fel van töltve, a grafikus kijelző jobb alsó sarkában egy
villásdugót ábrázoló ikon látható. Ha a műszer az akkumulátorról
működik, akkumulátort ábrázoló ikon látható. Az ikon megközelítőleg
jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát. Amikor már csak kb. 40 percnyi
üzemidő van hátra az akkumulátor kimerüléséig, a Battery !
figyelmeztető üzenet jelenik meg. Amikor már csak kb. 15 percnyi
üzemidő van hátra, a Battery !! figyelmeztető üzenet látható.
Ha a műszer a hálózathoz van csatlakoztatva, az akkumulátor a
műszer áramellátásának megszakadása nélkül kicserélhető.
Akkumulátor
Új akkumulátor első használata előtt háromszor töltse fel és süsse ki
az akkumulátort a monitorban, ezzel biztosíthatja a teljes kapacitás
kihasználását.
Belső feltöltési funkció
VIGYÁZAT:

Ne próbálja szétszedni az akkumulátort. Az
akkumulátor lezárt egység, amelynek belsejében
nincsenek javítható alkatrészek.

Ha a műszer külső áramforráshoz van csatlakoztatva (még ha a
műszer ki is van kapcsolva), az akkumulátor automatikusan töltődik.
A töltés alatt, ha a készülék be van kapcsolva, az akkumulátor alakú
ikon jelzi, hogy töltés van folyamatban. Üres akkumulátor feltöltése
kb. 4,5 órát vesz igénybe. További akkumulátorok beszerezhetők a
műszer helyi forgalmazójától.
Az akkumulátor töltéséhez 5 ºC és 45 ºC közötti hőmérséklet ajánlott.
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Megjegyzés:

A legjobb, ha a monitort külső hálózati forrásra
csatlakoztatja, amikor az nincs használva, így
szükség esetén a monitor mindig teljesen fel lesz
töltve. Az akkumulátornak mindig a monitorban kell
lennie azért, hogy a beállítások és az adatok ne
vesszenek el áramkimaradás esetén.

VIGYÁZAT:

Fontos! A következő információk a műszer
akkumulátorának biztonságos kezelésére, tárolására
és a hulladék elhelyezésére vonatkoznak.

Akkumulátor tesztelés
Az akkumulátor töltöttségi fokát minden használat előtt a készülék
öntesztje után ellenőrizni kell, az akkumulátor ikon megfigyelésével.
A megfelelő leolvasáshoz várja meg, míg a töltöttségi szint kijelzése
stabilizálódik. Ha a grafikus kijelzőn a Battery ! üzenet jelenik meg,
az akkumulátort töltse fel, vagy cserélje ki (lásd: Hibaelhárítás, 59.
oldal).
Kezelés
 Az akkumulátort ne merítse vízbe, mert ez meghibásodáshoz
vezethet.
 Az akkumulátor túlmelegedésének, kigyulladásának vagy
törésének megelőzése érdekében az akkumulátor töltését csak a
műszerben végezze.
Tárolás
 Rövid ideig (egy hónap vagy kevesebb): Az akkumulátor
automatikus önkisütéssel rendelkezik. A töltöttség fokát
rendszeresen ellenőrizni kell.
 Hosszú ideig (6 hónap vagy hosszabb): Az akkumulátort hűvös
száraz helyen kell tárolni, a monitoron kívül. Az akkumulátor
töltöttsége az idő múlásával csökken. A teljes töltöttség
visszaállításához háromszor töltse fel teljesen és süsse ki, mielőtt
ismét használni kezdené. A hosszan tartó tárolás feltöltés nélkül
csökkentheti az akkumulátor kapacitását.

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Hulladék elhelyezése
 Az akkumulátor hulladékát ne égesse el, mert felrobbanhat.
 Tartsa be az elhasznált akkumulátorok elhelyezésére és
hasznosítására vonatkozó helyi rendelkezéseket.

Kicsomagolás és átvizsgálás
Alkatrészek
Óvatosan távolítsa el a műszert és a tartozékokat a dobozból.
Ellenőrizze, hogy a jelen kézikönyv hátlapján lévő listán szereplő
részek hiánytalanul megvannak-e.
Vizsgáljon meg minden alkatrészt. Ha a csomag sérült, vagy
valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazó képviselőjéhez.
Megjegyzés:

A monitor kicsomagolásakor a hulladéktól a helyi
előírásoknak megfelelően kell megszabadulni.

Opcionális tartozékok
A műszerhez a következő tartozékok kaphatók:
 Védőház (szállításhoz) (PN 007771)
 Hordtok (PN CS04321)
 Bilincs (PN CS03743)
 Akkumulátor (PN CS03736)
 12 V-os kábel (PN CS08505)
 Kommunikációs adapterkészlet (PN CS04284)
 Szerviz kézikönyv (PN CI04185)
 Digitális-analóg (D/A) konverter (PN CS07143)
 Seiko DPU 414 nyomtató (PN PE03667)

•

Nővérhívó interfész készlet (PN CS08642)

 MSM (Microstream monitor) interfész készlet (PN CS08644)
 Vuelink modul és interfész készlet a Philips páciensmegfigyelő
rendszerekhez (CS07971 és CS07972)
 Flexport modul és interfész készlet a SpaceLabs
páciensmegfigyelő rendszerekhez (CS07973 és CS07974)
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Megjegyzés:

A monitor bármely tartozékkal történő
használatával kapcsolatos tudnivalók az adott
tartozék Használati utasításában találhatók.

VIGYÁZAT:

A készülék védelme érdekében a gyártó a hordtáska,
a csíptető, vagy a védőburkolat használatát javasolja,
az alkalmazás jellegétől függően.

Bekapcsolás és önteszt
Az üzembe helyezést a Szerviz kézikönyv (PN CI05225) utasításainak
megfeleleően kell elvégezni.
FIGYELMEZTETÉS:

A műszert ne a FilterLine vezetékénél
fogva emelje fel, mert az leválhat a
műszerről, és a műszer a betegre eshet.

FIGYELMEZTETÉS:

A beteg biztonsága érdekében ne helyezze
a műszert olyan helyre, ahonnan esetleg a
betegre eshet. A FilterLine kábelt a beteg
közelében óvatosan vezesse, hogy az
nehogy a beteg testére vagy nyakára
gabalyodjon.

FIGYELMEZTETÉS:

Ha a műszert altató gázokkal, dinitrogénoxiddal vagy magas koncentrációjú
oxigénnel használja, akkor a gázkimenetet
gázkifúvó rendszerhez kell csatlakoztatni.

VIGYÁZAT:

A műszer a beteg állapotának megítélésében csak
kiegészítő eszköz. A műszer eredményeit mindig a
klinikai jelekkel és tünetekkel együttesen kell
értékelni.

VIGYÁZAT:

A műszer használatát csak orvos írhatja elő, és csak
szak szakképzett egészségügyi személyzet
működtetheti.

VIGYÁZAT:

A műszer megfelelő működése érdekében csak
Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközöket
használjon.

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Előkészületek
A bekapcsolás előtt:
1. Nyissa ki a FilterLine bemeneti csatlakozó reteszét, és
csatlakoztassa rá a megfelelő FilterLine vezetéket.
2. Csatlakoztassa a FilterLine vezetéket a betegre a Használati
utasításban leírtaknak megfelelően.
Megjegyzés:

Ha a műszert helyhez kötötten alkalmazzák,
rögzítse a csíptetővel (opcionális tartozékként
kapható).

A gázkifúvó rendszer használata
Ha a beteget altatógázzal szedálja, akkor lehetőség van gázkifúvó
rendszer csatlakoztatására. A gázkimenethez kampós csatlakozójú,
3/32"-os ID csövet lehet csatlakoztatni. Megfelelő cső segítségével
csatlakoztassa a gázkifúvó rendszert a gázkimenethez, mely a műszer
felső részén, bal oldalt található.
A mintavételezett gázok ártalmatlanítását a standard műveleti eljárás,
vagy az ártalmatlanítandó gázokra vonatkozó helyi előírások szerint
kell elvégezni.
Inicializálás
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VIGYÁZAT:

Ha a műszer bármely reakciója nem megfelelő, ne
használja. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a
helyi képviselővel.

VIGYÁZAT:

A tápfeszültség bekapcsolása után azonnal
ellenőrizze, hogy a kijelző valamennyi szegmense és
ikonja működik.

3.

Kapcsolja be a műszert a Ki/Be kapcsoló "Be" állásba
tolásával.

4.

Ellenőrizze, hogy a műszer megfelelően működik-e. Ezt az
alábbiakban leírt bekapcsolási önteszt sikeres végrehajtásával
ellenőrizheti.
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Mérési üzemmód

5.

Bekapcsoláskor a műszer
automatikus öntesztet hajt végre.
Teszteli a kijelző és riasztási
funkciókat, aktiválja az LCD-t, a
riasztási sávot, a hét szegmensű
kijelzőket, a riasztás némítás jelzőt és
a hangjelzőt. Ebben az üzemmódban
minden riasztás kikapcsolt állapotban
van. Az inicializálási képernyő
jelenik meg 5 másodpercre (lásd: 3.
ábra: Inicializálási képernyő, a jobb
oldalt).

3. ábra: Inicializálási
képernyő

Az önteszt során az EtCO2 és a légzésszámjelző LED-ek
mínuszjeleket mutatnak. Amikor a monitor kész, és a FilterLine
csatlakoztatva van, a mínuszjelek helyén az EtCO2 és légzésszámjelző
LED-eken numerikus értékek jelennek meg. Ha a FilterLine nincs
a műszerhez csatlakoztatva, a megfelelő LED-en mínuszjelek
jelennek meg.

Mérési üzemmód
Mérési üzemmódban a műszer az események adatait méri, kijelzi és
tárolja, vagy a memóriában korábban tárolt adatokat nyomtatja.
A mérések közben a monitor a digitális kijelzőn megjeleníti az EtCO2
mérési eredményeket. A grafikus kijelzőn a görbe, a légzésszám és
egyéb információk láthatók (a választott képernyőnek megfelelően,
lásd: Alapműködtetés, 39. oldal).
A műszer akkor kezdi meg az EtCO2 mérést, amikor felismer egy
lélegzetet (a műszer tápfeszültségének bekapcsolása illetve a
készenléti módból való kilépés után). A műszer két légzésmérési
tartományt ismer fel:
Érvényes lélegzet: értékek > 7,5 Hgmm (felnőtt üzemmód) vagy
> 5,0 Hgmm (csecsemő üzemmód)
Alacsony lélegzet leolvasás: értékek < 7,5 Hgmm (felnőtt üzemmód)
vagy < 5,0 Hgmm (csecsemő üzemmód)

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Használatba vétel és kezdeti beállítás

Megjegyzés:

Ha a műszer által felismert első lélegzet egy
Alacsony lélegzet leolvasás, a műszer nem jelez
ki, illetve nem ad figyelmeztető jelzéseket, és
No Breath [Nincs légzés] üzenet sem jelenik meg.
Ha az értékek 7,5 Hgmm (felnőtt mód) vagy
5,0 Hgmm (csecsemő üzemmód) fölé emelkednek,
majd ezek alá esnek vissza, No Breath üzenet
jelenik meg, és a készülék figyelmeztető jelzéseket
ad (lásd:Hibaelhárítás, 59. oldal).

A 3,0-7,0 Hgmm (felnőtt mód) vagy 3,0-5,0 Hgmm (csecsemő mód)
közötti EtCO2 értékek számértékként megjelennek az EtCO2 LED-eken.
A <3,0 Hgmm értékek a LED-en 0 (nulla) értékként jelennek meg.
A monitor két érvényes légzés után kezdi meg a légzésszám mérését.
A görbe a grafikus kijelzőn minden EtCO2 értékhez megjelenik.
A műszer működésének megszakítása
1. Ha végzett a betegmonitoringgal, távolítsa el a betegből a
FilterLine vezetéket.
2. Kapcsolja ki a műszert a műszer tetején lévő ki/be kapcsolóval.
3. Ha a műszer a hálózathoz van csatlakoztatva, akkor a hálózati
adaptert most kihúzhatja. Ha tovább szeretné tölteni a műszert,
amikor az nincs használatban, akkor a műszert ne húzza ki a
konnektorból. A műszer akkor is töltődik, ha az ki van kapcsolva.
Üzemeltetés akkumulátorról és váltakozó áramú hálózatról
1. Csak Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközöket
csatlakoztasson a műszerhez.
Üzemeltetés akkumulátorról: Kapcsolja be a műszert és
ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve (mérés módban a
grafikus kijelző jobb oldalán látható akkumulátor ikon tele
akkumulátort mutat).
Üzemeltetés váltakozó áramú hálózatról: Csatlakoztassa a
műszerhez a hálózati adaptert, és csatlakoztassa a hálózathoz.
Kapcsolja be a műszert. Ekkor az akkumulátor ikon töltést jelez,
vagy a villásdugó ikon jelenik meg. Hálózatról történő üzemeltetés
esetén az akkumulátort tartsa a műszerben.
A gombok funkcióit illetően lásd: 4. ábra: Rövid útmutató.
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Rövid útmutató

2. Állítsa be a beteg állapotának megfelelő paramétereket az Alarm
Limits [Riasztási határértékek], az Instrument Settings [Készülék
telepítése] és az Alarm Silence [Riasztás némítás] menükben.

Rövid útmutató
A Rövid útmutató öntapadó címkéje a figyelőműszerhez mellékelve
megtalálható. Ragassza fel a címkét a monitorra (lásd: 2. ábra: A
műszer hátulnézete, 23. oldal).

4. ábra: Rövid útmutató

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Do not touch this field - it is
invisible and does not appear in the
final document

5. fejezet

Egyszer használatos eszközök
Microstream EtCO2egyszer használatos eszközök

Microstream EtCO2egyszer használatos eszközök
A Microstream egyszer használatos eszközeinek leírását illetően lásd:
Microstream EtCO2egyszer használatos eszközök, 20. oldal. Ezek
listája a következő.
Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök
A "H" termékek (nedves környezetben való használatra) csillaggal
vannak megjelölve az alábbi táblázatban.
Microstream egyszer használatos eszközök
Intubált egyszer használatos eszközök
FilterLine készlet, felnőtt/pediátriás

XS04620

FilterLine készlet, felnőtt/pediátriás, 100 egység

010579

FilterLine H készlet, felnőtt/pediátriás*

XS04624

FilterLine H készlet, felnőtt/pediátriás, 100 egység*

010580

FilterLine H készlet, csecsemő*

006324

FilterLine készlet, felnőtt/pediátriás, hosszú

007768

FilterLine H készlet, felnőtt/pediátriás, hosszú*

007737

FilterLine H készlet, csecsemő, hosszú*

007738

VitaLine H készlet, felnőtt/pediátriás*

010787

VitaLine H készlet, csecsemő*

010807
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Egyszer használatos eszközök

Microstream egyszer használatos eszközök
Nem intubált egyszer használatos eszközök
Smart CapnoLine Plus (O2 csatlakozó)

009818

Smart CapnoLine Plus (O2 csatlakozó), 100 egység

010209

Smart CapnoLine Plus Long (O2 csatlakozó)

010340

Smart CapnoLine Plus Long (O2 csatlakozó), 100 egység

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (O2 cső)

009822

Smart CapnoLine Plus O2 (O2 cső), 100 egység

010210

Smart CapnoLine Plus O2 Long (O2 cső)

009826

Smart CapnoLine Plus O2 Long (O2 cső), 100 egység

010341

Smart CapnoLine Pediatric

007266

Smart CapnoLine O2 Pediatric (O2 cső)

007269

Smart CapnoLine O2 Ped Long (O2 cső)

007743

Smart CapnoLine H Plus O2 (O2 cső)*

010433

Smart CapnoLine H Plus O2 (O2 cső), 100 egység*

010625

Smart CapnoLine H Plus O2 Long (O2 cső)*

012463

Smart CapnoLine H O2 Pediatric (O2 cső)*

010582

Smart CapnoLine H O2 Pediatric Long (O2 cső)*

012464

Smart Capnoline Guardian (O2 csatlakozó)

012528

Smart Capnoline Guardian (O2 csatlakozó), 100 egység

012537

Smart Capnoline Guardian O2 (O2 cső)

012529

Smart Capnoline Guardian O2 (O2 cső), 100 egység

012538

Smart Capnoline Guardian O2, hosszú (O2 cső)

012530

Smart Capnoline Guardian O2, hosszú (O2 cső), 100 egység

012539

Hook & Loop szíj

012542

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult (O2 cső)

006912

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult (O2 cső), 100 egység

010304

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult Long (O2 cső)

007739

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult Long (O2 cső), 100 egység

010344
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Microstream EtCO2egyszer használatos eszközök

VIGYÁZAT:

Használat előtt figyelmesen olvassa el a Microstream
EtCO2 egyszer használatos eszközök Használati
utasítását.

VIGYÁZAT:

A műszer megfelelő működése érdekében csak
Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközöket
használjon.

VIGYÁZAT:

A Microstream EtCO2 egyszer használatos
eszközöket egyetlen használatra tervezték, nem
használhatók fel újra. Ne kísérelje meg a FilterLine-t
fertőtleníteni vagy kiöblíteni, mivel ez károsíthatja a
műszert.

VIGYÁZAT:

A Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök
elhelyezését a szennyezett orvosi hulladékokra
vonatkozó szabványos műveleti eljárások vagy helyi
előírások szerint kell végezni.

FIGYELMEZTETÉS:

A FilterLine O2 jelenlétében lézerfény,
elektrosebészeti készülékek, vagy magas
hőmérséklet hatására kigyulladhat. A fejen
és nyakon végzett, lézeres, elektrosebészeti
vagy magas hőmérséklettel járó
beavatkozások során különös óvatossággal
járjon el, nehogy a FilterLine vagy a
sebészi kendők meggyulladjanak.

Alapelvek
A Microstream EtCO2 eszközök kiválasztása a következők alapján
történik:
 Intubált vagy nem intubált
 A beteg ventillátorra van-e kapcsolva
 A használat időtartama
 A beteg mérete és súlya
További információkért forduljon a forgalmazó helyi képviselőjéhez.
Válassza ki a megfelelő FilterLine vezetéket, és csatlakoztassa a
monitorhoz, mielőtt a beteg légútjaihoz csatlakoztatná. A megfelelő
csatlakoztatáshoz kövesse a Microstream EtCO2 egyszer használatos
eszközök Használati utasítását.
Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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6. fejezet

Alapműködtetés
Adatkijelző képernyők
Adatkijelzési opciók
Riasztási funkciók
Riasztási határértékek menü
Riasztás némítás/készenlét menü
Készülék-beállítási menüparaméterek
MRI Szkennelés
Készenléti üzemmód
Szivattyú ki üzemmód
Szivattyú ki/be címke

Adatkijelző képernyők
Mérési üzemmódban a műszer folyamatosan méri és kijelzi a CO2
görbét, az EtCO2 számértéket, a légzésszámot (RR) és a FiCO2
(felhasználó által választható) értéket.
Megjegyzés:

Mind a csecsemő mind a felnőtt betegeknél az
LCD-n kijelzett EtCO2 számértékek az utolsó
15 másodperc maximum értékeit jelzik
(5 másodpercenként frissítve). Az EtCO2 értéket a
műszer az első lélegzettől kezdve jelzi ki. Az
EtCO2 figyelmeztetés a hétszegmensű kijelzőn
megjelenő értéknek megfelelően történik.

Az EtCO2 értékek a digitális kijelzőkön folyamatosan láthatók. Az,
hogy a görbék vagy a trendek láthatóak-e a grafikus kijelzőn, a
felhasználó által kiválasztott beállításoktól függ (5. ábra: A műszer
kijelző képernyője és LED-jei, alább). Az áramellátás, tanácsadó
üzenetek, vészjelzések és figyelmeztetések az adatkijelzéseket
eltakarva jelennek meg.

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Alapműködtetés

Mérés üzemmódban a felhasználó a
rövid ideig tartó
lenyomásával feljegyezhet valamilyen különleges eseményt, ekkor
rövid hangjelzés hallható. Az esemény tárolódik a monitor
memóriájában, és az adatok kinyomtatásakor a táblázatos
trendnyomtatáskor csillaggal jelölve, a grafikus trendnyomtatáskor
pedig függőleges vonallal jelölve jelenik meg.

5. ábra: A műszer kijelző képernyője és LED-jei

Négy grafikus kijelző képernyő áll rendelkezésre (2. táblázat: Kijelző
képernyők, 43. oldal):
 CO2 hullámforma
 CO2 trend, 30 perces
 CO2 trend, 8 órás
 Mérési üzemmód
CO2 hullámforma
A CO2 görbe képernyő valós időben mutatja a CO2 görbét. A kilégzési
CO2 és a légzésszám értékek a digitális kijelzőkön egyidejűleg
jelennek meg.
CO2 időalap
Az időalap az az időtartam, amennyi a kijelzőn megjelenik. Az
időalap alapértelmezett értékei:
 felnőtt módban 6 másodperc
 csecsemő módban 3 másodperc
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Adatkijelző képernyők

A készülék a pillanatnyi légzésszámnak megfelelően automatikusan
változtatja a CO2 görbe kijelzésének időalapját a következők szerint:
Aktuális időalap
6 másodperc
3 másodperc
Bármennyi

Időalap-váltási feltétel
>35 légzés/perc 10 mp-en át
<25 légzés/perc 10 mp-en át
Inicializálás, "No Breath"
[Nincs légzés] vagy dugulás

Új időalap
3 másodperc
6 másodperc
6 másodperc

Amikor magasabb a légzésszám, a kijelző automatikusan a rövidebb
időalapot mutatja, hogy elkerülje a hullámforma összenyomódását.
Az időalap a grafikus képernyő jobb felső részén jelenik meg mint
ideiglenesen látható, hangjelzés nélküli üzenet, és 5 másodpercig
látható, valahányszor a készülék a CO2 görbe képernyőre lép, vagy ha
az időalap megváltozik. A készülék akkor is automatikusan módosítja
az időalapot, ha a felhasználó felnőtt módból csecsemő módba vált.
CO2 trendek
A trendgrafikonok az utolsó 30 perc vagy 8 óra trendadatait mutatják
(az előbbinél 15 másodperces az utóbbinál pedig 4 perces
felbontással). A trendek a felhasználó által választott CO2 skálán
láthatók. A 14 órás táblázatos trendadatok (5 másodperces
felbontással) csak a nyomtatási/számítógépes opcióra vonatkoznak.
A 14 órás táblázatos trend segítségével az utolsó (legfeljebb) 100 beteg
adatait lehet tárolni. A készülék új beteget definiál, valahányszor kimajd bekapcsolják, vagy készenléti üzemmódba kerül.
Megjegyzés:

Az "Autoscale" [Automatikus lépték] opció esetén a
CO2 lépték a maximális tartomány.

A FiCO2 érték világos pixelek (világos terület) formájában jelenik
meg a trendgrafikon alján.
Amikor a műszert bekapcsolják, az előző trend végét egy trendadat
határvonal jelzi. Ha kilép a készenléti módból, akkor is megjelenik
egy trendadat határvonal. A trendadat határvonal egy függőleges
vonal a grafikonon. Az események a táblázatos trendnyomtatáskor
csillag (*) jellel, a grafikus trendnyomtatáskor pedig függőleges vonal
formájában jelennek meg.
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Trendkijelzésbe való belépéskor 3 másodpercre egy ideiglenes üzenet
jelenik meg. Ekkor a következők szerint kitörölheti az
összes régi trendet: Nyomja meg a
gombot (az üzenet villogni
kezd), majd tartsa lenyomva, míg az üzenet el nem tűnik. Riasztás
alatt ez az üzenet nem jelenik meg.
A valós idejű digitális kijelzőn megjelennek az EtCO2 és a légzésszám
értékek.
Mérési üzemmód
A Meter Mode [Mérési üzemmód] képernyő bal oldalán az EtCO2
érték, jobb oldalán pedig a légzésszám látható.
Ez a mód a következő esetekben ajánlott:
 Amikor az energiagazdálkodás alacsony [Low] értékre van állítva
(lásd: 6. táblázat: Készülék-beállítási paraméterek (1. menü), 49.
oldal).
 Ha a műszer kijelző közvetlen napfénynek van kitéve, amely
befolyásolja a digitális kijelző leolvasását.
Grafikus kijelző képernyő kontraszt
Mérési üzemmódban az LCD kontraszt intenzitása állítható. A
kontraszt állításához nyomja meg a kontraszt gombot
. A jobb
oldal megnyomása növeli, a bal oldalé pedig csökkenti a kontrasztot.
A fotóellenállás érzékeli a külső megvilágítás intenzitását, és ennek
megfelelően kapcsolja be vagy ki a háttérvilágítást, ha a Normál
energiagazdálkodás van beállítva.
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Adatkijelzési opciók

Adatkijelzési opciók
2. táblázat: Kijelző képernyők
Cél

Gombnyomások

CO2 hullámforma

Automatikusan
megjelenik

CO2 trend – 30 p

első rövid
gombnyomás

Eredmény

CO2 trend – 8 óra
második rövid
gombnyomás

Mérési üzemmód

rövid
gombnyomás

CO2 hullámforma

negyedik rövid
gombnyomás

Megjegyzés:

A CO2 görbéhez (Kezdőképernyő) való
visszatéréshez, bármely képernyőről vagy
menüből, nyomja le hosszan a
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gombot.

43

Alapműködtetés

Riasztási funkciók
A monitor négy riasztási szinttel rendelkezik. A riasztásokra vonatkozó
részletes információkat illetően lásd: Hibaelhárítás, 59. oldal.
Riasztások
A legmagasabb szintű riasztás, a "Vészjelzés" [Warning], a
felhasználót riasztja, ha a beteg állapotát jelző paraméterek túllépték a
meghatározott határértékeket. A riasztások az Alarm Limits [Riasztási
határértékek] menüben állíthatók be (lásd: Riasztási határértékek
menü, 45. oldal). A műszer a következő riasztásokkal rendelkezik,
állítható beállításokkal:
 Nincs légzés (riasztja a felhasználót, amikor a meghatározott időn
túl nem észlel érvényes lélegzetet)
 Alsó és felső EtCO2 határértékek
 Alsó és felső légzésszám (RR) határértékek
 Felső FiCO2 határérték
A következő riasztások a készülék állapota vagy hibás működése
miatt riasztják a felhasználót:
 Figyelmeztetés [Caution] üzenetek (hallható és látható)
 Tanácsadó [Advisory] üzenetek (hallható és látható)
 Hangjelzés nélküli tanácsadó [Silent Advisory] üzenetek (csak
látható)
 Pumpa Ki kétperces figyelmeztetés (hallható és látható)
Riasztási határértékek gyári beállításai
A különféle riasztási határértékek alapértékeit illetően lásd: 3. táblázat:
Riasztási határértékek gyári beállításai, 45. oldal. Ezek az értékek az
Alarm Limits [Riasztási határértékek] menüben módosíthatók.
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VIGYÁZAT:

Győződjön meg arról, hogy a beállított értékek
megfelelőek-e az adott beteg megfigyeléséhez.

VIGYÁZAT:

a műszer bekapcsolásakor, a tápfeszültség
megszakadásakor és a beteg üzemmód váltásakor az
alapértelmezett riasztási határértékekre áll vissza.
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Megjegyzés:

A felhasználó véglegesen is módosíthatja a
riasztási határértékek gyári beállításait
(lásd: Intézményi beállítások, 53). További
információkért forduljon a helyi képviselőhöz.

A CO2 értékek a táblázatban Hgmm-ben vannak megadva. A
zárójelben szereplő értékek kPa-ban és tf.%-ban (tengerszintre
vonatkoztatva) megadott értékek.
3. táblázat: Riasztási határértékek gyári beállításai
Paraméter

Felnőtt
alapérték

EtCO2 felső
60 [8,0]
EtCO2 alsó
0
FiCO2 felső
8 [1,1]
RR felső
150
RR alsó
3
"Nincs légzés"
30
riasztás
késleltetési ideje*

*

Csecsemő
alapérték
60 [8,0]
0
8 [1,1]
150
12
20

Maximum Minimum
100 [13,0]
99 [12,9]
99 [12,9]
150
149
60

5 [0,5]
0 [0,0]
2 [0,1]
1
0
10

A légzés hiányát jelző üzenet [No Breath] az Alarm Limits
[Riasztási határértékek] menüben "No Resp."-ként jelenik meg.

A felhasználó által beállított, és a memóriában tárolt paraméterek
listáját lásd: Készülék-beállítási menüparaméterek, 49. oldal.

Riasztási határértékek menü
A 4. táblázat: Riasztási határértékek (45. oldal) bemutatja, hogyan jut
a Alarm Limits [Riasztási határértékek] menübe, és hogyan
módosíthatja a paramétereket és értékeket.
Megjegyzés:

Fontos! A "No Resp" [Nincs légzés] üzenet a
monitor kijelzőjén "No Breath"-ként jelenik meg.

4. táblázat: Riasztási határértékek
Cél
Hozzáférés az Alarm
Limits menühöz
bármelyik mérési
kijelzőről*

Teendő

Eredmény

hosszan
lenyomni

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Teendő

Cél

Beteg üzemmód
módosítása**

Eredmény

röviden
lenyomni

Hozzáférés bármely
kijelzett paraméterhez

Paraméter érték
módosítása

röviden
lenyomni

röviden/hos
szan
lenyomni***

Kilépés és visszatérés
a Mérés üzemmódba
(az Alarm Limits menü
bármely pontjáról)****

hosszan
lenyomni

*

Ha 15 mp-en keresztül nem módosít semmit, a készülék
visszatér Mérés üzemmódba.
**
A csecsemő mód használata akkor ajánlott, ha a beteg
percenkénti légzésszáma >50.
*** Hosszan lenyomva: az érték gyorsan változik.
**** A kijelző nem feltétlenül az eredmény oszlopban látható
hullámformához tér vissza, hanem ahhoz a képernyőhöz,
amelyik az Alarm Limits menübe való belépés előtt aktív volt.
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Riasztás némítás
FIGYELMEZTETÉS:

Ne kapcsolja ki a hangriasztást, és ne
csökkentse a hangerejét, ha ez a beteg
biztonságát veszélyeztetheti. A riasztás
némítás gomb lenyomása kikapcsolja a
hangriasztásokat, és bekapcsolja a
hangriasztás elnémítását jelző ikon LEDjét. Ebben az esetben a beteg állapotának
romlása esetén sem lesz hallható riasztás.

FIGYELMEZTETÉS:

A készenléti üzemmód elhagyásakor a
monitor visszatér az "All Alarms On"
[Minden riasztás be] gyári beállításhoz.

A riasztások ideiglenesen elnémíthatók. A Riasztás némítás gomb
rövid lenyomása az előre beállított időre átmenetileg kikapcsolja
a hangjelzéssel járó riasztásokat, és ekkor kigyullad a riasztás némítás
jelzőfény. A hangos riasztások újra aktiválhatók. Az alapértelmezett
beállítás 2 perc. Ez módosítható az Alarm Silence/Standby [Riasztás
némítás/Készenléti állapot] menüben (5. táblázat: Riasztás
némítás/Készenléti állapot, 48. oldal).
Az Alarm Silence [Riasztás némítás] menüben azt is beállíthatja, hogy
valamelyik típusú, vagy akár minden hangos riasztás állandó jelleggel
el legyen némítva. Amikor valamelyik riasztás el van némítva, az
előlapon világít a jelzés
, és a grafikus kijelző jobb oldalán a
megfelelő címkével megjelenik az alarm silence [Riasztás némítás]
ikon.
 ALL:
[Mind] Minden hangriasztás ki van kapcsolva.
 CO2:
A CO2 hangos riasztások (ideértve a No Breath [Nincs
légzés] üzenetet is) ki vannak kapcsolva.
Megjegyzés:

Ha valamelyik riasztás ki van kapcsolva,
hárompercenként figyelmeztető jel hallható, ha a
kikapcsolást az Institutional Settings [Intézményi
beállítások] menüben állította be (lásd: Intézményi
beállítások, 53. oldal). Ha riasztási helyzet áll elő,
amikor a megfelelő riasztás ki van kapcsolva, a
műszer kijelzőjén üzenet jelenik meg.

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Megjegyzés:

Ha akár az ALL akár a CO2 hangos riasztások ki
vannak kapcsolva, és lenyomja a Riasztás némítás
gombot, a képernyőről eltűnik az ALL vagy CO2
üzenet a riasztás ikon mellől, miközben minden
riasztás ideiglenesen elnémul. Amikor letelik a riasztás
némítás ideje, visszatér az ALL vagy CO2 üzenet.

Riasztás némítás/készenlét menü
5. táblázat: Riasztás némítás/Készenléti állapot
Teendő

Cél
Hozzáférés a Riasztás
némítás/Készenléti
állapot [Alarm Silence/
Standby] menühöz
bármely mérési
kijelzőről*

A némítás idejének
módosítása**

Hozzáférés bármely
kijelzett paraméterhez
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Eredmény

hosszan
lenyomni

röviden
lenyomni

röviden
lenyomni

A kiválasztott
paraméter
beállításának
módosítása

röviden
lenyomni

Kilépés és visszatérés
a mérési kijelzéshez
(az Alarm Silence/
Standby menü
bármelyik pontjáról)

hosszan
lenyomni
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*
**

Ha 15 mp-en keresztül nem módosít semmit, a készülék
visszatér Mérés üzemmódba.
A némítási idő határértékei: 1-2 perc.

Készülék-beállítási menüparaméterek
Készülék-beállítási menüparaméterek
Az alábbi táblázatok (6. táblázat: Készülék-beállítási paraméterek (1.
menü) és 7. táblázat: Készülék-beállítási paraméterek (2. menü))
azokat a felhasználó által definiált paramétereket ismertetik,
amelyeket a Instrument Settings [Készülék-beállítások] menükben
lehet beállítani.
6. táblázat: Készülék-beállítási paraméterek (1. menü)
Paraméter
CO2 units
[CO2 egységek]
Power Mgmt
[Energiagazdálkodás]

Nyomtatás

CO2 scale
[CO2 lépték]
FiCO2

Felhasználói opciók
Hgmm, kPa, tf.%
Full [Teljes] – Háttérvilágítás és 7-szegmensű
LED teljes fényerővel.
Normal [Normál] – Háttérvilágítás és 7szegmensű LED normál fényerővel.
Low [Alacsony] – Háttérvilágítás és 7szegmensű LED kikapcsolva.
Megjegyzés: Hálózati üzemeltetés közben az
energiagazdálkodás Full [Teljes] állásban van.
Screen – Az aktuális kijelzés kinyomtatása
Graphic Trend – Valós idejű trend nyomtatása
grafikus és táblázatos formában
Trend History – Tárolt trend kinyomtatása
grafikus és táblázatos formában
Tab. Trend (5s) – Valós idejű trendadatok
nyomtatása táblázatos formában (5 mp-enként)
Tab. Trend (1m ) – Valós idejű trendadatok
nyomtatása táblázatos formában (percenként)
Tab. Trend (8H) – 5 mp-es felbontás. A tárolt
trendet táblázatos formában közli
0-50 Hgmm (0-7 kPa v. tf.%)
0-99 Hgmm (0-14 kPa v. tf.%)
Automatikus lépték
On: FiCO2 kijelzés van
Off: FiCO2 kijelzés nincs
Alapértelmezett: Ki
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FIGYELMEZTETÉS:

Mindig győződjön meg róla, hogy a beteg
típusa és a CO2 lépték megfelelő-e. A
betegtípus téves beállítása hibás riasztási
határértékeket vagy helytelen CO2
eredményeket okozhat. Ha a CO2 lépték
nem megfelelő, a hullámforma nem lesz
teljes, vagy túl kicsi lesz.

CO2 scale [CO2 lépték]: Automatikus lépték
Ha az "Autoscale"-t választja, a CO2 lépték a következők szerint
változik:
 Az alacsonyabb léptékről a magasabbra lép, ha 12 egymást követő
légzésnél az EtCO2 érték magasabb, mint az alacsonyabb lépték
határértéke.
 A magasabb léptékről az alacsonyabbra lép, ha 12 egymást követő
légzésnél az EtCO2 érték alacsonyabb, mint az alacsonyabb lépték
határértéke.
Ha az automatikus léptéket választja, a trendlépték (és a nyomtatott
grafikus lépték) a magasabb léptékhatárt használja.
A gyárilag beállított CO2 alapérték 0—50 Hgmm. A CO2 lépték, ha a
felhasználó módosítja, nem tér vissza a gyári beállításra. Lásd:
Felhasználó által definiált paraméterek, 51. oldal.
7. táblázat: Készülék-beállítási paraméterek (2. menü)
Paraméter
Language
[Nyelv]

Check Cal.
[Kalibráció
ellenőrzése]
Gyári
alapérték
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Felhasználói opciók
English [angol], French [francia], German [német],
Spanish [spanyol], Italian [olasz], Dutch [holland],
Swedish [svéd], Norwegian [norvég] és Portuguese
[portugál].
Ki/Indít
Lásd: CO2 kalibráció ellenőrzése, 70. oldal
Ki/Indítás
Visszaállítja a készüléket a gyári alapbeállításokra.
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Felhasználó által definiált paraméterek tárolása alapértékként
A következő paraméterek, miután a felhasználó módosította őket, nem
térnek vissza az alapértékre. A készülék tárolja őket a memóriában,
mindaddig, míg a felhasználó ismét nem módosítja őket.
CO2 scale[CO2 lépték]
CO2 mód (beteg)
Language [Nyelv]

Megjegyzés:

CO2 units[CO2 egységek]
Nyomtatás
Energiagazdálkodás

A paraméterek módosítása után várjon kb.
10 másodpercig, mielőtt kikapcsolná a műszert.
Ha a paraméter módosítása után azonnal
kikapcsolja a műszert, az új beállítás mentése
esetleg elmarad.

Készülék-beállítások módosítása
Az alábbi, 8. táblázat: Készülék-beállítások módosítása (1. menü) és
9. táblázat: Készülék-beállítások módosítása (2. menü) táblázat a
készülék beállítások módosítását mutatják be.
Megjegyzés:

Ha 15 mp-en keresztül nem módosít semmit,
a készülék visszatér Mérés üzemmódba.

8. táblázat: Készülék-beállítások módosítása (1. menü)
Cél
Belépés a Készülékbeállítások [Instrument
Settings] 1. menübe.
(Bármely mérési kijelzőről
az első hosszú gombnyomással az Alarm Limits
[Riasztási határértékek]
menübe jut. A második
hosszú gombnyomással a
Készülék-beállítások
[Instrument Settings] 1.
menüjébe jut.)

Paraméter módosítása

Teendő

Eredmény

hosszan
lenyomni
(x2)

röviden
lenyomni

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Teendő

Cél
Következő kijelzett
paraméter elérése

Paraméter módosítása

Eredmény

röviden
lenyomni

röviden
lenyomni

Kilépés és visszatérés
Mérés üzemmódba a
Készülék beállítások
[Instrument Settings] menü
bármely pontjáról

hosszan
lenyomni

Kilépés és visszatérés a
Riasztási határértékek
[Alarm Limits] menühöz

hosszan
lenyomni

9. táblázat: Készülék-beállítások módosítása (2. menü)
Teendő

Cél
Belépés a Készülékbeállítások [Instrument
Settings] 2. menübe.
(Bármely mérési kijelzőről
az első hosszú gombnyomással az Alarm Limits
[Riasztási határértékek]
menübe jut. A második
hosszú gombnyomással a
Készülék-beállítások
[Instrument Settings] 1.
menüjébe jut. A harmadik
hosszú gombnyomással a
Készülék-beállítások
[Instrument Settings] 2.
menüjébe jut.)
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Eredmény

hosszan
lenyomni
(x3)
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Cél
A kalibráció ellenőrzése
[Check Calibration] opció
módosítása

Belépés a Nyelv
módosítása opcióba

Nyelv módosítása

Teendő

Eredmény

röviden
lenyomni

röviden
lenyomni

röviden
lenyomni
(míg a
kívánt nyelv
meg nem
jelenik)

Intézményi beállítások
A gyári beállításokat (lásd: 10. táblázat: Intézményi beállítások, alább)
a gyártó szervizképviselője tudja megváltoztatni.
10. táblázat: Intézményi beállítások
Paraméter
Riasztási alapértékek

3 percenkénti jelzés(amely
emlékezteti a felhasználót, hogy
a riasztások ki vannak kapcsolva)
BTPS (testhőmérséklet, nyomás,
telítettség feltételezett értékek:
37 °C, 47 Hgmm)*
Pumpa Ki

*

Gyári alapérték
Lásd: 3. táblázat: Riasztási
határértékek gyári beállításai,
45. oldal.
KI

BE

15 perc

A számítások a következők alapján készülnek:

PCO2= FCO2 x (Pb - 47)
Ahol:
Az FCO2 a CO2 részleges koncetrációja száraz gázban,

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Ahol: FCO2 = % CO2/100
Pb = környezeti nyomás
PCO2 = a CO2 parciális nyomása BTPS-nél

MRI Szkennelés
FIGYELMEZTETÉS:

Mágneses rezonanciás (MRI) szkennelés
során ne használja a FilterLine H Set
Infant/Neonatal egyszer használatos
eszközöket. A FilterLine H Set
Infant/Neonatal egyszer használatos
eszközök MRI szkennelés során történő
használata a beteg sérülését okozhatja.

VIGYÁZAT:

MRI szkennelés során a készüléket helyezze kívül az
MRI berendezésen. Ha a monitort az MRI
berendezésen kívül helyezi, az EtCO2 monitorozását
az extra hosszúságú FilterLine XL használatával
oldhatja meg.

VIGYÁZAT:

Ha MRI szkennelésnél olyan CO2 mintavételezési
vezetéket használ, aminek a nevében "H" betű is
szerepel (ami azt jelzi, hogy párás környezetben való
használatra lett tervezve), akkor ez interferenciát
okozhat. Ezért nem "H"-s mintavételezési vezetéket
célszerű használni. A "H"-s mintavételezési
vezetékek listáját illetően lásd: Microstream
EtCO2egyszer használatos eszközök, 35. oldal.

Mágneses rezonanciás szkennelés (MRI) során nem invazív EtCO2
figyelés a monitor, FilterLine XL és a megfelelő CO2 mintavételezési
vezeték segítségével a következők szerint hajtható végre:
1.

Helyezze el a műszert az MRI készleten kívül. A berendezés
falában lennie kell egy (kb. 10 cm átmérőjű) nyílásnak.

2.

Csatlakoztassa a műszerhez a FilterLine XL-t, és vezesse át
a nyíláson. Csatlakoztassa a FilterLine XL vezetéket a
mintavételező vezetékhez, a mintavételező vezetéket pedig a
beteghez.

Megjegyzés:
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A FilterLine XL nagyobb hosszúsága miatt a
válasz lassabb lehet, és a frekvenciagörbe
válaszideje is csökkenhet.
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Ha be kívánja szerezni a FilterLine XL vezetéket, forduljon a
forgalmazóhoz.

Készenléti üzemmód
A készenléti [Standby] üzemmód automatikusan beálló vagy
választható funkció, célja az energiafelhasználás csökkentése, és a
fölösleges riasztások elkerülése.
A monitor manuális készenléti módba állításához válassza az Alarm
Silence/Standby [Riasztás némítás/Készenléti állapot] menüből
(5. táblázat: Riasztás némítás/Készenléti állapot, 48. oldal) a Standby
ON opciót. Ekkor megjelenik a Standby képernyő. Bármely gomb
hosszú lenyomásával visszajuthat a Mérési módba. (A mérési mód
előtt rövid időre megjelenik az Alarm Limits [Riasztási határértékek]
menü, de nem lehet a riasztásokat módosítani).
A műszer automatikusan a készenléti módba kerül, ha bekapcsolás
után 10 percen keresztül semmilyen jelet nem érzékel.
Megjegyzés:

Megjegyzés:

A készenléti üzemmód elhagyásakor a monitor
visszatér az "All Alarms On" [Minden riasztás be]
gyári beállításhoz.
Az Alarm Limits [Riasztási határérték] beállítások a
készenléti állapotba kerülés illetve annak
elhagyása hatására nem változnak meg (nem
térnek vissza az alapértékekre).

Szivattyú ki üzemmód
A Pumpa Ki üzemmód egy választható funkció, amelynek célja annak
megelőzése, hogy a szűrőbe folyadékok jussanak és azt telítsék.
Pumpa Ki üzemmódban a pumpa tevékenysége fel van függesztve,
lehetővé téve ezzel a gyógyszeradagolást, az elszívást és a
berendezéscserét, ugyanakkor elkerülve azt, hogy a fogyóeszközt
eldugulás miatt ki kelljen cserélni.
FIGYELMEZTETÉS:

Ha a készülék bármikor "Blockage!!"
[Elzáródás] jelzést ad, cserélje ki a
fogyóeszközt.
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1. A "CO2 Waveform" [CO2 görbe]
képernyőn a
gomb hosszú
lenyomásával válassza a "Pump
Off" [Pumpa Ki] üzemmódot.
6. ábra: Pumpa Ki

Megjegyzés:
Megjegyzés:

Pumpa Ki üzemmódban a CO2 paraméter ki van
húzva.
A Pumpa Ki üzemmód időtartománya 5-30 perc.
A Pumpa Ki üzemmód gyári alapértéke 15 perc.
Ha meg kívánja változtatni a gyári alapértéket,
forduljon képzett szervizszakemberhez.

2. Az
egyszeri hosszú megnyomásával — kivéve az utolsó két
percet — kiléphet a Pumpa Ki üzemmódból.
3. Az utolsó két perc alatt hangjelzés
figyelmeztet arra, hogy két perc
múlva a készülék automatikusan
kilép a Pumpa Ki üzemmódból.
Ezt a hangjelzést nem lehet
kikapcsolni. A
gomb egyszeri
hosszú lenyomása visszaállítja a
Pumpa Ki üzemmódot az
alapértelmezett időtartamra.

7. ábra: A Szivattyú Ki
időtartam meghosszabbítása

Az
még egyszeri hosszú
lenyomására a készülék kilép
a Pumpa Ki üzemmódból.

Szivattyú ki/be címke
A Pumpa Ki öntapadó címke a csomagban, a figyelőműszerhez
mellékelve megtalálható. Ragassza fel a címkét a monitorra (lásd: 1.
ábra: A monitor elölnézete és oldalnézete, 22. oldal).
Pump Off/On

8. ábra: Szivattyú ki/be címke
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Kommunikációs interfész
Kommunikációs interfész

Kommunikációs interfész
A műszer a következő eszközökre képes továbbítani az adatokat:







Kommunikációs Adapter
Nyomtató (Seiko DPU-414)
Személyi számítógép
Digitális-analóg konverter
Nővérhívó rendszerek (a nővérhívó interfész készlet használata)
Betegmonitoring rendszerek (csak Philips és SpaceLabs
rendszerek; Microcap készülékekhez, 3.15-ös szoftververziótól)

Megjegyzés:

A műszer a nyomtatóhoz vagy a személyi
számítógéphez a kommunikációs adapterkészlet
segítségével tud csatlakozni.

A különböző készülékekhez csatlakozó interfészekkel kapcsolatos
használati utasításokat az adott készülék Használati Utasításában
és/vagy a Kommunikációs interfész kézikönyvben talál (PN 009815,
megtalálható a Kezelői Kézikönyv CD-jén).
FIGYELMEZTETÉS:

Ha a műszert másik készülékhez
csatlakoztatja, kórházi használat előtt
győződjön meg róla, hogy megfelelően
működik-e. A részletes utasításokat olvassa
el a másik készülék használati utasításában.
További kérdéseivel forduljon a helyi
képviselőhöz.

FIGYELMEZTETÉS:

A műszert csak a gyártó által opcionális
tartozékként szállított kommunikációs
adapter készlet segítségével csatlakoztassa
nyomtatóhoz vagy számítógéphez.
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Kommunikációs interfész

FIGYELMEZTETÉS:

58

Ha a nyomtatót vagy PC-t hálózatról
működteti, ajánlott orvosi minőségű
hálózati áramforrást használni, amely
megfelelő a következő szabványoknak:
EN60601-1, UL 60601-1, CSA C22.2
No. 601.1-M90. Ha az áramforrás nem
orvosi minőségű, a nyomtatót/PC-t
legalább 1,5 méterre kell elhelyezni a beteg
környezetétől az EN60601-1-1 szabvány
előírásai szerint.
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8. fejezet

Hibaelhárítás
Riasztások és üzenetek
Hibaelhárítási útmutató

Ez a rész a riasztásokat és üzeneteket, valamint az ezekhez kapcsolódó
kezelői tennivalókat ismerteti. A Hibaelhárítás rész a lehetséges
problémákat és javasolt megoldásukat írja le. Ha a probléma ezekkel
nem oldható meg, és az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon a
helyi szakszervizhez vagy képviselőhöz.

Riasztások és üzenetek
A műszer prioritási sorrendben a következő négy típusú riasztásokat
és üzeneteket adhatja:
 Figyelmeztetések
 Figyelmeztetések
 Tanácsok
 Hangjelzés nélküli tanácsadó üzenetek
Riasztások és üzenetek prioritásai
A következő (11. táblázat: Vészjelzés üzenetek, 12. táblázat:
Figyelmeztető üzenetek, 13. táblázat: Tanácsadó üzenetek,
14. táblázat: Hangjelzés nélküli tanácsadó üzenetek) táblázatokban az
üzeneteket prioritásuk szerint soroljuk fel.
Ha egyidejűleg több probléma jelentkezik, a kijelzőn először a
magasabb prioritású jelenik meg. Az egyes problémák megoldása után
a következő üzenetek a prioritás csökkenő sorrendjében jelennek meg.
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Figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS:

A rendszer riasztásokra mindig azonnal
válaszoljon, mert bizonyos riasztási
körülmények között a beteg monitorizálása
megszakadhat.

A figyelmeztetések vagy a beteg állapotával vagy riasztási
határértékekkel függenek össze. Súlyosak, és azonnali beavatkozást
igényelnek. Az üzenetet a képernyőn "!!!" követi, a paraméterrel
kapcsolatos számérték villog, a riasztási sáv pirosan villog, és
ismétlődő vészhangjelzés hallható.
Ha a következő vészjelzések valamelyike jelenik meg, először
ellenőrizze a beteget, majd a lélegeztetőgépet (ha használatban van),
majd pedig ellenőrizze a riasztási határérték beállításokat (11.
táblázat: Vészjelzés üzenetek, alább).
11. táblázat: Vészjelzés üzenetek
Üzenet
Nincs légzés
xxx !!!*

EtCO2

!!!

EtCO2

!!!

RR

!!!

RR

!!!

FiCO2

*
**
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!!! = xx**

Lehetséges okok

Teendő

A készülék xxx
másodpercen át nem
érzékelt érvényes
lélegzetet.
Az EtCO2 meghaladta a
felső riasztási
határértéket.
Az EtCO2 az alsó riasztási
határérték alá esett.
A légzésszám (RR)
meghaladta a felső
riasztási határértéket.
A légzésszám (RR) az
alsó riasztási határérték
alá esett.
Az FiCO2 meghaladta a
felső riasztási
határértéket.

Először ellenőrizze a
beteget, majd a beteg
és a műszer közti
kapcsolatot, majd a
lélegeztető berendezést
(ha van), és végül a
riasztási beállításokat
(lásd: Riasztási
határértékek menü, 45.
oldal).

xxx = az utolsó érvényes lélegzetvétel óta eltelt
másodpercek száma.
A FiCO2 érték megjelenik, ha a Készülék-beállítások
[Instrument Settings] 1. menüjében ez be van állítva (lásd:
Készülék-beállítási menüparaméterek, 49. oldal).
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Figyelmeztetések
A Mérési mód közben figyelmeztető üzenetek jelennek meg, és jelzik,
ha a kezelő figyelmét igénylő esemény történik. Az üzenetet a
képernyőn !! követi, a riasztási sáv sárgán villog, és ismétlődő
figyelmeztető hangjelzés hallható (lásd: 12. táblázat: Figyelmeztető
üzenetek, alább).
12. táblázat: Figyelmeztető üzenetek
Üzenet
Check Unit !!
[Ellenőrizze az
egységet]
Battery !!
[Akkumulátor!!]

FilterLine !!

Blockage !!
[Elzáródás]

Teendő

Lehetséges okok
Készülékhiba.

Forduljon a jogosult
szakszervizhez.

Az akkumulátor
töltöttségi szintje
nagyon alacsony
(kb. 15 p hátralévő
üzemidő).
A FilterLine kapcsolata
a műszerrel
megszakadt, vagy nem
stabil.
A FilterLine
megcsavarodott vagy
elzáródott. Az üzenet
30 mp-es sikertelen
tisztítási kísérlet után
jelenik meg.
A FilterLine légúti
kapcsolata elzáródott.

Készüljön fel az
akkumulátor feltöltésére
vagy cseréjére, vagy
csatlakoztassa a műszert
hálózatra.
Csatlakoztassa a FilterLine
vezetéket a CO2 bemeneti
csatlakozóhoz vagy
rögzítse a csatlakozást.
Kösse ki, majd kösse
vissza a FilterLine
vezetéket. Ha az üzenet
ismét megjelenik, akkor
kösse le és cserélje ki a
FilterLine vezetéket.
Ha a FilterLine
eltömítődött, akkor a
műszer CO2 pumpája
automatikusan leáll. Amíg
a pumpa áll, addig a beteg
légzésmintáját nem kapja
meg a műszer. Amikor a
kézi műszerhez
csatlakoztatja az új
FilterLine vezetéket, akkor
a pumpa automatikusan
újraindul.
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Tanácsadó üzenetek
Ezek olyan tájékoztató üzenetek, amelyek bekapcsoláskor, a betegtől
érkező bemenetek érzékelése előtt, vagy működés közben jelennek
meg. Az üzenet után a képernyőn ! jelenik meg. A riasztási sáv
világossárgán világít, egyszeri hangjelzés hallható (lásd: 13. táblázat:
Tanácsadó üzenetek, alább).
13. táblázat: Tanácsadó üzenetek
Üzenet

*

Lehetséges okok

Teendő

Check Unit !!
[Ellenőrizze az
egységet]
Battery Empty !
[Akkumulátor
kimerült!]

Készülékhiba.

Forduljon a jogosult
szakszervizhez.

Az akkumulátor
kimerült.

Pumpa Ki xxx

*A pumpa jelenleg ki
van kapcsolva.

Battery !
[Akkumulátor]

Az üzenet alacsony
akkumulátor töltöttségi
szint esetén jelenik
meg (kb. 40 p
hátralévő üzemidő).

Töltse fel vagy
cserélje ki az
akkumulátort, vagy
csatlakoztassa a
műszert hálózatra.
Indítsa úja a Pumpa
Ki időzítőjét a
egyszeri, hosszú
lenyomásával.
Készüljön fel az
akkumulátor
feltöltésére vagy
cseréjére, vagy
csatlakoztassa a
műszert hálózatra.

xxx a pumpa visszakapcsolásáig hátralévő idő másodpercekben.

Hangjelzés nélküli tanácsadó üzenetek
A hangjelzés nélküli tanácsok a készülék vagy az egyszer használatos
eszközök üzemállapotára vonatkozó üzenetek. A hangjelzés nélküli
tanácsok alacsony prioritású jelzések, csak az üzenet jelenik meg
(nincs sem felkiáltójel, sem egyéb vizuális vagy hangjelzés) (lásd: 14.
táblázat: Hangjelzés nélküli tanácsadó üzenetek, alább).
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14. táblázat: Hangjelzés nélküli tanácsadó üzenetek
Lehetséges okok

Teendő

Pumpa Ki

A pumpa jelenleg ki van
kapcsolva.

Clearing FilterLine
[Filter Line tisztítás]

A FilterLine cső
megcsavarodott vagy
elzáródott.

FilterLine

A FilterLine nincs
csatlakoztatva a
készülékhez.
A műszer automatikus
nullapont kalibrációt hajt
végre.
A CO2 modul most
készíti fel magát a
működésre.

Aktiválja a pumpát a
egyszeri, hosszú
lenyomásával.
Ellenőrizze a
FilterLine-t, és
szükség esetén
bontsa ki vagy
cserélje ki.
Csatlakoztassa a
FilterLine vezetéket
a bemenethez.
Nincs.

Üzenet

Autozero
[Automatikus
nullázás]
CO2 Warm-up
[CO2 bemelegedés]

Calibration
Required [Kalibr.
szükséges]
Demo [Bemutató
üzemmód]

BTPS On [BTPS
Bekapcsolva]
Ready [Kész]

FiCO2 = xx

6 mp

A készüléket kalibrálni
kell.
A felhasználó
tévedésből a Demo
üzemmódot kapcsolta
be
A BTPS be van
kapcsolva.
A CO2 modul működik,
de nem érzékel
lélegzést.
Megjegyzés: Ha a
BTPS OFF-ra van
állítva, csak a Ready
üzenet jelenik meg.
A FiCO2 érték
(xx Hgmm v. x.x tf.% v.
kPa). A felhasználó
aktiválja.
A készülék felnőtt
betegre van állítva, vagy
túl alacsony a
légzésszám.
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Várjon a "Ready"
[Kész] üzenetre,
mielőtt megkezdi az
EtCO2 mérést.
Nincs.
Kalibrálja a
készüléket.
Indítsa újra a
műszert a ki/be
kapcsolóval
Nincs.

Nincs.

Nincs.
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Üzenet

Lehetséges okok

A törléshez nyomja

A készülék csecsemőre
van beállítva, vagy a
légzésszám magas.
Trend képernyő van
megjelenítve.
(CO2 Trend-8 órás és
CO2 Trend-30 perces.)

3 mp

meg a

gombot

Teendő
Nincs.

Nincs.
(A trendek
törléséhez nyomja
le és tartsa a
gombot, míg az
üzenet eltűnik.)

Hibaelhárítási útmutató
A 15. táblázat: Hibaelhárítási útmutató (64. oldal) azokat a lehetséges
problémákat sorolja fel, amelyekkel a műszer használata során
találkozhat, és javaslatokat tartalmaz azok elhárítására. Ha nem tudja
megoldani a problémát, forduljon a helyi szakszervizhez vagy a helyi
képviselőhöz.
15. táblázat: Hibaelhárítási útmutató
Probléma
A műszer nem
kapcsol be.

Ok
A hálózati kábel
rosszul van
csatlakoztatva,
kicsúszott, vagy
hibás a kábel
csatlakozója.
Lehet, hogy az
akkumulátor
kimerült.
Lehet, hogy az
akkumulátor nem jól
van behelyezve,
vagy nincs a
készülékben.

64

Teendő
Ellenőrizze a
kábelcsatlakozást, és,
hogy a ki/be kapcsoló be
van-e kapcsolva.

Cserélje ki vagy töltse fel
az akkumulátort, vagy
csatlakoztassa a műszert
hálózathoz.
Győződjön meg róla,
hogy az akkumulátor a
műszerben van-e, és jól
van-e behelyezve.
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Probléma
A műszer
bekapcsol, de
utána
automatikusan
kikapcsol.

Az EtCO2 értékek
hibásak.

Az EtCO2 értékek
következetesen
magasabbak
vagy
alacsonyabbak a
vártnál.
Az EtCO2 értékek
következetesen
magasabbak vagy
alacsonyabbak a
vártnál.

Teendő

Ok
Hibás elektromos
csatlakozó, vagy
nincs áram a
konnektorban.
Az akkumulátor
majdnem kimerült.
A műszer valamelyik
alrendszere nem
működik.
Géppel lélegeztetett
beteg spontánul
lélegzik.
Szivárgás a
légutaknál.

Fiziológiai ok.
Ventilátor hibás
működése.
Helytelen kalibráció.

BTPS beállítás BE
vagy KI van
kapcsolva.
Megjegyzés: Ha a
BTPS be van
kapcsolva, a
korrekció csökkenti
az EtCO2 leolvasást,
hogy kompenzálja a
testhőmérsékletet,
nyomást és
telítettséget.
A BTPS funkciót
bekapcsolva kell
hagyni a páciens
mérésénél.

Ellenőrizze a
csatlakozókat és javítsa
ki a problémát.
Cserélje ki vagy töltse fel
az akkumulátort, vagy
csatlakoztassa a műszert
hálózathoz.
Ha a fentiek nem
segítettek, forduljon a
helyi szakszervizhez.
Nincs tennivaló.
Ellenőrizze, nem
szivárog-e a beteg
vezetéke vagy annak
csatlakozása, szükség
esetén javítsa ki.
Ellenőrizze a beteget.
Ellenőrizze a ventilátort
és a beteget.
Ellenőrizze a kalibrálást.
Lásd: CO2 kalibráció
ellenőrzése, 70. oldal.
Ellenőrizze a BTPS
beállítást a grafikus
kijelzőn bekapcsolás
után. Forduljon a helyi
szakszervizhez.
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Karbantartás
Időszakos karbantartás
Javítás
Tisztítás
Kalibráció
CO2 kalibráció ellenőrzése
A műszer visszaszállítása
Műszaki támogatás

Időszakos karbantartás
Az időszakos karbantartást az üzemidő alapján célszerű végezni:
A szivattyút és a csőrendszert 7000 üzemóránként ki kell cserélni.
A műszert 7000 üzemóránként vissza kell küldeni a gyártónak
időszakos karbantartásra.
A rutinjellegű megelőző karbantartás részeként a kórházi előírások
szerinti biztonsági ellenőrzésekkel együtt ellenőrizni kell a kalibrációt.
A monitor üzemóráinak ellenőrzésére lépjen be a Szerviz módban az
információs képernyőre. A 16. táblázat: Szerviz üzemmód elérése
(68. oldal) leírja, hogyan juthat el a Szerviz mód információs
képernyőjére.
Az akkumulátorokat kétévente ki kell cserélni.
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16. táblázat: Szerviz üzemmód elérése
Cél
A Szerviz mód
elérése

Teendő

Eredmény

Az önteszt
közben nyomja le
és tartsa
lenyomva a
és
gombokat.

Megjegyzés:

Tartalék alkatrészek és kalibrációs készlet
beszerzése céljából, és az időszakos
karbantartással kapcsolatos kérdéseivel forduljon
szállítójához.

Javítás
A műszer az üzemeltető intézmény által esetlegesen előírt
teljesítményteszten kívül rendszeres szervizelést nem igényel. A
megelőző, Hibaelhárítási útmutató című rész (64. oldal) ismerteti az
esetleges nehézségeket, azok lehetséges okait és elhárítási módját.
Szervizutasításokért, teljesítménytesztekért és ellenőrzésekért
forduljon a forgalmazóhoz.
VIGYÁZAT:

68

Ha a "Check Unit" [Ellenőrizze az egységet] üzenet
megjelenik, a monitort vissza kell küldeni
ellenőrzésre.
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Tisztítás
A monitor felületének tisztításához használjon nedves ruhát és nem
koptató tisztítószert. Óvatosan törölje le a készülék tetejét, alját és
előlapját.
VIGYÁZAT:

Ha a műszer külsejének fertőtlenítéséhez 1:10 arányú
fehérítős oldatot használ (0,5% - 1% nátriumhipoklorit oldat), akkor ügyeljen rá, hogy a
csatlakozókat és a kijelzőt ne érje ez az oldat!
A fehérítővel történő tisztítás bizonyos idő után
elszíneződéshez vezethet.

VIGYÁZAT:

Semmilyen folyadékot ne öntsön közvetlenül a
műszerre, annak tartozékaira vagy az egyszer
használatos eszközökre.

VIGYÁZAT:

Ne használjon maró vagy koptató hatású
tisztítószereket.

VIGYÁZAT:

A Microstream EtCO2 egyszer használatos
eszközöket egyetlen használatra tervezték, nem
használhatók fel újra. Ne kísérelje meg a FilterLine-t
fertőtleníteni vagy kiöblíteni, mivel ez károsíthatja a
műszert.

Kalibráció
1200 óra kezdeti használat után végezze el a készülék kalibrációját.
Ezután akkor kell kalibrációt végrehajtani, ha a műszer a Calibration
Required [Kalibráció szükséges] tanácsot jelzi. A kalibrációt évente,
vagy 4000 üzemóra után kell elvégezni - amelyik előbb bekövetkezik.
Ezt a kalibrációt szakképzett szervizszemélyzet végezze.
Megjegyzés:
Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy az üzenet megjelenése után két
héten belül végezze el a kalibrációt.
A készülék kalibrálva hagyja el a gyárat.
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Karbantartás

CO2 kalibráció ellenőrzése
Az eljárást akkor kell végezni, amikor a készülék már legalább
20 percig normál üzemben működött, és egy FilterLine van
csatlakoztatva hozzá.
A kalibráció ellenőrzését a gyártó által engedélyezett kalibrációs
készlet segítségével kell végezni, amely 5%-os CO2 gázt és a
csatlakoztató eszközöket tartalmazza. A gyártó által jóváhagyott
kalibrációs készlet beszerezhető az Air Liquide-től (Scott Medical)
(cikkszám: T4653ORF-2BD), és a következőkből áll: A készlet a
következőket tartalmazza:
 Kalibrációs gáz 5% CO2 és 21% O2 tartalommal.
 Csővezeték illesztő egység
 Kalibrációs vezeték
Ha intézménye rendelkezik a megfelelő gázkeverékkel (5% CO2,
21% O2, 74% N2), vagy ha egy helyi forgalmazótól kívánják
beszerezni a szükséges gázpalackokat, akkor lehetőség van a
kalibrációs csőkészlet megrendelésére az Oridiontól. Ez a készlet
(PN RS09251) tartalmaz mindent, amire a Microstream EtCO2 modul
kalibrációjához szükség van, de magát a gázpalackot nem tartalmazza.
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VIGYÁZAT:

A CO2 értékeket ne mérési üzemmódban ellenőrizze.
Ebben a módban a CO2 értékeken BTPS
(testhőmérséklet, nyomás, telítettség miatti)
korrekció történik, amely feltételezi, hogy az
alveoláris gázok vízgőzzel telítettek. A kalibrációellenőrzési üzemmód kikapcsolja ezt a korrekciót.

VIGYÁZAT:

A kalibráció megkezdése előtt a készülék nem lehet
Standby [készenléti] üzemmódban. Hogy a készülék
ne kerüljön Standby [készenléti] üzemmódba,
legalább két lélegzetet kell mérni. Ezután a készülék
a normál üzemelési módban marad aktív Apnea
[Légzésszünet] (2.7-nél korábbi szoftververzió) vagy
No Breath [Nincs légzés] (2.7 és újabb
szoftververzió) riasztással.

Megjegyzés:

Ha az eljárás közben a készülék akkumulátorról
üzemel, győződjön meg róla, hogy az akkumulátor
teljesen fel legyen töltve.
Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf

CO2 kalibráció ellenőrzése

Megjegyzés:

A kalibráció előtt ellenőrizze, hogy a FilterLine
vezetékkel szállított Kalibrációs készlet stabilan
csatlakozik.

A Setup [Telepítés] menüből indítsa el a kalibrációt (lásd: 17. táblázat:
CO2 kalibráció ellenőrzése, alább).
17. táblázat: CO2 kalibráció ellenőrzése
Cél
Belépés az
Instrument
Settings
[Készülékbeállítások] 2.
Menübe.

Opció módosítása
az indításhoz.

A Check Cal.
[Kalibráció
ellenőrzése]
elindítása
(Automatikus
nullázási folyamat
kezdődik.).

A kalibráció
ellenőrzés
elkezdése.

Teendő

Eredmény

hosszan lenyomni
(x3)
(hosszan lenyomni
x2 2.7-nél korábbi
szoftververziónál)

röviden lenyomni

röviden lenyomni

A kalibrációs gáz
csatlakoztatása a
megfelelő eszközök
segítségével

Hordozható, betegágy mellett elhelyezhető kapnográf
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Karbantartás

Cél
A mért értékek
ellenőrzése (az
EtCO2 digitális
kijelzőn tf.%-ban
látható).*

Teendő

Eredmény

Nyomva tartani a
gázszelepet 15 mpig, amíg az érték
stabilizálódik.

`
* Nincs szükség kalibrációra, ha a mért érték megegyezik
a kalibrációs gáz koncentrációjával (a leolvasott értékek
± 0,3 tf.%).
Visszatérés a
mérés módba, ha
nincs szükség
kalibrációra.

hosszan lenyomni

Ha kalibráció szükséges, forduljon a helyi szakszervizhez.

A műszer visszaszállítása
Ha a műszert javítás céljából vissza kell szállítani, a szállítással
kapcsolatos információkért forduljon műszaki szervizünkhöz vagy a
helyi képviselőhöz.
A műszer becsomagolásához kösse le róla az egyszer használatos
eszközöket, és minden darabot külön-külön csomagoljon be. Helyezze
az eredeti kartondobozba. Ha az eredeti dobozt nem őrizte meg,
használjon más alkalmas dobozt, megfelelő mennyiségű
tömítőanyaggal töltve. A Microstream EtCO2 egyszer használatos
anyagokat és hálózati kábeleket nem szükséges visszaszállítani.
Ha a figyelőműszer hibásan működik, gondosan csomagolja be a
műszert a hibás működéskor használt egyszer használatos eszközzel
együtt, és mindkettőt küldje vissza vizsgálat céljából.
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Műszaki támogatás

Műszaki támogatás
Ha műszaki segítségre van szüksége, forduljon a műszaki szervizhez
vagy a helyi képviselőhöz.
A Szerviz kézikönyv a szakképzett személyzet számára tartalmaz
információkat a műszer szervizeléséhez.
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Do not touch this field - it is
invisible and does not appear in the
final document

10. fejezet

Műszaki jellemzők
Fizikai
Környezeti paraméterek
Teljesítményszabványok
Biztonsági szabványok
Környezetvédelmi szabványok
Megfelelőség
A gyártó nyilatkozata
Teljesítmény
Energiaellátás
Elektromos
Részegységek és felhasználói interfész
Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök

Fizikai
Méret
206 mm (magasság) x 88 mm (szélesség) x 52,5 mm (mélység)
(8.11” x 3.46” x 2.06”)
Súly
750 gramm (akkumulátorral együtt)
Zajkibocsátás
Maximum 45 dB (A)
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Műszaki jellemzők

Környezeti paraméterek
Hőmérséklet
Üzemeltetés

Relatív páratartalom
Tárolás

0 °C - 40 °C; szobahőmérsékleten való tárolás
után legalább 20 percig üzemel -5 °C-os
környezetben.
10-95% (nem kondenzálódó)
-35 °C - 70 °C

Nyomás és tengerszint feletti magasság (üzemeltetéshez
és tároláshoz)
Gombnyomások
Tengerszint feletti
magasság

430 Hgmm-795 Hgmm
-380 m - 4570 m az európai országokon kívül;
-380 m - 3000 m Európában

Szállítás és tárolás
Paraméter
Hőmérséklet

Tengerszint feletti
magasság
Légköri nyomás
Relatív páratartalom

Érték
A készülékre érvényes: -35 °C - 70 °C nem
szállítókonténerben
Microstream tartozékokra érvényes:
-20 °C - 55 °C
szállítókonténerben
-380 m - 4570 m
50 kPa - 106 kPa
10%-95% nem kondenzálódó

Teljesítményszabványok
EN ISO 21647:2009 – A monitor megfelel a szabványnak, a
következő kivételekkel: 102. szakasz: A riasztási funkcióra vonatkozó
információkat ez a dokumentum tartalmazza.

Biztonsági szabványok
EN 60601-1-2
EN 60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 No. 601.1-M90
EN 60601-2-49
76
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Környezetvédelmi szabványok

Környezetvédelmi szabványok
RTCA DO160, "M" kategória
EN 1789 – A monitor megfelel a szabvány vonatkozó
követelményeinek védőházzal történő használat esetén (PN CS07779).

Megfelelőség
Egység
Készülék besorolása
Védelem típusa

Védelem fokozata
Üzemmód
Folyadékbeszivárgáss
al szemben ellenálló
Sugárzásos és
vezetéses emisszió
Kibocsátott
rádiófrekvencia és
elektromágneses
mezővel szembeni
védettség
Lézer biztonság

Megfelel a következő előírásnak
EN 60601-1
I. osztály (váltakozó áramú hálózatról:
MPU30-105 by Sinpro)
Belső energiaellátás (akkumulátorról)
BF típus — emberen alkalmazott rész
Folyamatos
EN60529 IPX1 cseppmentes berendezés
EN 55011, 1. csoport, B osztály
IEC 61000-4-3 20 V/m-nél

A szenzor LED fénykimenete az
IEC 60825-1:2001 szerint az 1. osztályba
esik; így nincs szükség különleges
óvintézkedésekre.

A gyártó nyilatkozata
FIGYELMEZTETÉS:

Az előírtaktól különböző tartozékok és
kábelek használata a berendezés illetve
rendszer megnövekedett emisszióját illetve
csökkent védelmét eredményezheti.
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Műszaki jellemzők

Teljesítmény
Mintavételi
sebesség
CO2 tartomány
Pontosság
EtCO2
eredmények

Légzésszám
Bemelegedési idő
Frekvenciafüggvény
válaszidő

Rendszer válaszidő
Felfutási idő
Csecsemő
Felnőtt
Környezeti nyomás
Riasztások
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50 ml/perc (-7,5+15 ml/perc)
0-99 Hgmm (0-13,2 kPa és 0-13,0 tf. %)
tengerszinten
A CO2 mérés pontossága:

0-38 Hgmm: ± 2 Hgmm

39-99 Hgmm: ± (a Hgmm mérés várt
eredménye 5% + [0,08 x (várható
mérési eredmény Hgmm-ben
–39 Hgmm)])
Várt mérési eredmény = (barometrikus nyomás
Hgmm-ben) x (%CO2 (tf.%-ban)) x 0,97
Ezzel ekvivalens értékek kPa és tf.%-ra.
Zavaró gázok esetén a CO2 pontosság megfelel
az alábbiaknak, az ISO21647 szabvány
101.1 szakasz 105. táblázata szerint:

0-38 Hgmm: ± (2 Hgmm + a várt mérési
eredmény 4%-a Hgmm-ben)

39-150 Hgmm: ± (a Hgmm mérés várt
eredménye 9% + [0,08 x (várható
mérési eredmény Hgmm-ben
–39 Hgmm)])
Ezzel ekvivalens értékek kPa és tf.%-ra.
0-150 lélegzet/perc
30 mp (jellemző)
Az EtCO2 pontossága 80 lélegzet/percig
tartható. (60 lélegzet/perc fölött a pontosság
megőrzése érdekében használja a csecsemő
üzemmódot.) 81-150 lélegzet/percnél a
pontosság ±12%, ha az EtCO2érték 18,8 Hgmm
fölött van csecsemő üzemmódban.
2,45 mp (jellemző), 2,9 mp maximum
(tartalmazza a várakozási és a felfutási időt)
190 ms kis holtterű endotracheális csőadapterrel
240 ms FilterLine légúti adapter
Belsőleg kompenzálva - automatikus
EtCO2 felső, EtCO2 alsó, légzésszám (RR) felső,
Nincs légzés
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Energiaellátás

Kijelző frissítési időköz
2 másodperc

Energiaellátás
Külső áramforrás
12V-os egyenáramú orvosi minőségű adapter MPU30-105 by Sinpro
Belső áramforrás
Ni-MH akkumulátor 7,2V 2,7 A/h (folyamatos üzemeltetésre
alkalmas); az akkumulátor 6 darab A méretű akkumulátort tartalmaz.
Üzemelési idő
(teljesen feltöltve)

Feltöltési idő
Töltő típusa

Az energiagazdálkodástól függően 4 - 7 óra.
Ezek az értékek új akkumulátorra
vonatkoznak. Az öregedés és a használat
csökkentik az akkumulátor kapacitását.
Megjegyzés: Ha az akkumulátort 6 hónapig
vagy tovább használat nélkül tárolják, az
újbóli használat megkezdése előtt a teljes
kapacitás biztosítása érdekében háromszor
töltse fel és süsse ki (tartsa a készüléket
bekapcsolva hálózati áramforrás nélkül, amíg
ki nem merül).
Kb. 4,5 óra belső töltővel
Belső

Elektromos
Műszer
Névleges feszültség: 100-250Vváltakozó, 50/60Hz, 0,5A
Elektromágneses kibocsátás
A figyelőműszer csak az előírt elektromágneses környezetben
használható. A műszer felhasználójának biztosítania kell, hogy a
műszert csak az alábbiaknak megfelelő elektromágneses környezetben
használják.
Felhívjuk rá figyelmét, hogy a hordozható és mobil rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközök hatással lehetnek az elektromos orvosi
műszerekre.
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Műszaki jellemzők

Emissziós teszt

Megfelelőség

Rádiófrekvenciás
emisszió

csoport

A figyelőműszer csak belső
működéséhez használ
rádiófrekvenciás energiát. Ezért,
a rádiófrekvenciás emisszió igen
alacsony, és nem valószínű, hogy
interferenciát okoz a közelben lévő
elektronikus berendezésekkel.

B osztály

A figyelőműszer használható
bármilyen létesítményben, ideértve
az otthoni környezetet is, valamint
minden olyan környezetet, amely
közvetlenül nyilvános,
alacsonyfeszültségű, háztartási
energiahálózathoz csatlakozik.

CISPR 11

Rádiófrekvenciás
emisszió
CISPR 11

Harmonikus
emisszió
IEC 61000-3-2
Feszültségingadozások/villódzás
emisszió
IEC 61000-3-3

Elektromágneses
környezeti útmutató

A osztály

Megfelel

Elektromágneses védelem
A figyelőműszer csak az előírt elektromágneses környezetben
használható. A műszer felhasználójának biztosítania kell, hogy a műszert
csak az alábbiaknak megfelelő elektromágneses környezetben használják:
Védelmi teszt

Elektrostatikus
kisülés (ESD)

80

IEC 60601-1-2
teszt szint

±6 kV
érintkezéssel

Megfelelőség
szintje

±6 kV
érintkezéssel

Elektromágneses
környezeti
útmutató
A padlónak fából,
betonból vagy
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Elektromos

Védelmi teszt

IEC 60601-1-2
teszt szint

Megfelelőség
szintje

IEC 61000-4-2

±8 kV levegő

±8 kV levegő

Gyors elektromos
túláram/áramlöket
IEC 61000-4-4

±2 kV hálózati
vezetékeknél

±2 kV hálózati
vezetékeknél

±1 kV
kimeneti/bemeneti
vezetékeknél

±1 kV
kimeneti/bemeneti
vezetékeknél

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

±1 kV differenciál
módban

±1 kV differenciál
módban

±2 kV normál
módban

±2 kV normál
módban

<5 % UT
(>95% UT esés)
0,5 cikluson át

<5 % UT
(>95% UT esés)
0,5 cikluson át

40% UT
(60% UT esés) 5
cikluson át

40% UT
(60% UT esés) 5
cikluson át

70% UT
(30% UT esés) 25
cikluson át

70% UT
(30% UT esés) 25
cikluson át

Feszültségesések,
rövid
megszakítások
és feszültségingadozások az
áramellátásban
IEC 61000-4-11
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Elektromágneses
környezeti
útmutató
kerámia
burkolólapból kell
készülnie. Ha a
padló műanyagburkolatú, a
relatív
páratartalomnak
legalább 30%nak kell lennie.
A hálózati
tápfeszültség
minősége feleljen
meg a
szokványos
és/vagy kórházi
környezetben
elvárhatónak.
A hálózati
tápfeszültség
minősége feleljen
meg a
szokványos
és/vagy kórházi
környezetben
elvárhatónak.
A hálózati
tápfeszültség
minősége feleljen
meg a
szokványos
és/vagy kórházi
környezetben
elvárhatónak. Ha
a figyelőműszernek
áramkimaradás
során is folyamatosan működnie
kell, ajánlott a
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Műszaki jellemzők

Védelmi teszt

Hálózati
frekvencia
(50/60 Hz)
mágneses tereIEC
61000-4-8

Megjegyzés:
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IEC 60601-1-2
teszt szint

Megfelelőség
szintje

<5 % UT
(95% UT esés) 5
másodpercen át

<5 % UT
(95% UT esés) 5
másodpercen át

3 A/m

3 A/m

Elektromágneses
környezeti
útmutató
figyelőműszert
szünetmentes
áramforrás
segítségével
vagy
akkumulátorokkal
táplálni.
A hálózati
frekvencia
mágneses
terének a
szokványos vagy
kórházi
környezetben
elvárható
szintűnek kell
lennie.

UT a váltakozó áramú tápfeszültség szintje a teszt
érték alkalmazása előtt.
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Elektromos

Védelmi teszt

Vezetett RF IEC
61000-4-6

IEC 60601-1-2
teszt szint

3 Vrms
150 kHz-80 MHz

Megfelelőség
szintje

3 Vrms

Elektromágneses
környezeti
útmutató
A hordozható
és mobil
rádiófrekvenciás
távközlési
eszközök nem
használhatók a
figyelőműszer
bármely
részéhez,
beleértve a
kábeleket is,
közelebb, mint az
adó
frekvenciájára
vonatkozó
egyenlet alapján
számított
elkülönítési
távolság.
Javasolt
elkülönítési
távolság
150 kHz –
80 MHz:
d = 1,2 √P
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Műszaki jellemzők

Védelmi teszt

Sugárzott
rádiófrekvencia
IEC 61000-4-3
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IEC 60601-1-2
teszt szint

20 V/m
80 MHz - 2,5 GHz

Megfelelőség
szintje

20 V/m

Elektromágneses
környezeti
útmutató
80 MHz –
800 MHz:
d = 0,18 √P
800 MHz 2,5 GHz:
d = 0,35 √P
ahol P a
rádióadó gyártó
által megadott,
wattban (W)
kifejezett
névleges
maximális
kimeneti
teljesítménye, d
pedig a javasolt
elkülönítési
távolság
méterben (m).
A rögzített
rádiófrekvenciás
adók helyszíni
elektromágneses
vizsgálata által
meghatározott
térerősségének
minden
frekvencia
tartományban
kisebbnek kell
lennie, mint az
adott tartomány
megfelelőségi
szintje.
A következő
szimbólummal
jelölt
berendezések
közelében
interferencia
fordulhat elő: .
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Elektromos

Védelmi teszt

megjegyzés:
megjegyzés:

IEC 60601-1-2
teszt szint

Megfelelőség
szintje

Elektromágneses
környezeti
útmutató

80 MHz-re és 800 MHz-re a magasabb
frekvenciatartományt kell alkalmazni.
Ezek az irányelvek nem feltétlenül érvényesek minden
helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését
befolyásolja a szerkezetek, tárgyak és személyek általi
elnyelés és visszaverés.

a

A fix adók, mint pl. rádió bázisállomások (mobil, vezeték nélküli), telefonok, földi
mobil rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádiós műsorszórás, TV műsorszórás térerőssége
nem jelezhető előre elméleti úton teljes pontossággal. A telepített RF adókból származó
elektromágneses mező nagyságát javasolt helyszíni elektromágneses beméréssel
meghatározni. Ha abban a környezetben, ahol a készüléket használják, a vonatkozó RF
megfelelőségi szintet meghaladó erősségű elektromágneses mezőt mérnek, meg kell
vizsgálni, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ha rendhagyó működést
tapasztalnak, további intézkedésekre lehet szükség, mint pl. a készülék elfordítása vagy
áthelyezése.
b

A 150 kHz-80 MHz frekvencia-tartomány fölött a térerősségnek 20 V/m alatt kell
lennie.

Javasolt elkülönítési távolságok
Javasolt elkülönítési távolságok a hordozható és mobil
rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a figyelőműszer
között (IEC60601-1-2).
A rádióadó
névleges
maximális
kimeneti
teljesítménye,
W

Elkülönítési távolság az adó frekvenciája
szerint

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

150 kHz80 MHz
d=1,2 √P

80 MHz800 MHz
d=1,2 √P
0,12
0,38
1,2
3,8
12
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800 MHz2,5 GHz
d=2,3 √P
0,23
0,73
2,3
7,3
23

85

Műszaki jellemzők
A fenti táblázatban nem szereplő névleges maximális kimeneti
teljesítményű adók esetében a méterben (m) kifejezett javasolt
elválasztási távolság, d, a rádióadó frekvenciájának megfelelő
egyenlet alapján becsülhető meg, ahol a P az adó, gyártó által
megadott, wattban (W) kifejezett maximális névleges kimeneti
teljesítménye.
megjegyzés: 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a magasabb
frekvenciatartományhoz tartozó elválasztó távolságot
kell alkalmazni.
megjegyzés: Ezek az irányelvek nem feltétlenül érvényesek minden
helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését
befolyásolja a szerkezetek, tárgyak és személyek általi
elnyelés és visszaverés.

Elektromos és kommunikációs kábelek
Kábelek
791001, Hálózati
kábel, ÉszakAmerika
RJ11
kommunikációs
kábel (a 048127
kommunikációs
adapter készlet
része)
RJ45
kommunikációs
kábel (a 048127
kommunikációs
adapter készlet
része)
15 pólusú D
típusú kimeneti
csatlakozó kábel
(a 063755 D/A
konverter készlet
része)
RS232 monitor
kábel (a 063755
D/A konverter
készlet része)
060606, 12 V
váltóáramú
adapter kábel
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Maximális
hosszúság

Megfelelel az alábbi
szabványoknak:

3m

3m

0,5 m (1,7 ft.)

3m

RF emisszió, CISPR 11, B osztály /
1. osztály
Harmonikus emisszió IEC 61000-32
Feszültségingadozás/flikkeremisszió
IEC 61000-3-3
Elektrostatikus kisülés (ESD), IEC
61000-4-2
Gyors elektromos
túláram/áramlöket, IEC 61000-4-4
Túlfeszültség, IEC 61000-4-5
Vezetett RF IEC 61000-4-6
Sugárzott RF, IEC 61000-4-3

0,5 m (1,7 ft.)

0,7 m (2,3 ft.)
nem
hosszabbított
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Részegységek és felhasználói interfész

Részegységek és felhasználói interfész
Kijelzők
Grafikus LCD
kijelző
Két numerikus
mező
Riasztási sáv

(128 x 64 képpont)75 mm x 53 mm-es LED
háttérvilágítással.
egyenként 3 számjeggyel, 22 x 14 mm-es
7 szegmensű LED-del.
sárga, piros

Kezelőszervek és jelzőfények
Előlap

Be/Ki kapcsoló; Riasztás némítás/Riasztás
némítási menü gomb; Kontraszt/Érték
módosítás gomb; Esemény/Haza gomb;
Következő/Menü gomb.

Csatlakozók
Előlap
Hátlap
Oldallap

CO2 bemeneti csatlakozó
Csíptető csatlakozó
Váltakozó áramú hálózati adapter,
kommunikációs adapter és gáz kimenet
csatlakozók
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