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1. Bevezetés
1.1. Bevezetés
A Capnostream™35 hordozható légzésmonitor PM35MN, Microstream™ EtCO2 és
Nellcor™ SpO2 Technologies érzékelővel (a továbbiakban Capnostream™35 vagy
monitor) helyes és biztonságos használatához olvassa el figyelmesen ezt a kezelői
kézikönyvet és a Microstream™ etCO2 mintavételi vezetékekhez (FilterLines™, a
továbbiakban mintavételi vezetékek), valamint az SpO2-érzékelőkhöz mellékelt
használati útmutatót. A készülék használata a jelen utasítások, az óvintézkedések
és a műszaki jellemzők teljes megértését és szigorú betartását követeli meg.

1.2. Biztonsággal kapcsolatos
információk
1.2.1.

Általános

FIGYELMEZTETÉS:
Ha bizonytalan bármely mérés pontosságát illetően, először
ellenőrizze alternatív eszközökkel a páciens életfunkcióit, majd
vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a monitor.

FIGYELMEZTETÉS:
A monitor nem használható apnoemonitorként.

FIGYELMEZTETÉS:
A monitort korai figyelmeztető eszköznek kell tekinteni. Ha a trend a
páciens oxigénellátásának csökkenésére utal, laboratóriumi cooximéterrel elemezni kell a vérmintákat a páciens állapotának teljes
megértéséhez.
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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FIGYELMEZTETÉS:
A páciens biztonsága érdekében ne helyezze a műszert olyan helyre,
ahonnan esetleg a páciensre eshet. A monitor rögzítése esetén
győződjön meg arról, hogy a rögzítés biztonságos.

FIGYELMEZTETÉS:
A vezetékeket (SpO2-érzékelő és mintavételi vezeték) a beteg
közelében óvatosan vezesse, nehogy a beteg testére vagy nyakára
gabalyodjanak.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne emelje meg a monitort az SpO2-érzékelő kábelénél vagy a
mintavételi vezetéknél fogva, mert azok leválhatnak a monitorról, és
így a monitor a páciensre eshet.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne helyezzen olyan tárgyakat a monitor köré, amelyek miatt a
vizuális riasztásjelzők nem láthatók, illetve a hangriasztások nem
hallhatók.

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 berendezések.

FIGYELMEZTETÉS:
A megadottól eltérő tartozékok, jelátalakítók, érzékelők és kábelek
használata megnövekedett sugárzáshoz és/vagy a berendezés
és/vagy a rendszer csökkent zavartűréséhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS:
Az egyszer használatos tartozékok újrafelhasználása
keresztszennyeződéssel járhat a páciensre nézve, vagy ronthatja a
monitor működését.
2
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FIGYELMEZTETÉS:
A CO2-mérési értékeket, a légzésszámot, a pulzoximetriás mérési
értékeket és a pulzusjeleket az érzékelők nem megfelelő
felhelyezése, bizonyos környezeti tényezők és bizonyos
páciensállapotok is befolyásolhatják.

FIGYELMEZTETÉS:
A monitor használatát csak orvos írhatja elő, és csak szakképzett
egészségügyi személyzet működtetheti.

FIGYELMEZTETÉS:
A berendezésen tilos módosításokat végrehajtani.

FIGYELMEZTETÉS:
Ha a kalibrálást nem a vonatkozó szervizkézikönyvben leírtak szerint
hajtja végre, előfordulhat, hogy a monitor rosszul lesz kalibrálva.
Rosszul kalibrált monitor esetén az eredmények pontatlanok
lehetnek.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használjon sérültnek látszó páciensmonitorozó-rendszert,
érzékelőt, kábelt, csatlakozót vagy képernyőt. A sérült berendezések
használatát szüntesse be, és ellenőriztesse őket képzett
szervizszakemberrel.

FIGYELMEZTETÉS:
A készülék használata közben ne végezzen szerviz- vagy
karbantartási munkákat.

Vigyázat:
Ha a monitort a műszaki leírásban feltüntetett tartományon kívül
eső feltételek mellett tárolják vagy szállítják, az befolyásolja a
monitor teljesítményét, és a monitor károsodását okozza.
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FIGYELMEZTETÉS:
Ne szállítson sérült vagy hibás lítiumcellákat és akkumulátorokat légi
úton.

Megjegyzés:
A hőmérsékletérzékelők kikapcsolják a monitort, ha az meghaladja a
megengedett hőmérsékletet.
A monitorhoz kizárólag orvosi célokra alkalmas készülékek csatlakoztathatók.
A monitor lényegi teljesítményének kihasználásához a következő paraméterek
pontos megjelenítésére van szükség: A kilélegzett és belélegzett levegő széndioxid- (CO2-) szintje és légzésszám a kapnográfiás monitoringnál, illetve a vér
artériás oxigéntelítettsége (SpO2) és pulzusszám pulzoximetriás monitoringnál. Ha
a páciens figyeléséhez mindkét funkciót használják, a készülék megjeleníti az
összes fenti paramétert.

1.2.2.

MR-vizsgálat

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használjon oximetriás érzékelőket mágneses rezonanciás
képalkotási (MR-) vizsgálat során. Az áramütés égési sérülést
okozhat. Az érzékelők befolyásolhatják az MR-képet, és az MRegység befolyásolhatja az oximetriás mérések pontosságát.

FIGYELMEZTETÉS:
Mágneses rezonanciás (MR-) vizsgálat során ne használja a FilterLine
H Set Infant/Neonatal vagy a VitaLine H Set Infant/Neonatal eszközt.
A FilterLine H Set Infant/Neonatal eszköz az MR-vizsgálat során
történő használata a páciens sérülését okozhatja.
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FIGYELMEZTETÉS:
MR-vizsgálat során a monitort helyezze az MR-berendezésen kívülre.
Amikor a monitort az MR-berendezésen kívül használják, az etCO2
figyelése a FilterLine XL segítségével történik. Referencia: 4.10.5 A
CO2 monitorozása MR-vizsgálat alatt, 80. oldal.

Vigyázat:
Ha MR-vizsgálatok során olyan CO2-mintavételezési vezetéket
használ, amelynek a nevében a H betű is szerepel (ami azt jelzi, hogy
párás környezetben való használatra lett tervezve), műtermékek
jelenhetnek meg az MR-felvételen. Ilyenkor H betű nélküli
mintavételi vezetékek használata javasolt. A mintavételi vezetékek
listájával kapcsolatban lásd: 8.1 Microstream EtCO2 egyszer
használatos eszközök, 187. oldal.

1.2.3.

Riasztások

FIGYELMEZTETÉS:
Ne kapcsolja ki a hallható riasztást, ha az a páciens biztonságát
veszélyeztetheti.

FIGYELMEZTETÉS:
A készülékriasztásokra mindig azonnal válaszoljon, mert bizonyos
műszaki/riasztási körülmények között a beteg figyelése
megszakadhat.

FIGYELMEZTETÉS:
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a riasztási határértékek
megfelelőek-e a monitorozott páciens számára.

FIGYELMEZTETÉS:
Mielőtt a hallható riasztást ideiglenesen kikapcsolná, ellenőrizze a
kikapcsolás időtartamát.
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FIGYELMEZTETÉS:
Ne állítson be előre különböző vagy nem megfelelő riasztási
határértéket ugyanazon vagy egy hasonló berendezésen egy adott
osztályon, mert az veszélyeztetheti a páciens biztonságát.

1.2.4.

Tűzveszély

FIGYELMEZTETÉS:
Amikor a monitort anesztetikumokkal, dinitrogén-oxiddal vagy nagy
koncentrációjú oxigénnel együtt használja, a gázkimenetet
csatlakoztassa gázgyűjtő rendszerhez.

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

FIGYELMEZTETÉS:
A mintavételi vezeték 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
használja a készüléket, nehogy a mintavételi vezeték vagy a sebészi
kendők meggyulladjanak.

1.2.5.

Elektromosságra vonatkozó
óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:
Az áramütés veszélye miatt a monitor burkolatát csak szakképzett
szervizszakember veheti le. A készülék belsejében nincsenek
felhasználó által javítható részek.
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FIGYELMEZTETÉS:
A pácienst érő áramütés megelőzése érdekében csak olyan
berendezéshez csatlakoztassa, amelynek áramkörei elektromosan
szigeteltek.

FIGYELMEZTETÉS:
A monitort csak a monitorral szállított tápegységgel használja.

FIGYELMEZTETÉS:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a monitort kizárólag
földelt hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS:
A monitor csak kórházi minősítésű aljzathoz csatlakoztatható. A
csatlakozódugót megfelelően huzalozott aljzatba kell illeszteni; ha
nem áll rendelkezésre megfelelő aljzat, akkor képzett
villanyszerelőnek kell felszerelnie egyet a vonatkozó
villamosenergiai előírásoknak megfelelően. Ne használjon
hosszabbítókábeleket vagy bármely típusú adaptert. A tápkábelnek
és a dugasznak épnek és sértetlennek kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne csatlakoztassa fali kapcsolóval vagy fényvezérlővel irányított
csatlakozóaljzathoz.

FIGYELMEZTETÉS:
Mérje meg a monitorral kapcsolatos átvezetési áramot, valahányszor
külső eszközt csatlakoztat a soros porthoz. Az átvezetési áram nem
lépheti túl a 100 mikroamperes értéket.
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Vigyázat:
Minden, a monitorhoz csatlakoztatott USB-eszközt (kivéve a
flashmemória-meghajtókat) vagy számítógépet akkumulátorról,
vagy az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő tápellátásról (16.
szakasz, orvosi elektronikai rendszerek), vagy az IEC 60601-1
szabványnak megfelelő leválasztó transzformátorról (16. szakasz,
orvosi elektronikai rendszerek) kell működtetni.

Vigyázat:
Az összes jelbemeneti és -kimeneti (I/O) csatlakozó kizárólag az IEC
60601-1 szabványnak megfelelő (16. szakasz, gyógyászati villamos
rendszerek) készülékekkel használható. További külső eszközöknek
a monitorhoz való csatlakoztatása növelheti a házra vagy a
páciensre ható átvezetési áramot. A kezelő és a páciens biztonsága
érdekében vegye figyelembe az IEC 60601-1 szabvány 16. szakasz,
gyógyászati villamos rendszerek előírásait. Mérje meg az átvezetési
áramot annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, nem áll
fenn az áramütés veszélye.

Vigyázat:
Azon helyiség vagy épület elektromos szerelvényeinek, amelyben a
monitort használni kívánják, meg kell felelniük azon ország
szabályozási előírásainak, ahol a berendezést használni fogják.

Vigyázat:
A tápkábelnek, a dugasznak és a csatlakozóaljzatnak mindig
könnyen elérhetőnek kell lennie arra az esetre, ha a műszert gyorsan
áramtalanítani kell.

1.2.6.

Elektromágneses interferencia

A monitor az elvégzett tesztek során megfelelt az IEC 60601-1-2 szabvány szerinti,
orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeknek. Ennek a szabványnak az
a célja, hogy elfogadható védelmet nyújtson a szokásos kórházi üzembe helyezés
során fellépő káros interferenciával szemben.
Ugyanakkor, mivel nő a rádiófrekvenciát kibocsátó készülékek, valamint az egyéb
elektromos zajforrások száma az egészségügyi intézményekben (például
8
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mobiltelefonok, hordozható rádió adó-vevők, elektromos berendezések),
előfordulhat, hogy a nagy mértékű interferencia, amely a forrás közelségéből vagy
erősségéből ered, zavarni fogja a készülék működését.

FIGYELMEZTETÉS:
A monitor közelében működtetett nagyfrekvenciájú
elektrosebészeti berendezések interferenciába léphetnek a
monitorral, ami hibás mérési adatokat eredményezhet. Ne használja
a monitort magszpintomográfiás berendezések (MRT, NMR, NMT)
közelében, mert ez megzavarhatja a monitor működését.

1.3. Meghatározások
Megjegyzés:
A megjegyzések célja olyan eljárások vagy állapotok kiemelése,
amelyek egyébként félreérthetők lennének vagy figyelmen kívül
hagynák azokat, valamint a látszólag ellentmondásos vagy nem
egyértelmű helyzetek tisztázása.

Vigyázat:
A „Vigyázat” feliratok olyan eljárásokra hívják fel a figyelmet,
amelyek pontatlan végrehajtása a berendezés károsodását vagy
megsemmisülését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS:
A „Figyelmeztetés” feliratok a berendezés működtetéséhez,
tisztításához és karbantartásához kapcsolódó veszélyes vagy
kockázatos helyzetekre hívják fel a figyelmet, amelyek a kezelő vagy
a páciens személyi sérülését vagy halálát okozhatják.

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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1.4. Kapcsolatfelvétel a technikai
támogatási szolgálattal
A monitorral kapcsolatos bármilyen technikai probléma esetén lépjen kapcsolatba
a helyi szervizközponttal vagy a Covidien technikai támogatási szolgálatával a
következő elérhetőségeken:
Észak-Amerika: Tel.: 1-888-ORIDION (674-3466), Fax: (781) 453-2722;
Észak-Amerikán kívül: Tel.: +1 (972) 2-589-9104, Fax: +1 (972) 2-582-8868;
E-mail: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com

1.5. Jelölések
A monitor házán a következő jelölések szerepelnek:
1. táblázat A monitoron szereplő jelölések
Jelölés

Leírás
A monitor be-/kikapcsoló gombja
Akkumulátor-/tápellátásjelző
Kezdőképernyő gomb
Vissza gomb
Riasztások ideiglenes elnémítása

Enter gomb nyilakkal

BF típusú, defibrillátorbiztos védelem
Gázbemenet
10
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Jelölés

Leírás
Gázkimenet
CO2-port jelzője
Micro SD-kártya portja

12 V DC

Nellcor SpO2 csatlakozása

USB flash memória csatlakozója

Monitor csatlakozása
Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC)
Kizárólag orvosi rendelvényre
Vigyázat: olvassa el a mellékelt dokumentumokat!
Kövesse a használati útmutatót (kék színű)
Az elektromos és elektronikus berendezések
leselejtezésére vonatkozó irányelv
Nem ionizáló elektromágneses sugárzás
Vezeték nélküli kapcsolatra vonatkozó
szabályozás (Ausztrália)
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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Jelölés

Leírás
IPX besorolás
ETL jelölés

CE jelölés
Sorozatszám
Katalógusszám
Gyártás dátuma
Gyártó

1.6. Kinek szól ez a kézikönyv?
A következőknek érdemes elolvasniuk a jelen kézikönyvet:
•

a monitort használni szándékozó egészségügyi szakemberek;

•

a berendezések az intézményi irányelveknek való megfeleléséért felelős
műszaki vezetők;

•

a páciensadatok letöltését végző kutatók vagy laboratóriumi személyzet;

•

a monitor számítógéphez csatlakoztatását végző műszaki szakemberek.

FIGYELMEZTETÉS:
Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelémében ez a készülék
kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.
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1.7. Jótállás és jogi nyilatkozatok
1.7.1.

Jótállás

In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty
and disclaimer, the English version shall prevail.
A garancia és a jogi nyilatkozat angol és a lefordított verziói közti eltérések esetén
minden esetben az angol nyelvűszöveg a mérvadó.
-------------------Oridion Medical 1987 Ltd. („Oridion Medical”) – Oridion monitorokra vonatkozó
jótállás:
A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS az Oridion Medical 1987 Ltd. („Oridion”) által
gyártott páciensmonitorokra („Termékek”) vonatkozik. A jelen korlátozások mellett
az Oridion szavatolja, hogy a Termékek – ha azokat az Oridion vagy annak hivatalos
forgalmazója szállítja – a kiszállítást követő két (2) évig, de legkésőbb a gyártást
követő 27 hónapig mentesek lesznek az anyag- és gyártási hibáktól, továbbá meg
fognak felelni az Oridion által az adott Termékkel kapcsolatban közzétett, a gyártás
időpontjában érvényes műszaki jellemzőknek. Ez a korlátozott jótállás nem terjed
ki (i) azokra a Termékekre, amelyek vásárlása nem hivatalos harmadik féltől történt;
(ii) azokra a Termékekre, amelyek használata vagy kezelése nem
rendeltetésszerűen történt, amelyek használata során baleset történt, amelyeken
az Oridion írásos engedélye nélkül lezárt részeket nyitottak fel, amelyeken
módosítások, jogosulatlan javítások vagy üzembe helyezési munkálatok lettek
végrehajtva, vagy bármilyen olyan okból történő meghibásodáskor, amely az
Oridion ellenőrzésén kívül esik, ideértve a vis majort; és (iii) azokra a Termékekre,
amelyekről eltávolították, olvashatatlanná tették vagy módosították a
sorozatszámot, a típusszámot vagy bármely más azonosítót, és (iv) azokra a
Termékekre amelyek nem az Oridion FilterLine™ egyszer használatos termékeivel
együtt voltak használva. Ezenkívül ez a korlátozott jótállás nem terjed ki a
Termékek olyan környezetben való használatára, vagy olyan fajta felhasználásra,
ami nem felel meg az Oridion előírásainak, illetve nem terjed ki a Vásárló által
okozott hibákra és az utasítások figyelmen kívül hagyásából vagy a
gondatlanságból eredő hibákra. Az Oridion saját döntése alapján javítja vagy
cseréli a sérült Termékeket. Mielőtt visszaküldené a Termékeket, a Vásárló köteles
beszerezni egy vásárlói visszáru-engedélyezési (RMA) számot az Oridiontól vagy
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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annak valamelyik hivatalos szervizközpontjától, valamint a Termék beszerzési
számlájának egy másolatát. Az ügyfél kizárólagos felelőssége a termék
kiválasztása, használata, hatékonysága, hatásossága és a célnak való
megfelelősége.

Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") - Warranty for Oridion Monitors:
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion
Medical 1987 Ltd. (“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein,
Oridion warrants that Products, when delivered by Oridion or its authorized
distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27
months following the date of production, will be free from defects in material and
workmanship and will substantially conform to published Oridion specifications for
the respective Products and in effect at the time of manufacture. This limited
warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii)
Products that have been subject to misuse, mishandling, accident, alteration,
neglect, opening of any sealed components without Oridion's written approval,
fire, lightening, or other peril, , unauthorized repair or installation, or from any
other cause beyond Oridion's reasonable control, including force majeure; (iii)
Products that have had the serial number, model number or any other
identification markings removed, modified or rendered illegible; and (iv) Products
that have been used with accessory consumable products other than
Oridion’s FilterLine™ products. Furthermore, this limited warranty shall not apply to
the use of Products in an application or environment that is not within Oridion
specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer.
Oridion at its sole discretion will replace or repair the damaged Products. Customer
may not return Products without first obtaining a customer return material
authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers
and a copy of the Product purchase invoice. Customer shall be solely responsible
for the selection, use, efficacy, efficiency and suitability of the Products.

1.7.2.

Jogi nyilatkozatok

A VÁSÁRLÓ AZ ORIDION PÁCIENSFIGYELŐ ESZKÖZÖKÖN ÉS/VAGY AZ ORIDION
KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLLOKBAN MEGJELENŐ PARAMÉTEREKET (IDEÉRTVE
BÁRMILYEN ÉS VALAMENNYI, A CO2-RE, AZ SpO2-RE, AZ AKTUÁLIS INTEGRATED
PULMONARY INDEX™ ÉS TOVÁBBI KAPCSOLÓDÓ INDEXEKRE ÉS
KONFIGURÁCIÓKRA, VALAMINT JELZŐ RIASZTÁSI ÉRTESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ
14
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HIVATKOZÁSOKAT) ÉS/VAGY AZ ORIDION PÁCIENSFIGYELŐ ESZKÖZÖKRŐL
NYOMTATÓRA VAGY USB-MEMÓRIAESZKÖZRE, ILLETVE JÓVÁHAGYOTT
RENDSZEREKRE LETÖLTÖTT JELENTÉSEKBEN SZEREPLŐ EREDMÉNYEKET
(„ADATOK”) EGYEDÜL ÉS KIZÁRÓLAG BETEGELLÁTÁS CÉLJÁRA HASZNÁLHATJA
FEL. A VÁSÁRLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ORIDION PÁCIENSFIGYELŐ
ESZKÖZÖKRŐL TOVÁBBÍTOTT ADATOKAT TILOS ÁTVINNI, KICSERÉLNI VAGY MÁS
MÓDON TOVÁBBÍTANI, ÉS HOGY AZ ORIDION NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE
FELELŐSSÉGET AZ ÁTVITT, KICSERÉLT VAGY MÁS MÓDON TOVÁBBÍTOTT ADATOK
PONTOSSÁGÁÉRT VAGY TELJESSÉGÉÉRT. A VÁSÁRLÓ TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL
VESZI, HOGY NEM ÉRTÉKESÍTHETI AZ ADATOKAT, NEM ADHATJA ŐKET LICENCBE,
ILLETVE SEMMILYEN MÁS MÓDON NEM BOCSÁTHATJA AZOKAT KERESKEDELMI
FORGALOMBA SEM RÉSZBEN, SEM TELJES EGÉSZÉBEN. AZ ADATOK BÁRMILYEN
MÁS FELHASZNÁLÁSA VAGY TOVÁBBÍTÁSA MÁS RENDSZEREKBE A VÁSÁRLÓ VAGY
MÁSIK FÉL ÁLTAL (A FELHASZNÁLÓ NEVÉBEN), AZ ORIDIONNAL KÖTÖTT
KÜLÖNÁLLÓ LICENCMEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁT KÉPEZI, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT
A KERESKEDELMI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ JÓHISZEMŰ TÁRGYALÁST IS.
A VÁSÁRLÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ORIDION AZ ADATOKAT
JELEN ÁLLAPOTUKBAN BIZTOSÍTJA, ÉS ELHÁRÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST IS.
A JELEN DOKUMENTUM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁSOK JELENTIK AZ EGYEDÜLI
ÉS KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGVÁLLALÁST A VÁSÁRLÓ FELÉ A HIBÁS VAGY AZ
ELŐÍRÁSOKNAK NEM MEGFELELŐ TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN, ÉS EZEK A
VÁSÁRLÓ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATAI A HIBÁS VAGY AZ
ELŐÍRÁSOKNAK NEM MEGFELELŐ TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN. JELEN JÓTÁLLÁS
MINDEN MÁS KIFEJEZETT, JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT VAGY VÉLELMEZETT
JÓTÁLLÁS HELYÉBE LÉP, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ
JÓTÁLLÁST, VALAMINT MINDEN MÁS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG HELYÉBE LÉP
AZ ORIDION RÉSZÉRŐL. AZ ORIDION SEMMILYEN ESETBEN SEM FELEL A
HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VÁSÁRLÓ ÁLTALI BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEIÉRT.
AZ ORIDION NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN SZEMÉLYEKET, ILLETVE
INGÓ VAGY INGATLAN VAGYONTÁRGYAT ÉRINTŐ, BÁRMILYEN OKBÓL FAKADÓ
SÉRÜLÉSÉRT VAGY KÁRÉRT. AZ ORIDION ELHÁRÍT BÁRMILYEN ÉS MINDENNEMŰ
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES,
BÜNTETŐJOGI VAGY MÁS HASONLÓ KÁROKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET,
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, A HASZNÁLATI ÉRTÉK
ELVESZTÉSÉT, AZ ELMARADT JÖVEDELMET VAGY AZ ÜZLETMENETET VAGY JÓ
HÍRNEVET ÉRINTŐ KÁROKAT, FÜGGETLENÜL AZ INTÉZKEDÉS JELLEGÉTŐL, AKÁR
SZERZŐDÉSES, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE),
SZIGORÚ TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGELMÉLETEN VAGY
MÉLTÁNYOSSÁGI ELVEKEN ALAPUL, MÉG AKKOR IS, HA AZ ORIDION VÁLLALATOT
TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN VESZTESÉGEK VAGY KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK
LEHETŐSÉGÉRŐL.

CUSTOMER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO
CO2, SpO2, CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND
RELATED INDICES AND CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS)
WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S
COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT IN REPORTS DOWNLOADED
FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR USB MEMORY
STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT DATA
TRANSMITTED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE
TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND
THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR THE ACCURACY
OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. CUSTOMER FURTHER
ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE
THE DATA, IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE
WITH OTHER SYSTEMS, WHETHER BY CUSTOMER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF,
SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION,
INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO, COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED
IN GOOD FAITH.
CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED
“AS-IS” AND THAT ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
THE WARRANTIES PROVIDED IN THIS DOCUMENT CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE
AND EXCLUSIVE LIABILITY FOR DEFECTIVE OR NONCONFORMING PRODUCTS AND
SHALL CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR DEFECTIVE
OR NONCONFORMING PRODUCTS. THESE WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER
16
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WARRANTIES EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND ARE IN LIEU OF ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF
ORIDION FOR DAMAGES. IN NO EVENT SHALL ORIDION BE LIABLE FOR CUSTOMER’S
COSTS OF PROCURING SUBSTITUTE PRODUCTS.
ORIDION WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS
OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY RESULTING FROM ANY CAUSE
WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER SIMILAR DAMAGES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE, LOSS OF
REVENUES OR DAMAGES TO BUSINESS OR REPUTATION, REGARDLESS OF THE
FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, EVEN IF
ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
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2. A termék áttekintése
A fejezet végén található Capnostream™35 működés-ellenőrzési lap a telepítési,
üzembe helyezési és elindítási folyamatok leegyszerűsítésére szolgál. Fénymásolja
le a kézikönyv működés-ellenőrzési lapját, és a monitor üzembe helyezésekor
pipálja ki a megtett lépéseket a működés-ellenőrzési lapon.

2.1. Áttekintés
Ez a kézikönyv a monitor üzembe helyezésével és működtetésével kapcsolatban
nyújt útmutatást.
A Capnostream™35 hordozható légzésmonitor PM35MN, Microstream™ EtCO2 és
Nellcor™ SpO2 Technologies érzékelővel egy hordozható, betegágy mellett
elhelyezhető monitor, amely a páciens következő paramétereit figyeli
folyamatosan:
•

Kilélegzett szén-dioxid (etCO2) – a szén-dioxid szintje a kilélegzett
levegőben

•

Légzésszám (RR)

•

Oxigéntelítettség (SpO2)

•

Pulzusszám (PR)

A monitor emellett egy úgynevezett Integrated Pulmonary Index™ (a továbbiakban
IPI) értéket is biztosít, amely a páciens légzési állapotának egyszerű jellemzésére
szolgáló, a monitor által mért négy főbb paramétert integráló számérték. Az
indexben a következő paraméterek vannak integrálva: etCO2, RR, SpO2 és PR. A
készülék kizárólag ezt a négy paramétert használja az IPI kiszámításához, más
paramétereket nem vesz figyelembe.
Ezenkívül a monitor megadja az óránkénti apnoék számát (A/hr) (más néven ASA –
Apnoe szaturációs riasztás), valamint egy oxigéndeszaturációs indexet (ODI) is,
amelyek segítségével azonosíthatók és számszerűsíthetők az apnoés és
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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oxigéndeszaturációs események a 22 évesnél idősebb páciensek esetében, az
alábbiak szerint:
A/hr: a páciens által tapasztalt (legalább 10 másodperces) légzésszünetek száma az
elmúlt egy óra alatt (a kezdőképernyőn) vagy az óránként előforduló szünetek
átlaga egy adott időszakban (az Apnea [Apnoe] és az O2 Desaturation [O2deszaturáció] képernyőn).
ODI: azon alkalmak száma, amikor az SpO2 értéke legalább 4%-kal csökkent a
kiindulási értékhez képest, és legfeljebb 240 másodperc alatt visszatért a kiindulási
értékre az elmúlt egy óra alatt (a kezdőképernyőn), vagy az óránként előforduló
csökkenések átlaga egy adott időszakban (az Apnea [Apnoe] és az O2 Desaturation
[O2-deszaturáció] képernyőn).

2.2. Alkalmazási terület
A Capnostream™35 hordozható kapnográf/pulzoximéter szakképzett egészségügyi
szakemberek munkáját hivatott segíteni a következők biztosításával: a belélegzett
és kilélegzett levegő szén-dioxid-koncentrációja és a légzésszám, az artériás
oxigéntelítettség (SpO2) és a pulzusszám folyamatos nem invazív monitorozása
felnőtt, gyermek és újszülött pácienseken. A pulzoximéter mozgás közben vagy
mozdulatlan állapotban, jó vagy rossz perfúziós állapotban lévő pácienseknél is
használható.
A Capnostream™35 ezenkívül az integrated pulmonary index (IPI), az apnoe per óra
(A/hr) és az oxigéndeszaturációs index (ODI) értékeit is biztosítja az orvos számára.
Az IPI csak gyermek és felnőtt páciensek esetében alkalmazható. Az A/hr és az ODI
értékei csak 22 éves és ennél idősebb páciensek esetében alkalmazhatók.
A készülék kórházban, kórház típusú intézményekben, kórházba szállítás, valamint
a nem kórházban történő sürgősségi ellátás során, beleértve a földi és légi
szállítást, alkalmazható.

2.3. Gombok, jelzők és csatlakozók
Az alábbiakban a monitor elöl-, hátul- és oldalnézete látható, amelyek a kijelzőt, a
vezérlőgombokat és a külső csatlakozási pontokat mutatják be.
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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2.3.1.

A monitor előlapja

A monitor előlapi vezérlőinek leírása alább található. Referencia: 1. ábra A monitor
előlapja, alább.
1. ábra A monitor előlapja

1 2

3

6

20
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4
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5

9
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Címke

Név

Leírás

Címke

Név

Leírás

1

Be/kikapcsológomb

Be-, illetve
kikapcsolja a
monitort.

6

Vissza
gomb

Visszalépteti a
felhasználót
az előző
képernyőre.

2

Akkumulátor/
tápellátás
jelzője

Az
akkumulátor
és a tápellátás
állapotát
mutatja.

7

Kezdőképernyő
gomb

Visszalépteti a
felhasználót a
kezdőképernyőre.

3

Közepes
prioritású
riasztás LEDjelzője

A
folyamatban
lévő közepes
prioritású
riasztás
állapotát
mutatja.

8

Menu
(Menü)
gomb

Megnyitja a
Menu (Menü)
képernyőt, és
lehetővé teszi
az egyes
menüpontok
kiválasztását.

4

Magas
prioritású
riasztás LEDjelzője

A
folyamatban
lévő magas
prioritású
riasztás
állapotát
mutatja.

9

Riasztásnémító gomb

Két percre
elnémítja a
riasztásokat.

5

Környezeti
világítás
érzékelője

Érzékeli a
környezeti
világítás
erősségét, és
hozzáigazítja
a képernyő
fényerejét.

10

Enter
gomb és
nyilak

Navigáláshoz
és a
menüpontok
kiválasztásáh
oz
használható.
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2.3.2.

A monitor hátlapja

2. ábra A monitor hátlapja
1

2
Címke

Funkció

Leírás

1

Csatlakozó

A monitor és opcionális tartozékok
csatlakoztatásához használható.

2

Termékcímke

22
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2.3.3.

Monitor jobb és bal oldali panelje

3. ábra A monitor jobb oldali nézete

1

2

3

4
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Címke

Funkció

Leírás

1

CO2 bemeneti
csatlakozóportja

Port a Microstream CO2-mintavételi
vezeték csatlakoztatásához

2

Gázkimenet

A gázgyűjtő rendszer csatlakoztatásához,
arra az esetre, ha a monitort anesztetikus
gázok jelenlétében használják. A
gázkimenet egy 3/32 hüvelykes belső
átmérőjű csővezetékkel használható
karmantyús csatlakozó.

3

Micro SD-port

A micro SD-kártya portja

4

12 V DC csatlakozó
portja

Váltóáramú adapter csatlakoztatásához

24
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4. ábra A monitor bal oldali nézete
1

2

3

Címke

Funkció

Leírás

1

Nellcor SpO2-érzékelő
portja

Port a Nellcor SpO2-érzékelő
csatlakoztatásához

2

USB-csatlakozó portja

Port az USB flash meghajtó
csatlakoztatásához

3

Mini USB-port

Mini USB-port; technikai
támogatáshoz
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2.3.4.

Kijelzőképernyő-lehetőségek

A monitor többféle kijelzőképernyőt biztosít a különböző felhasználók és
intézmények igényeinek megfelelően.

2.3.5.

Monitorozási kijelzőképernyők

A monitor többféle megfigyelési kijelzőképernyőt biztosít, amelyek az alábbiakban
olvashatók. A készülék első bekapcsolásakor az 1. alapértelmezett kezdőképernyő
jelenik meg. Alapértelmezés szerint a készülék első bekapcsolásakor az 1., a 2. és a
3. kezdőképernyő érhető el. A képernyők közötti váltáshoz nyomja meg a jobb
vagy bal nyilat az Enter gombon.
Egy másik kezdőképernyő kijelző is beállítható alapértelmezettként az Institutional
Defaults (Intézményi alapértelmezett beállítások) opcióval; ennek leírását
lásd: 11.1.8 A kezdőképernyő konfigurációja , 228. oldal.
1.

1. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2-, RR-, SpO2-, és PR-értékek CO2és SpO2-hullámformával (ez az alapértelmezett kezdőképernyő gyári
beállítása)

2.

2. alapértelmezett megjelenítési mód: IPI nélküli numerikus kezdőképernyő

3.

3. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2-, RR-, SpO2- és PR-értékek IPI
trendgrafikonnal

4.

4. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2- és RR-értékek CO2hullámformával

5.

5. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2-, RR-, SpO2-, és PR-értékek CO2hullámformával

6.

6. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2-, RR-, SpO2-, és PR-értékek SpO2hullámformával

7.

7. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2-, RR-, SpO2-, PR- és IPI-értékek
SpO2-hullámformával

8.

8. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2-, RR-, SpO2-, PR- és IPI-értékek
CO2-hullámformával

9.

9. alapértelmezett megjelenítési mód: EtCO2-, SpO2-, ODI-, RR-, A/hr- és PRértékek IPI trendgrafikonnal

Példák az alábbi képernyőkön láthatók.
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5. ábra 1. kezdőképernyő
1

2

3

8

4

5

7

6

Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

3

CO2-hullámforma

A páciens CO2 értékeit hullámformaformátumban jeleníti meg.

4

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2-páciensadatai.

5

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

6

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.

7

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

8

SpO2- (pletizmográf)
hullámforma

A páciens SpO2 értékeit hullámforma
formátumban jeleníti meg.
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6. ábra 2. kezdőképernyő
1

2

Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

3

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2páciensadatai.

4

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

5

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

6

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.
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7. ábra 3. kezdőképernyő
1

2

3

4

7

5

6

8

Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2-páciensadatai.

3

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

4

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

5

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

6

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.

7

IPI értéke

Az aktuális páciens Integrated Pulmonary
Index (IPI) értéke.

8

IPI-trend
hullámformája

Aktuális beteg IPI-értékének trendje hullám
formában
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8. ábra 4. kezdőképernyő
1

2

3

4

5

Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor töltöttségi
szintjét és a hálózati kábel csatlakoztatási állapotát.

2

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a riasztások és
más üzenetek.

3

EtCO2páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2-páciensadatai.

4

RRpáciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

5

CO2hullámforma

A páciens CO2 értékeit hullámforma-formátumban
jeleníti meg.
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9. ábra 5. kezdőképernyő
1

2

3

4

5

6

7
Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2-páciensadatai.

3

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

4

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

5

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

6

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.

7

CO2-hullámforma

A páciens CO2 értékeit hullámformaformátumban jeleníti meg.
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10. ábra 6. kezdőképernyő
1

2

3

4

5

6

7

Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2-páciensadatai.

3

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

4

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

5

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

6

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.

7

SpO2- (pletizmográf)
hullámforma

A páciens SpO2 értékeit hullámforma
formátumban jeleníti meg.
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11. ábra 7. kezdőképernyő
1

2

3

4

5

6

7

8
Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2-páciensadatai.

3

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

4

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

5

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

6

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.

7

IPI értéke

Az aktuális páciens Integrated Pulmonary
Index (IPI) értéke.

8

SpO2- (pletizmográf)
hullámforma

A páciens SpO2 értékeit hullámforma
formátumban jeleníti meg.
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12. ábra 8. kezdőképernyő
1

2

3

4

5

6

7

8
Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2páciensadatai.

3

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

4

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

5

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

6

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.

7

IPI értéke

Az aktuális páciens Integrated
Pulmonary Index (IPI) értéke.

8

CO2-hullámforma

A páciens CO2 értékeit hullámformaformátumban jeleníti meg.
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13. ábra 9. kezdőképernyő
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Címke

Funkció

Leírás

1

Tápellátásjelzők

Megjelenítik a cserélhető akkumulátor
töltöttségi szintjét és a hálózati kábel
csatlakoztatási állapotát.

2

EtCO2-páciensadatok

Az aktuális páciens etCO2-páciensadatai.

3

Üzenetmező

Az a terület, amelyen megjelennek a
riasztások és más üzenetek.

4

SpO2-páciensadatok

Az aktuális páciens SpO2-páciensadatai.

5

ODI-páciensadatok

Az aktuális beteg oxigéndeszaturációs
indexszel kapcsolatos adatai.

6

RR-páciensadatok

Az aktuális páciens RR-páciensadatai.

7

A/hr-páciensadatok

Az aktuális beteg óránkénti apnoeadatai.

8

PR-páciensadatok

Az aktuális páciens PR-páciensadatai.

9

IPI-trend
hullámformája

Az aktuális beteg Integrated Pulmonary
Index- (IPI-) értékének trendje hullám
formátumban.
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A felhasználó a következőképpen módosíthatja a megjelenítési képernyőt:
1.

A készülék bekapcsolásakor az 1. alapértelmezett kezdőképernyő jelenik
meg.

2.

A kezdőképernyőn nyomja meg a jobb nyilat az Enter gombon.

3.

Megjelenik a 2. alapértelmezett kezdőképernyő.

4.

Nyomja meg többször egymás után a jobb nyilat az Enter gombon a
kezdőképernyőkön való végiglépkedéshez.

5.

A kiválasztott kezdőképernyő a monitor kikapcsolásáig aktív marad. A
készülék ismételt bekapcsolásakor az 1. alapértelmezett kezdőképernyő
jelenik meg.

6.

Másik kezdőképernyő kiválasztásához alapértelmezettként – úgy, hogy az
alapértelmezett maradjon a készülék kikapcsolását követően is – használja az
Institutional Defaults (Intézményi alapértelmezett beállítások) lehetőséget.
Referencia: 11.1.8 A kezdőképernyő konfigurációja, 228. oldal.

2.3.6.

Monitor kikapcsolása

A monitor kikapcsolásához kövesse a következő lépéseket:
1.

Távolítsa el a CO2-mintavételi vezetéket és az SpO2-érzékelőt a páciensről; ha
megnyitott egy pácienslapot, zárja be azt be.

2.

Nyomja le 2–3 másodpercig az On/Off (Be-/kikapcsoló) gombot a monitor
kikapcsolásához.

2.3.7.

Navigálás a képernyőn

Mozgás a képernyő területén:
1.

A képernyő területén való mozgáshoz használja a nyilakat.

2.

Amikor a képernyő választható beállítások/paraméterek listáját mutatja,
amelyek mindegyike módosítható további választási lehetőségek
megjelenítéséhez, a kiválasztott szakasz körül egy keret jelenik meg. Nyomja
meg az Enter gombot azon beállítás/paraméter kiválasztásához, amelyet
módosítani szeretne. A kiválasztáshoz a fel- és lefelé mutató nyilakat is
használhatja.
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14. ábra Minta paraméterbeállítási képernyő

A bal oldalon inaktív nyilak, a jobb oldalon pedig más formájú, aktív nyilak
láthatók.
A betűk és számok megadása a következőképpen történik:
1.

Ha a kurzor a képernyő olyan részén található, ahol lehetséges betűk és
számok beírása, egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn.

2.

A billentyűzeten a nyílgombokkal navigálhat. Amikor a kurzort a beírni kívánt
betűre/szám fölé viszi, nyomja meg az Enter gombot.

3.

Ha befejezte az adatbevitelt, navigáljon a Done (Kész) lehetőségre, és nyomja
meg az Enter gombot.

Az időpont, dátum és egyéb módosítások beállításához lásd: 2.3.8 Dátum, idő, nyelv
és egyéb beállítások megadása, alább.

2.3.8.

Dátum, idő, nyelv és egyéb beállítások
megadása

A dátum és az időpont a következőképpen módosítható:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A menü első beállítása a Setup > Alarm Setup (Beállítások > Riasztások
beállítása). Nyomja meg a lefelé mutató nyilat az Enter/navigációs gombon a
System Setup (Rendszerbeállítások) lehetőségre lépéshez, majd nyomja meg
az Enter gombot.

3.

A jobbra mutató nyíllal navigáljon a Date and Time (Dátum és időpont)
lehetőséghez, majd nyomja meg az Enter gombot.
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4.

Válassza ki az első ablakot, amelyet frissíteni kíván, és nyomja meg az Enter
gombot.

5.

A nyilakkal navigáljon a megjeleníteni kívánt értékhez, majd nyomja meg az
Enter gombot. Végezze el a kívánt módosítást, majd nyomja meg az Enter
gombot.

6.

További módosítások elvégzéséhez navigáljon a következő frissíteni kívánt
ablakhoz, majd ismételje meg a fenti folyamatot.

7.

Ha kész, navigáljon az Apply (Alkalmaz) ablakra, majd nyomja meg az Enter
gombot.

A nyelvek és más beállítások a következő módon módosíthatóak:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A menü első beállítása a Setup > Alarm Setup (Beállítások > Riasztások
beállítása). Nyomja meg a lefelé mutató nyilat az Enter/navigációs gombon a
System Setup (Rendszerbeállítások) beállításra lépéshez, majd nyomja meg
az Enter gombot.

3.

A jobbra és a lefelé mutató nyíllal lépjen a keresett ablakra, majd nyomja meg
az Enter gombot.

4.

A nyilakkal navigáljon a megjeleníteni kívánt értékhez, majd nyomja meg az
Enter gombot. Végezze el a kívánt módosítást, majd nyomja meg az Enter
gombot.

5.

További módosítások elvégzéséhez navigáljon a következő frissíteni kívánt
ablakhoz, majd ismételje meg a fenti folyamatot.

6.

A módosítások végrehajtásához lépjen vissza a kezdőképernyőre a
Kezdőképernyő gomb használatával.

2. táblázat Elérhető megjelenítési beállítások a System (Rendszer) képernyőn

38

Paraméter

Alapértelmezett

Beállítások

Date and Time (Dátum és
időpont)

Nem
alkalmazható

Nem alkalmazható
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Paraméter

Alapértelmezett

Beállítások

Language (Nyelv)

English (angol)

English (angol), French
(francia), German (német),
Spanish (spanyol), Italian
(olasz), Dutch (holland),
Swedish (svéd), Norwegian
(norvég), Japanese (japán)

Event Marking Mode
(Eseménymegjelölési mód)

Detailed
(Részletes)

Quick (Gyors), Detailed
(Részletes)

Graphical Trend Display
(Trendgrafikon
megjelenítése)

4 Hour (4 óra)

1, 2, 4, 8, 12 Hour (óra)

Tabular Trend Increment
Display (Trendlépték
táblázatos megjelenítése)

30 sec (30 mp)

1, 5, 15, 30 sec (másodperc),
1, 5, 15, 30 Min (perc), 1 hour
(óra)

Graphical Trend Display
Mode (Trendgrafikon
megjelenítése mód)

Recorded
(Rögzített)

Calendar (Naptár), Recorded
(Rögzített)

Nurse Call (Nővérhívó)

Disabled
(Letiltva)

Disabled, Enabled (Letiltva,
Engedélyezve)

Home Trend Display View
(Kezdőképernyő
trendmegjelenítési nézete)

1 Hour (1 óra)

1, 2, 4 Hour (óra)

Daylight Savings Time
(Nyári időszámítás)

Off (Ki)

Off (Ki), On (Be)

Brightness Index
(Fényerő indexe)

Auto
(Automatikus)

Auto (Automatikus) 7, 8, 9, 10

2.3.8.1.

Billentyűzet zárolása

A felhasználó zárolhatja a billentyűzetet, például a páciens általi véletlen
módosítások elkerülése érdekében, vagy más okokból. A billentyűzet zárolásához
tegye a következőket:
1.

A billentyűzet zárolásához nyomja meg legalább két másodpercig az Enter
gombot. A képernyőn megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a billentyűzet
zárolva van.
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2.

A billentyűzet zárolásának kioldásához nyomja meg legalább két
másodpercig az Enter gombot. A képernyőn megjelenik egy üzenet, amely
jelzi, hogy a billentyűzet zárolása fel lett oldva.

2.3.8.2.

Képernyő-időtúllépés

Ha egy percig nincs felhasználói interakció, az összes beállítási képernyő (a Szerviz
üzemmód képernyőit kivéve) visszaáll az utoljára használt képernyőre. Ha az
időtúllépés egy folyamatban lévő módosítás közben lép érvénybe, a módosítás
nem megy végbe.

2.3.8.3.

Daylight savings time (Nyári időszámítás)

A monitor képes automatikusan a nyári időszámítás szerint mutatni az időt a
Windows CE definíciói alapján. A nyári időszámításra való automatikus váltás a
következőképpen állítható be:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A menü első beállítása a Setup (Beállítások). Nyomja meg a jobbra, majd a
lefelé mutató nyilat az Enter/navigációs gombon a System Setup
(Rendszerbeállítások) lehetőségre lépéshez, majd nyomja meg az Enter
gombot.

3.

Navigáljon a Daylight Savings Time (Nyári időszámítás) beállításra, és
nyomja meg az Enter gombot.

4.

Válassza az On (Be) lehetőséget, és nyomja meg az Enter gombot.

5.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.
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2.3.9.

Capnostream™35 – Működésellenőrzési lap

A monitor gyors üzembe helyezéséhez kövesse az alábbiakban felsorolt
utasításokat:

□

1. Távolítsa el a monitor csomagolását.

Vegye ki monitort és a tartozékokat a dobozból.
Ellenőrizze, hogy a mellékelt csomagolási listában szereplő tételek benne vannak-e
a csomagban.

□

2. Helyezze be az akkumulátort.

Az ezzel kapcsolatos utasításokat lásd: 3.2.2 A cserélhető akkumulátor behelyezése,
45. oldal.

□

3. Kapcsolja be a monitort.

Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert a monitor jobb oldali paneljén található,
12 V-os DC portba.
Csatlakoztassa az adapterkábelt a váltóáramú hálózati áramforráshoz.
A monitor előlapján található akkumulátor-/tápellátásjelző kigyullad.
A monitor bekapcsolásához nyomja meg az előlapon található be/kikapcsológombot
. A képernyő kivilágosodik, jelezve, hogy a monitor be van
kapcsolva.

□

4. Módosítsa a dátumot, az időt vagy a nyelvet.
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□
□

5. Állítsa be a pácienstípust és az üzemmódot.

6. A kezdőképernyők közötti váltáshoz nyomja meg a jobbra vagy balra
mutató nyilat az előlap navigációs padon.

□

7. Ellenőrizze a riasztási határértékeket (Menu>Setup>Alarm Setup>Select
Alarm [Menü>Beállítások>Riasztási beállítások>Riasztás kiválasztása], majd
válassza ki a riasztást és válassza ki a határértéket).

□

8. Nyisson meg egy páciensesetet (Menu>Action>Patient Admit
[Menü>Műveletek>Páciens felvétele]).

□

9. Csatlakoztasson egy mintavételi vezetéket.

Nyissa ki a CO2 bemeneticsatlakozó-reteszét a monitor jobb oldali paneljén, és
csatlakoztassa a megfelelő mintavételi vezetéket a CO2 bemeneti csatlakozójához
ennek a résznek a tetején.
Csatlakoztassa a mintavételi vezetéket a pácienshez a mintavételi vezetékhez
mellékelt használati útmutatóban leírtak szerint. A mintavételi vezeték
csatlakozóját az óramutató járásával megegyező irányba kell becsavarni a monitor
CO2-csatlakozójába ütközésig, így biztosítva biztonságos csatlakozását a
monitorhoz. Ezáltal biztosítható, hogy a mérések alatt ne szivárogjon gáz a
csatlakozási pontnál és a mérések a lehető legpontosabbak legyenek.

□

10. Csatlakoztasson egy SpO2-érzékelőt.

Csatlakoztassa szorosan az SpO2 hosszabbítókábelét a monitor SpO2érzékelőportjához a monitor bal oldali paneljén, majd csatlakoztassa a megfelelő
SpO2-érzékelőt a hosszabbítókábelhez.
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Csatlakoztassa az SpO2-érzékelőt a pácienshez a használati útmutatójában leírtak
szerint.

□

11.

Amint egyik vagy mindkét érzékelő csatlakoztatva lett a monitorhoz, az

készen áll a használatra. A páciensadatoknak néhány másodpercen belül meg
kell jelenniük a képernyőn.

□

12.

Ha szükséges, tekintse meg a trendeket (Menu>Trend> Graphical

Trend or Tabular Trend [Menü>Trend> Trendgrafikon vagy Trendtáblázat]).

□

13.

Igény szerint állítsa be az adatátvitelt (a csatlakoztatási tartozékok külön

vásárolhatók meg) (referencia: 5.4 Adatátvitel, 160. oldal).
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3. Üzembe helyezés
Ez a fejezet a monitor fizikai részegységeit ismerteti, valamint a monitor a
használathoz való beállításának módját.

3.1. A monitor kicsomagolása és
ellenőrzése
Csomagolja ki a monitort, és ellenőrizze az összes részegységet, mielőtt bármilyen
további lépést tenne.
A monitor kicsomagolása és ellenőrzése:
1.

Óvatosan vegye ki monitort és a tartozékokat a dobozból.

2.

Ellenőrizze, hogy a mellékelt csomagolási listában szereplő tételek benne
vannak-e a csomagban:

3.

a.

Monitor

b.

Elektromos tápkábel (AC-kábel)

c.

Váltóáramú adapter DC-kábellel

d.

Cserélhető akkumulátor

e.

Kezelői kézikönyv

f.

Rövid útmutató a monitorhoz

g.

Kiegészítő dokumentációt tartalmazó CD (a jelen kézikönyv további
nyelveken)

Vizsgáljon meg minden egyes részegységet.

Ha bármelyik részegység sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a helyi
képviselettel.
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A monitor kicsomagolásakor keletkező hulladékok kezeléséről a helyi előírásoknak
megfelelően kell gondoskodni.

3.2. Akkumulátorok
3.2.1.

Akkumulátorok

A készülék részét képezi egy, a felhasználók által nem hozzáférhető belső
akkumulátor, valamint egy cserélhető akkumulátor. Mindkét akkumulátor lítiumion akkumulátor.

FIGYELMEZTETÉS:
Az egységet mindig a cserélhető akkumulátort behelyezve kell
üzemeltetni annak érdekében, hogy legyen tartalék áramforrás egy
esetleges pillanatnyi vagy átmeneti áramkimaradás esetén.

Vigyázat
A készülék tartós 60 °C fölötti tárolása esetén csökkenhet az
akkumulátorok teljesítménye.

3.2.2.

A cserélhető akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor a következő módon helyezhető be:
1.

Csúsztassa az akkumulátort címkével lefelé a monitor aljában lévő
akkumulátortartóba a monitor hátlapja felé.

2.

Tolja be teljesen az akkumulátort, amíg kattanást nem hall. Ekkor az
akkumulátor megfelelően van behelyezve.
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15. ábra A monitor alja a behelyezett akkumulátorral.

1

2

Címke

Funkció

Leírás

1

Akkumulátor

A monitorba behelyezett akkumulátor.

2

Fekete színű
csúszka

Fekete színű csúszka az akkumulátortartó
kinyitásához.

3.

Az akkumulátor eltávolítása vagy cseréje esetén nyissa ki a monitor
akkumulátortartóját a fekete csúszka balra csúsztatásával.

4.

Az akkumulátor magától kiold. Teljesen húzza ki az akkumulátort.

Vigyázat:
Ajánlott, hogy a cserélhető akkumulátor mindig be legyen helyezve
a készülékbe. Ha a cserélhető akkumulátor nincs behelyezve, az
egység megfelelően fog üzemelni váltóáramról, és nagyon rövid
ideig képes a beépített akkumulátorról is működni
(akkumulátorcsere/működés közbeni csere esetén), ha azonban a
hálózati áramellátás bármilyen okból megszakad, a monitor csak
korlátozott ideig fog működni, amíg a beépített akkumulátor le nem
merül.
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Vigyázat:
Csak a monitorhoz mellékelt akkumulátort szabad a monitorral
használni. Más akkumulátorok nem biztos, hogy megfelelően
fognak működni.

Vigyázat:
A monitorhoz mellékelt akkumulátort nem szabad más készülékkel
használni.
Az akkumulátorikon a cserélhető akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.
Referencia: 3.2.5 Az akkumulátor és a hálózati csatlakozások jelzőfényei‚ 48. oldal.

3.2.3.

Az akkumulátor és a hálózati
áramellátás használata

Ha áramkimaradás van, miközben a monitor hálózati tápellátásról működik, a
monitor automatikusan átvált a cserélhető akkumulátorra, és azt használja
áramforrásként. Ha a cserélhető akkumulátor lemerült, a monitor beépített
akkumulátora korlátozott ideig képes az áramellátást biztosítani, amíg a
felhasználó behelyez egy másik cserélhető akkumulátort, vagy csatlakoztatja a
monitort a hálózati tápellátáshoz.
A monitor elején található akkumulátor-/tápellátásjelző (

) jelzi az

akkumulátor/tápellátás állapotát ahogyan az a következő részben le van írva: 3.2.5
Az akkumulátor és a hálózati csatlakozások jelzőfényei, 48. oldal.
A monitor a cserélhető akkumulátorral hozzávetőlegesen 3 óráig képes üzemelni.
A monitor az állandó beépített akkumulátorral 20 percen át működőképes. A
beépített akkumulátort csak az akkumulátorcsere idejére ajánlott használni,
tartósan nem.
Mindkét akkumulátor akkor töltődik, amikor a készülék hálózati tápellátáshoz
csatlakozik. A töltési idő legfeljebb 5 óra, ha a készülék ki van kapcsolva és
legfeljebb 8 óra, ha a készülék be van kapcsolva. A cserélhető akkumulátor az
akkumulátortöltőben is feltölthető (lásd: 8.2 Elérhető tartozékok, 189. oldal).
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Az ikon az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi állapotát jelzi. Amikor már csak
kb. 30 percnyi üzemidő van hátra az akkumulátor lemerüléséig, a BATTERY LOW
(Az akkumulátor töltöttsége alacsony) figyelmeztető üzenet jelenik meg.

3.2.4.

Az akkumulátor működés közbeni
cseréje

A monitor rendelkezik egy állandó, beépített akkumulátorral, amely lehetővé teszi
az akkumulátorcserét működő monitor esetén akkor is, ha a készülék nem
csatlakozik a tápellátáshoz. A fentiekben ismertetettek szerint vegye ki a cserélhető
akkumulátort, és helyezzen be egy másikat.
Ha a monitor csatlakozik a hálózati tápellátáshoz, mind az állandó beépített
akkumulátor, mind a külső cserélhető akkumulátor töltődik.

3.2.5.

Az akkumulátor és a hálózati
csatlakozások jelzőfényei

Az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hálózati tápellátás csatlakozását minden
használat előtt ellenőrizni kell.
Töltse fel a cserélhető akkumulátort, amikor a BATTERY LOW (Az akkumulátor
töltöttsége alacsony) tájékoztató üzenet megjelenik a képernyőn. Az akkumulátor
feltöltéséhez ellenőrizze, hogy a monitor csatlakozik-e a váltóáramú hálózati
áramforráshoz, vagy használja a külső akkumulátortöltőt.
A monitor elején található akkumulátor-/tápellátásjelző (
akkumulátor/tápellátás állapotát az alábbiak szerint:
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) jelzi az

•

A jelző zöld színnel világít, ha a monitor csatlakozik a hálózati
tápellátáshoz, és mindkét akkumulátor teljesen fel van töltve.

•

A jelző narancssárga színnel világít, ha a monitor csatlakozik a hálózati
tápellátáshoz, és mindkét akkumulátor töltődik.

•

A jelző piros színnel világít, ha a monitor csatlakozik a hálózati
tápellátáshoz, és az egyik vagy másik akkumulátor hibás működés miatt
nem töltődik.
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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•

A jelző nem világít, ha a monitor nem csatlakozik a hálózati tápellátáshoz.

A képernyőn megjelenik egy jelző (
), ha a cserélhető akkumulátor be van
helyezve, és jelzi az akkumulátor aktuális állapotát. Ez a jelző villog, ha a cserélhető
akkumulátor töltöttségi szintje alacsony (referencia: 3.2.3 Az akkumulátor és a
hálózati áramellátás használata, 47. oldal).
A képernyőn megjelenik egy jelző ( ), ha a beépített akkumulátor nincs feltöltve.
Ebben az esetben a cserélhető akkumulátor működés közbeni cseréje nem
lehetséges, és a készüléket csatlakoztatni kell a hálózati tápellátáshoz a beépített
akkumulátor feltöltése érdekében. Ha a jelző azután is megjelenik, hogy a
készüléket csatlakoztatta a hálózati tápellátáshoz, a készülék szervizelésre szorul.
Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a következő címen:
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
A normál működés érdekében mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor/tápellátásjelző zölden vagy narancssárgán világít a monitor használata közben.
Ez biztosítja, hogy az akkumulátor töltődjön használat közben, és a monitor elő
legyen készítve egy esetleges áramkimaradásra. A páciens szállítása esetén az
egységet le lehet választani a hálózatról és szállítani a pácienssel együtt. Ügyelni
kell arra, hogy az átszállítást követően a monitort visszakapcsolják hálózati
áramforrásra.

3.2.6.

Az akkumulátor kezelése

Vigyázat:
A cserélhető akkumulátort ne merítse vízbe, mert ez
meghibásodáshoz vezethet.

Vigyázat:
Az akkumulátort mindig a monitorba helyezve vagy a külső
akkumulátortöltővel töltse fel (referencia: 8.2 Elérhető tartozékok,
189. oldal), hogy elkerülje az esetleges felforrósodást, kiégést vagy
megszakadást.
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3.2.7.

Az akkumulátor tárolása

A cserélhető akkumulátort az eszközből kivéve kell tárolni. Az akkumulátor
automatikus önkisütési funkcióval rendelkezik. Az akkumulátor töltöttségi szintjét
rendszeresen ellenőrizni kell. Az akkumulátort az alábbiak szerint kell tárolni:
Az akkumulátor hűvös, száraz helyen tárolandó, a monitoron kívül. Az akkumulátor
töltöttsége az idő múlásával csökken. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez a
használat előtt töltse újra az akkumulátort.
A kivett akkumulátor optimális tárolási hőmérséklete a szobahőmérséklet. Az
akkumulátorokat a következő hőmérséklet-tartományban kell tárolni:
•

Kevesebb mint egy 1 hónapig: –20 és +50oC között

•

1–3 hónapig: –20 és +40oC között

•

3 hónap és 1 év között: –20 és +20oC között

3.2.8.

Az akkumulátor ártalmatlanítása

Vigyázat:
Az elhasználódott akkumulátort ne égesse el, mert felrobbanhat.
Az akkumulátorok ártalmatlanítását vagy újrahasznosítását a vonatkozó helyi
előírások és újrahasznosítási utasítások figyelembevételével kell elvégezni.

3.2.9.

Beépített akkumulátor

A beépített akkumulátor nem távolítható el, azt a felhasználó nem kezelheti.

3.2.10. Monitortartó-lemez
A monitor hátlapja egy 75 mm-es VESA szabványos tartólemezhez illeszthető.
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3.2.11. Működtetés helikopteres szállítás
közben
Ha a készüléket egy helikopterbe szerelik fel szállítás közbeni használatra, a
következőket kell figyelembe venni:
A készüléket egy VESA tartóval és egy monitortartó lemezzel kell felszerelni úgy,
hogy a készülék alja párhuzamos legyen a helikopter padlózatával. A készüléket
úgy kell felszerelni, hogy a vezérlőket az ápolószemélyzet könnyen elérje, és a
képernyőt is tisztán lássa.

3.3. Időszakos karbantartás
Ha az intézményben létezik időszakos karbantartási adatbázis, naplózza a monitor
időszakos karbantartását és a kalibrálási eljárásait ebben az adatbázisban.
Az időszakos karbantartást 24 havonta kell elvégezni az üzembe helyezés
dátumától kezdve.
Kalibrálásra az első 1200 órás használatot (vagy 12 hónapot) követően
(amelyik hamarabb bekövetkezik) van szükség, majd 4000 használati óránként
(vagy 12 havonta) (amelyik hamarabb bekövetkezik). A kalibrálásig hátralévő
üzemórák száma a monitor szervizképernyőjén látható. A kalibrálással és az egyéb
karbantartási eljárásokkal kapcsolatos részletekért lásd: 6. Megelőző karbantartás,
173. oldal.
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4.

Üzemeltetés
4.1. A monitor bekapcsolása

Ez a rész a monitor bekapcsolását ismerteti.

Vigyázat:
A monitor a páciens állapotának megítélésében csak kiegészítő
eszköz. A monitor eredményeit mindig a klinikai jelekkel és
tünetekkel együttesen kell értékelni.

Vigyázat:
A műszer megfelelő működése érdekében csak Microstream™ etCO2
egyszer használatos eszközöket és Nellcor SpO2-érzékelőket
használjon.
A készülék bekapcsolásához tegye a következőket:
1.

Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert a monitor jobb oldalán található 12 Vos DC csatlakozóportba.

2.

Csatlakoztassa a tápkábelt a váltóáramú adapterhez.

3.

Csatlakoztassa a tápkábelt külső áramforráshoz.

4.

Ha a monitor hálózati tápellátásról működik, az akkumulátor-/tápellátásjelző
zölden vagy sárgán világít. Ha szükséges, a monitor korlátozott ideig képes
akkumulátorról is működni; a részleteket lásd: 3.2.3 Az akkumulátor és a
hálózati áramellátás használata , 47. oldal.

5.

Nyomja meg a monitor előlapján található Be-/kikapcsológombot (
A monitor bekapcsol, és a képernyő kivilágosodik.
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Vigyázat:
Ha a monitor előlapján található akkumulátor-/tápellátásjelző (
) pirosan világít vagy nem világít, az azt jelenti, hogy a
monitor kizárólag akkumulátorról üzemel, és nem fog tovább
működni, ha az akkumulátor lemerül.

Vigyázat:
Ha a piros és sárga riasztási jelzőfények nem gyulladnak ki, vagy a
hangszóró nem ad ki hangot, a monitor nem használható, és
szervizelésre kell küldeni.
6.

A készülék alapértelmezett üzemmódja az EMS-t engedélyező üzemmód,
amikor a monitor egy CO2-mintavételi vezeték és egy SpO2-érzékelő
csatlakoztatása után azonnal alkalmas a monitorozás megkezdésére.

7.

Ha az EMS üzemmód le lett tiltva a készüléken, bekapcsoláskor a monitoron a
következő üzenet jelenik meg:

16. ábra Trendmemória-üzenet

8.

Ebben az esetben nyomja meg a No (Nem) lehetőséget a páciens
monitorozásának folytatásához, vagy nyomja meg a Yes (Igen) lehetőséget új
páciens monitorozásához és a korábbi adatok törléséhez. Ekkor a monitor egy
CO2-mintavételi vezeték és egy SpO2-érzékelő csatlakoztatása után azonnal
alkalmas a monitorozás megkezdésére. Az EMS üzemmód engedélyezésével
vagy letiltásával kapcsolatos részletekért lásd: 4.8.3 EMS üzemmód, 69. oldal.
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4.2. A monitor előkészítése egy
páciens számára
Vigyázat:
Ha a monitor bármely reakciója nem megfelelő, ne használja.
Ehelyett forduljon a helyi szervizközponthoz, vagy írjon a
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com címre.
A monitor előkészítése a páciens számára az alábbi lépésekkel végezhető el.
1.

Csatlakoztassa a mintavételi vezetéket, az SpO2-érzékelőt vagy mindkettőt a
monitorhoz a kézikönyv utasításait követve. A mintavételi vezeték és az
érzékelők csatlakoztatásával kapcsolatban lásd: 4.10.2 A FilterLine
csatlakoztatása, 75. oldal és 4.11.1 SpO2-érzékelő csatlakoztatása a monitorhoz,
81 oldal.

2.

Amint a monitorhoz csatlakoztatva van az SpO2-érzékelő, a mintavételi
vezeték vagy mindkettő, a monitor készen áll a használatra.

3.

A kapnográfia funkciót (etCO2) és a pulzoximetria funkciót (SpO2) külön-külön
is lehet használni. Ha csak az egyik funkciót kívánja használni, CSAK az adott
funkciónak megfelelő részegységet csatlakoztassa, és a monitor megfelelően
fog működni.

A monitor egyszerre egy páciens megfigyelésére használható.

4.2.1.

Pácienstípusok

Az alábbiakban felsorolt öt különböző pácienstípust ismeri fel a monitor.
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•

Csecsemő/újszülött: születéstől egyéves korig

•

1–3 éves gyermek: egy- és hároméves kor közötti páciensek számára

•

3–6 éves gyermek: három- és hatéves kor közötti páciensek számára

•

6–12 éves gyermek: hat- és tizenkét éves kor közötti páciensek számára
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•

Felnőtt: a 12 éves és ennél idősebb páciensek számára

A pácienstípus a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.
A monitoron az eredeti, alapértelmezett pácienstípus az ADULT (Felnőtt). Ha a
pácienstípust módosítják, az aktuális pácienstípus lesz az alapértelmezett.

FIGYELMEZTETÉS:
A légzési jellemzők kiszámítása eltérően történik a különböző
pácienstípusok esetében. A helyes pácienstípus beállítása ezért
nagyon fontos. A helytelen beállítás a páciens légzésének pontatlan
monitorozásához vezet, és nem megfelelő riasztási határértékeket
eredményezhet, illetve befolyásolja a páciens IPI értékeit.
A pácienstípus módosítása:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A menü első beállítása a Setup > Alarm Setup (Beállítások > Riasztások
beállítása).

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a pácienstípus
ikonjára a nyilak segítségével, és nyomja meg az Enter gombot a legördülő
menü megnyitásához.

17. ábra Pácienstípus legördülő lista

4.

A nyilak segítségével válassza ki a megfelelő pácienst.

5.

Nyomja meg az Enter gombot, és ha szükséges, erősítse meg döntését az
Enter gombbal. Ha a páciens típusa és életkora ütközik egymással, ellenőrizze
a páciens adatait, és végezze el a szükséges módosításokat.
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Pácienssel kapcsolatos események

4.3. Páciensesetek és
páciensazonosítók
A monitor egyszerre egy páciens megfigyelésére használható. Javasolt az összes
pácienst pácienseset használatával nyilvántartani, az alábbiak szerint.
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn navigáljon az Actions>Patient Admit
(Műveletek>Páciens felvétele) lehetőségre, és válassza ki azt.

3.

Szükség esetén módosítsa az automatikusan előállított páciensazonosítót
(amely tartalmazza a készülék szerinti aktuális dátumot) egy olyan számra,
amely az Ön rendszerében alkalmas a páciens azonosítására.

4.

Igény szerint adja meg a páciens adatait. Megjegyzés: a páciensesetek akkor
is megnyithatók, ha nem kíván páciensadatokat megadni.

5.

Keresse meg és válassza a Start Case (Eset megnyitása) lehetőséget a bal
oldalon. Egy ablak értesíti, hogy az eset meg van nyitva, és a gombon a
szöveg a Stop Case (Eset leállítása) feliratra változik.

6.

Egy már elindított eset leállításához navigáljon ugyanerre a képernyőre, és
nyomja meg a Stop Case (Eset leállítása) gombot.

4.4. Pácienssel kapcsolatos
események
A páciens kórtörténetének a monitoron való vizsgálatakor hasznosnak bizonyulhat,
ha rendelkezik egy feljegyzéssel, amelyben olyan pácienseseményeket rögzített,
amelyek befolyással lehettek a mért értékekre. Az eseményeket a következők
szerint lehet a páciens trendrekordjához adni:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn navigáljon az Actions>Events
(Műveletek>Események) lehetőségre, és válassza ki azt. Megnyílik az
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Events (Események) képernyő. Referencia: 18. ábra Event Marking Screen
(Eseménymegjelölés képernyő)‚ 58. oldal.
3.

A Medication (gyógyszer) eseménylista megjelenik a fő képernyőn.
Medication (gyógyszer) típusú esemény hozzáadásához lépjen az adott
eseményre, és nyomja meg az Enter gombot. PaCO2, páciens- vagy
beavatkozási esemény hozzáadásához navigáljon a PaCO2, a Patient
(Páciens) vagy az Intervention (Beavatkozás) gombokhoz, és nyomja meg az
Enter gombot. PaCO2 esetében navigáljon a megfelelő helyre, és állítsa be a
dátumot, az időt és a PaCO2 számát az Enter gomb segítségével. Páciensvagy beavatkozási esemény esetében navigáljon a kívánt eseményhez, és
válassza ki azt.

4.

Ha egy másik eseményt kíván hozzáadni, navigáljon a megfelelő helyre, és
nyomja meg a Text Entry (Szöveg bevitele) gombot, majd írjon be legfeljebb
20 karakternyi szöveget, és adja meg a dátumot és az időt az eseményhez. A
dátum és az időpont múltbeli is lehet.

5.

Ha megadta az esemény adatait, nyomja meg az Enter gombot a
kezdőképernyőre való visszatéréshez. Ha mégsem kívánja megadni az
esemény adatait, nyomja meg a Vissza vagy a Kezdőképernyő gombot a
kezdőképernyőre való visszatéréshez.

A trendrögzítés a korábbiak szerint folytatódik; ha belép egy eseménybe, azzal
nem módosítja a trendrögzítés állapotát.
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18. ábra Event Marking Screen (Eseménymegjelölés képernyő)

A monitoron az alapértelmezett eseménymegjelölési lehetőségek a következők:
3. táblázat Event Markings (Eseménymegjelölés)
MEDICATION
(GYÓGYSZER)

PATIENT (PÁCIENS)

INTERVENTION
(BEAVATKOZÁS)

Fentanyl (Fentanil)

EATING (Étkezés)

OXYGEN (Oxigén)

Versed (Kardioverzió)

DRINKING (IVÁS)

SUCTION (SZÍVÁS)

MIDAZOLAM

COUGHING (KÖHÖGÉS)

ADJ AIRWAY
(LÉGÚT BEÁLLÍTÁSA)

Morphine (Morfium)

AMBULATING (SÉTA)

NARCAN

Demerol

CHEST PT
(MELLKASI FIZIKO.)

ROMAZICON

Propofol

TURNED (MEGFORDÍTÁS)

NEB TX (INHALÁCIÓS
KEZELÉS)

SURFACTANT

SNORING (HORKOLÁS)

STIMULATED
(STIMULÁLÁS)

Other (Egyéb)

OTHER (EGYÉB)

CO2 Insufflation
(CO2-befúvás)
ABG (Artériás vérgázok)
OTHER (EGYÉB)
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késleltetése

Hozzáadhat új eseményeket, és bármely eseménymegjelölést módosíthatja az
intézményi beállítások segítségével. További információkért lásd: 11.1.1 Az
intézményi alapértelmezett beállítások módosítása, 209. oldal.

4.5. Riasztások és pulzushang
hangereje és riasztások
késleltetése
A pácienssel kapcsolatos riasztások és a pulzushang esetében a riasztások
hangerejét hangosabbra vagy halkabbra lehet állítani. A pulzushangot ki is lehet
kapcsolni az SpO2 menü segítségével. Alapértelmezés szerint a pulzushang ki van
kapcsolva.

4.5.1.

Riasztási hangerő

A következő lépésekkel hangosíthatja fel vagy halkíthatja le a riasztási hangerőt.
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a megfelelő helyre, és válassza a Setup >Alarm Volume
(Beállítások > Riasztási hangerő) képernyőt. Nyomja meg az Enter gombot, és
válassza ki a kívánt hangerőt a nyilak segítségével. Az elvégzett módosítások
megőrzéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a
Kezdőképernyő gombot.

3.

Ha a monitoron az alapértelmezett riasztási hangerő van beállítva, akkor a
beállított hangerő aktív marad a monitor kikapcsolását követően is.

A további lehetőségek a riasztási hangerő beállítására az Institutional Defaults
(Intézményi alapértelmezett beállítások) részben a Maximum (Maximális) és az
Audio Off (Hang ki). A riasztási hangerőnek az intézményi beállításokban való
módosítását lásd: 11.1.7.1 Fő monitorbeállítások , 225. oldal.

4.5.2.

Pulzushang hangereje

A pulzushang hangerejét a következőképpen lehet ki- vagy bekapcsolni:
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59

Riasztások és pulzushang hangereje és riasztások késleltetése

1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn navigáljon a Setup>SpO2 Setup (Beállítások>SpO2
beállítása) lehetőségre, és válassza ki azt.

3.

Navigáljon a Pulse Tone (Pulzushang) lehetőséghez, és nyomja meg az Enter
gombot a beállítások megtekintéséhez. Az alapértelmezett érték az Off (Ki).
Navigáljon az On (Be) lehetőségre, és nyomja meg az Enter gombot a
pulzushang bekapcsolásához.

4.

Ezzel visszalép az SpO2-beállítási képernyőre. A kezdőképernyőre való
visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

A pulzushang hangerejét a következők szerint lehet beállítani:
1.

Ha a fentiek szerint kikapcsolta a pulzushangot, nyomja meg az előlapon lévő
Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Setup>Alarm Volume (Beállítások>Riasztási hangerő)
képernyőre. Nyomja meg a lefelé mutató nyilat a képernyő Pulse Volume
(Pulzus hangereje) részére való navigáláshoz. Nyomja meg az Enter gombot,
és válassza ki a kívánt hangerőt a nyilak segítségével. Az elvégzett
módosítások megőrzéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez
nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

4.5.3.

A riasztási hangerő alapértelmezett
beállításai

FIGYELMEZTETÉS:
Az Audio off (Hang kikapcsolása) beállítást (amely a riasztások
állandó elnémítását eredményezi) csak olyan esetben szabad
beállítani az intézményi alapértelmezett beállításokban, ha a
gondozó más eszközökkel is megfigyeli a pácienst, elkerülve ily
módon azt, hogy riasztások észrevétlenek maradjanak.

4.5.4.

Riasztások késleltetése

A riasztások késleltetése a NO BREATH (Nincs lélegzetvétel) riasztás kivételével
minden páciensriasztásra beállítható az alábbiak szerint:
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1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások), majd
a Service (Szerviz) lehetőséget a System Setup (Rendszerbeállítások)
képernyőn.

3.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

4.

Navigáljon az Institutional Defaults>Alarms>Alarm Delay (Intézményi
alapértelmezett beállítások>Riasztások>Riasztások késleltetése) opcióra.

5.

Navigáljon az Enter lehetőséghez, és válassza ki azt az érintett riasztás
esetében.

6.

Navigáljon a kívánt riasztáskésleltetésre, és válassza azt ki. Nyomja meg az
Enter gombot.

7.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

8.

A készülék felkéri, hogy mentse a beállításokat, és állítsa le a készüléket.
Állítsa le a készüléket, majd indítsa újra, hogy megőrizze a módosításokat,
amelyeket éppen elvégzett.

Ha a SatSeconds (Telítettségi másodpercek) lehetőség ki van választva, és egy
SpO2-riasztást vált ki, az bármilyen beállított SpO2-késleltetést felülír, és a riasztás
az SpO2-késleltetés ellenére is aktiválódik.

4.6. A gázgyűjtő rendszer használata
Amikor a monitort anesztetikumokkal, dinitrogén-oxiddal vagy nagy
koncentrációjú oxigénnel együtt használja, a gázkimenetet csatlakoztassa
gázgyűjtő rendszerhez. A gázkimenet egy 3/32 hüvelykes belső átmérőjű
csővezetékkel használható karmantyús csatlakozó.
A gázkimenet itt látható: 3. ábra A monitor jobb oldali nézete, 23. oldal.
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A Szivattyú ki üzemmód használata

4.7. A Szivattyú ki üzemmód
használata
Szívás vagy öblítés végzésekor mindig használja a Pump Off (Szivattyú ki)
üzemmódot. Szivattyú ki üzemmódban a szivattyú működése szünetel, így a
monitor védve van a folyadékok beszívásától, ami meghibásodást okozhat.
Szivattyú ki üzemmódban a CO2-modul szivattyúja KIKAPCSOL egy előre beállított
időtartamra, megakadályozva ily módon, hogy folyadék jusson a monitorba.

FIGYELMEZTETÉS:
Ha a készülék képernyőjén bármikor megjelenik a FilterLine
Blockage (Mintevételi vezeték elzáródása) üzenet, cserélje ki a
mintavételi vezetéket.
A szivattyú üzemmódja a következő módon állítható be:
1.

A monitornak figyelnie kell a CO2-t ahhoz, hogy Pump Off (Szivattyú ki)
üzemmódba lehessen helyezni.

2.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

3.

Navigáljon az Actions (Műveletek) lehetőségre a menüképernyőn, válassza ki,
majd az Actions (Műveletek) képernyőn válassza a Pump Off (Szivattyú ki)
elemet. Nyomja meg az Enter gombot.

4.

A monitor a CO2 mezőben és az üzenetmezőben jelezni fogja a szivattyú
automatikus bekapcsolásáig hátralévő időt.

5.

A Pump Off (Szivattyú ki) normál időtartama 15 perc. Ez módosítható a CO2beállítási képernyőn (időszakosan, a monitor kikapcsolásáig, lásd:4.10.4 A CO2
módosítható paraméterei, 77. oldal), vagy az intézményi alapértelmezett
beállítások képernyőjén (tartósan, lásd: 11.1.1 Az intézményi alapértelmezett
beállítások módosítása, 209. oldal).

6.
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A CO2-szivattyú a beállított időpont előtti bekapcsolásához nyomja meg a
Menu (Menü) gombot az előlapon, majd navigáljon a Pump Off for xx:xx –
Exit Now (Szivattyú ki xx:xx-ig – Kilépés most) lehetőségre, és válassza ki.
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7.

A Pump Off (Szivattyú ki) időtartamának az aktuális időtartamon túli
meghosszabbításához nyomja meg a Menu (Menü) gombot az előlapon, majd
navigáljon az Extend Timer (Időzítés meghosszabbítása) lehetőségre, és
válassza ki azt. Ennek hatására egy újabb Pump Off (Szivattyú ki) időtartam
indul el, amely a beállított Pump Off (Szivattyú ki) időtartammal azonos
hosszúságú.

Amikor a szivattyú kikapcsolt állapotban van, a CO2 monitorozása leáll, és a
képernyőn nem jelenik meg a légzéshullámforma, az etCO2és a légzésszám értéke.
A rendszer továbbra is figyeli az SpO2 értékét és a pulzusszámot.

4.8. További monitorüzemmódok
4.8.1.

Bemutató üzemmód

A Bemutató üzemmód eléréséhez tegye a következőket:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások), majd
a Service (Szerviz) lehetőséget a System Setup (Rendszerbeállítások)
képernyőn.

3.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

4.

Navigáljon a Demo Mode (Bemutató üzemmód) lehetőséghez, és válassza ki
azt. Navigáljon a Bemutató üzemmódban használni kívánt pácienstípushoz,
és válassza ki azt. Nyomja meg az Enter gombot.

5.

Rövid várakozási időt követően a monitor Bemutató üzemmódra vált. Egy
képernyőn megjelenő üzenet jelzi a Bemutató üzemmódot a jobb felső
sarokban, sárga színű háttérrel, fekete színű betűkkel, az idő és a dátum
mellett.

6.

A Bemutató üzemmódból való kilépéshez kapcsolja ki a monitort. Amikor
újraindítja a monitort, az már nem Bemutató üzemmódban fog működni.
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Megjegyzés:
Bemutató üzemmódban a páciens nem lesz monitorozva, még akkor
sem, ha a mintavételi vezeték és az érzékelő csatlakoztatva van. A
monitorozáshoz való visszatéréshez kapcsolja ki és indítsa újra a
monitort.
Amikor a készülék Bemutató üzemmódban van, a trendadatok nem törlődnek. Ha
azonban akkor tekinti meg a trendadatokat, amikor a készülék Bemutató
üzemmódban van, a megjelenő trendadatok bemutató adatok lesznek. Ha a
készüléket kikapcsolják, majd újra bekapcsolják, a készülék az előző páciens
trendadatait fogja mutatni, ha a felhasználó nem törölte azokat (a Yes (Igen)
kiválasztásával, amikor a készülék rákérdez a trendadatok törlésére). Arra az
időszakra, amíg a Bemutató üzemmód volt látható a képernyőn, nem lesznek
elérhető adatok, mivel a készülék nem gyűjtött adatokat, amíg Bemutató módban
volt.

4.8.2.

Paraméter-készenlét üzemmód

A monitor rendelkezik egy olyan beállítással, amellyel külön kapnográfiás és külön
pulzoximetriás paraméter-készenléti üzemmódba lehet állítani. Ha engedélyezett,
ebben az üzemmódban a felhasználó igény szerint aktiválhatja a paraméterkészenlétet. A beállítás célja biztosítani, hogy a monitor riasztást küldjön, amikor a
mintavételi vezeték/érzékelő la van választva a monitorról, ugyanakkor a
felhasználónak lehetőséget adni arra, hogy tetszés szerint letiltsa ezt.
Alapértelmezés szerint a Paraméter-készenlét üzemmód le van tiltva.
Normál üzemmódban (amikor a Paraméter-készenlét üzemmód nincs
engedélyezve) a mintavételi vezeték vagy az SpO2-érzékelő/hosszabbítókábel a
monitorból való eltávolításakor egy üzenet (FilterLine disconnected [FilterLine
leválasztva] vagy SpO2 Sensor Disconnected [SpO2-érzékelő leválasztva]) jelenik
meg a képernyőn, de hangriasztás nem hallható. Az SpO2-érzékelő a páciensről
való eltávolítása hangriasztást fog kiváltani, és a képernyőn megjelenik egy üzenet.
Alapértelmezés szerint a Paraméter-készenlét üzemmód le van tiltva.
Ha a Paraméter-készenlét üzemmód engedélyezve van, és csatlakoztattak egy
mintavételi vezetéket (FilterLine) a monitorhoz, majd eltávolították azt, megszólal
egy közepes prioritású riasztás: FilterLine disconnected (FilterLine leválasztva).
Hasonlóképpen, ha pulzoximetriás érzékelőt/ hosszabbítókábelt csatlakoztattak a
monitorhoz, majd eltávolították azt, megszólal egy közepes prioritású riasztás:
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SPO2 Sensor Disconnected (SpO2-érzékelő leválasztva). A riasztás célja, hogy
megelőzze a mintavételi vezeték/SpO2-érzékelő akaratlan (például a páciens
látogatói általi) leválasztását a monitorról.
A Paraméter-készenlét üzemmód engedélyezésekor az SpO2-érzékelő eltávolítása a
páciensről hangriasztást fog kiváltani, és a képernyőn megjelenik egy üzenet,
akárcsak Normál üzemmódban.
A Paraméter-készenlét üzemmódot a következőképpen lehet engedélyezni:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások), majd
a Service (Szerviz) lehetőséget a System Setup (Rendszerbeállítások)
képernyőn.

3.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

4.

Válassza az Institutional Defaults > Monitor (Intézményi alapértelmezett
beállítások > Monitor) lehetőséget.

5.

Lépjen a Paraméter-készenlét üzemmódra, és nyomja meg az Enter gombot.
Állítsa a Paraméter-készenlét üzemmódot Enabled (Engedélyezve) értékűre,
és nyomja meg az Enter gombot.

6.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot. A készülék felkéri, hogy mentse a beállításokat, és állítsa le a
készüléket – hajtsa végre ezeket a lépéseket.

Ha a Paraméter-készenlét üzemmód engedélyezve van, a következőképpen
aktiválható:
1.

Távolítsa el a mintavételi vezetéket és/vagy az SpO2-érzékelőt a monitorról,
vagy vegye le az SpO2-érzékelőt a páciensről.

2.

Nyomja meg a riasztáselnémító gombot a monitor előlapján (
két másodpercig Paraméter-készenlét üzemmódba lépéshez.

3.

A monitorból a készenlétet jelző sípolás hallatszik, ha a Paraméter-készenlét
üzemmód beállítása sikeres, és a monitor képernyője a következő üzenetet
jeleníti meg a hullámformamezőkben (és az üzenetmezőkben is, egyéb fontos

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

) legalább

65

További monitorüzemmódok

üzenetekkel együtt): CO2 Standby (CO2-készenlét), SpO2 Standby (SpO2készenlét)
Ha a CO2-mintavételi vezeték csatlakoztatva van a monitorhoz, a CO2 esetében a
Paraméter-készenlét üzemmód akkor sem fog megnyílni, ha a riasztáselnémító
gomb az előírtaknak megfelelően be van nyomva. Hasonlóképpen, ha az SpO2érzékelő csatlakoztatva van a monitorhoz és a pácienshez, az SpO2 esetében a
Paraméter-készenlét üzemmód akkor sem fog megnyílni, ha a riasztáselnémító
gomb az előírtaknak megfelelően be van nyomva. Ennek az a célja, hogy
meggátolja az ebbe az üzemmódba lépést a páciens monitorozása közben. Emiatt
a riasztáselnémító gomb elindítja a Paraméter-készenlét üzemmódot mind a CO2 ,
mind az SpO2 esetében, ha azok le vannak választva, illetve csak az egyik esetében,
ha csak egy van leválasztva.
Vegye figyelembe az alábbiakat:
•

A készülék automatikusan kilép a CO2-készenléti állapotból, ha a CO2mintavételi vezetéket csatlakoztatják a monitorhoz.

•

A készülék automatikusan kilép az SpO2-készenléti állapotból, ha az SpO2
mintavételi vezetéket csatlakoztatják a monitorhoz és a pácienshez.

Ezáltal ha a felhasználó nem tudja, hogy a monitor Paraméter-készenlét
üzemmódban van, egyszerűen a mintavételi vezeték újracsatlakoztatásával a
monitorhoz vagy az SpO2-érzékelő újracsatlakoztatásával a pácienshez a monitor
kilép a Paraméter-készenlét üzemmódból, és a monitorozás folytatódik.
Készenléti üzemmódban az összes készenlétben lévő paraméter értéke helyett
gondolatjel jelenik meg a kezdőképernyő megfelelő mezőjében.
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4. táblázat Üzenetek és riasztások állapota különböző paraméter-készenléti
helyzetekben
Tulajdonság

Állapot, amikor
a Paraméterkészenlét
üzemmód le
van tiltva

Állapot, amikor a
Paraméterkészenlét
üzemmód
engedélyezve
van, de nincs
aktiválva

Állapot, amikor a
Paraméter-készenlét
üzemmód
engedélyezve és
aktiválva van

FilterLine
disconnected
(from monitor)
((FilterLine
leválasztva) (a
monitorról))
képernyőn
megjelenő üzenet /
SpO2 sensor
disconnected
(from monitor)
((SpO2-érzékelő
leválasztva) (a
monitorról))
képernyőn
megjelenő üzenet

Igen

Igen

Igen

FilterLine
disconnected
(from monitor)
((Mintavételi
vezeték
leválasztva) (a
monitorról))
riasztás / SpO2
sensor
disconnected
(from monitor)
((SpO2-érzékelő
leválasztva) (a
monitorról))
riasztás

Nem

Igen

Nem
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Tulajdonság

Állapot, amikor
a Paraméterkészenlét
üzemmód le
van tiltva

Állapot, amikor a
Paraméterkészenlét
üzemmód
engedélyezve
van, de nincs
aktiválva

Állapot, amikor a
Paraméter-készenlét
üzemmód
engedélyezve és
aktiválva van

SpO2 Sensor not on
Patient (Nincs
SpO2-érzékelő a
páciensen)
közepes prioritású
hangriasztás

Igen

Igen

Nem

SpO2 Sensor not on
Patient (Nincs
SpO2-érzékelő a
páciensen)
képernyőn
megjelenő üzenet

Igen

Igen

Igen

CO2 Standby (CO2készenlét) üzenet /
SpO2 Standby
(SpO2-készenlét)
üzenet

Nem

Nem

Igen

Magas prioritású
(páciens-)
riasztások

Igen

Igen

Nem (a készenléti
állapotban lévő
paraméterre
vonatkozóan)

Villogó piros és
sárga LED-ek az
előlapon a magas
prioritású (páciens) riasztások alatt

Igen

Igen

Nem, a készenléti
állapotban lévő
paraméterre
vonatkozóan (mivel
a készenléti
állapotban lévő
paraméterrel
kapcsolatos magas
prioritású [páciens-]
riasztások nem
léteznek ebben az
esetben)
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Tulajdonság

Állapot, amikor
a Paraméterkészenlét
üzemmód le
van tiltva

Állapot, amikor a
Paraméterkészenlét
üzemmód
engedélyezve
van, de nincs
aktiválva

Állapot, amikor a
Paraméter-készenlét
üzemmód
engedélyezve és
aktiválva van

A magas prioritású
(páciens-)
riasztások tárolása
vagy továbbítása
távoli állomásokra

Igen

Igen

Nem, a készenléti
állapotban lévő
paraméterre
vonatkozóan (mivel
a készenléti
állapotban lévő
paraméterrel
kapcsolatos magas
prioritású [páciens-]
riasztások nem
léteznek ebben az
esetben)

4.8.3.

EMS üzemmód

A monitor egyik beállítása lehetővé teszi eltérő gyári alapértelmezett beállítások
létrehozását a monitor EMS-környezetben való használatához.
Ha az EMS üzemmód engedélyezve van, a következő változások lépnek életbe a
monitor működésében:
•

Indítást követően a monitor azonnal megnyitja a kezdőképernyőt,
amelyen nincsenek üzenetek.

Az EMS üzemmód alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Az EMS üzemmódot a következőképpen tilthatja le:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások), majd
a Service (Szerviz) lehetőséget a System Setup (Rendszerbeállítások)
képernyőn.
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3.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget. Válassza az
Institutional Defaults > Monitor > Factory Defaults (Intézményi
alapértelmezett beállítások > Monitor > Gyári alapértelmezett beállítások)
lehetőséget.

4.

Lépjen az EMS Mode (EMS üzemmód) lehetőségre, és nyomja meg az Enter
gombot.

5.

Állítsa az EMS üzemmódot Disabled (Letiltva) állapotba, és nyomja meg az
Enter gombot.

6.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot. A készülék felkéri, hogy mentse a beállításokat, és állítsa le a
készüléket – hajtsa végre ezeket a lépéseket.

7.

Az EMS üzemmód engedélyezéséhez kövesse a fenti 1., 2., 3., 4. és 5. lépést.
Állítsa az EMS üzemmódot Enabled (Engedélyezve) állapotba, és nyomja meg
az Enter gombot.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot. A készülék felkéri, hogy mentse a beállításokat, és állítsa le a
készüléket – hajtsa végre ezeket a lépéseket.

Az EMS-t engedélyező üzemmódban beállított intézményi alapértelmezett
beállítások addig maradnak érvényben, amíg a monitor EMS üzemmódban marad.
Az EMS üzemmód letiltásakor az alapértelmezett beállítások a gyári beállítások
lesznek érvényesek (ha az intézményi alapértelmezett beállításokat nem
módosították, amikor az EMS le volt tiltva), illetve azok az alapértelmezett
beállítások, amelyeket akkor állítottak be, amikor a monitoron le volt tiltva az EMS
üzemmód.
Hasonlóképpen, ha módosulnak az alapértelmezett beállítások, amikor az EMS
üzemmód le van tiltva a monitoron, ezek a módosítások nem érvényesek, amikor a
monitor EMS üzemmódban van. Emiatt, egy intézmény igény szerint kétféle
intézményi alapértelmezett beállításokkal rendelkezhet: eggyel az EMS
üzemmódhoz és eggyel olyan esetekre, amikor az EMS le van tiltva.

4.8.4.

Reminder Signal (Emlékeztető jelzés)

Ha a monitoron az Audio off (Permanent Alarm Silence) (Hang ki (Riasztások
állandó elnémítása)) van beállítva, egy egyetlen sípolásból álló emlékeztető jelzés
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hallható két percenként, ami azt jelzi, hogy a monitor állandó riasztásnémítási
állapotban van.
Alapértelmezés szerint az emlékeztető jelzés beállítása Disabled (Letiltva).
Az emlékeztető jelzés a következőképpen engedélyezhető:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások), majd
a Service (Szerviz) lehetőséget a System Setup (Rendszerbeállítások)
képernyőn.

3.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

4.

Válassza az Institutional Defaults > Monitor (Intézményi alapértelmezett
beállítások > Monitor) lehetőséget.

5.

Lépjen a Reminder Signal (Emlékeztető jelzés) lehetőségre, és nyomja meg
az Enter gombot. Állítsa az emlékeztető jelzést Enabled (Engedélyezve)
állapotúra, és nyomja meg az Enter gombot.

6.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot. A készülék felkéri, hogy mentse a beállításokat, és állítsa le a
készüléket – hajtsa végre ezeket a lépéseket.

7.

Amikor újraindítja a készüléket, az emlékeztető jelzés engedélyezve lesz.

4.9. A monitor képernyőmenüjének
referenciaábrája
Az alábbi táblázatban a menü felépítése látható a monitor különböző képernyői
közötti navigáláshoz.
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19. ábra Monitor Menu Flow (Monitor menüfelépítése)
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4.10. Kapnográfia a monitorral
4.10.1. Microstream™ etCO2 egyszer
használatos eszközök

Vigyázat:
Használat előtt figyelmesen olvassa el a Microstream™ etCO2 egyszer
használatos eszközök használati útmutatóját.

Vigyázat:
A műszer megfelelő működése érdekében csak Microstream™ etCO2
egyszer használatos eszközöket használjon.

Vigyázat:
A Microstream™ etCO2 egyszer használatos eszközöket egyetlen
pácienshez történő használatra tervezték, és nem használhatók fel
újra. Ne próbálja megtisztítani, fertőtleníteni vagy kifújni a
mintavételi vezetéket, mert ez a monitor sérüléséhez vezethet.

Vigyázat:
A Microstream™ etCO2 egyszer használatos eszközök
ártalmatlanítását a szennyezett orvosi hulladékok ártalmatlanítására
vonatkozó szabványos eljárások vagy helyi előírások szerint kell
végezni.

FIGYELMEZTETÉS:
A laza vagy sérült csatlakozások ronthatják a lélegeztetés
minőségét, vagy a légzőgázok pontatlan mérését okozhatják.
Minden részegységet csatlakoztasson biztonságosan, és a
szabványos klinikai eljárásokkal ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

73

Kapnográfia a monitorral

FIGYELMEZTETÉS:
Ha a mintavételi vezetékbe túl sok nedvesség kerül (a túl magas
környezeti páratartalom miatt vagy mert a páciens szokatlanul
nedves levegőt lélegez), a monitor üzenetterületén megjelenik a
Clearing FilterLine (FilterLine tisztítása) üzenet. Ha a mintavételi
vezetéket nem lehet tisztítani, a FilterLine Blockage (FilterLine
elzáródása) üzenet jelenik meg a CO2-hullámformák megjelenítési
területén a kezdőképernyőn és a monitor üzenetmezőjében. (Ha
nincs hullámforma-megjelenítés, az üzenet csak az üzenetmezőben
fog megjelenni.) Ha a FilterLine Blockage (FilterLine elzáródása)
üzenet megjelenik, cserélje ki a mintavételi vezetéket.

FIGYELMEZTETÉS:
A mintavételi vezeték 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
használja a készüléket, nehogy a mintavételi vezeték vagy a sebészi
kendők meggyulladjanak.

Megjegyzés:
Mintavételi vezeték a monitorhoz való csatlakoztatásakor a
mintavételi vezeték csatlakozóját csavarja be az óramutató járásával
megegyező irányba a monitor CO2-csatlakozójába ütközésig, így
biztosítva biztonságos csatlakozását a monitorhoz. Ezáltal
biztosítható, hogy a mérések alatt ne szivárogjon gáz a csatlakozási
pontnál és a mérések a lehető legpontosabbak legyenek.

Megjegyzés:
A CO2-mintavételi vezeték csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy
megjelennek-e a CO2 értékek a monitor kijelzőjén.
A Microstream™ etCO2 egyszer használatos eszközök számos különféle változatban
érhetők el a páciens mérete és típusa és más szempontok függvényében. A
következőket kell megfontolni, amikor a megfelelő egyszer használatos eszközt
keresi a páciens számára.
•
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•

A páciens mesterséges lélegeztetésre van-e kapcsolva;

•

A használat időtartama;

•

A páciens mérete és súlya;

•

A páciens az orrán, a száján vagy a kettő kombinációján keresztül lélegzik.

A Microstream™ etCO2 egyszer használatos eszközök listáját itt találja: 8.1
Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök, 187. oldal. A Microstream
FilterLine termékekkel, illetve további méretbeli és csomagolási lehetőségekkel
kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel, vagy látogasson el a
http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=OurBrands/Microstream
webhelyre.
Válassza ki a megfelelő mintavételi vezetéket, és csatlakoztassa a monitorhoz,
mielőtt a beteg légútjaihoz csatlakoztatná. A megfelelő csatlakoztatási eljárást a
Microstream™ etCO2 egyszer használatos eszközök használati útmutatójában
találhatja meg.

Megjegyzés:
A jelen kézikönyvben használt általános FilterLine név vagy a
mintavételi vezeték kifejezés helyére bármely Microstream™ etCO2
egyszer használatos eszköz neve behelyettesíthető.

4.10.2. A FilterLine csatlakoztatása
A páciens kapnográfiával történő monitorozása előtt a megfelelő mintavételi
vezetéket (FilterLine) csatlakoztatni kell a monitorhoz és a pácienshez.
A mintavételi vezetéket a következőképpen csatlakoztassa:
1.

Nyissa ki a mintavételi vezeték bemeneticsatlakozó-reteszét, és
csatlakoztassa a megfelelő mintavételi vezetéket. Csavarja be a mintavételi
vezeték csatlakozóját a monitorba az óramutató járásával megegyező
irányban ütközésig.

2.

Csatlakoztassa a mintavételi vezetéket a pácienshez a mintavételi vezetékhez
mellékelt használati útmutatóban leírtak szerint.
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3.

A mintavételi vezeték csatlakoztatása után a monitor azonnal elkezdi keresni
a légvételeket, de nem fog No Breath (Nincs lélegzetvétel) állapotot jelezni
mindaddig, amíg érvényes légvétel be nem következett.

4.10.3. A monitoron megjelenített CO2-adatok
Az etCO2 monitorozása felnőtt, gyermek (minden típus) és újszülött páciensek
esetében érhető el.
A monitor kezdőképernyőjén valós idejű CO2-adatok jelennek meg. A megjelenített
adatok közé tartoznak a következők:
•

Valós idejű etCO2-értékek a kiválasztott mértékegységgel együtt (az
elérhető mértékegységekkel kapcsolatos részletekért lásd:10.6
Microstream™ kapnográfia, 196. oldal).

•

A légzésszám (RR) levegővétel/percben a kapnográfiából származtatva

•

CO2-hullámforma (egyes képernyőkön)

20. ábra A monitoron megjelenő CO2-adatok
1

Címke

Funkció

1

CO2-hullámforma

2

Az etCO2 értéke

3

Légzésszám értéke
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Ezenkívül a monitor a CO2-adatokat trend formájában is meg tudja jeleníteni,
kijelezve az időt, a dátumot, az etCO2-t, az RR-t, a riasztásokat, az eseményeket és
egy CASE START (Eset indítása) jelölést. A trendmegjelenítéssel kapcsolatos
további információkat lásd: 4.15 Trendek, 131. oldal.
A numerikus kezdőképernyő kiválasztásakor a CO2-hullámforma nem fog
megjelenni. Ehelyett a CO2-adatok nagy távolságból is jól látható, nagy méretű
karakterekkel fognak megjelenni. A numerikus kezdőképernyő CO2-részével
kapcsolatban lásd: 7. ábra 3. kezdőképernyő, 29. oldal. A többi kezdőképernyőtípust lásd: 2.3.5Monitorozási kijelzőképernyők‚ 26. oldal.
Az összes pácienstípus esetében a képernyőn megjelenő etCO2-számérték a CO2
utóbbi 20 másodpercen belüli, másodpercenként frissített maximális értéke. etCO2riasztás a képernyőn megjelenő etCO2-érték alapján következik be.
Nagyobb tengerszint feletti magasságon az etCO2 értékei alacsonyabbak lehetnek,
mint a tengerszinten mérhető értékek, a parciális nyomásra vonatkozó Daltontörvény értelmében. Ha a monitort nagy tengerszint feletti magasságban
használják, ajánlatos az etCO2-riasztási beállítást ennek megfelelően módosítani.
Mérési üzemmódban a monitor korrigálja a CO2-értéket a BTPS beállításhoz
(testhőmérséklet, nyomás, telítettség), amely azt feltételezi, hogy az alveoláris
gázok vízpárával telítettek. A BTPS funkciót bekapcsolva kell hagyni a páciens
mérésénél. Egyéb célokhoz ez a beállítás kikapcsolható a CO2-beállítási képernyőn.

4.10.4. A CO2 módosítható paraméterei
A monitor lehetőséget nyújt a CO2-mérésekhez használt egyes
paraméterbeállítások módosítására, a páciens szükségleteinek, az intézményi
követelményeknek vagy egyéb tényezőknek megfelelően. A beállítások a monitor
kikapcsolásáig megőrzött ideiglenes módosításához kövesse az alábbi eljárást. A
módosítások intézményi alapértelmezett beállításokként történő beállításához
úgy, hogy azok a monitor kikapcsolása után is érvényben maradjanak, lásd: 11.1.1
Az intézményi alapértelmezett beállítások módosítása, 209. oldal.
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21. ábra CO2-beállítási képernyő

A CO2-paraméterek beállításait a következőképpen lehet módosítani:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások), majd
a CO2 Setup (CO2-beállítások) lehetőséget. Nyomja meg az Enter gombot.

3.

Navigáljon a kívánt paraméterhez, majd nyomja meg az Enter gombot.
Válassza ki a kívánt értékeket, és nyomja meg az Enter gombot, hogy
visszalépjen a CO2-beállítások képernyőjére. A kezdőképernyőre való
visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

4.

A CO2-hullámforma módosításához válassza a CO2 Waveform Setup (CO2hullámforma beállítása) lehetőséget a Setup Menu (Beállítások menü)
képernyőjén. Nyomja meg az Enter gombot.

5.

Minden esetben navigáljon a kívánt paraméterhez, majd nyomja meg az
Enter gombot. Válassza ki a kívánt értékeket, és nyomja meg az Enter
gombot, hogy visszalépjen a CO2-beállítások képernyőjére. A
kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

6.

Ezen paraméterek végleges módosításához módosítsa az intézményi
alapértelmezett beállításokat. További információkért lásd: 11.1.1 Az
intézményi alapértelmezett beállítások módosítása , 209. oldal.
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5. táblázat A CO2 paraméterei
Paraméter

Lehetőségek

Gyári
alapértelmezett érték

BTPS*

On, Off (Be, Ki)

On (Be)

PumpOff Timeout (min)
(Szivattyú ki időtúllépése [perc])

5, 10, 15, 30

15

EtCO2 Trend Display Scale (mmHg)
(EtCO2-trendmegjelenítő skála
(mmHg))

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale (bpm)
(RR-trendmegjelenítő skála
(levegővétel/perc))

50, 100, 150

50

A/hr Visual Alert Level
(A/hr vizuális riasztási szint)

1–99

10

* A BTPS a testhőmérséklet, nyomás és telítettség mérése során alkalmazott szabványos korrekciót jelöli. A
BTPS BE kell, hogy legyen kapcsolva valamennyi mérési eljárás alatt. A monitor automatikusan
kikapcsolja a BTPS-korrekciót a kalibrálási eljárások alatt, majd a kalibrálás után visszakapcsolja azt.
Nincs szükség arra, hogy a felhasználó bármit módosítson a BTPS-beállításokban.

6. táblázat CO2-hullámforma beállítási paraméterei
Paraméter

Lehetőségek

Gyári
alapértelmezett érték

Sweep Speed Adult/Pediatric
(mm/sec) (Pásztázási sebesség,
felnőtt/gyermek (mm/s))

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

6,3

CO2 Waveform Scale (mmHg)
(CO2-hullámforma skálája [mmHg])

20, 60, 120, 150,
Auto

60

A pásztázási sebesség az a sebesség, amely alatt a hullámforma befejez egy
grafikonciklust, hogy az megjelenhessen az egész képernyőn.
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4.10.5. A CO2 monitorozása MR-vizsgálat alatt

FIGYELMEZTETÉS:
Mágneses rezonanciás (MR-) vizsgálat során ne használja a FilterLine
H Set Infant/Neonatal vagy a VitaLine H Set Infant/Neonatal eszközt.
A FilterLine H Set Infant/Neonatal eszköz az MR-vizsgálat során
történő használata műterméket eredményezhet az MR-felvételen.

FIGYELMEZTETÉS:
MR-vizsgálat során a monitort helyezze az MR-berendezésen kívülre.
Amikor a monitort az MR-berendezésen kívül használják, az etCO2
figyelése a kiegészítő hosszt biztosító FilterLine XL
csatlakoztatásával történik.

Vigyázat:
Ha MR-vizsgálatok során olyan CO2-mintavételezési vezetéket
használ, amelynek a nevében a H betű is szerepel (ami azt jelzi, hogy
párás környezetben való használatra lett tervezve), az interferenciát
okozhat. Ilyenkor H betű nélküli mintavételi vezetékek használata
javasolt. A H betűvel ellátott mintavételezési vezetékek listáját
lásd: 8.1 Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök, 187. oldal.
Mágneses rezonanciás képalkotási (MR-) vizsgálat alatt nem invazív etCO2monitorozást a monitor, a FilterLine XL és egy megfelelő CO2-mintavételi vezeték
segítségével lehet végezni.
A monitort MR-vizsgálat alatt a következőképpen lehet használni:
1.

Helyezze a műszert az MR-berendezésen kívülre. A berendezés falában elvileg
van egy (kb. 10 cm átmérőjű) nyílás.

2.

Csatlakoztassa a monitorhoz a FilterLine XL vezetéket, és vezesse át az MRberendezés falán található nyíláson.

3.

Csatlakoztassa a FilterLine XL vezetéket a pácienshez.

A FilterLine XL nagyobb hossza miatt előfordulhat, hogy hosszabb lesz a
késleltetési idő, és ezáltal a reakcióidő is.
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A FilterLine XL vezeték beszerezéséhez forduljon a helyi képviselethez.

4.11. Pulzoximetria a monitorral
4.11.1. SpO2-érzékelő csatlakoztatása a
monitorhoz
Páciens pulzoximetriával történő monitorozása előtt a megfelelő SpO2-érzékelőt
csatlakoztatni kell a monitorhoz és a pácienshez.
Az SpO2-érzékelő csatlakoztatása a következőképpen történhet:
1.

Csatlakoztassa szorosan az SpO2 hosszabbítókábelét a monitor SpO2érzékelőportjához a bal oldali panelen, majd csatlakoztassa a megfelelő
Nellcor SpO2-érzékelőt a hosszabbítókábelhez.

2.

Csatlakoztassa a Nellcor SpO2-érzékelőt a pácienshez a használati
útmutatójában leírtak szerint egy, a Nellcor SpO2-érzékelőhöz használható
hosszabbítókábel segítségével.

3.

Amint csatlakoztatta az SpO2-érzékelőt a hosszabbítókábelhez és a
monitorhoz, a monitor azonnal elkezd pulzust keresni. Mindaddig, amíg nem
helyezik fel az érzékelőt a páciensre, a monitor azt fogja jelezni, hogy SpO2
Sensor Not On Patient (Nincs SpO2-érzékelő a páciensen). Ez egy közepes
prioritású riasztás, amely harminc másodpercenként három hangból álló
sípolást hallat. A riasztási üzenet és a sípolás elkerülése érdekében
csatlakoztathatja a hosszabbítókábelt a monitorhoz, de mindaddig ne
csatlakoztassa az SpO2-érzékelőt a hosszabbítókábelhez, amíg el nem jött az
ideje, hogy a pácienst a monitorhoz csatlakoztassa.

4.

A monitorozás megkezdéséhez helyezze az érzékelőt a betegre az érzékelő
használati útmutatójában leírtaknak megfelelően.
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4.11.2. Nellcor SpO2-érzékelők

FIGYELMEZTETÉS:
Használat előtt figyelmesen olvassa el az érzékelő használati
útmutatóját, beleértve az összes figyelmeztetést, óvintézkedést és
utasítást.

FIGYELMEZTETÉS:
Áramütés veszélye – Ne merítse folyadékba és ne nedvesítse be az
érzékelőt.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használjon sérültnek látszó páciensmonitorozó-rendszert,
érzékelőt, kábelt vagy csatlakozót. A sérült berendezések
használatát szüntesse be, és ellenőriztesse őket képzett
szervizszakemberrel.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használjon sérült érzékelőt vagy csatlakozókábelt. Ne használjon
olyan érzékelőt, amelynek optikai részegységei külső hatásnak
lettek kitéve.

FIGYELMEZTETÉS:
Semmilyen folyadékot ne permetezzen vagy öntsön a monitorra,
annak tartozékaira, csatlakozóira, kapcsolóira vagy a ház nyílásaiba,
mivel az károsíthatja a monitort.

FIGYELMEZTETÉS:
Csak a Covidien által jóváhagyott érzékelőket és csatolókábeleket
használja az érzékelő portjához való csatlakozáshoz. Bármilyen más
kábel vagy érzékelő csatlakoztatása befolyásolhatja az
érzékelőadatok pontosságát, ami ellentmondásos eredményekhez
vezethet. A pontosság és a biztonságos használat érdekében
használat előtt ellenőrizze a pulzoximetriás szonda, a pulzoximetriás
kábel és a pulzoximetriás monitor kompatibilitását.
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FIGYELMEZTETÉS:
Csak a Covidien által jóváhagyott csatlakozókábeleket használjon a
monitorral. Másfajta csatlakozókábelek használata negatív
befolyással lehet a teljesítményre. Ne csatlakoztasson semmilyen
számítógépkábelt az érzékelő csatlakozójához.

FIGYELMEZTETÉS:
Az MR-vizsgálat idejére válassza le a monitort és az érzékelőt a
páciensről. A fémtartalmú tárgyak veszélyes lövedékként
viselkedhetnek, ha az MR-berendezés által gerjesztett erős
mágneses mezők hatása alá kerülnek. Ezenkívül az indukált áram
égési sérüléseket okozhat.

FIGYELMEZTETÉS:
A pulzoximéter helytelen vagy nem megfelelő ideig történő
alkalmazása károsíthatja a szöveteket. Az érzékelő használati
útmutatójának megfelelően ellenőrizze az érzékelő alkalmazási
helyét. Ne használja az érzékelőt túl szorosan vagy túl erős nyomás
alkalmazásával. Ne csavarja meg az érzékelőt, ne használjon további
ragasztószalagot, és ne hagyja az érzékelőt túl sokáig ugyanazon a
helyen. Ha az érzékelő alatti bőrterületen irritáció jelenik meg,
változtassa meg az érzékelő helyét.

Vigyázat:
Az egyetlen páciensen használatos érzékelőket és
tapadóérzékelőket csak egyetlen páciensen szabad használni. Ne
használjon egyetlen páciensen használatos érzékelőket és
tapadóérzékelőket más pácienseken.
A monitorral használt érzékelők a bőrrel rövid ideig érintkező felületi eszközök.
Az érzékelők megfeleltek a javasolt biokompatibilitási teszteken és ezáltal az
ISO 10993-1 szabványnak is megfelelnek.

4.11.3. Nellcor SpO2-érzékelő kiválasztása
Az érzékelő kiválasztásakor vegye figyelembe a páciens testtömegét és aktivitását,
a perfúzió megfelelőségének mértékét, az elérhető érzékelőalkalmazási helyeket,
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és azt, hogy előreláthatólag mennyi ideig fog tartani a monitorozás. Használja a
javasolt érzékelők használati útmutatóját az érzékelők kiválasztásához, vagy vegye
fel a kapcsolatot a Covidien vállalattal vagy a helyi képviselettel.
Referencia: 7. táblázat Nellcor SpO2-érzékelőmodellek és páciensméretek‚ 84. oldal.
Az érzékelők hosszával kapcsolatos információk az egyes érzékelők használati
útmutatójában találhatóak meg.
A Nellcor™ csatlakozókábel (DOC-10, 10 láb/3 m vagy DOC-4, 4 láb/1,2 m) a
monitorozó-rendszert köti össze a Nellcor™ érzékelővel. Ne csatlakoztasson az
érzékelő csatlakozójához olyan kábelt, amely számítógépekhez készült. Csak a
Covidien által jóváhagyott érzékelőket és csatolókábeleket használja az érzékelő
portjához való csatlakozáshoz.
7. táblázat Nellcor SpO2-érzékelőmodellek és páciensméretek
Nellcor™ érzékelő

SKU

Páciens
mérete

Nellcor™ Preemie SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2érzékelő koraszülöttek számára), nem tapadó
(egyszer használatos)

SC-PR*

<1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2érzékelő újszülöttek számára), nem tapadó (egyszer
használatos)

SC-NEO*

1,5–5 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2-érzékelő
felnőttek számára), nem tapadó (egyszer
használatos)

SC-A*

>40 kg

Nellcor™ Adult-Neonatal SpO2 Sensor with Wraps
Nellcor™ SpO2-érzékelő felnőttek és újszülöttek
számára pánttal (ragasztva többször felhasználható)

OXI-A/N*

<3 vagy >40
kg

Nellcor™ Pediatric-Infant SpO2 Sensor with Wraps
Nellcor™ SpO2-érzékelő csecsemők és gyermekek
számára pánttal (ragasztva többször felhasználható)

OXI-P/I*

3–40 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2érzékelő gyermekek számára), kétdarabos, (steril,
egyszer használatos)

P

10–50 kg

Nellcor™ Neonatal-Adult SpO2 Sensor (Nellcor™
SpO2-érzékelő újszülöttek és felnőttek számára),
kétdarabos, (steril, egyszer használatos)

N

<3 vagy >40
kg

84

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

Pulzoximetria a monitorral

Nellcor™ érzékelő

SKU

Páciens
mérete

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2-érzékelő
felnőttek számára), kétdarabos, (steril, egyszer
használatos)

A

>30 kg

Nellcor™ Neonatal-Adult SpO2 Sensor (Nellcor™
SpO2-érzékelő újszülöttek és felnőttek számára)
(steril, egyszer használatos)

MAXN*

<3 vagy >40
kg

Nellcor™ Infant SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2-érzékelő
csecsemők számára) (steril, egyszer használatos)

MAXI*

3–20 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2érzékelő gyermekek számára), (steril, egyszer
használatos)

MAXP*

10–50 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2-érzékelő
felnőttek számára), (steril, egyszer használatos)

MAXA*

>30 kg

Nellcor™ Adult XL SpO2 Sensor (Nellcor™ XL SpO2érzékelő felnőttek számára), (steril, egyszer
használatos)

MAXAL*

>30 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Nasal Sensor (Nellcor™ orra
erősíthető SpO2-érzékelő felnőttek számára), (steril,
egyszer használatos)

MAXR*

>50 kg

Nellcor™ Forehead SpO2 Sensor (Nellcor™ homlokra
erősíthető SpO2-érzékelő), (steril, egyszer
használatos)

MAXFAST*

≥10 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor (Nellcor™ SpO2-érzékelő
felnőttek számára), többször felhasználható (nem
steril)

DS-100A*

>40 kg

Nellcor™ SpO2 Sensor, Multisite (Nellcor™ SpO2érzékelő, univerzális), többször felhasználható (nem
steril)

D-YS*

>1 kg

Nellcor™ SpO2 Ear Clip (Nellcor™ SpO2-fülcsíptető),
többször felhasználható (nem steril)

D-YSE*

>30 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Clip (Nellcor™ SpO2-csíptető
gyermekek számára), többször felhasználható (nem
steril)

D-YSPD*

3–40 kg

*Ideális tipikus EMS-környezetben való használatra, lásd: Anyagok és víz behatolása elleni védelem
mértéke, 10.11 Megfelelőségi, 201. oldal.
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4.11.4. A Nellcor™ érzékelők funkciói
A Nellcor™ érzékelők funkciói az érzékelők ellenőrzési szintje és típusa (öntapadó,
újrahasznosított és többször felhasználható) szerint eltérőek lehetnek. Az adott
érzékelő ellenőrzési szintje az érzékelő csatlakozóján található.

4.11.4.1. Biokompatibilitási információk
A Nellcor™ érzékelőket az ISO 10993-1 szabványnak megfelelően
biokompatibilitási tesztnek vetették alá (Orvostechnikai eszközök biológiai
vizsgálata, 1. szakasz: Vizsgálat és tesztelés). A Nellcor™ érzékelők megfeleltek a
javasolt biokompatibilitási teszteken és ezáltal az ISO 10993-1 szabványnak is
megfelelnek.

4.11.5. Teljesítményre vonatkozó szempontok
Ez a fejezet olyan információkat tartalmaz, amelyek segítenek a monitor
pulzoximetriai teljesítmények optimalizálásában.
Mielőtt a monitort üzembe helyeznék valamilyen orvosi létesítményben, egy
szakképzett szerviztechnikusnak ellenőriznie kell annak teljesítményét a
szervizkézikönyvnek megfelelően.

4.11.5.1. A monitorozó-rendszer korlátozásai

FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja páciensek monitorozására az itt felsorolt
megjeleníthető tartományokon kívüli mérések esetében.
Pulzusszám — A monitorozó-rendszer csak a 20–250 szívverés/perc közötti
pulzusszámot jelzi ki. A 250 szívverés/perc feletti pulzusszám esetén a készülék a
250 értéket jeleníti meg. A 20 alatti pulzusértékek esetében a nulla (0) érték
jelenik meg.
Telítettség – A monitorozó-rendszer csak 1% és 100% közötti telítettséget jelez ki.

86

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

Pulzoximetria a monitorral

4.11.6. A Nellcor™ érzékelők teljesítményre
vonatkozó szempontjai

FIGYELMEZTETÉS:
A pulzoximetriás mérési eredményeket és a pulzusjeleket bizonyos
környezetei feltételek, érzékelőalkalmazási hibák és a páciens
állapota befolyásolhatják.

Vigyázat:
Pontatlan mérési eredményekhez vezethet, ha erős környezeti fény
esetén nem takarja le az érzékelőt átlátszatlan anyaggal.

4.11.6.1. Pontatlan mérési körülmények érzékelők
esetében
Számos körülmény okozhat pontatlan mérési eredményt az érzékelőkön:
•

Az ajánlott érzékelő nincs megfelelően elhelyezve.

•

Az ajánlott érzékelő olyan végtagon van elhelyezve, amelyen
vérnyomásmérő mandzsetta, artériás katéter vagy intravaszkuláris
vezeték található.

•

Környezeti fény.

•

Erős környezeti fény mellett az érzékelőt nem fedték le átlátszatlan
anyaggal.

•

A páciens túlzottan aktív.

•

Sötét bőrpigment.

•

Intravaszkuláris festék vagy külsőleg alkalmazott színezőanyag, például
körömlakk vagy pigmentet tartalmazó krém.

•

A jel elveszik.
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•

A pulzusjel elvesztésének számos oka lehet.
o

Az ajánlott érzékelő túl szorosan van felhelyezve.

o

Vérnyomásmérő mandzsettát fújtak fel ugyanazon a végtagon,
amelyen az érzékelő is található.

o

Az ajánlott érzékelő közelében artériás elzáródás található.

o

Gyenge perifériás keringés.

4.11.6.2. Ajánlott alkalmazás
Válassza ki az ajánlott érzékelőt, alkalmazza az utasításoknak megfelelően, és
tartsa be az érzékelő használati útmutatójában szereplő összes figyelmeztetést és
óvintézkedést.
Tisztítson le minden anyagot, például körömlakkot stb. az alkalmazási területről.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy az érzékelő a páciensen megfelelően elhelyezve
marad-e.
Erős környezeti fényforrások, például műtőlámpák (különösen a xenonlámpák),
bilirubinlámpák, fénycsövek, infravörös melegítőlámpák és a közvetlen napfény
befolyásolhatják az SpO2-érzékelő működését. A környezeti fénnyel való
kölcsönhatás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az érzékelő
megfelelően van elhelyezve, és átlátszatlan anyaggal takarja le az érzékelő
alkalmazási helyét.
Ha a páciens mozgása problémát okoz, próbálja meg a következő módokon
megoldani azt:
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•

Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól és biztosan van-e rögzítve.

•

Helyezze át az érzékelőt kevésbé aktív helyre.

•

Használjon ragasztóval ellátott érzékelőt, amely a páciens mozgását
jobban tolerálja.

•

Használjon új érzékelőt friss ragasztóval a hátlapján.
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Ha a rossz keringés befolyásolja a teljesítményt, használjon MAX-R érzékelőt, amely
a carotis interna nasalis septumot ellátó artéria ethmoidalis anterior ágán végzi a
méréseket. Ez az érzékelő akkor is használható, amikor a perifériás keringés
viszonylag gyenge.

4.11.6.3. A páciens állapota
A felhelyezési hibák és a páciensek bizonyos betegségei befolyásolhatják a
monitorozó-rendszer méréseit és a pulzusjel elvesztéséhez vezethetnek.
Vérszegénység – A vérszegénység miatt alacsonyabb lehet az artériás vér
oxigéntartalma. A vérszegény páciensek hipoxiásak lehetnek akkor is, ha normális
az SpO2 értéke. A vérszegénység korrigálása javíthatja az artériás vér
oxigéntartalmát. A monitorozó-rendszer nem képes SpO2-adatokat biztosítani, ha a
hemoglobinszint 5 g/dl alá esik.
Diszfunkcionális hemoglobin – A diszfunkcionális hemoglobinok, például a
karboxihemoglobin, a methemoglobin és a szulfhemoglobin nem képesek oxigént
szállítani. Az SpO2-érték normálisnak tűnik, azonban a beteg hipoxiás lehet, mert
kevesebb, oxigén szállítására alkalmas hemoglobin van a vérében. Ilyenkor a
pulzoximetrián kívül más vizsgálatok is szükségesek.
A következő páciensállapotok szintén befolyásolhatják a méréseket:
•

Gyenge perifériás keringés

•

Páciens túlzott aktivitása

•

Véna pulzálása

•

Sötét bőrpigment

•

Intravaszkuláris festékek, például indocianinzöld vagy metilénkék.

•

Külsőleg alkalmazott festékanyagok (körömlakk, festék, pigmenttartalmú
krém)

•

Defibrilláció
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4.11.6.4. Az elektromágneses interferencia (EMI)
csökkentése használat közben

FIGYELMEZTETÉS:
Az EMI helytelen mérést, a működés megszakadását, illetve egyéb
helytelen működést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS:
A monitorozó-rendszert csak egészségügyi szakemberek
használhatják. A készülék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat,
illetve megzavarhatja más, a közelben lévő készülékek működését.
Az ilyen zavarok csökkentése szükségessé teheti a monitorozórendszer áthelyezését vagy árnyékolását.

Megjegyzés:
A monitor az elvégzett tesztek során megfelelt az orvostechnikai
eszközökre vonatkozó követelményeknek az IEC 60601-1-2: 2007
szabvány szerint. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy
ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal szemben
szokásos egészségügyi üzembe helyezés esetén.
Ugyanakkor a rádiófrekvenciás továbbítókészülékek és egyéb elektromos
zajforrások az egészségügyi környezetben való terjedése miatt (például
elektrosebészeti egységek, mobiltelefonok, kézi adó-vevők, elektromos
készülékek, nagy felbontású televíziók), előfordulhat, hogy a nagy interferencia
miatt, amelyet a forrás közelsége vagy nagy teljesítménye okoz, a monitorozórendszer működése megszakad. Referencia: 9. táblázat Elektromágneses zavartűrés
– megfelelőség és útmutatás, nem létfenntartási berendezések‚ 97. oldal. A
monitorozó-rendszert olyan környezetekben való használatra tervezték, ahol a
páciensek pulzusát elektromágneses interferencia fedheti el. Ilyen interferencia
során a mérések pontatlannak, illetve a monitorozó-rendszer hibásan működőnek
tűnhet. Az EMI helytelen mérést, a működés megszakadását, illetve egyéb
helytelen működést okozhat. Ilyenkor figyelje meg az alkalmazás helyét, annak
érdekében, hogy meghatározható legyen a zavarás forrása, és tegye meg a
felsorolt lépéseket a zavarforrás kiküszöbölése érdekében.
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Kapcsolja ki, majd be a monitor közelében lévő készülékeket annak érdekében,
hogy az interferenciát okozó készülék azonosítható legyen. Fordítsa el, vagy
helyezze át az interferenciát okozó készüléket.
Jobban különítse el az interferenciát okozó készüléket és a monitorozó-rendszert.
A monitorozó rendszer gerjeszt, használ és sugároz rádiófrekvenciás energiát, és ha
a rendszert nem ezen utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják,
saját maga is káros interferenciát hozhat létre a közelében lévő, arra érzékeny
készülékekkel.

4.11.7. A Nellcor™ érzékelőtechnológia
Olyan Nellcor™ érzékelőket használjon, amelyek kifejezetten az ezzel a monitorral
való használatra készültek. A Nellcor™ érzékelők a csatlakozójukon található
Nellcor™ emblémáról ismerhetők fel. Minden egyes Nellcor™ érzékelő tartalmaz
egy memórialapkát, amely adatokat tartalmaz az adott érzékelőről, és amelyekre a
monitornak szüksége van a megfelelő működéshez, beleértve az érzékelő
kalibrálási adatait, a modell típusát, a hibaelhárítási kódokat és a hibaészlelési
adatokat.
Az összes, az OxiMax technológiát alkalmazó monitorozó-rendszer az érzékelőben
található kalibrációs adatokat használja a páciens SpO2-értékeinek kiszámításához.
Az érzékelők kalibrálása számos érzékelő pontosságát javítja, mivel a kalibrációs
együtthatókat az egyes érzékelőkre lehet szabni.
A monitorozó-rendszerrel használható összes Nellcor™ érzékelő listáját tartalmazó
Nellcor™ oxigéntelítettség-pontossági specifikáció beszerzéséhez vegye fel a
kapcsolatot közvetlenül a Convidien vállalattal vagy a helyi szervizközponttal.
A lista elektronikusan elérhető a www.covidien.com webhelyen.

4.11.7.1. A SatSeconds™ riasztáskezelési paraméter
A monitorozó-rendszer a vérben található hemoglobin oxigénkötő helyeinek
telítettségét méri. Hagyományos riasztáskezelési beállítások használata esetén
felső és alsó riasztási határértékek vannak beállítva adott SpO2-szintekhez. Ha az
SpO2-szint egy riasztási határérték körül ingadozik, a riasztás mindannyiszor
megszólal, amikor átlépi a riasztási küszöbértéket. A SatSeconds a deszaturációnak
mind a mértékét, mind az időtartamát méri a deszaturáció súlyosságának indexe
szerint. Emiatt a SatSeconds paraméter segít megkülönböztetni az orvosi
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szempontból releváns eseményeket a kisebb és rövid idejű deszaturációktól,
amelyek felesleges riasztásokat idézhetnek elő.

4.11.7.1.1. SpO2-események sorozata
Képzeljük el események olyan sorozatát, amelyek a SatSeconds riasztási határérték
túllépéséhez vezetnek Egy felnőtt betegnél számos kisebb deszaturáció, majd egy
orvosi szempontból releváns deszaturáció léphet fel.
Az alábbi folyamatábra az SpO2-események kronológiai sorrendjét mutatja,
valamint azt, hogy azok hogyan jelennek meg a monitoron.
22. ábra SpO2-események sorozata

4.11.7.1.2. Első SpO2-esemény
A SatSeconds-értéket a küszöbérték alatti deszaturációk számának a deszaturációk
időtartamával (másodpercben) való szorzása révén számítja a rendszer. Vizsgáljuk
meg az első eseményt. Tételezzük fel, hogy az SpO2 riasztási határértéke 85-re van
beállítva, a SatSeconds riasztási határértéke pedig 25-re. A páciens SpO2-értéke
79%-ra esik vissza, és az esemény időtartama két (2) másodperc, mielőtt a
telítettség újra meghaladná a 85%-os alsó küszöbértéket. Eszerint a forgatókönyv
szerint a küszöbérték alatti érték (85–79), ezért a SatSeconds-érték 12 (6x2).
Mivel a SatSeconds riasztási határértéke 25-re van beállítva, az aktuális SatSeconds
riasztási érték pedig 12, nincs hangriasztás.
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23. ábra Első SpO2-esemény: Nincs SatSeconds-riasztás

4.11.7.1.3. Második SpO2-esemény
Vizsgáljuk meg a második eseményt. Tételezzük fel, hogy a SatSeconds riasztási
határértéke még mindig 25-re van beállítva. A páciens SpO2-értéke 84%-ra esik
vissza és az esemény időtartama tizenöt (15) másodperc, mielőtt a telítettség
megint meghaladná a 85%-os alsó riasztási küszöbértéket.
Mivel a SatSeconds riasztási határértéke 25-re van beállítva, és az aktuális
SatSeconds-érték 15, nincs hangriasztás.
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24. ábra Második SpO2-esemény: Nincs SatSeconds-riasztás

4.11.7.1.4. Harmadik SpO2-esemény
Vizsgáljuk meg a harmadik eseményt. Tételezzük fel, hogy a SatSeconds riasztási
határértéke még mindig 25-re van beállítva. Ez alatt az esemény alatt a páciens
SpO2-értéke 75%-ra esik vissza, amely 10%-kal alacsonyabb a 85%-os
küszöbértéknél. Mivel a páciens szaturációja nem éri el az alsó küszöbértéket
2,5 másodpercen belül, megszólal a riasztás.
Ezen a szaturációs szinten az esemény nem haladhatja meg a 2,5 másodpercet
SatSeconds-riasztás kiváltása nélkül.
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25. ábra Harmadik SpO2-esemény: SatSeconds-riasztást vált ki

4.11.7.1.5. A SatSeconds biztonsági háló
A SatSeconds „biztonsági háló” olyan páciensek számára készült, akiknek a
szaturációs szintje gyakran van a határérték alatt, de nem elég hosszan ahhoz,
hogy a SatSeconds időbeállítását elérjék. Ha legalább háromszor a határérték alá
esnek az értékek 60 másodpercen belül, hangriasztás hallható akkor is, ha a
SatSeconds időbeállításai nem lettek elérve.
Alapértelmezés szerint a SatSeconds beállítás értéke 100 felnőtt és gyermek
páciensek esetében és KI van kapcsolva csecsemők/újszülöttek esetében. A
SatSeconds beállítás az intézményi alapértelmezett beállítások között
módosítható, lásd: 11.1.5 A monitor riasztási beállításai, 213. oldal.

4.11.7.1.6. SpO2-riasztások és a SatSeconds
(telítettségi másodpercek)
A monitor a Nellcor SatSeconds technológiáját alkalmazza a téves SpO2-riasztások
számának és gyakoriságának csökkentésére.
A képernyő SpO2 részében található SatSeconds jelző (
) jelzi a SatSeconds
állapotát. Ha a SatSeconds ki van kapcsolva, csak a jelző jelenik meg. Ha a
SatSeconds be van kapcsolva, annak riasztási értéke megjelenik az ikon alatt. Ha a
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SatSeconds be van kapcsolva, a SatSeconds kör alakú ikonja az óramutató
irányában haladva kitöltődik, ahogyan a riasztáskezelési rendszer észleli a
határértéken túli SpO2-értékeket. A kör alakú ikon az óramutató járásával ellentétes
irányban kiürül, ha az SpO2-adatok a határértékeken belül vannak. Ha az ikon
teljesen kitöltődik, a SatSec-riasztás megszólal. A SatSeconds technológiával
kapcsolatos további információkért lásd: 4.11.7.1 A SatSeconds™ riasztáskezelési
paraméter , 91. oldal. Ha a SatSeconds (Telítettségi másodpercek) lehetőség ki van
választva, és egy SpO2-riasztást vált ki, az bármilyen beállított SpO2-késleltetést
felülír, és a riasztás az SpO2-késleltetés ellenére is aktiválódik.

4.11.8. Nellcor Oximax pulzoximetria –
Hatékony teljesítmény
Ez a monitorozó-rendszer képes a fiziológiás riasztási állapotot felismerni az SpO2
és a pulzusszám pontossága, valamint a riasztási határérték feltételei alapján.
8. táblázat Pulzoximetria teljesítménye
Típus

Értékek

Mérési tartományok
SpO2 saturation range
(SpO2-telítettségi tartomány)

1–100%

Pulse rate range (Pulzusszámtartomány)

20–250 szívverés/perc (bpm)

Perfusion range (Perfúziótartomány)

0,03–20%

Measurement Accuracy (Mérési pontosság)
Pulse rate accuracy
(Pulzusszámpontosság)

20–250 szívverés/perc (bpm)
±3 számjegy (beleértve az alacsony
perfúziót); mozgással 48–127 bpm
±5 számjegy

SpO2 saturation accuracy
(SpO2-telítettség pontossága)

1–100% ±2–±3 számjegy

Operating Range and Dissipation (Üzemeltetési tartomány és veszteség)
Red Light Wavelength
(Vörös fény hullámhossza)

Kb. 660 nm

Infrared Light Wavelength
(Infravörös fény hullámhossza)

Kb. 900 nm
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Típus

Értékek

Optical Output Power
(Optikai kimenet teljesítménye)

Kevesebb mint 15 mW

Power Dissipation
(Teljesítményveszteség)

52,5 mW

9. táblázat Elektromágneses zavartűrés – megfelelőség és útmutatás, nem
létfenntartási berendezések
Zavartűrési
teszt

IEC/EN 60601-1-2
Teszt szintje

Megfelelőségi
szint

Adókészülék

Elektromágneses
környezetvédelmi
útmutató
Elválasztótávolság
(d)

frekvenciája

egyenlete

Vezetett RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC/EN 61000-4-6

150 kHz

150 kHz

80 MHz

80 MHz

Sugárzott RF

3 V/m

3 V/m

IEC/EN 61000-4-3

80 MHz

80 MHz

800 MHz

800 MHz

3 V/m

3 V/m

800 MHz

800 MHz

2,5 GHz

2,5 GHz

d = 1,2 √P

150 kHz–80 MHz
d = 1,2 √P

80–800 MHz
d = 2,3 √P

800 MHz–2,5 GHz

4.11.9. A monitor által megjelenített SpO2adatok
A monitor kezdőképernyőjén valós idejű SpO2-adatok jelennek meg. A
megjelenített adatok közé tartoznak a következők:
•

Az SpO2 numerikus értéke

•

Pulzusszám
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•

SpO2-hullámforma vagy -sáv jelző, amely az artériás pulzust mutatja.
Pletizmográfnak is nevezik.

26. ábra SpO2-adatok a hullámforma-képernyőn
1

2

3

Címke

Funkció

Leírás

1

SpO2-hullámforma

SpO2-hullámforma, amely a páciens
arteriális pulzusát mutatja.

2

SpO2-érték

Az aktuális páciens SpO2-értéke.

3

PR-érték

Az aktuális páciens pulzusszáma (PR).

Az SpO2-hullámformát megjelenítő kezdőképernyőn a páciens arteriális pulzusát a
pletizmográf hullámformája jelzi a képernyő SpO2-részén. A pletizmografikus
hullámforma nem szabványos, és valós idejű érzékelőt használ a relatív
pulzuserősség jelzésére.
Ha a sáv típusú jelzőt megjelenítő kezdőképernyő van kiválasztva, a páciens
arteriális pulzusát a kék függőleges sáv ritmusa jelzi a képernyő SpO2-részén. A sáv
legmagasabb pontja egyezik a páciens arteriális pulzusának csúcsértékével.
Referencia: 27. ábra SpO2-adatok a numerikus képernyőn, alább.
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27. ábra SpO2-adatok a numerikus képernyőn
1

2

3

Címke

Funkció

Leírás

1

SpO2-sáv típusú jelző

Kék függőleges sáv jelző, amelynek a
ritmusa a páciens arteriális pulzusát
mutatja.

2

SpO2-érték

Az aktuális páciens SpO2-értéke.

3

PR-érték

Az aktuális páciens pulzusszáma (PR).

Ezenkívül a monitor az SpO2-adatokat trend formájában is meg tudja jeleníteni, az
idő, a dátum, az SpO2, a pulzusszám (PR), a riasztások és az események
megjelenítésével.
Az SpO2 alsó vagy felső riasztási határértékének túllépésekor az érintett mérési
adat villogni fog, figyelmeztetve az egészségügyi szakembereket az érintett
specifikus mérési eredményre.

4.11.10. Az SpO2 módosítható paraméterei
A monitor lehetőséget nyújt az SpO2-mérésekhez használt egyes
paraméterbeállítások módosítására a páciens szükségleteinek, az intézményi
követelményeknek vagy egyéb tényezőknek megfelelően. A beállítások a monitor
kikapcsolásáig megőrzött ideiglenes módosításához kövesse az alábbi eljárást. A
módosítások intézményi alapértelmezett beállításokként történő beállításához
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úgy, hogy azok a monitor kikapcsolása után is érvényben maradjanak, lásd: 11.1.1
Az intézményi alapértelmezett beállítások módosítása, 209. oldal.
Az SpO2 paramétereit a következőképpen lehet módosítani:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások),
majd az SpO2 Setup (SpO2 beállítása) lehetőséget a Setup Menu (Beállítások
menü) képernyőjén. Nyomja meg az Enter gombot. Megnyílik az SpO2 Setup
(SpO2 beállítása) képernyő.

3.

Navigáljon a kívánt paraméterhez, majd nyomja meg az Enter gombot.
Válassza ki a kívánt értékeket, és nyomja meg az Enter gombot az SpO2
Setup (SpO2 beállítása) képernyőre való visszalépéshez. A kezdőképernyőre
való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

4.

Az SpO2-hullámforma módosításához (Sweep Speed [Pásztázási sebesség])
válassza az SpO2 Waveform Setup (SpO2-hullámforma beállítása)
lehetőséget a Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén. Nyomja meg az
Enter gombot. Megnyílik az SpO2-beállítási képernyő.

5.

Navigáljon a Sweep Speed (Pásztázási sebesség) lehetőséghez, majd nyomja
meg az Enter gombot. Válassza ki a kívánt értékeket, és nyomja meg az Enter
gombot az SpO2 Setup (SpO2 beállítása) képernyőre való visszalépéshez. A
kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

6.

Ezen paraméterek végleges módosításához módosítsa az intézményi
alapértelmezett beállításokat. További információkért lásd: 11.1.1 Az
intézményi alapértelmezett beállítások módosítása, 209. oldal.

7.

A SatSeconds beállítás az intézményi alapértelmezett beállítások között
kapcsolható be, lásd: 11.1.1 Az intézményi alapértelmezett beállítások
módosítása, 209. oldal.
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28. ábra Az SpO2-beállítási képernyő

10. táblázat Az SpO2 módosítható paraméterei
Paraméter

Lehetőségek

Gyári
alapértelmezett
érték

Pulse Tone (Pulzusjelző hang)

On/Off (Be/ki)

On (Be)

SpO2 Scale for Trend Display (%)
(SpO2-skála trendmegjelenítéshez, %)

0–100, 50–100

50–100

PR Scale for Trend Display (bpm)
(PR-skála trendmegjelenítéshez
[bpm])

150, 300

150

ODI Visual Alert Level
(ODI vizuális riasztási szint)

1–99

10

Sweep Speed Adult/Pediatric
(Pásztázási sebesség, felnőtt/gyermek)

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal
(Pásztázási sebesség,
csecsemő/újszülött)

3, 6,3, 12,5, 25

25

A pásztázási sebesség az a sebesség, amely alatt a hullámforma befejez egy
grafikonciklust, hogy az megjelenhessen az egész képernyőn.
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4.11.11. Az SpO2 riasztási határértékével
kapcsolatos üzenet
Ha az SpO2 riasztási határértékét 85%-nál alacsonyabbra állítják be, a fejlécben
megjelenik az SpO2 Low Alarm Limit: XX (Az SpO2 alsó riasztási határértéke: XX),
ami az SpO2 ALSÓ riasztási határértékét jelzi.

4.12. Integrated Pulmonary Index™
4.12.1. IPI: Bevezetés
Az Integrated Pulmonary Index™ (a továbbiakban IPI) a páciens átfogó légzési
állapotának egyszerű jellemzésére szolgáló, a monitor által mért négy főbb
paramétert integráló számérték. Az indexben a következő paraméterek vannak
integrálva: etCO2, RR, SpO2 és PR. A készülék kizárólag ezt a négy paramétert
használja az IPI kiszámításához, más paramétereket nem vesz figyelembe.
A készülék az IPI-t ennek a négy paraméternek az aktuális értékei és a közöttük lévő
kölcsönhatások alapján, valamint ismert klinikai adatok alapján számítja ki. Az IPI
ezáltal idejekorán jelzi a légzési állapot változását, amely esetleg még nem
mutatkozik meg a külön-külön figyelembe vett négy paraméter aktuális értékében.
Az IPI célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson a páciens állapotáról, lehetőleg
még mielőtt az etCO2, az RR, az SpO2 vagy a PR értékei klinikailag aggasztó szintet
érnek el.
Az IPI az életfunkciók monitorozásának kiegészítésére és nem helyettesítésére
szolgál.
A Covidien rendelkezésre bocsát egy, az IPI-algoritmusra vonatkozó részleteket
tartalmazó műszaki jegyzéket.
Mivel az index a CO2 és az SpO2 monitorozásából származó értékeket is felhasznál,
csak akkor érhető el, ha mindkét fenti paraméter elérhető.
Az index értéktartománya 1 és 10 között mozog. Az index értékeit az alábbi
táblázat szerint kell értelmezni.
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11. táblázat IPI-értékek
Indextartomány

A páciens állapota

10

Normál

8–9

Normál tartományon belül

7

Közel a normál tartományhoz, figyelmet kíván

5–6

Figyelmet kíván, és beavatkozást igényelhet

3–4

Beavatkozást igényel

1–2

Azonnali beavatkozást igényel

A páciens IPI pontértékének értelmezése eltérő lehet különböző klinikai
körülmények között. Például speciális légzési nehézségekkel küzdő páciensek
esetében (szemben a normál, egészséges páciensekkel, akiket szedálás vagy
fájdalomcsillapítás miatt monitoroznak) alacsonyabb alsó IPI riasztási határértékre
lehet szükség, amely tükrözi az adott páciens korlátozott légzési kapacitását.
Az IPI elérhető mindhárom gyermek pácienscsoport esetében (1–3 éves, 3–6 éves
és 6–12 éves), valamint a felnőtt páciensek számára is. Az újszülött/csecsemőkorú
(egyéves kor alatti) páciensek esetében viszont nem használható, így
újszülött/csecsemő páciensek esetében nem fog megjelenni a képernyőkön.

4.12.2. IPI-figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS:
A páciensmonitorozás elkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy a
pácienstípus helyesen legyen kiválasztva. Helytelen pácienstípus
kiválasztása hibás IPI-páciensadatokat eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS:
Amikor egy páciens esetében életbe lép az alacsony IPI-re
figyelmeztető riasztás, az egészségügyi személyzetnek felül kell
vizsgálnia a páciens állapotát, hogy eldönthessék, kell-e változtatni
valamit a páciens ellátásában.
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4.12.3. Az IPI megjelenítése
Az IPI a 3. kezdőképernyőn és a 9. kezdőképernyőn jelenik meg, numerikus érték és
trendgrafikon formájában is. A többi kezdőképernyők némelyikén csak numerikus
értékként jelenik meg.
Az IPI beállítást az intézményi alapértelmezett beállítások képernyőjén lehet
letiltani. Ezzel kapcsolatosan lentebb talál további információkat. Újszülöttmérési
üzemmódban az IPI beállítás automatikusan le van tiltva.
Az IPI-trendgrafikonnal kapcsolatban (amely a monitor kezdőképernyőjén látható)
lásd: 29. ábra IPI-trendgrafikon, alább.
29. ábra IPI-trendgrafikon
2

1

Címke

Funkció

1

IPI értéke

2

IPI-trend hullámformája

4.12.4. Az IPI beállításai
Az IPI nagyítási szintjét a következőképpen lehet módosítani:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások), majd
a Trend Waveform Setup (Trend hullámforma-beállításai) lehetőséget a
Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén. Nyomja meg az Enter gombot.
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3.

Navigáljon az IPI Trend Zoom (Hour) (IPI-trend nagyítása (óra)) lehetőségre,
és válassza ki azt. Nyomja meg az Enter gombot. Navigáljon a kívánt nagyítási
szinthez.

4.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg az Enter gombot, majd
nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

12. táblázat Módosítható IPI-beállítások
Paraméter

Lehetőségek

Gyári alapértelmezett
érték

IPI Trend Zoom (Hour)
(IPI-trend nagyítása (óra))

1 hour, 2 hour, 4 hour
(1 óra, 2 óra, 4 óra)

1 hour (1 óra)

Az IPI-riasztások engedélyezéséhez/letiltásához és az IPI-megjelenítési beállítások
tartósabb módosításához használja az intézményi alapértelmezett beállítások
lehetőséget, lásd: 11.1 Intézményi alapértelmezett beállítások, 209. oldal.

4.13. Az apnoe per óra (A/hr) és az
oxigéndeszaturációs index (ODI)
4.13.1. A/hr és ODI: Bevezetés
Az apnoe per óra (A/hr) (más néven ASA – Apnoe szaturációs riasztás) és az
oxigéndeszaturációs index (ODI) az innovatív algoritmusokat tartalmazó Smart
Capnography™ család tagja. A Smart Capnography™ leegyszerűsíti a CO2monitorozást a Microstream™ használatára képes termékeken, így fokozza a
páciensek biztonságát, és segíti a klinikai munkafolyamatot.
Az A/hr és az ODI megkönnyíti az apnoés és az oxigéndeszaturációs események
azonosítását és számszerűsítését a páciens kórházi tartózkodása idején.
Az A/hr és az ODI jelzi az apnoés és az oxigéndeszaturációs eseményeket, és az
értékek alapján a készülék kiszámítja a hozzájuk társuló apnoe per óra (A/hr)
értéket és az oxigéndeszaturációs indexet (ODI). Az A/hr és az ODI használatával az
orvosok fel tudják ismerni a légzési és oxigénellátási rendellenességeket a
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monitorral megfigyelt páciensek kórházi tartózkodása idején. Az A/hr és az ODI
algoritmusok csak felnőtt (22 éves és ennél idősebb) pácienseknél alkalmazhatók.
Az A/hr- és az ODI-értékek valós időben jelennek meg a kezdőképernyők egyikén
(13. ábra 9. kezdőképernyő , 35. oldal) és a könnyen leolvasható Vent and O2 Desat
Report (Légzési és O2-deszaturációs jelentés) képernyőn. A kezdőképernyőn az ODI
vagy az A/hr szöveg melletti csillag jelzi, hogy a páciens elérte az A/hr vizuális
riasztás vagy az ODI vizuális riasztás szintjét. Mindkét jelző szintje az Institutional
Defaults>Parameters (Intézményi alapértelmezett beállítások>Paraméterek)
képernyőn állítható be; lásd: 11.1 Intézményi alapértelmezett beállítások, 209. oldal.
30. ábra Az ODI és az A/hr a kezdőképernyőn
1

2

4

3

Címke

Funkció

1

ODI-érték

2

ODI vizuális riasztás

3

A/hr-érték

4

A/hr vizuális riasztás

4.13.2. Apnoe per óra
Az apnoe egy olyan időszak, amelyben a levegővételek leállnak vagy
nagymértékben ritkulnak. A monitor által kiszámított apnoe per óra (A/hr) érték
megadja a páciens – az elmúlt óra leforgása alatt előforduló – legalább 10
másodperces légzésszüneteinek számát.
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Vent. and O2 Desat Report A and B (Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés A és B)
képernyőkön az A/hr az óránkénti apnoék átlagát jelenti a kiválasztott 2, 4, 8 vagy
12 órás időszakban. Ezen a képernyőn megjelenik továbbá a kiválasztott
időszakban előforduló ≥ 10 másodperces, 10–19 másodperces, 20–30 másodperces
és > 30 másodperces apnoés események száma.
Az A/hr érték a páciens légzésének szabályosságát jelzi a gondozó felé.
A monitor esetében az apnoe per óra érték azt jelzi, hogy egy óra alatt hányszor
maradt ki a páciens légzése tíz másodpercre vagy ennél hosszabb időre. Mivel ez
egy óránkénti szám, a képernyőn szaggatott vonalak jelennek meg, amíg el nem
kezdődött a monitorozás kezdetétől számított első óra.
A vizuális riasztások jelzik az ápolást végző személynek, hogy az A/hr- vagy ODIszám az utóbbi 12 órás időszak bármely órájában túllépte a beállított értéket. A
csillag csak akkor jelenik meg, amikor életbe lép egy A/hr vizuális riasztás, majd
10 percenként frissül. A képernyőn látható vizuális riasztás azt jelzi az ápolást
végző személy számára, hogy meg kell tekintenie a Vent. and O2 Desat Report B
(Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés B) képernyőt (referencia: 5.2 Jelentések,
144. oldal), ahonnan többet megtudhat a páciens állapotáról.
Az A/hr érték jelenleg csak felnőtt, 22 éves vagy ennél idősebb páciensek esetében
használható. Csecsemők (0–1 éves), illetve 22 évesnél fiatalabb páciensek esetében
nem használható.

4.13.3. Oxigéndeszaturációs index (ODI)
Az oxigéndeszaturációs index (ODI) az SpO2 értékében bekövetkezett eséseket
jelöli – vagyis azt, hogy az SpO2 értéke hányszor csökkent legalább 4%-kal a
kiindulási érték alá, majd tért vissza a kiindulási értékhez 240 másodperc vagy
ennél rövidebb idő alatt. (Ez a százalékos oxigéntelítettségre, nem pedig a páciens
aktuális százalékos SpO2-arányára utal). A kiindulási érték akkor jött létre, amikor
egy 20 másodpercnél hosszabb konzisztens és stabil (± 1 SpO2 pontos
tartományban [%]) SpO2-érték volt mérhető. Ez a kiindulási érték, amely
másodpercenként frissül, az ebben a 20 másodpercben mért maximális SpO2-érték
kerekítése. Ha a fenti meghatározás szerint nem állapítható meg a kiindulási érték,
akkor az előző kiindulási értéket tartja meg a rendszer.

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

107

Az apnoe per óra (A/hr) és az oxigéndeszaturációs index (ODI)

Az alacsonyabb ODI érték (ami azt jelenti, hogy kevesebbszer fordult elő a fent leírt
esemény) stabilabb oxigéntelítettségre utal a páciensnél. Mivel ez az index egy
óránkénti szám, a képernyőn szaggatott vonalak jelennek meg, amíg el nem
kezdődött a monitorozás kezdetétől számított első óra.
Vent. and O2 Desat Report B (Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés B) képernyőn
az ODI az óránkénti SpO2 -esések átlagát jelenti a kiválasztott 2, 4, 8 vagy 12 órás
időszakban.
Az ODI vizuális riasztások jelzik az ápolást végző személynek, hogy az ODI-szám az
utóbbi 12 órás időszak bármely órájában túllépte a beállított értéket. A csillag csak
akkor jelenik meg az ODI mellett, amikor életbe lép egy ODI vizuális riasztás, majd
10 percenként frissül. A képernyőn látható vizuális riasztás azt jelzi az ápolást
végző személy számára, hogy meg kell tekintenie a Vent. And O2 Desat. Report B
(Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés – B) képernyőt (referencia: 5.2 Jelentések,
144. oldal), ahonnan többet megtudhat a páciens állapotáról.Az ODI érték jelenleg
csak felnőtt, 22 éves vagy ennél idősebb páciensek esetében használható.
Csecsemők (0–1 éves), illetve 22 évesnél fiatalabb páciensek esetében nem
használható.

4.13.4. Monitorozás az A/hr és az ODI
értékeivel
Egy páciens A/hr- (más néven ASA – Apnoe szaturációs riasztás) és ODI-értékek
segítségével történő monitorozásakor vegye figyelembe az alábbiakat:

Vigyázat:
Tartsa szem előtt, hogy az A/hr és az ODI értékek nem jelzik a
hypopnoés eseményeket.

Vigyázat:
Az apnoe per óra (A/hr) és az oxigéndeszaturációs index (ODI) nem
egyenértékű a formális poliszomnográfiás vizsgálatokból származó
apnoe-hypopnoe indexszel (AHI-val) és nem is értelmezhetők ily
módon.
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Vigyázat:
Az apnoe per óra (A/hr) és az oxigéndeszaturációs index (ODI)
értékei nem használhatók az alvás alatti légzészavarok
diagnosztizálására.

Vigyázat:
A riasztások és a zajos környezet befolyásolhatják az A/hr és az ODI
értékeit. Lásd a monitor beállításainak alvó páciensek számára
történő módosításával kapcsolatos ajánlásokra vonatkozó alábbi
megjegyzést.

Vigyázat:
Az A/hr és az ODI értékeit a monitor a teljes monitorozási időszak
alatt jelenti, azt azonban a monitor nem tudja kiszűrni, hogy a
páciens ténylegesen alszik-e.

Vigyázat:
Ha a páciens eltávolítja az érzékelőt, a monitor apnoék jelenlétére
utalhat, még akkor is, ha nem következik be apnoe.

Vigyázat:
Opioid analgetikumok és szedatívumok alkalmazása
légzésdepressziót okozhat, ami az A/hr és az ODI értékében
tükröződő átmeneti apnoés és O2-deszaturációs eseményekhez
vezethet.

Vigyázat:
Az A/hr teljes körű megismeréséhez olvassa el a felhasználóknak
szóló összes információt.
Fontos szem előtt tartani, hogy az A/hr és az ODI értékének kiszámításához a
készülék a pácienstípust is figyelembe veszi. Ezért a helyes pácienstípus
kiválasztása nagyon fontos. Ugyanez az oka annak, hogy a pácienstípus
megváltoztatásakor (például felnőttről gyermek típusra) az aktuális páciensre
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vonatkozó tárolt A/hr- és ODI-adatok törlődnek. A csecsemő/újszülött, illetve
gyermek páciensek esetében a képernyőn nem jelenik meg az A/hr és az ODI fejléc.
A monitor A/hr és ODI funkcióinak alvó páciensnél történő használatakor ajánlott a
monitort centrális monitorozóállomáshoz csatlakoztatni, ahol a riasztások
hallhatók. A csatlakoztatást követően a páciens ágyánál le lehet tiltani a monitor
riasztási hangját, hogy az ne zavarja a páciens alvását. A hangriasztások elnémítása
a következőképpen végezhető el: System>Service (Rendszer>Szerviz)>adja meg a
szervizjelszót (referencia: 13 B függelék: A monitor , 244. oldal) >Inst Defaults>
Monitor (Intézményi alapértelmezett beállítások>Monitor). A képernyő
beállításlistáján módosítsa az Alarm Volume (Riasztási hangerő) beállítást Audio
Off (Hang ki) értékre. Ezt csak akkor szabad megtenni, ha a monitor folyamatos
felügyelet alatt van központi állomáshoz (vagy egyéb felügyeleti eszközhöz) való
csatlakozása révén, hogy ily módon a gondozók észlelni tudják a
páciensriasztásokat, miközben az ágy melletti monitoron a hangriasztás ki van
kapcsolva.

4.14. Riasztások és üzenetek
4.14.1. Bevezetés a riasztásokhoz
A monitor a páciens állapotával, valamint a készülékhibákkal kapcsolatos
riasztásokat jelez. A riasztások arra figyelmeztetik az egészségügyi szakembereket,
hogy a páciens állapota az előzetesen meghatározott határértékeken kívül esik,
illetve működési hibát vagy a monitor hardverének üzemelési állapotát jelzik.
A monitoron három szint érhető el a riasztásokhoz és a tájékoztató üzenetekhez, és
ezek mindegyikéhez hangjelzések és/vagy vizuális jelzések tartoznak. Minden
riasztáshoz tartozik egy alapértelmezett prioritási szint, de ez átállítható másik
szintre intézményi döntés alapján az intézményi alapértelmezett beállítások
között. A riasztások és a tájékoztató üzenetek szintjei a következők:
•

Magas prioritású riasztások

•

Közepes prioritású riasztások

•

Tájékoztató üzenetek

Az alábbi táblázat ismerteti a riasztások jelzésének módját.
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13. táblázat Riasztások jelzése
Riasztástípus

Jelzők
Hangjelzés

Számértékek

Üzenetek

Jelzőfény

Magas
prioritású
(páciens-)
riasztások

Magas
prioritású
ismétlődő
sípolás
5 másodpercenként

Váltakozó
vörös háttér
és vörös keret
a numerikus
értéknél

Az üzenetmezőben
jelenik meg; egyes
üzenetek a
hullámformamezőb
en is megjelennek.

Villogó
piros
jelzés

Közepes
prioritású
riasztások

Hármas
sípolás
10 másodpercenként

Váltakozó
sárga háttér
és sárga keret
a numerikus
értéknél

Az üzenetmezőben
jelenik meg; egyes
üzenetek a
hullámformamezőb
en is megjelennek.

Villogó
sárga
jelzés

Tájékoztató
üzenetek

Nincs
hangriasztá
s

Nem
alkalmazható

Az üzenetmezőben
jelenik meg; egyes
üzenetek a
hullámformamezőb
en is megjelennek.

Nincs
jelzőfény

Egyes üzenetek megjelennek a hullámformamezőben és az üzenetmezőben is;
ezen üzenetek listája itt található: 16. táblázat Nem az üzenetmezőben megjelenő
üzenetek, 128. oldal.

4.14.2. Riasztások megjelenítése
A vizuális riasztásjelzők észlelése érdekében a kezelőnek ajánlott a monitor
képernyője előtt tartózkodni. A hangjelzések észleléséhez a kezelő bárhol
tartózkodhat a monitor mellett (360°-os tartományban).
A riasztások a bekövetkezésükkor jelennek meg a kezdőképernyő megfelelő
részén, a következő módon:
•

Szöveges formában az üzenetmezőben (egy nyíllal, mely jelzi, hogy a
paraméter felfelé vagy lefelé lépte-e át a riasztási határértéket, valamint
megjelenik a riasztás prioritása: piros szín a magas és sárga szín a közepes
prioritású riasztások esetében). Ezenkívül a riasztási üzenetmező jobb
oldalán a sötétszürke dobozban például az „1 of 3” (egy a háromból)
felirat jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a megjelenített riasztás az első az
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aktuálisan aktív három riasztás közül. Ez akkor hasznos, ha több aktív
riasztás van érvényben.
•

Numerikus formában, egy nyíllal, amely jelzi, hogy a paraméter felfelé
vagy lefelé lépte-e át a riasztási határértéket, valamint megjelenik a
riasztás prioritása: piros szín a magas és sárga szín a közepes prioritású
riasztások esetében, valamint váltakozó, piros színű háttér/keret a magas
prioritású riasztásoknál és váltakozó, sárga színű háttér/keret a közepes
prioritású riasztásoknál.

Az alábbiakban egy riasztást jelző képernyő képe látható.
31. ábra Példa magas prioritású riasztásra (Nincs lélegzetvétel típusú riasztás)
1

2

3

4

5

6

Címke

Funkció

Leírás

1

SpO2-hullámforma

Az aktuális páciens SpO2-hullámformája

2

CO2-hullámforma

Az aktuális páciens CO2-hullámformája
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Címke

Funkció

Leírás

3

Az üzenetmezőben
megjelenő riasztás

Szöveges üzenetben megjelenő riasztás,
ahol piros színű keret jelzi a magas
prioritású riasztást (a többi magas
prioritású riasztás mellett egy piros
irányjelző nyíl is látható az
üzenetmezőben)

4

Numerikus mező

A No Breath (Nincs légzés) típusú
riasztáson kívüli többi magas prioritású
riasztás esetében a riasztás a numerikus
mezőben jelenik meg, a páciensre
vonatkozó érték mellett piros nyíllal és
piros háttérrel, ami a magas prioritást
jelzi.

5

CO2 numerikus értéke

Az aktuális páciens numerikus CO2-értéke

6

SpO2 numerikus értéke

Az aktuális páciens numerikus SpO2értéke
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32. ábra Példa közepes prioritású riasztásra

2

1

3

4

5

6

Címke

Funkció

Leírás

1

SpO2-hullámforma

Az aktuális páciens SpO2hullámformája

2

CO2-hullámforma

Az aktuális páciens CO2hullámformája

3

Az üzenetmezőben
megjelenő riasztás

Az üzenetmezőben, szöveges
üzenetben megjelenített riasztás,
ahol sárga keret és egy sárga
irányjelző nyíl jelzi a közepes
prioritású riasztást

4

CO2 numerikus értéke

Az aktuális páciens numerikus CO2értéke

5

A numerikus mezőben
megjelenített riasztás

A numerikus mezőben megjelenített
riasztás, ahol sárga nyíl és egy sárga
keret jelzi a közepes prioritású
riasztást a páciensérték mellett

6

SpO2 numerikus értéke

Az aktuális páciens numerikus SpO2adatai

114

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

Riasztások és üzenetek

4.14.3. Az Alarm Review (Riasztások
áttekintése) képernyő
A monitor biztosítja egy Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyő
megtekintését, így a felhasználó gyorsan áttekintheti a beteg által az előző órában
kiváltott összes riasztást. Az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyőn
szerepelnek a páciens riasztásai (kivéve a SatSeconds-riasztás; a referencialistát
lásd:14. táblázat Magas/közepes prioritású riasztások , 119. oldal), valamint az elmúlt
órában bekövetkezett riasztások felső és alsó határértéke és száma. A képernyőn
egyszerre csak három riasztás látszik; legörgetve nézheti meg a további
riasztásokat. Az alábbiakban egy riasztásáttekintési képernyő látható.
Az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyő megtekinthető akkor is, ha nem
nyitott meg páciensesetet.
33. ábra Az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyő

1

2

3

4
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Címke

Leírás

1

Az elmúlt órában előforduló EtCO2 alacsony típusú riasztások száma
itt jelenik meg

2

Az EtCO2 aktuális alsó riasztási határértéke

3

Az EtCO2 aktuális felső riasztási határértéke

4

Az elmúlt órában előforduló No Breath (Nincs légzés) típusú
riasztások száma itt jelenik meg

5

A további riasztások adatainak megtekintéséhez itt görgessen le
vagy fel

6

Valós idejű EtCO2-páciensadatok

7

Valós idejű SpO2-páciensadatok

Az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyőt a következőképpen lehet
megnyitni:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Report (Jelentés), majd a
View Report>Alarm Review (Jelentés megtekintése>Riasztások áttekintése)
lehetőséget a Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén. Válassza az Alarm
Review (Riasztások áttekintése) képernyőt. Nyomja meg az Enter gombot.

3.

Megjelenik az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyő. Ha az a
riasztás, amit látni szeretne, nem látható, görgessen lejjebb a fő ablak jobb
oldalán lévő görgetősáv segítségével a többi riasztás megtekintéséhez.

4.14.4. Riasztás elnémítása
A riasztásokat a következő két módszer egyikével lehet elnémítani:
•

Ideiglenes riasztáselnémítás

•

Állandó riasztáselnémítás

A riasztásokat tartósan csak az intézményi alapértelmezett beállításokban lehet
elnémítani.
A riasztás elnémítása mindkét esetben csak a hangriasztásokra vonatkozik. A
vizuális riasztásokat ez nem érinti.
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Az ideiglenes riasztáselnémítást a készüléken a következőképpen lehet beállítani:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található riasztáselnémító gombot.

2.

Ez a riasztást csak 2 perces időtartamra némítja el. A riasztásjelző egy
szaggatott vonallal jelölt piros X-et (
) jelenít meg a jelzőn, ami azt jelzi,
hogy a riasztás időszakosan el van némítva.

Az állandó riasztáselnémítást a készüléken a következőképpen lehet beállítani:
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások),
majd a Service (Szerviz) lehetőséget a |System Setup (Rendszerbeállítások)
képernyőn.

3.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

4.

Navigáljon oda, majd válassza az Institutional Defaults > Monitor>Factory
Defaults (Intézményi alapértelmezett beállítások > Monitor>Gyári
alapértelmezett beállítások) lehetőséget.

5.

Válassza az Alarm Volume (Riasztási hangerő), majd az Audio Off (Hang ki)
lehetőséget.

6.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot. Indítsa újra a monitort.

7.

A riasztásjelző a kezdőképernyőn most egy folyamatos X-et ( ) mutat, amit
azt jelzi, hogy a monitor állandó riasztáselnémítási állapotban van.

8.

Az állandó riasztáselnémítás kikapcsolásához ismételje meg a lépéseket, de az
Alarm Volume (Riasztási hangerő) pont alatt válassza a Maximum
(Maximális) vagy a Last Setting (Legutóbbi beállítás) lehetőséget. Nyomja
meg a Kezdőképernyő gombot. Innentől kezdve az állandó riasztáselnémítási
állapot már nem lesz érvényben, a monitort nem szükséges újraindítani.

Ha a monitoron így beállítja az állandó riasztásnémítást, a riasztáselnémító gomb a
hangriasztás némításának működtetésére fog szolgálni, a lenyomásával lehet a
hangriasztást ki- vagy bekapcsolni.
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FIGYELMEZTETÉS:
Ne némítsa el a hangriasztásokat, amíg nem ellenőrzi, hogy a
páciens monitorozva van-e más eszközökkel, például egy
hangriasztással a központi állomáson.

4.14.5. Reminder Signal (Emlékeztető jelzés)
Ha a riasztások állandó némítása be van állítva az intézményi alapértelmezett
beállításokban, emlékeztető jelzésként kétpercenként hallatszik egy sípolás a
szabályozási előírásoknak megfelelően.
Az emlékeztető jelzést le lehet tiltani az intézményi alapértelmezett beállításokban
a Menu Button>Setup>Service (Menü gomb>Beállítások>Szerviz) lehetőség
kiválasztásával. Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot,
majd válassza az Institutional Defaults>Monitor>Set Reminder Signal to
Disabled (Intézményi alapértelmezett beállítások>Monitor>Állítsa az emlékeztető
jelzést letiltott értékűre) lehetőséget.

4.14.6. Üzenetek prioritása
Ha több riasztási üzenet jelenik meg az üzenetmezőben, azok a következő
fontossági sorrendben jelennek meg: Először a magas prioritású üzenetek, majd a
közepes prioritású üzenetek, végül pedig a tájékoztató üzenetek jelennek meg. Az
üzenetmező jobb oldalán található szürke mező jelzi az aktív üzenetek számát és a
sorrendjüket, így minden üzenethez tartozik egy sorrendjelzés: „1 of 3” (egy a
háromból) vagy „2 of 4” (kettő a négyből) stb.

4.14.7. Riasztások késleltetése
Riasztáskésleltetés a No Breath (Nincs lélegzetvétel) riasztáson kívül minden más
minden páciensriasztásra beállítható.
Ha be van állítva riasztáskésleltetés, a riasztás nem szólal meg vagy jelenik meg,
amíg a beállított késleltetési idő le nem telik. Ha be van állítva riasztáskésleltetés,
ha a riasztást kiváltó ok megszűnik a késleltetési idő letelte előtt, a riasztás nem
fog megszólalni vagy megjelenni. Hasonlóképpen, annak ellenére, hogy a
trendmegjelenítés a pontos adatokat jelzi, a késleltetési idő leteltéig nem fog
riasztást mutatni.
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Az összes ilyen riasztáshoz 0, 10, 15, 20 vagy 30 másodperces késleltetés állítható
be. Alapértelmezés szerint egyik riasztáshoz sincs késleltetési idő beállítva.
A riasztáskésleltetés beállításához lásd: 11.1.5.4 A riasztási késleltetés beállításai‚
219. oldal.

4.14.8. Riasztástípusok
4.14.8.1. Magas/közepes prioritású riasztások
14. táblázat Magas/közepes prioritású riasztások
Üzenet

Leírás

Szükséges
intézkedés

Alapértelmezett
prioritás

Prioritási
lehetőségek

A monitor xxx
másodperce
nem észlelt
érvényes
lélegzetvételt.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Magas

EtCO2 High
Alarm (EtCO2
magas riasztás)

Az etCO2 értéke
meghaladja a
felső riasztási
határértéket.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

EtCO2 Low
Alarm (EtCO2
alacsony
riasztás)

Az etCO2 értéke
az alsó riasztási
határérték alatt
van.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

Páciensriasztások
No Breath
Detected
(Lélegzetvétel
nem észlelhető)
xxx
másodperce
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Üzenet

Leírás

Szükséges
intézkedés

Alapértelmezett
prioritás

Prioritási
lehetőségek

RR High Alarm
(Magas
légzésszám
riasztás)

A légzésszám
(RR) értéke
meghaladja a
felső riasztási
határértéket.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

RR Low Alarm
(Alacsony
légzésszám
riasztás)

Az RR értéke az
alsó riasztási
határérték alatt
van.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

SpO2 High
Alarm (Magas
SpO2 riasztás)

Az SpO2 értéke
meghaladja a
felső riasztási
határértéket.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

SpO2 Low Alarm
(SpO2 alacsony
riasztás)

Az SpO2 értéke
az alsó riasztási
határérték alatt
van.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

Pulse Rate High
Alarm (Magas
pulzusszám
riasztás)

A pulzusszám
értéke
meghaladja a
felső riasztási
határértéket.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

Pulse Rate Low
Alarm
(Alacsony
pulzusszám
riasztás)

A pulzusszám
értéke az alsó
riasztási
határérték alatt
van.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas
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Üzenet

Leírás

Szükséges
intézkedés

Alapértelmezett
prioritás

Prioritási
lehetőségek

IPI Low Alarm*
(Alacsony IPI
riasztás)

Az IPI értéke az
alsó riasztási
határérték alatt
van.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.

Magas

Közepes,
magas

SatSec
(Telítettségi
másodpercek)

A beállított
SatSecondshatárérték túl
lett lépve.

Ellenőrizze a
páciens
állapotát.

Közepes

Közepes

Műszaki (eszközzel kapcsolatos) riasztások
CO2 Error
(CO2-hiba)

Egy hiba miatt a
CO2 funkció nem
működik.

Vegye fel a
kapcsolatot a
Covidien
szakembereiv
el.

Közepes

Közepes,
magas

SpO2 Error
(SpO2-hiba)

Egy hiba miatt
az SpO2 funkció
nem működik.

Vegye fel a
kapcsolatot a
Covidien
szakembereiv
el.

Közepes

Közepes,
magas

Pulse Not
Found (Nem
észlelhető
pulzus)

Nincs észlelhető
pulzus.

A páciensnek
azonnali
orvosi
beavatkozásr
a van
szüksége.
Helyezze át az
érzékelőt a
páciensen.

Közepes

Közepes,
magas
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Üzenet

Leírás

Szükséges
intézkedés

Alapértelmezett
prioritás

Prioritási
lehetőségek

FilterLine
Blockage
(Filterline
elzáródása)

A FilterLine
vezeték megtört
vagy elzáródott.

Válassza le,
majd
csatlakoztassa
újra a
mintavételi
vezetéket
(FilterLine).
Ellenőrizze a
légúti
adaptert, és
szükség
esetén
cserélje ki a
mintavételi
vezetéket.

Közepes

Közepes,
magas

Battery Low
(Az
akkumulátor
töltöttsége
alacsony)

Az akkumulátor
töltési szintje
alacsony, és a
monitor
rövidesen leáll.

Csatlakoztass
a a monitort
hálózati
tápellátásra.

Közepes

Közepes,
magas

SPO2 Sensor
Not On Patient
(Nincs SpO2érzékelő a
páciensen)

Az érzékelő
nincs a
páciensen.

Helyezze fel
az érzékelőt
megfelelően a
páciensre.

Közepes

Közepes,
magas

Replace SpO2
Cable
(Cserélje ki az
SpO2-kábelt)

Ki kell cserélni
az SpO2-kábelt.

Cserélje ki az
eldobható
SpO2érzékelőt. Ha
az üzenet
továbbra is
megjelenik,
cserélje a
többször
felhasználhat
ó érzékelőt
vagy a
hosszabbítókábelt.

Közepes

Közepes,
magas
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Üzenet

Leírás

Szükséges
intézkedés

Alapértelmezett
prioritás

Prioritási
lehetőségek

Check SpO2
Sensor
Connection
(Ellenőrizze az
SpO2-érzékelő
csatlakozását)

Ellenőrizni kell
az SpO2érzékelő
csatlakozását.

Check SpO2
Sensor
Connection
(Ellenőrizze az
SpO2-érzékelő
csatlakozását)

Közepes

Közepes,
magas

Communication
s Stopped (A
kommunikáció
leállt)

Valamilyen
fontos
kommunikáció
leállt.

Közepes

Közepes,
magas

System Reset,
Check Settings
(A rendszer
alaphelyzetbe
állt, ellenőrizze
a beállításokat)

A rendszer
visszaállt
alaphelyzetbe,
az intézményi
alapértelmezett
beállításokra.

Közepes

Közepes,
magas

Állítsa át a
riasztási
határértékeke
t és a többi
beállítást a
monitorozott
páciens
szükségletein
ek
megfelelően.

* Az IPI LOW ALARM (Alacsony IPI riasztás) a páciens állapotának változását hivatott jelezni az orvos felé. A
riasztás megjelenésekor értékelni kell a többi páciensparaméter szintjét.
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4.14.8.2. Tájékoztató üzenetek
15. táblázat Tájékoztató üzenetek
Üzenet

Leírás

Clearing FilterLine
(FilterLine tisztítása)

A mintavételi vezeték (FilterLine) megtört,
vagy víz zárja el. A tisztítás idején jelenik
meg, amíg a mintavételi vezetéket ki nem
tisztították, vagy meg nem határozták az
elzáródási állapotot.

CO2 FilterLine Disconnected
(CO2 FilterLine leválasztva)

Nincs mintavételi vezeték a monitorhoz
csatlakoztatva. Ennek javítására helyezzen
be egy mintavételi vezetéket a monitor CO2csatlakozójába.

SpO2 Sensor Disconnected
(SpO2-érzékelő leválasztva)

Nincs SpO2-érzékelő csatlakoztatva a
monitorhoz. Ennek javítására
csatlakoztasson egy SpO2-érzékelőt a
monitor SpO2-csatlakozójához.

Interference Detected
(Interferencia észlelhető)

A páciens mozgása észlelhető.

Temperature High
(Magas hőmérséklet)

A monitor hőmérséklete túl magas.

No USB Device Found
(Nem található USB-eszköz)

Az USB-porthoz nem csatlakozik érvényes
flashmemória-eszköz.

USB Drive Full
(Az USB-meghajtó megtelt)

Az USB flash memória eszközön nincs több
hely.

No SD Card Found
(Nem található SD-kártya)

Nincs SD-kártya a monitorba helyezve.

SD Card Full (Az SD-kártya megtelt)

Az aktuálisan használt SD-kártya megtelt.
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Üzenet

Leírás

SpO2 Weak. Reposition Sensor.
(Gyenge SpO2. Helyezze át az
érzékelőt.)

Az SpO2-modul gyenge pulzust észlel, és
lehetséges okokat vet fel.

SpO2 Weak. Too Much Light.
(Gyenge SpO2. Túl sok a fény.)
SpO2 Weak. Try Ear Sensor. (Gyenge
SpO2. Próbálkozzon fülre
helyezhető érzékelővel.)
SpO2 Weak. Try Nasal Sensor.
(Gyenge SpO2. Próbálkozzon orra
helyezhető érzékelővel.)
SpO2 Weak. Try Adhesive Sensor.
(Gyenge SpO2. Próbálkozzon
tapadóérzékelővel.)
SpO2 Weak. Secure Sensor Cable
(Gyenge SpO2. Rögzítse az érzékelő
kábelét.)
SpO2 Weak. Try Using Headband
(Gyenge SpO2. Próbálkozzon
fejpánttal.)
SpO2 Weak. Sensor Too Cold.
(Gyenge SpO2. Az érzékelő túl
hideg.)
SpO2 Weak. Check Bandage.
(Gyenge SpO2. Ellenőrizze a
tapaszt.)
SpO2 Weak. Nail Polish (Gyenge
SpO2. Körömlakk.)
SpO2 Weak. Sensor Too Tight
(Gyenge SpO2. Túl szoros érzékelő.)
SpO2 Weak. Reposition Sensor.
(Gyenge SpO2. Helyezze át az
érzékelőt.)
SpO2 Weak. Due To Interference.
(Interferencia miatt gyenge SpO2.)
SpO2 Weak. Clean Sensor Site.
(Gyenge SpO2. Tisztítsa meg az
érzékelő helyét.)
Interference Detected
(Interferencia észlelve)
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Üzenet

Leírás

CO2 Warm Up (CO2-bemelegedés)

A CO2-modul előkészül a működésre.

CO2 Ready (CO2 kész)

A CO2 első mérése előtt, miután a FilterLine
vezetéket csatlakoztatták és mielőtt az
eszköz érzékelné a páciens lélegzetvételét, a
CO2 Ready (CO2 kész) üzenet lép a CO2
Warm-up (CO2-bemelegedés) üzenet
helyébe.

Calibration Required
(Kalibrálás szükséges)

CO2-kalibrálás esedékes.

Maintenance Required
(Karbantartás szükséges)

CO2-modul karbantartása esedékes.

SpO2 Extended Averaging
(SpO2 meghosszabbított adatvétel)

SpO2 meghosszabbított adatvétel van
folyamatban.

Report Transfer Complete
(Jelentésátvitel befejezve)

Az adatkommunikáció befejeződött.

SpO2 Low Alarm Limit: xx
(Az SpO2 alsó riasztási határértéke:
xx)

Akkor jelenik meg, ha az SpO2 alsó riasztási
határértékét 85% alá állították be.

Performing Autozero
(Automatikus nullázás
végrehajtása)

A monitor automatikus nullpontkalibrálást
végez.

RS232 Report Transfer Completed
(RS232 jelentés átvitele befejezve)

Az RS232 jelentés átvitele befejeződött.

Demo Mode - Prerecorded Data
(Bemutató üzemmód – Előzetesen
rögzített adatok)

Bemutató üzemmódban jelenik meg, amikor
semmilyen más üzenet nem jelenik meg.

CO2 Monitoring Has Been Off For
Hh:Mm (A CO2-monitorozás ÓÓ:PP
óta ki van kapcsolva)

Azt az órában és percben kifejezett
időtartamot jeleníti meg, amióta a szivattyú
ki van kapcsolva SZIVATTYÚ KI
üzemmódban.

Remote System Connected*
(Távoli rendszer csatlakoztatva)

A monitor távoli rendszerhez csatlakozik. Ez
az üzenet csak akkor jelenik meg, ha a
gazdaszámítógép engedélyezte, és
előfordulhat, hogy másképp van
megfogalmazva, a gazdagép
programozásának megfelelően.
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Üzenet

Leírás

Remote System Disconnected*
(Távoli rendszer leválasztva)

A monitor már nem csatlakozik távoli
rendszerhez. Ez az üzenet csak akkor jelenik
meg, ha a gazdaszámítógép engedélyezte,
és előfordulhat, hogy másképp van
megfogalmazva, a gazdagép
programozásának megfelelően.

Incompatible Software Version
(Inkompatibilis szoftververzió)

Az intézményi alapértelmezett beállítások
átvitelekor jelenik meg.

No File Found
(Fájl nem található)

A felhasználó megpróbált adatokat letölteni
(például alapértelmezett vagy
bemutatóadatokat), de a keresett adatokat
tartalmazó fájl nem található.

Mode Change Invalid During USB
Output
(Érvénytelen üzemmódváltás az
USB-kimenet alatt)

A felhasználó megpróbált üzemmódot
(pácienstípus) váltani az USB-kimenet alatt;
ez nem lehetséges. A módosítás az USBkimenet befejeződése után végezhető el.

Pump Off Mode (Pump Off)
((Szivattyú ki) üzemmód)

Pump Off (Szivattyú ki) üzemmódban jelenik
meg

Ext Battery Low (A külső
akkumulátor töltöttsége alacsony)

A külső akkumulátor kapacitása alacsony.

CO2 Standby (CO2-készenlét)

A CO2-készenlét aktiválva van.

SpO2 Standby (SpO2-készenlét)

Az SpO2-készenlét aktiválva van.

Internal Memory Full
(Belső memória megtelt)

A monitor belső memóriája megtelt.

Incompatible Demo Hardware
(Inkompatibilis bemutatóhardver)

A rögzített bemutatófájl nem megfelelő a
monitorhoz, és nem játszható le.

Keypad Locked (Billentyűzet
zárolva)

A billentyűzet zárolva.

Keypad unlocked
(Billentyűzet feloldva)

A billentyűzet zárolása feloldva.

Report Transfer In Progress
(Jelentés továbbítása folyamatban)

Valamilyen fontos kommunikáció van
folyamatban.

Data Transfer Aborted
(Adatátvitel megszakítva)

Valamilyen fontos kommunikáció leállt.

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

127

Riasztások és üzenetek

Üzenet

Leírás

Service Mode
(Szerviz üzemmód)

A készülék Szerviz üzemmódban van. Nem
történik páciensmonitorozás.

*Ha a monitort távoli rendszerrel használják, előfordulhat, hogy ez az üzenet más megfogalmazásban
jelenik meg, a gazdaszámítógép programozásának megfelelően. A gazdaszámítógép ugyanakkor indíthat
egy olyan üzenetet is, amely a kommunikáció leállásakor jelenik meg.

4.14.8.3. Nem az üzenetmezőben megjelenő
üzenetek
A következő üzenetek jelenhetnek meg a megfelelő hullámformamezőben,
amellett, hogy az üzenetmezőben is megjelennek.
16. táblázat Nem az üzenetmezőben megjelenő üzenetek
Üzenet

Leírás

FilterLine Disconnected
(FilterLine leválasztva)

Nincs FilterLine csatlakoztatva a monitorhoz.

Clearing FilterLine
(FilterLine tisztítása)

A FilterLine megtört, vagy víz zárja el. A
tisztítás idején jelenik meg, amíg a FilterLine-t
ki nem tisztították, vagy meg nem határozták
az elzáródási állapotot.

FilterLine Blockage
(Filterline elzáródása)

A FilterLine vezeték megtört vagy elzáródott.

Performing Autozero
(Automatikus nullázás
végrehajtása)

Automatikus nullázás van folyamatban; a CO2
nem érhető el az automatikus nullázás alatt.

CO2 Error (CO2-hiba)

Egy hiba miatt a CO2 funkció nem működik.

CO2 Standby (CO2-készenlét)

A CO2-készenlét aktiválva van.

SPO2 Sensor Not On Patient
(Nincs SpO2-érzékelő a
páciensen)

Az SpO2-érzékelő nincs a páciensen.

Pulse Not Found
(Nem észlelhető pulzus)

Nincs észlelhető pulzus.

Defective SpO2 Sensor
(Hibás SpO2-érzékelő)

Hibás az SpO2-érzékelő; az SpO2-érzékelő nem
érhető el.
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Üzenet

Leírás

SpO2 Sensor Calibrating
(SpO2-érzékelő kalibrálása)

Az SpO2-érzékelő kalibrálása folyamatban van;
az SpO2-érzékelő nem érhető el.

SpO2 Sensor Disconnected
(SpO2-érzékelő leválasztva)

Az SpO2-érzékelő le van választva; az SpO2érzékelő nem érhető el.

SpO2 Standby (SpO2-készenlét)

Az SpO2-készenlét aktiválva van.

SpO2 Error (SpO2-hiba)

Egy hiba miatt az SpO2 funkció nem működik.

No Breath xxx Seconds (xxx
másodperce nincs lélegzetvétel)

A monitor xxx másodperce nem észlel
lélegzetvételt.

4.14.9. A riasztási határértékek módosítása
Nagyobb tengerszint feletti magasságon az etCO2 értékei alacsonyabbak lehetnek,
mint a tengerszinten mérhető értékek, a parciális nyomásra vonatkozó Daltontörvény értelmében. Ha a monitort nagy tengerszint feletti magasságban
használják, ajánlatos az etCO2-riasztási beállítást ennek megfelelően módosítani.
A riasztási határértékeket a következőképpen lehet módosítani:
A riasztási határértékek időszakos módosítása (a monitor kikapcsolásáig):
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn az első lehetőség a Setup>Alarm Setup
(Beállítások>Riasztási beállítások). Nyomja meg az Enter gombot.

3.

Navigáljon az érintett riasztáshoz, majd nyomja meg az Enter gombot. A
felfelé/lefelé mutató jelzőnyilak aktívvá válnak a képernyőn. A nyilakkal
válassza ki a kívánt riasztást, és nyomja meg az Enter gombot a No Breath
(Nincs lélegzetvétel) esetében vagy az Apply (Alkalmazás) lehetőséget más
határértékek esetében.

4.

Szükség esetén módosítson további határértékeket is.

5.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.
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A riasztási határértékek állandó módosítása (amely a monitor kikapcsolása után is
érvényes):
1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

Navigáljon a Menu (Menü) képernyőre, és válassza a Setup (Beállítások),
majd a Service (Szerviz) lehetőséget a System Setup (Rendszerbeállítások)
képernyőn.

3.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

4.

Navigáljon oda, majd válassza az Institutional Defaults > Alarms>Factory
Defaults (Intézményi alapértelmezett beállítások > Riasztások>Gyári
alapértelmezett beállítások) lehetőséget.

5.

Válassza ki az érintett riasztási határérték típusát, és nyomja meg az Enter
gombot.

6.

Válassza ki az érintett riasztási határértéket, és nyomja meg az Enter gombot.
Egy ablak jelenik meg ezekhez a módosításokhoz a képernyő jobb oldalán. A
nyilakkal lépjen a kívánt képernyőrészre, és válassza ki a riasztási
határértéket, majd nyomja meg az Enter gombot. Ezen a képernyőn le is
tilthatja a riasztásokat.

7.

Szükség esetén módosítson további határértékeket is.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

Ha az SpO2 riasztási határértékét 85%-nál alacsonyabbra állítják be, a fejlécben
megjelenik az SpO2 Low Alarm Limit: xx (Az SpO2 alsó riasztási határértéke: xx)
üzenet, amely jelzi az SpO2 alsó riasztási határértékét.

4.14.10. A riasztási beállítások tesztelése
A No Breath (Nincs lélegzetvétel) riasztás teszteléséhez jelenítsen meg normál
lélegzetvételt a monitoron. A normál lélegzetvétel megjelenítése után távolítsa el a
mintavételi vezetéket a tesztalanyról a lélegzetvételi nélküli helyzet előállításához.
Ekkor a No Breath (Nincs lélegzetvétel) riasztásnak kell megjelennie a monitoron.
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A Sensor Not on Patient (Nincs érzékelő a páciensen) riasztás teszteléséhez
jelenítse meg az SpO2-értékeket a monitoron. Az SpO2-értékek megjelenítése után
távolítsa el az érzékelőt a tesztalanyról, hogy egySensor Not on Patient (Nincs
érzékelő a páciensen) helyzetet hozzon létre. Ekkor a Sensor Not on Patient (Nincs
érzékelő a páciensen) riasztásnak kell megjelennie a monitoron.

4.14.11. Riasztási határértékek – gyári
alapértelmezett értékek
A felnőttek és újszülöttek esetében használt alapértelmezett gyári riasztási
határértékeket lásd: 29. táblázat A riasztási határértékek gyári alapértelmezett
beállításai , 213. oldal.

4.15. Trendek
4.15.1. Bevezetés
A monitor azokat a páciensadatokat tárolja a trendképernyőkön, amelyek részletes
információkkal szolgálnak a páciens monitorozási előzményeiről. A
trendmegjelenítések segítségével a felhasználó megtekintheti a páciens
előzményeit a páciens állapotfelméréséhez szükséges orvosi elemzés keretében.

4.15.2. Trendtárolás
A trendeket automatikusan tárolja az eszköz. A monitor az elmúlt 48 óra
monitorozási adatait tárolja, függetlenül attól, hogy a monitor közben ki volt-e
kapcsolva. Az adatok másodpercenként menti az eszköz, kivéve a CO2-hullámforma
adatait, amelyek másodpercenként 20 alkalommal vannak mentve.
Az adatok a kiválasztott trendléptéknek megfelelően jelennek meg.
A trendadatok a következő paramétereket tárolják:
•

Aktuális dátum

•

Aktuális idő

•

EtCO2
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•

RR

•

SpO2

•

PR

•

IPI

•

CO2-hullámforma*

•

Magas/közepes prioritású páciensriasztások (másodpercenként egy,
paraméterenként egy)

•

A berendezés által kiváltott események, például a Low Battery (Az
akkumulátor töltöttsége alacsony) vagy egyéb, a monitorral kapcsolatos
üzenetek

•

A felhasználó által megadott eseményjelölők valamennyi
eseménycímkével együtt (másodpercenként egy)

•

Eset elindításának jelzésére szolgáló Case Start (Eset indítása) jelölő

*A hullámforma a trendgrafikonban jelenik meg.
Pump Off (Szivattyú ki) üzemmódban a CO2-adatokat nem rögzíti a rendszer.

4.15.3. A trendkijelző képernyők
A trendadatok két különböző (grafikus és táblázatos) formátumban jeleníthetők
meg.
A Graphical Trend (Trendgrafikon) képernyőn hosszabb időskálán (1, 2, 4, 8 vagy
12 órányi egyszerre) tekinthetők meg a páciensadatok, és végig lehet görgetni az
adatokon mintázatokat, specifikus eseményeket vagy riasztásokat keresve. A
Tabular Trend (Táblázatos trend) képernyő 1 mp-es, 5 mp-es, 15 mp-es, 30 mp-es,
1 perces, 5 perces, 30 perces és 1 órás nézeteket kínál fel, ami lehetővé teszi a
felhasználó számára a páciens állapotának részletesebb vizsgálatát.

4.15.3.1. Trendgrafikon-képernyő
A trendgrafikon-képernyő megtekintése:
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1.

Nyomja meg az előlapon lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Trend
lehetőséghez, és válassza ki azt.

3.

A Trend Menu (Trend menü) képernyőjén navigáljon a Graphical Trend
(Trendgrafikon) lehetőségre, és válassza ki azt. A képernyő az aktuálisan
rögzített trendgrafikont jeleníti meg 4 órás nézetben. Egy fehér színű
jelzővonal és egy kék időjelző jelzi a kiválasztott időpontot a képernyő bal
oldalán. A trend hullámformáján piros színű vonal jelzi az abban időszakban
kiváltott riasztást.

4.

A megjelenítendő időszak módosításához nyomja meg az Enter gombot,
majd navigáljon a kívánt nagyítási lehetőséghez, és válassza ki azt a
képernyőn megjelenő lehetőségek közül. Nyomja meg ismét az Enter
gombot. A kijelzőn immár a kiválasztott időszak jelenik meg.

5.

Másik időszak megtekintéséhez a nyilakkal állítsa be a képernyőn a
megtekinteni kívánt időszakot. A fehér színű jelzővonal és a kék időjelző
mutatja az időjelző helyét, és a bal oldalon az arra az időtartamra vonatkozó
adatok láthatók.

6.

További paraméterek megtekintéséhez nyomja meg a lefelé mutató nyilat,
majd az Enter gombot; így legörgethet azokhoz a paraméterekhez is, amelyek
nem látszódnak a képernyőn.

A képernyő jobb oldalán megjelenő adatok továbbra is az aktuális adatok lesznek.
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34. ábra Graphical Trend (Trendgrafikon) képernyő – 1 órás megjelenítés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Címke

Funkció

Leírás

1

EtCO2-, RR-, és SpO2páciensadatok a kurzor
által jelölt pontban

EtCO2-, RR-, és SpO2-páciensadatok numerikus
formában a kurzor által jelölt pontban

2

Kurzoradatok

Kurzor helyzetének dátuma és időpontja

3

Időtartomány

A kijelölt megjelenítési időtartam

4

Páciens EtCO2-, RR-, és
SpO2-trendadatai

EtCO2-, RR- és SpO2-páciensértékek a
kijelölt megjelenítési időtartamban,
hullámformában megjelenítve

5

Riasztásjelölő

A piros szakasz a trendhullámformán egy
piros színű, magas prioritású riasztást
jelöl, amely a jelölt időpontban
következett be; a sárga jelölés egy
közepes prioritású riasztást jelölne.

6

Kurzorsáv

A kurzor helyzetének időpontját jelzi; az
erre az időpontra vonatkozó
páciensadatok a bal oldalon jelennek meg.

7

Görgetősáv

A többi paraméter (PR és IPI)
megtekintésére szolgáló, görgethető sáv.
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Címke

Funkció

Leírás

8

Az aktuális páciens
CO2-adatai

Az aktuális páciens CO2-adatai
megjelennek, függetlenül attól, hogy
milyen trendadatok láthatók a képernyőn.

9

Az aktuális beteg
SpO2-adatai

Az aktuális páciens SpO2-adatai
megjelennek, függetlenül attól, hogy
milyen trendadatok láthatók a képernyőn.

4.15.3.2. Keresés a trendgrafikon-képernyőn
A trendgrafikon-képernyőn történő keresés lépései:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Trend
lehetőséghez, és válassza ki azt.

3.

A Trend Menu (Trend menü) képernyőn navigáljon a Search (Keresés)
Graphical (Grafikon) lehetőségre, és válassza ki azt. A képernyőn megjelenik
a Trend Menu: Calendar (Trend menü: Naptár) képernyő a grafikus nézethez.

4.

A Trend Menu: Calendar (Trend menü: Naptár) képernyőn navigáljon a
megtekinteni kívánt pontos dátumra és időpontra, majd válassza ki azt.

5.

Ha kiválasztotta a kívánt időpontot, navigáljon a keresési gombra a
képernyőn, és válassza ki azt. Ha léteznek rögzített adatok az adott
időpontban, a monitor megjeleníti a Graphical Trend (Trendgrafikon)
képernyőnézetet a kiválasztott időpontban.

6.

Ha abban az időpontban nem lettek rögzítve adatok, a monitor tájékoztatást
biztosít erről, a képernyő pedig jelzi, hogy nem talált rögzített adatokat a
kívánt időpontra, és felkéri Önt, hogy válasszon egy másik időpontot.

17. táblázat Trendléptékek és nagyítási szintek
Trendlépték

A jelentés időkerete

15 sec (15 mp)

1 hour (1 óra)

30 sec (30 mp)

2 hours (2 óra)
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Trendlépték

A jelentés időkerete

1 min (1 perc)

4 hours (4 óra)

2.5 min (2,5 perc)

8 hours (8 óra)

4.15.3.3. A Tabular Trend (Táblázatos trend)
képernyő
A táblázatos trendképernyő megtekintése:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Trend
lehetőséghez, és válassza ki azt.

3.

A Trend Menu (Trend menü) képernyőn navigáljon a Tabular Trend
(Táblázatos trend) lehetőségre, és válassza ki azt. A képernyő az aktuálisan
rögzített táblázatos trendet jeleníti meg 30 másodperces nézetben.

4.

A megjelenő idősáv módosításához nyomja meg az Enter gombot, majd
navigáljon a kívánt nagyítási lehetőséghez és válassza ki azt a Zoom Options
(Nagyítás lehetőségek) részben megjelenő lehetőségek közül. Nyomja meg
ismét az Enter gombot. A kijelzőn immár a kiválasztott időszak jelenik meg.

5.

Másik időszak megtekintéséhez a nyilakkal állítsa be a képernyőn a
megtekinteni kívánt időszakot. A keret jelzi a kiválasztott időszakot, és az arra
az időszakra vonatkozó adatokat.

6.

Ha a jobb oldalon a legfrissebb rögzített időszak jelenik meg, a képernyőn a
következő látható: End of data (Adatok vége). Ha a bal oldalon a rögzített
adatoknál korábbi időszak jelenik meg, a képernyőn a következő látható: No
data (Nincs adat).

7.

További paraméterek megtekintéséhez nyomja meg a lefelé mutató nyilat,
majd az Enter gombot; így le tud görgetni azokhoz a paraméterekhez is,
amelyek nem látszódnak a képernyőn.

8.

A képernyő jobb oldalán megjelenő adatok továbbra is az aktuális adatok
lesznek.
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35. ábra Tabular Trend (Táblázatos trend) képernyő – 30 másodperces nézet
1

2

3

4

5

6

7

Címke

Funkció

Leírás

1

Időtartomány

A kijelölt megjelenítési időtartam

2

EtCO2-, RR-, SpO2és PRpáciensadatok

Az EtCO2-, RR-, SpO2- és PR-páciensértékek a
kijelölt megjelenítési időtartamban minden
egyes időtartamra vonatkozóan.

3

Event Marker
(Eseményjelölő)

A piros vagy sárga színű „X” az eseménylistán
magas prioritású riasztást vagy közepes
prioritású riasztást jelöl, amely az adott
időpontban fordult elő. Az eseményjelölő egy
eseményt jelöl.

4

Kurzoradatok

Kurzor helyzetének dátuma és időpontja

5

Görgetősáv

A többi paraméter megtekintésére szolgáló
görgethető sáv.

6

Az aktuális beteg
EtCO2-adatai

Az aktuális páciens etCO2-adatai megjelennek,
függetlenül attól, hogy milyen trendadatok
láthatók a képernyőn.
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Címke

Funkció

Leírás

7

Az aktuális beteg
SpO2-adatai

Az aktuális páciens SpO2-adatai megjelennek,
függetlenül attól, hogy milyen trendadatok
láthatók a képernyőn.

4.15.3.4. Keresés a Tabular Trend (Táblázatos
trend) képernyőn
A táblázatos trendgrafikon-képernyőn történő keresés lépései:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján lévő Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Trend
lehetőséghez, és válassza ki azt.

3.

A Trend Menu (Trend menü) képernyőn navigáljon a Search (Keresés)
Tabular (Táblázatos) lehetőségre, és válassza ki azt. A képernyőn megjelenik
a Trend Menu: Calendar (Trend menü: Naptár) képernyő a táblázatos
nézethez.

4.

A Trend Menu: Calendar (Trend menü: Naptár) képernyőn navigáljon a
megtekinteni kívánt pontos dátumra és időpontra, majd válassza ki azt.

5.

Ha kiválasztotta a kívánt időpontot, navigáljon a keresési gombra a
képernyőn, és válassza ki azt. Ha léteznek rögzített adatok az adott
időpontban, a monitor megjeleníti a Tabular Trend (Táblázatos trend)
képernyőnézetet a kiválasztott időpontban.

6.

Ha abban az időpontban nem lettek rögzítve adatok, a monitor tájékoztatást
biztosít erről, a képernyő pedig jelzi, hogy nem talált rögzített adatokat a
kívánt időpontra, és felkéri Önt, hogy válasszon egy másik időpontot.

4.15.3.5. Az Events List (Eseménylista) képernyő
Az eseménylista képernyőjének megtekintése:
1.
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2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Trend
lehetőséghez, és válassza ki azt.

3.

A Trend Menu (Trend menü) képernyőn navigáljon az Events List
(Eseménylista) lehetőséghez, és válassza ki azt. A képernyő megjeleníti az
aktuális pácienseset eseménylistáját vagy az összes esemény listáját, ha nincs
pácienseset megnyitva. Megjegyzés: ez a lista a felhasználó által hozzáadott
eseményeket tartalmazza, de a riasztásokat nem. Ha nincsenek események, a
lista egyetlen elemet sem fog tartalmazni.

4.

Ha vannak további események, azok megtekintéséhez nyomja meg a lefelé
mutató nyilat, majd az Enter gombot a képernyőn nem látható eseményekhez
való legörgetéshez.

5.

A képernyő jobb oldalán megjelenő adatok továbbra is az aktuális adatok
lesznek.

36. ábra Events List (Eseménylista)

4.15.3.6. Keresés az Events List (Eseménylista)
képernyőn
Az eseménylista keresőképernyőjén történő keresés lépései:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján lévő Menu (Menü) gombot.
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2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Trend
lehetőséghez, és válassza ki azt.

3.

A Trend Menu (Trend menü) képernyőn navigáljon a Search (Keresés) Events
(Események) lehetőségre, és válassza ki azt. A képernyőn megjelenik a Trend
Menu: Calendar (Trend menü: Naptár) képernyő az eseményekkel.

4.

A Trend Menu: Calendar (Trend menü: Naptár) képernyőn navigáljon a
megtekinteni kívánt pontos dátumra és időpontra, majd válassza ki azt.

5.

Ha kiválasztotta a kívánt időpontot, navigáljon a keresési gombra a
képernyőn, és válassza ki azt. Ha léteznek rögzített adatok az adott
időponthoz, a monitor megjeleníti az Events list (Eseménylista) nézetet a
kiválasztott időpontra vonatkozóan.

6.

Ha abban az időpontban nem lettek rögzítve adatok, a monitor jelzi, hogy az
adott időponthoz nem találhatók események, és a kért időponthoz
legközelebb előforduló eseményeket jeleníti meg.

4.15.4. Trendparaméterek kiválasztása
A megjelenített trendparaméterek módosításával vagy a paraméterek
sorrendjének változtatásával kapcsolatban lásd: 11.1.6.3 A trendmegjelenítés
konfigurációjának beállításai, 223. oldal.

4.15.5. A trendmemória törlése
A trendmemóriát ajánlott törölni, amikor a monitort egy új páciensre állítja be,
elkerülve ily módon a korábbi és a jelenlegi páciensadatok összekeverését. Ezért ha
a monitor Egypácienses üzemmódban van (ez az alapértelmezett mód), a
trendmemória törlődik egy adott eset bezárásakor.

4.15.6. Trendmegjelenítési mód
A monitor két trendmegjelenítési módot kínál, a Recorded (Rögzített) és a Calendar
(Naptár) módot. Az alapértelmezett a Recorded (Rögzített) mód. Ha Recorded
(Rögzített) módban ki-, majd visszakapcsolják a monitort, a trendmemória rögzíti
mikor került erre sor, és a trendmemória megjelenítésekor ezeket az időszakokat
adat nélküli időszakként jeleníti meg. Ha Calendar (Naptár) módban ki-, majd
visszakapcsolják a monitort, a trend tartalmazni fogja azt az időszakot, amíg a
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monitor ki volt kapcsolva a trendrögzítés alatt, és ezeket az időszakokat adat
nélküli időszakként jeleníti meg.
Egyik módban sem lesznek megjelenítve adatok azokra az időszakokra
vonatkozóan, amíg ki volt kapcsolva a monitor, mivel nem érhetők el adatok.
Azonban mivel a monitor csak 48 órányi adatot képes rögzíteni, a Calendar (Naptár)
mód alkalmazása korlátozhatja a trendmemóriában tárolt hasznos adatok
mennyiségét.
A trendmód módosításával kapcsolatban lásd: 11.1.6.1 A fő trendbeállítások , 221.
oldal.

4.15.7. Trendek konfigurálása
4.15.7.1. Event Marking Mode
(Eseménymegjelölési mód)
Kétféle eseménymegjelölési mód érhető el.
•

Detailed (Részletes) eseménymegjelölés: Az Event (Esemény) gomb
megnyomásakor a felhasználó megadhatja az esemény leírását egy 30,
felhasználó által meghatározható értéket tartalmazó táblázatból
(referencia: 4.4 Pácienssel kapcsolatos események, 56. oldal).

•

Quick (Gyors) eseménymegjelölés: Megjelöli, hogy esemény történt az
Event (Esemény) gomb megnyomásakor, részletek megadása nélkül.

Az alapértelmezett eseménymegjelölési mód a monitorhoz a Detailed (Részletes).
Az eseménymegjelölési mód állandó módosításához (amely a monitor kikapcsolása
után is érvényes) nyomja meg a monitor előlapján lévő Menu (Menü) gombot.
1.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

3.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

141

Trendek

4.

Navigáljon oda és válassza az Institutional Defaults > Trends (Intézményi
alapértelmezett beállítások > Trendek) lehetőséget.

5.

Navigáljon az Event Marking Mode (Eseménymegjelölési mód) lehetőségre,
válassza azt ki, és nyomja meg az Enter gombot.

6.

Válassza ki a kívánt módot, majd nyomja meg az Enter gombot.

7.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

4.15.7.2. Trendlépték megjelenítése
A táblázatos trend képernyőn látható lépték az Institutional Defaults>Trend
(Intézményi alapértelmezett beállítások>Trend) részben módosítható. A lehetséges
beállítások a következők: 1, 5, 15 vagy 30 másodperc, illetve 5, 15 vagy 30 perc,
vagy 1 óra.
Az alapértelmezett érték a 30 másodperc.

4.15.7.3. A/hr- és ODI-trendek
Az A/Hr- és ODI-trendek a Reports (Jelentések) szoftvergombbal érhetők el, és
ezekkel kapcsolatban további információkért lásd: 5.2 Jelentések, 144. oldal.
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5. Termékadat-kimenetek
5.1. Jelentésopciók
A monitor számos jelentés tárolását vagy megtekintését teszi lehetővé. Ilyenek
például a Légzési és oxigéndeszaturációs jelentések, a Riasztásáttekintési
jelentések, valamint az eset- és trendjelentések.
A különböző jelentéstípusok különböző módon érhetők el; további részletekért
lásd: 18. táblázat Jelentések elérési módja, alább.
18. táblázat Jelentések elérési módja
Jelentés elérési
módja

Jelentés

Jelentés
megtekintése

Vent. and O2 Desat Reports A
and B (Légzési és
oxigéndeszaturációs jelentések
A és B)

Megjegyzések

CO2 Statistics report (CO2statisztikai jelentés)
Alarm Review report (Riasztásáttekintési jelentés)
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Jelentés elérési
módja

Jelentés

Megjegyzések

Jelentés tárolása

Tabular Case (Táblázatos eset)

Az összes tárolt
jelentés külső
eszközre
nyomtatható, a
HTML-formátumban
mentett jelentések is
nyomtathatók ezzel
a módszerrel.

Graphical Case (Grafikus eset)
Tabular Trend (Táblázatos trend)
Graphical Trend (Trendgrafikon)
Realtime Continuous Tabular
(Valós idejű folyamatos
táblázatos)
Realtime Continuous Waveform
(Valós idejű folyamatos
hullámforma)
Real Time Full Continuous
Transfer (Valós idejű teljes
folyamatos átvitel)
Current Alarm Limits (Aktuális
riasztási határértékek)

A Report Selection (Jelentés kiválasztása) képernyővel kapcsolatos információk: 37.
ábra Jelentés kiválasztása, alább.
37. ábra Jelentés kiválasztása

5.2. Jelentések
A monitor négyfajta jelentés megtekintését teszi lehetővé:
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•

Vent. and O2 Desat Report A (Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés – A)

•

Vent. and O2 Desat Report B (Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés – B)

•

Parameter Statistics (Paraméterstatisztika)

•

Alarm Review (Riasztások áttekintése)

A Légzési és deszaturációs jelentés csak akkor tekinthető meg, ha egy pácienseset
meg van nyitva. Ha nincs megnyitott pácienseset, megjelenik az Open a New
Patient Case (Nyisson meg egy új páciensesetet) üzenet, és ezek a jelentések nem
lesznek elérhetők. Pácienseset megnyitásával kapcsolatban lásd: 4.3 Páciensesetek
és páciensazonosítók, 56. oldal.
A jelentésekhez való legörgetéshez navigáljon a jelentés fő ablakába, nyomja meg
az Enter gombot, majd a lefelé/felfelé mutató nyilakkal görgessen.
Az összes ilyen jelentésképernyőn az aktuális páciens valós idejű adatai láthatók a
képernyő jobb oldalán.
Jelentés megtekintése:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Report>View
Report (Jelentés>Jelentés megtekintése) lehetőséghez, és válassza ki azt.

3.

Jelölje ki a kívánt jelentést, és válassza ki a megtekintéséhez.

A Légzési és deszaturációs jelentés csak akkor tekinthető meg, ha egy pácienseset
meg van nyitva. Ha a megnyitott páciensnek nincs IPI- vagy apnoe- és
deszaturációs adata (például a páciens újszülött), a Légzési és deszaturációs
jelentések nem lesznek elérhetőek. A riasztás-áttekintési jelentés akkor is
megtekinthető, ha nincs pácienseset megnyitva.
Az Alarm Review (Riasztás áttekintése) képernyőn az aktuális páciens valós idejű
adatai láthatóak, a képernyő jobb oldalán.
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38. ábra Vent. and O2 Desat Report A (Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés – A)
1

2

3

4

5

6

7

Címke

Funkció

Leírás

1

Görgetősáv (vízszintes)

A jobbra görgetésre szolgáló sáv további
időszakok megtekintéséhez

2

IPI statisztikai adatok

Páciens IPI statisztikai adatai

3

Időtartomány

A kijelölt megjelenítési időtartam

4

O2-deszaturációs és
apnoe események száma

Páciens O2-deszaturációs és apnoe
eseményeinek számára vonatkozó adatok.

5

Görgetősáv (függőleges)

A többi paraméter megtekintésére
szolgáló görgethető sáv.

6

Valós idejű etCO2-adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai

7

Valós idejű SpO2-adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai
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39. ábra Vent. and O2 Desat Report B (Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés – B)
2

1

3

4

5

6

Címke

Funkció

Leírás

1

Görgetősáv (vízszintes)

A jobbra görgetésre szolgáló sáv további
időszakok megtekintéséhez

2

Apnoe- és
deszaturációs adatok

Páciens apnoe- és deszaturációs adatai

3

Időtartomány

A kijelölt megjelenítési időtartam

4

Görgetősáv
(függőleges)

A többi paraméter megtekintésére szolgáló
görgethető sáv.

5

Valós idejű etCO2adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai

6

Valós idejű SpO2adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai
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40. ábra Paraméterstatisztikai jelentés
1

2

4

3

5

6

Címke

Funkció

Leírás

1

Görgetősáv
(vízszintes)

A jobbra görgetésre szolgáló sáv további
időszakok megtekintéséhez

2

Paraméteradatok

Páciens paraméteradatai

3

Időtartomány

A kijelölt megjelenítési időtartam

4

Görgetősáv
(függőleges)

A többi paraméter megtekintésére szolgáló
görgethető sáv.

5

Valós idejű etCO2adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai

6

Valós idejű SpO2adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai
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41. ábra Alarm Review report (Riasztás-áttekintési jelentés)
1

2

3

4

5

6

Címke

Funkció

Leírás

1

No Breath (Nincs légzés)
eseménnyel kapcsolatos
adatok

A páciens No Breath (Nincs légzés)
eseménnyel kapcsolatos adatai

2

EtCO2-adatok

A páciens EtCO2-adatai

3

SpO2-adatok

A páciens SpO2-adatai

4

Görgetősáv (függőleges)

A többi paraméter megtekintésére
szolgáló görgethető sáv.

5

Valós idejű etCO2-adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai

6

Valós idejű SpO2-adatok

Aktuális páciens valós idejű adatai
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19. táblázat Légzési és oxigéndeszaturációs, valamint Paraméterstatisztikai
jelentéstípusok
A jelentés neve

A jelentésben szereplő mezők

Vent. and O2 Desat Report
A (Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés – A)

IPI statistics (IPI statisztikák),
Apnea Event Count (Apnoe
események száma) és
Desaturation Event Count
(Deszaturációs események
száma)

Vent. and O2 Desat Report B
(Légzési és oxigéndeszaturációs jelentés – B)

Apnea Event Count (Apnoe
események száma) és
Desaturation Event Count
(Deszaturációs események
száma)

Parameter Statistics
(Paraméterstatisztika)

EtCO2- és RR-adatok, beleértve
a magas, átlagos, alacsony, SD
és %idő mezőt számos értékre
nézve

Alarm Review (Riasztások
áttekintése)

Aktuális riasztási határértékek
és az elmúlt egy órában az
aktuális páciensnél
bekövetkezett összes riasztás
száma.

A jelentés
időkerete

1, 2, 4, 8 vagy
12 óra, amelyik ki
lett választva

1 hour (1 óra)

5.3. Adatkimenet
A monitorról a tárolt és az aktuális adatok exportálhatók külső eszközökre a
következő módszerekkel:
Adatátvitel egy USB flash memória eszközre vagy micro SD-kártyára, számítógépre
történő későbbi átvitel vagy külső nyomtatóval való nyomtatás céljából.
Referencia: 3. ábra A monitor jobb oldali nézete, 23. oldal és 4. ábra A monitor bal
oldali nézete, 25. oldal az USB-port és a micro SD-kártya portjának helyével
kapcsolatban.
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Vigyázat:
Mielőtt az USB flash memória eszközt vagy a micro SD-kártyát
csatlakoztatja a monitorhoz, győződjön meg róla, hogy nincsenek
rajta vírusok.
Az eset- vagy trendjelentéseket a következőképpen lehet tárolni (letölteni):
1.

Helyezze az USB flash memória eszközt az USB flash memória eszközök
portjába.

2.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

3.

A Menu (Menü) képernyőn navigáljon a Report (Jelentés) lehetőségre, és
válassza ki azt.

4.

A Report Menu (Jelentésmenü) képernyőn navigáljon a Store Report
(Jelentés tárolása) lehetőségre, és válassza ki azt.

5.

Navigáljon a tárolni kívánt jelentéshez, és válassza ki. Ha egy eset sem aktív,
nem lehet esetjelentést tárolni.

6.

Ha a jelentés típusa több jelentéstípust engedélyez (HTML vagy szöveg)
navigáljon a kívánt jelentéshez, és válassza ki. Egyes jelentések csak egy
formátumban érhetőek el, például a Graphical Trend (Trendgrafikon) vagy a
Graphical Case Report (Grafikus esetjelentés) csak BMP formátumban áll
rendelkezésre.

7.

Navigáljon a Choose Device (Eszköz kiválasztása) lehetőséghez, és válassza
ki. Navigáljon az eszközhöz, amelyen a jelentést tárolni kívánja, és válassza ki.

8.

Navigáljon a Save Report (Jelentés mentése) lehetőséghez, és válassza ki.

9.

Másik jelentés tárolásához ismételje meg a folyamatot.

10.

A jelentések tárolásának leállításához (ezt általában valós idejű jelentéseknél
érdemes használni, amelyek folyamatosan töltődnek le a tárolóeszközre a
folyamat leállításáig), nyomja meg az Active Reports (Aktív jelentések)
gombot.

11.

Navigáljon a leállítani kívánt jelentéshez, és válassza ki. Válassza ki a jelentést,
majd navigáljon a Stop gombhoz, és jelölje ki a jelentés letöltésének
leállításához.

Az Active Reports (aktív jelentések) a letöltési folyamat közben történő
kiválasztása esetén megjelenik a letöltés alatt álló jelentések listája. A lista több
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

151

Adatkimenet

jelentést is tartalmazhat, ha párhuzamosan több letöltés van folyamatban vagy
(annak ellenére, hogy egy USB-eszközre egyszerre csak egy jelentést lehet
letölteni) több USB-eszköz van használatban (egy USB-elosztó segítségével).
A következő adatátvitelijelentés-típusok érhetők el:
20. táblázat Adatátviteli jelentések típusai
A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők

Tabular Case
(Táblázatos
eset)

A kiválasztott
páciensazonosító
táblázatos trendjét tárolja,
az aktuális eset indítása és
leállítása közötti adatok
szerepelnek benne.

Txt,
HTML

Jelentés neve
Case ID
(Esetazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Patient Gender, Age,
Weight (Páciens neme,
életkora, testtömege)
Case Start Date and
Time (Eset kezdési
dátuma és időpontja)
Report Generation
Date and time
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)
DATE (Dátum), TIME
(Idő)
Páciens mérési
eredményei: EtCO2,
RR, SpO2, PR
Patient Alarm
Occurrences
(Páciensriasztások
előfordulása)
Berendezéssel
kapcsolatos
tájékoztató üzenetek
előfordulása: CO2 NOT
AVAILABLE (CO2 NEM
ÉRHETŐ EL), SpO2 NOT
AVAILABLE (SPO2 NEM
ÉRHETŐ EL), PRIMARY
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A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők
BATTERY LOW (AZ
ELSŐDLEGES
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
ALACSONY),
SECONDARY BATTERY
LOW (A MÁSODLAGOS
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
ALACSONY)
Események
(másodpercenként
egy, paraméterenként
egy)

Tabular Trend
(Táblázatos
trend)

A teljes trend táblázatos
jelentését tárolja az
aktuális páciensazonosító
memóriájában, az előző
esetleállítástól az aktuális
pácienseset leállításáig.
A jelentés tartalmazza az
összes paramétert, amely
elérhető a tárolt
trendekben a paraméterek
engedélyezett/letiltott
állapotának megfelelően.
A valós idejű monitorozás
esetében aktív
paraméterek nem jelennek
meg ebben a jelentésben.

Txt,
HTML

Jelentés neve
Patient ID
(Páciensazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Report Generation
Date and time
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)
Zoom Selected
(Kiválasztott nagyítás)
DATE (Dátum), TIME
(Idő)
Páciens mérési
eredményei: etCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Patient Alarm
Occurrences
(Páciensriasztások
előfordulása)
Berendezéssel
kapcsolatos
tájékoztató üzenetek
előfordulása: CO2 NOT
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A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők
AVAILABLE (CO2 NEM
ÉRHETŐ EL), SpO2 NOT
AVAILABLE (SPO2 NEM
ÉRHETŐ EL), PRIMARY
BATTERY LOW (AZ
ELSŐDLEGES
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
ALACSONY),
SECONDARY BATTERY
LOW (A MÁSODLAGOS
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
ALACSONY)
Események
(másodpercenként
egy, paraméterenként
egy)
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A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők

Graphical Case
(Grafikus eset)

A kiválasztott
páciensazonosítóhoz a
memóriában elérhető
teljes trend
trendgrafikonját tárolja (az
aktuális eset indítása és
leállítása közötti adatok
szerepelnek benne). A
grafikon a BMP oldalon
jelenik meg a
trendgrafikonhoz
kiválasztott nagyításban.

BMP

Jelentés neve
Case ID
(Esetazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Patient Gender, Age,
Weight (Páciens neme,
életkora, testtömege)
Case Start Time (Eset
kezdési időpontja)
Zoom Selected
(Kiválasztott nagyítás)
Report Generation
Date and time
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)
Start Time (Kezdési
időpont)
Stop Time (Befejezési
időpont)
Kiválasztott
paraméterek
grafikonja

Graphical
Trend
(Trendgrafikon)

Az összes trend grafikus
jelentését vagy az
aktuálisan megjelenített
lapot tárolja a GRAPHICAL
TREND SCREEN
(Trendgrafikon képernyő)
használatával a
kiválasztott nagyításban.

BMP

Jelentés neve
Patient ID
(Páciensazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Zoom Selected
(Kiválasztott nagyítás)
Report Generation
Date and time
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)
Start Time (Kezdési
időpont)
Stop Time (Befejezési
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A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők
időpont)
Kiválasztott
paraméterek
grafikonja

Real-time
Continuous
Tabular (Valós
idejű
folyamatos
táblázatos)

Az aktuálisan aktív
paraméterek valós idejű
értékeinek táblázatos
jelentését tárolja
1 másodperces
felbontásban. Minden
esetben, amikor változnak
az elérhető paraméterek a
páciens típusa vagy a CO2mód változása miatt, az
aktuális fájl lezáródik, és
egy új jön létre.

Txt

Jelentés neve
Case ID
(Esetazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Report Generation
Date and time
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)
DATE (Dátum), TIME
(Idő)
Páciens mérési
eredményei: etCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Patient Alarm
Occurrences
(Páciensriasztások
előfordulása)
Berendezéssel
kapcsolatos
tájékoztató üzenetek
előfordulása: CO2 NOT
AVAILABLE (CO2 NEM
ÉRHETŐ EL), SpO2 NOT
AVAILABLE (SPO2 NEM
ÉRHETŐ EL), PRIMARY
BATTERY LOW (AZ
ELSŐDLEGES
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
ALACSONY),
SECONDARY BATTERY
LOW (A MÁSODLAGOS
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
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A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők
ALACSONY)
Események
(másodpercenként
egy, paraméterenként
egy)

Realtime
Continuous
waveform
(Valós idejű
folyamatos
hullámforma)

Real-time Full
Continuous
Transfer (Valós
idejű teljes
folyamatos
átvitel)

A CO2-hullámforma
grafikus jelentését tárolja
txt formátumban
(50 ezredmásodpercenként
egy adatponttal)

Txt

Jelentés neve
Case ID
(Esetazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Report Generation
Date and time
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)

A valós idejű CO2hullámformát és az
aktuálisan aktív valós idejű
paraméterek értékeit
tartalmazó jelentést tárolja
1 másodperces
felbontásban, a numerikus
értékek
50 ezredmásodpercenkénti
ismétlésével a
hullámforma mellett.
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Adatok a CO2- és az
SpO2-hullámforma
grafikonjához
Jelentés neve
(Realtime Full
Continuous Transfer –
Valós idejű teljes
folyamatos átvitel)
Case ID
(Esetazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Report Generation
Date and time
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)
DATE (Dátum), TIME
(Idő)
Páciens mérési
eredményei
(trendtárolási
felbontásban): etCO2,
RR, IPI, SpO2, PR, A/hr,
ODI
157

Adatkimenet

A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők
Sürgősségi
páciensriasztások
előfordulása
Berendezéssel
kapcsolatos
tájékoztató üzenetek
előfordulása: CO2 NOT
AVAILABLE (CO2 NEM
ÉRHETŐ EL), SpO2 NOT
AVAILABLE (SPO2 NEM
ÉRHETŐ EL), PRIMARY
BATTERY LOW (AZ
ELSŐDLEGES
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
ALACSONY),
SECONDARY BATTERY
LOW (A MÁSODLAGOS
AKKUMULÁTOR
TÖLTÖTTSÉGE
ALACSONY)
Események
(másodpercenként
egy, paraméterenként
egy)
A páciens 50
ezredmásodpercenkénti mérési
adatai –
másodpercenként 20szor – (CO2hullámforma
létrehozásához): CO2hullám

Current Alarm
Limits (Aktuális
riasztási
határértékek)

Az elérhető/aktív
paraméterek aktuálisan
kiválasztott riasztási
határértékeit tárolja

Szöveg,
Html

Jelentés neve
Case ID
(Esetazonosító)
Patient Type
(Pácienstípus)
Report Generation
Date and time
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A jelentés neve

Leírás

Fájl
típusa

A jelentésben szereplő
mezők
(Jelentés
létrehozásának
dátuma és időpontja)
Az aktuálisan érintett
paraméterek
mértékegysége, felső
és alsó határértéke
Normál etCO2méréssel mért
pácienseknél: EtCO2,
RR, No Breath, SpO2,
PR, SatSec, IPI
HiFi pácienseknél: CO2,
etCO2 (spont.), SpO2,
PR, SatSec

42. ábra Minta Html-jelentés: Táblázatos trend

5.3.1.

Jelentések nyomtatása

A jelentések nyomtatása külső nyomtatóval történhet a jelentés USB-eszközre vagy
micro SD-kártyára mentése után, ahogyan az a következő részben le van írva: 5.4
Adatátvitel, alább.
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5.4. Adatátvitel
5.4.1.

USB

A monitor rendelkezik egy szabványos USB-porttal és egy mini USB-porttal. A
monitoron található szabványos USB-port kizárólag flashmemória-eszközökkel
használható. A monitoron található mini USB-portot kizárólag a szakképzett
szervizszemélyzet használhatja. Ne próbálja a monitor tápellátását az USB-porton
keresztül megoldani. A szabványos USB-port használatához még a letöltési
folyamat megkezdése előtt helyezze be az USB flash memória eszközt a portba.
A monitor az ismert gyártók flashmemória-eszközeit felismeri. A FAT, FAT32, exFAT
fájlrendszerű flashmemória-meghajtókat ismeri fel. Előfordulhat, hogy az egyéb
fájlrendszereket, beleértve az NTFS-t, nem ismeri fel. Egyes flashmemóriameghajtókat a műszaki inkompatibilitás miatt nem lehet a monitor portjához
csatlakoztatni, ezért minden egyes flashmemória-meghajtónál ellenőrizze, hogy
illeszkedik-e a portba. Egy jellemző flashmemória-eszköz látható az alábbi ábrán.
43. ábra Jellemző flashmemória-eszköz

A monitoron található szabványos USB-port kizárólag flashmemória-eszközökkel
használható. Nem szolgál teljes körű USB-portként. Ne csatlakoztassa a monitort
számítógéphez az USB-porton keresztül.
Ha a monitor nem észleli a flashmemória-meghajtót, távolítsa el, majd
csatlakoztassa újra azt. Ha a készülék ezt követően sem észleli a flashmemóriameghajtót, ellenőrizze, hogy a használni kívánt meghajtó támogatott gyártótól
származik-e.
Ha a flashmemória-meghajtón 100 kB-nál kevesebb szabad hely maradt, az USBlemezmeghajtóra nem lehet adatokat írni. Ilyen esetben, ha az adatátvitel már
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folyamatban van, akkor meg fog szakadni. Újabb adatátvitelt NEM lehet
kezdeményezni, ha kevés hely van a lemezen.

Megjegyzés:
Az USB flash memória meghajtót óvatosan, túlzott erő kifejtése
nélkül kell behelyezni az USB-portba. Ha a flashmemória-eszközt
nem tudja könnyedén behelyezni az USB-portba, ne használja az
eszközt.

Megjegyzés:
Egyszerre csak egy memóriaeszköz (egy flash memóriaeszköz vagy
micro SD-kártya) használható
21. táblázat USB-fájlelnevezési szabály
A jelentés neve

Fájlelnevezési szabályok

Tabular Case (Táblázatos
eset)

TCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Tabular Trend
(Táblázatos trend)

TTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID_ORIDION

Graphical Case (Grafikus
eset)

GCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Graphical Trend
(Trendgrafikon)

GTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Real-time Continuous
Tabular (Valós idejű
folyamatos táblázatos)

RCT_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Real-time waveforms
(Valós idejű
hullámforma)

RCW_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Real-time Full
Continuous Transfer
(Valós idejű teljes
folyamatos átvitel)

FCRT_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Current Alarm Limits
(Aktuális riasztási
határértékek)

ALIM_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID
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22. táblázat Példák USB-fájlok nevére
A jelentés neve

Fájlelnevezési szabályok

Tabular Case
(Táblázatos eset)

TCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Tabular Trend
(Táblázatos trend)

TTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Graphical Case
(Grafikus eset)

GCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Graphical Trend
(Trendgrafikon)

GTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Real-time
Continuous Tabular
(Valós idejű
folyamatos
táblázatos)

RCT_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Real-time
waveforms (Valós
idejű hullámforma)

RCW_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Real-time Full
Continuous Transfer
(Valós idejű teljes
folyamatos átvitel)

FCTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Current Alarm
Limits (Aktuális
riasztási
határértékek)

ALIM_ ADULT_060714_141453_20140607121546

A html-jelentésekben szereplő páciensadatok megtekintéséhez egyszerűen töltse
le a fájlt egy helyi mappába, és nyissa meg a fájlt html formátumban. A txt-fájlok a
jobb áttekinthetőség érdekében és adatelemzéshez az Excel programban is
megnyithatók. További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.

5.4.2.

MMC/SD

A monitor felismeri azokat az MMC-/SD-kártyákat, amik megfelelnek az MMCA
Technical Committee által kiadott multimédiakártyákra vonatkozó
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rendszerspecifikáció 4.2-es verziójának és az SD Association által kiadott SD I/O
kártyaspecifikáció 2.0-s verziójának. Nagy kapacitású (méret > 2 GB) kártyák is
használhatók. A használatuk az USB flash meghajtókéhoz hasonló.

5.4.3.

Vezeték nélküli kommunikáció

A Capnostream™35 eszköz háromféle WiFi-hálózaton használható:
•

Nyilvános hálózat

•

Biztonságos hálózat (amely jelszót és / vagy biztonsági kulcsot kér)

•

Munkahelyi hálózat (amely a biztonsági követelmények mellett
tanúsítványt is kér)

A következő lépéseket követve kapcsolhatja be és állíthatja be az eszköz WiFi
funkcióját a különböző típusú hálózatokhoz.

Vigyázat:
Mielőtt csatlakozik a monitorral egy hálózathoz, győződjön meg
róla, hogy a hálózaton nincsenek vírusok.

5.4.3.1.

A WiFi funkció bekapcsolása

A WiFi-kapcsolatot először konfigurálni kell. Ezzel kapcsolatos információkért
lásd: 5.4.3.2 A WiFi beállítása, alább.
Ha a WiFi beállítása befejeződött, és készen áll a hálózathoz való csatlakozásra, az
alábbiak szerint nyomja meg az On (Be) gombot a WiFi bekapcsolásához.
A WiFi funkció bekapcsolásához navigáljon a csatlakozás ikonhoz a fő Menu
(Menü) képernyőn, és válassza ki (referencia: Csatlakozási ikon, alább) a
Connectivity (Csatlakozás) képernyő megnyitásához.
44. ábra Csatlakozási ikon
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Lépjen a Wi-Fi Connection (WiFi-kapcsolat) lehetőségre, és válassza az On (Be)
lehetőséget. A WiFi funkció bekacsol, és megjelenik a WiFi connected to: Network
Name (a WiFi csatlakoztatva a következőhöz: Hálózat neve) üzenet, egy zöld pipa
látható a képernyőn, a WiFi ikon színes, és a gombon az Off (Ki) felirat látható.
Referencia: 45, alább. Ha a hálózat nem érhető el, a képernyőn megjelenő üzenet
tájékoztatja erről.
45. ábra. A csatlakoztatott WiFi-t ábrázoló menüképernyő

Alapértelmezés szerint a WiFi ki van kapcsolva. A WiFi kikapcsolásához válassza az
Off (Ki) gombot.
Sikeres csatlakozás esetén a Connectivity (Csatlakozás) képernyő közepén, a WiFi
felirat alatt megjelenik annak a hálózatnak a neve, amelyhez csatlakozott, valamint
a WiFi-kapcsolat erősségét mutató jel (
) is megjelenik a képernyő bal felső
sarkában.

5.4.3.2.

A WiFi beállítása

A WiFi beállítását kizárólag a technikai támogatási szakemberek végezhetik el a
szervizjelszó a szervizképernyőn történő megadásával.
A WiFi-kapcsolat beállításához kövesse a következő lépéseket:
1.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.
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3.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

4.

Navigáljon a csatlakozási ikonhoz és válassza ki azt a Service Mode (Szerviz
üzemmód) csatlakozási képernyőjének megnyitásához. Referencia: 46 ábra,
alább.

46. ábra. A Service Mode (Szerviz üzemmód) csatlakozási képernyője
csatlakoztatott hálózattal

5.

A képernyő WiFi Connection (WiFi-kapcsolat) részén válassza az On (Be)
gombot.

6.

A képernyő WiFi Connection (WiFi-kapcsolat) részén válassza a Configure
(Konfigurálás) gombot.

7.

Megnyílik a Service WiFi Configuration (Szerviz – WiFi konfigurálása)
képernyő. Minden egyes elérhető hálózat külön sorként jelenik meg a
képernyőn. A lakat ikon jelzi, hogy az adott hálózat biztonsági kulcsot vagy
jelszót kér, és egy sárga csillag jelzi a kedvenc hálózatot; egy hálózat akkor
válik kedvenc hálózattá, ha azt a felhasználó hozzáadja a hálózatlistához.
Emellett a kapcsolat erőssége is szerepel az egyes sorokban.

8.

A nyilak segítségével navigáljon a kívánt hálózatra az elérhető hálózatok
listájában, majd válassza ki azt. Ha a hálózat semmilyen biztonsági
információt nem kér, válassza a Connect (Csatlakozás) lehetőséget a
hálózathoz való csatlakozáshoz.
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9.

Ha a hálózat jelszóval védett, a rendszer egy felugró ablakban kéri a
szükséges adatok megadását. Töltse ki a User Name (Felhasználónév) és a
Password (Jelszó) mezőt, és válassza a Connect (Csatlakozás) lehetőséget a
hálózat felvételéhez. Ha a csatlakozás sikeres, a rendszer felveszi a hálózatot,
ha nem, a képernyőn megjelenő üzenet tájékoztatja erről. Ha a csatlakozás
sikertelen volt, ellenőrizze a jelszót, vagy próbálkozzon egy másik hálózattal.

10.

Ha a hálózat biztonsági kulccsal védett, a rendszer egy felugró ablakban kéri a
szükséges adatok megadását. Adja meg a biztonsági kulcsot, és válassza a
Connect (Csatlakozás) lehetőséget a hálózat felvételéhez. Ha a csatlakozás
sikeres, a rendszer felveszi a hálózatot, ha nem, a képernyőn megjelenő
üzenet tájékoztatja erről. Ha a csatlakozás sikertelen volt, ellenőrizze az
adatokat, vagy próbálkozzon egy másik hálózattal.

11.

Ha az elérhető hálózatok listájából egy olyan hálózatot választ, amely
tanúsítványt igényel, egy felugró ablak kéri ennek megadására. A tanúsítvány
feltöltéséhez kövesse az alábbi útmutatást (referencia: 5.4.3.2.4 Hálózati
tanúsítvány hozzáadása, 168. oldal).

12.

Ezután a képernyőn, a fent említett felugró ablak utasításait követve adja
hozzá a kért a tanúsítványt, amelyet korábban már feltöltött az eszközre.

13.

Ha az elérhető hálózatok listájáról egy olyan hálózatot választ, amely
biztonsági kulcsot igényel, egy felugró ablak kéri ennek megadására. A
képernyőn látható utasításokat követve adja meg a kért információkat.
Válassza a Connect (Csatlakozás) lehetőséget a megadott információk
felvételéhez.

Ha a hálózat felvétele sikeres, és minden szükséges adat fel lett töltve, a hálózat
csatlakoztatott állapotúként jelenik meg a WiFi-konfigurálási képernyőn.
Referencia: 47. ábra WiFi-hálózat konfigurálása, alább.
A 47. ábra WiFi-hálózat konfigurálása, alább az elérhető hálózatok listáját mutatja.
Azt a hálózatot, amelyhez aktuálisan csatlakozik, egy zöld pipa jelzi. A kedvenc
hálózatok sárga csillaggal vannak megjelölve.
Ha 20 hálózat jelenik meg a hálózatlistán és mind meg lett jelölve kedvencként,
nem jelölhet meg további hálózatokat kedvencként, amíg egyet el nem távolít a
hálózatlistáról.
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47. ábra WiFi-hálózat konfigurálása

A képernyőn többek között a következő további lehetőségek érhetők el:

5.4.3.2.1. Hálózat hozzáadása
Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a listában, navigáljon az Add (Hozzáadás)
lehetőséghez, és válassza ki (lásd: 47. ábra WiFi-hálózat konfigurálása, előbb), majd
kövesse a képernyőn látható utasításokat.

5.4.3.2.2. Hálózat törlése
Egy hálózat az elérhető hálózatok listájáról való törléséhez navigáljon a nyilakkal a
kívánt hálózathoz az elérhető hálózatok listájában a WiFi-hálózat konfigurálási
képernyőn (lásd: 47. ábra WiFi-hálózat konfigurálása, előbb), majd válassza ki azt. A
megjelenő felugró ablakban válassza a Remove (Eltávolítás) lehetőséget. Ha a
felhasználó eltávolít egy hálózatot a táblázatból, a fókuszgomb a lista elején
található hálózatra kerül.

5.4.3.2.3. Hálózatok keresése
Az elérhető hálózatok kereséséhez a hálózatok listájának frissítése érdekében a
WiFi-hálózat konfigurálási képernyőn navigáljon a Rescan (Ismételt keresés)
lehetőséghez, és válassza ki azt (lásd: 47. ábra WiFi-hálózat konfigurálása, előbb).
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5.4.3.2.4. Hálózati tanúsítvány hozzáadása
Ha a hálózata tanúsítványt kér, először le kell töltenie a szükséges tanúsítványt egy
USB flash memória meghajtóra vagy micro SD-kártyára, majd csatlakoztatnia kell
ezt az USB flash meghajtót vagy micro SD-kártyát a készülékhez. Ezután a WiFihálózat konfigurálási képernyőn (lásd: 47. ábra WiFi-hálózat konfigurálása, előbb)
navigáljon a Certificate (Tanúsítvány) lehetőséghez, és válassza ki azt a
tanúsítvány megkereséséhez. Keresse meg és töltse fel a tanúsítványt az eszközre,
és adja meg a kért jelszót a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően. A
folyamat befejezéséhez navigáljon az Apply (Alkalmaz) és a Done (Kész)
lehetőségre, majd válassza ki azokat.

5.4.3.3.

IP-beállítások konfigurálása

Navigáljon a Menu>Setup>Service>(Menü>Beállítások>Szerviz) helyre, adja meg
a szervizjelszót, majd lépjen az Institutional Defaults>Monitor>Interfaces>IP
Settings (Intézményi alapértelmezett beállítások>Monitor>Csatlakozók>IPbeállítások) lehetőségre a MAC-azonosító, és a csatlakoztatott hálózattal
kapcsolatos további információk megtekintéséhez. Szükség esetén javítsa ki a
hibás adatokat.
Ha már csatlakozott, adjon meg értékeket a Server Settings (Kiszolgálóbeállítások)
számára a kívánt hálózat esetében. Ehhez lépjen a Menu>Setup>Service>
(Menü>Beállítások>Szerviz) helyre, adja meg a szervizjelszót, majd navigáljon az
Institutional Defaults>Monitor>Interfaces (Intézményi alapértelmezett
beállítások>Monitor>Csatlakozók) lehetőségre. Adja meg annak a hálózatnak a
kiszolgálói IP-címét és kiszolgálóportját, amelyhez csatlakozni kíván.
Ne feledje, hogy a hálózatok az eszközhöz való beállítását csak szakképzett
szerviztechnikus végezheti. További információkért írjon a következő címre:
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
23. táblázat Vezeték nélküli hálózatok specifikációi
Probléma

Érték

Vezeték nélküli hálózat
tanúsítványa

FCC-tanúsítással rendelkezik: TFB-TIWI1-01 és
IC 5969A-TIWI101

Vezeték nélküli kapcsolat
frekvenciája

2,4 GHz (2,412–2,484 GHz)
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Probléma

Érték

Vezeték nélküli kapcsolat
sávszélessége

14 csatornára felosztott sávszélesség, ahol minden
egyes csatorna sávszélessége 20 MHz

Vezeték nélküli protokoll
specifikációja

IEEE 802.11b/g/n

Maximális küldési
teljesítmény

< 10 dBm

Fogadási érzékenység

–89 dBm, 11 Mb/s, CCK (b)
–76 dBm, 54 Mb/s, OFDM (g)
–73 dBm, 65 Mb/s, OFDM (n)

Elérhető modulációtípusok

CCK és OFDM

Az eszköz háromféle kommunikációs protokoll útján képes csatlakozni; a
felhasználó a kívánt a protokollt a következőképpen választhatja ki: lépjen a
Menu>Setup >Service >(Menü>Beállítások>Szerviz) helyre, adja meg a
szervizjelszót, majd válassza az Institutional Defaults>Monitor>Interfaces>
(Intézményi alapértelmezett beállítások>Monitor>Csatlakozók) lehetőséget.
Válassza ki a kívánt kommunikációsprotokoll-módot. Referencia: 11.1.7.2
Csatlakozóbeállítások, 227. oldal; a protokollok listája a táblázatban látható.

FIGYELMEZTETÉS:
Csak a Covidien által jóváhagyott hardvert vagy távfelügyeleti
szoftver használja az adatport csatalakoztatásához.

FIGYELMEZTETÉS:
A megfelelő csatlakozás biztosítása érdekében használja a megfelelő
konfigurációs adatokat.

FIGYELMEZTETÉS:
Ha módosul a hálózat, amelyhez a készülék csatlakozik, a kapcsolat
fenntartása érdekében győződjön meg arról, hogy a módosításokat
az eszközön is végrehajtotta.
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5.4.4.

Vital Sync™

A Vital SyncTM virtuális betegmonitor-platform a Covidien EMR-kapcsolati és
folyamatos távoli páciensfigyelési szoftvermegoldása, amely lehetővé teszi az
orvosok számára a páciensek adatainak távoli megtekintését számos különféle, az
internetre csatlakozó eszközzel és azoknak az elektronikus orvosi nyilvántartásokba
és a klinikai információs rendszerekbe való elküldését.
A monitor használható adatok valamely Covidien Vital Sync™ rendszerre történő
átvitelére. Ez lehetővé teszi az adatok rendszeres, valós idejű átvitelét a monitorról
egy Vital Sync™ rendszerre.
A csatlakozási folyamat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a következő
berendezések rendelkezésre állnak-e:
•

Kiszolgáló telepített Vital Sync™ rendszerrel és WiFi funkcióval

•

Capnostream™35 monitor

Az adatok továbbítása a Capnostream™35 és a Vital Sync™ rendszer között WiFi
útján történik. Emiatt a monitornak a rendszerhez való csatlakoztatása a WiFi
konfigurálásával történik. Az eljárást lásd: 5.4.3.2 A WiFi beállítása, 164. oldal.
A Vital SyncTM rendszer WiFi-kapcsolatának beállításához kövesse a következő
lépéseket:
1.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

3.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

4.

Adja meg a következő beállításokat: Az Institutional Defaults>Monitor>
Interfaces (Intézményi alapértelmezett beállítások>Monitor>Csatlakozók)
részben a Comm Protocol Mode (Kommunikációs protokoll módja) legyen
Capnostream. Az Institutional Defaults>Monitor>Interfaces>Server
Settings (Intézményi alapértelmezett beállítások>Monitor>Csatlakozók>
Kiszolgálóbeállítások) részben adja meg a következő információkat: Server
Port number (Kiszolgálóport száma) és Server IP Address (Kiszolgáló IPcíme).
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5.

Nyomja meg többször egymás után a Vissza gombot, amíg vissza nem lép a
fő szervizképernyőre (referencia: 48. ábra Service Mode (Szerviz üzemmód)
képernyő, 174. oldal). Navigáljon a csatlakozás ikonhoz, és válassza ki azt a
Service Mode (Szerviz üzemmód) csatlakozási képernyőjének megnyitásához.

6.

A képernyő WiFi Connection (WiFi-kapcsolat) részén válassza az On (Be)
gombot.

7.

A képernyő WiFi Connection (WiFi-kapcsolat) részén válassza a Configure
(Konfigurálás) gombot.

8.

Megnyílik a Service WiFi Configuration (Szerviz – WiFi konfigurálása)
képernyő. Navigáljon a Vital Sync™ hálózathoz az elérhető hálózatok
listájában, majd válassza ki azt. Ha a hálózat semmilyen biztonsági
információt nem kér, válassza a Connect (Csatlakozás) lehetőséget a
hálózathoz való csatlakozáshoz.

9.

Ha a hálózat biztonsági információk megadását kéri, kövesse az itt található
útmutatást: 5.4.3.2 A WiFi beállítása, 164. oldal. Ezután válassza a Connect
(Csatlakozás) lehetőséget a hálózathoz való csatlakozáshoz.

Miután a Vital Sync™ hálózat hozzáadása sikeresen megtörtént, az adatok átvitele
automatikusan megindul a Capnostream™ 35 és a Vital Sync™ rendszer között.
A monitor a következő mérési adatokat továbbítja:
•

EtCO2

•

SpO2

•

Légzésszám

•

Pulzusszám

•

CO2-hullámforma

A Covidien Vital Sync™ rendszerrel kapcsolatos további információért tekintse meg
a Vital Sync™ rendszerhez mellékelt felhasználói útmutatót, vagy forduljon a helyi
képviselethez.
Ne feledje, hogy az eszköz legfrissebb konfigurációja felülírja az eszköz korábbi
konfigurációját, függetlenül attól, hogy a konfigurálást a készüléken vagy a Vital
Sync™ rendszerből végezték.
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5.4.5.

Nyomtatott jelentések

A jelentések nyomtatása külső nyomtatóval történhet a jelentés USB-eszközre vagy
micro SD-kártyára mentése után, ahogyan az a következő részben le van írva
fentebb 5.4 Adatátvitel.
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6. Megelőző karbantartás
6.1. Bevezetés
Lépjen kapcsolatba a helyi szervizközponttal, vagy olvassa el a szervizkönyvben a
szervizeléssel kapcsolatos utasításokat, valamint a teljesítménytesztek és ellenőrzések leírását. A karbantartást kizárólag szakképzett szerviztechnikus
végezheti. További információért írjon a
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com címre.
Ha a monitor Szerviz üzemmódban van, semmilyen hangriasztás, (sem páciens-,
sem készülékriasztás) nem aktiválódik.

6.2. A monitor üzemórái
Azon órák száma, amennyi ideig a monitor még üzemelhet a következő szervizig
vagy kalibrálásig a fő Service Mode (Szerviz üzemmód) képernyőn jelenik meg; erre
egy példa itt található: 48. ábra Service Mode (Szerviz üzemmód) képernyő, 174.
oldal.
A fentiekben ismertetett kötelező szervizelésen felül rendszeres karbantartási
munkák és biztonsági ellenőrzések ütemezése szükséges 24 havonta, amelyeket
szakképzett szerviztechnikus végezhet. További információért írjon a
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com címre.
A lítium-ion akkumulátor üzemideje idővel csökkenhet. Az akkumulátor
kapacitáscsökkenésének elkerülése érdekében ajánlott kétévente kicserélni az
akkumulátort. Ennek a 24 havonta elvégzendő rendszeres karbantartás és
biztonsági ellenőrzés részét kell képeznie.
Az ezzel kapcsolatos információk a szervizképernyőn való megjelenítéséhez
nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot, majd válassza a
Setup>Service (Beállítások>Szerviz) lehetőséget. Írja be a szervizjelszót
(referencia: 13.1 A monitor , 244. oldal), és válassza a Done (Kész) lehetőséget a
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Service Mode (Szerviz üzemmód) képernyő megnyitásához. A jobbra mutató nyíllal
lépjen a képernyő közepére, a balra mutató nyíllal pedig görgessen le a kívánt
részig, amely a következő információkat tartalmazza:
•

CO2 Hours Remaining Before Service (Szervizig hátralévő CO2-órák száma)

•

CO2 Hours Remaining Before Calibration (Kalibrálásig hátralévő CO2-órák
száma)

•

CO2 Last Calibration (CO2 utolsó kalibrálása)

48. ábra Service Mode (Szerviz üzemmód) képernyő

6.3. A CO2 kalibrálása
Az egység kalibrált állapotban hagyja el a gyártóüzemet.
A monitor kalibrálását ajánlott a CALIBRATION REQUIRED (KALIBRÁLÁS
SZÜKSÉGES) üzenet megjelenése utáni két héten belül elvégezni.
A CO2-monitorozás a monitoron automatikusan készenléti üzemmódba lép olyan
esetekben, amikor a monitorhoz legalább 30 percen keresztül nem csatlakoztatnak
FilterLine-t. Az automatikus készenléti üzemmódban csökken a kalibrálások
gyakoriságának szükségessége olyan esetekben, amikor a monitorhoz hosszú időn
keresztül nem csatlakoztatnak FilterLine-t. Ilyen esetekben azok az időszakok,
amikor a monitor be van kapcsolva, de nem csatlakoztattak hozzá FilterLine-t, nem
174
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fognak beleszámítani a kalibrálás esedékességéig számított időszakba, így csökken
a szükségtelen kalibrálások száma.

Vigyázat:
A kalibrálást a gyártó által jóváhagyott kalibrálási készlet
segítségével kell elvégezni, amely 5% CO2-t, 21% O2-t és 74% N2-t
tartalmazó gázkeverékből, valamint a jóváhagyott kapcsolódási
eszközből (T-csatlakozóból) áll.
A gyártó által jóváhagyott kalibrálási készlet a Scott Medical vállalattól vásárolható
meg (cikkszám: T4653ORF-2BD). Ez a következőket tartalmazza:
•

5% CO2, 21% O2 és 74% N2 tartalmú kalibrációs gáz

•

Csővezeték-adapter (T-csatlakozó)

•

Kalibrálási vezeték (kalibrálási FilterLine)

Ha ezt az eljárást akkor végzik el, amikor a monitor akkumulátorról működik,
gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
A kalibrálás ellenőrzése előtt ellenőrizze, hogy a kalibrálási készlethez mellékelt
kalibrálási vezeték szorosan csatlakozik-e.
A kalibrálást a következőképpen kell elvégezni:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

5.

Válassza a CO2 Cal (CO2 kalibrálása) lehetőséget.

6.

Válassza a Start (Indítás) lehetőséget, és kövesse a képernyőn látható
utasításokat.
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7.

A képernyőn látható utasítások végigvezetik Önt a folyamaton, beleértve az
eredményeket, egészen a kalibrációs eredményeket tartalmazó képernyőig.

6.4. CO2-kalibráció ellenőrzése
Vigyázat:
A kalibráció ellenőrzését a gyártó által jóváhagyott kalibrálási
készlet segítségével kell elvégezni, amely 5% CO2-t, 21% O2-t és 74%
N2-t tartalmazó gázkeverékből, valamint a jóváhagyott kapcsolódási
eszközből (T-csatlakozóból) áll.
A gyártó által jóváhagyott kalibrálási készlet a Scott Medical vállalattól vásárolható
meg (cikkszám: T4653ORF-2BD). Ez a következőket tartalmazza:
•

5% CO2, 21% O2 és 74% N2 tartalmú kalibrációs gáz

•

Csővezeték-adapter (T-csatlakozó)

•

Kalibrálási vezeték (kalibrálási FilterLine)

Ha ezt az eljárást akkor végzik el, amikor a monitor akkumulátorról működik,
gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
A kalibrálás ellenőrzése előtt ellenőrizze, hogy a kalibrálási készlethez mellékelt
kalibrálási vezeték szorosan csatlakozik-e.

6.4.1.

Kalibráció-ellenőrzési eljárás

Megjegyzés:
A kalibrálás-ellenőrzési eljárás bármely fázisában visszatérhet az
első képernyőre az előlapon található Vissza gomb
megnyomásával.
A kalibrálás ellenőrzése a következő lépésekből áll:
1.
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Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.
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2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

5.

Válassza a CO2 Cal (CO2 kalibrálása) lehetőséget.

6.

Válassza a Cal Check (Kalibrálás ellenőrzése) lehetőséget, és kövesse a
képernyőn látható utasításokat.

7.

Csatlakoztasson egy FilterLine-t a monitorhoz, és válassza a Start (Indítás)
lehetőséget.

8.

Kövesse a képernyőn látható utasításokat, és válassza a Continue (Folytatás)
lehetőséget, vagy az Abort (Megszakítás) lehetőséget a kalibrálás
ellenőrzésének leállítása érdekében.

A képernyőn látható utasítások végigvezetik Önt a folyamaton, egészen az
eredményekig.

6.5. Üzemeltetési napló
A monitor lehetővé teszi a monitor üzemeltetési naplójának elérését hibaelhárítás,
karbantartás és más tevékenységek céljára.
Az üzemeltetési napló a következőképpen érhető el:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

5.

Navigáljon és válassza ki a Software Support (Szoftvertámogatás)
lehetőséget, majd az Operations Log (Üzemeltetési napló) elemet.
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6.

Navigáljon ahhoz a meghajtóhoz, amelyen az adatokat tárolni kívánja, majd
válassza ki.

7.

Válassza a Start (Indítás) lehetőséget az adatok txt formátumban való
letöltésének megkezdéséhez.

Az üzemeltetési napló a következő információkat tárolja (dátummal és időponttal):
•

Bekapcsoláskori intézményi alapértelmezett beállítások

•

Beállítások bármilyen módosítása

•

Páciens felvétele/elbocsátása

•

Páciensazonosítók

•

Riasztások előfordulása

•

Szivattyú ki üzemmódban töltött idő

•

Hibakódok/-üzenetek

•

Felhasználók által megnyomott gombok

•

Időszakos/állandó riasztáselnémítás ideje

Az üzemeltetési napló kategóriánként legfeljebb 4000 adatsort vagy 30 napnyi
információt tartalmaz.

6.6. Szervizstatisztikai jelentés
A monitor lehetővé teszi a Szervizstatisztikai jelentés elérését hibaelhárítás,
karbantartás és egyéb tevékenységek céljára. A jelentés USB flash meghajtón vagy
micro SD-kártyán tárolható txt-fájlként. Ez a szerviztechnikusok általi használatra
készült, akik a Capnographytechnicalsupport@medtronic.com címen kérhetnek
további információt.
A Szervizstatisztikai jelentést a következőképpen lehet tárolni:
1.
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Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.
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2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot.

5.

Válassza a Software Support>Advanced Support>Service Data
(Szoftvertámogatás>Haladó támogatás>Szervizadatok) lehetőséget.

6.

Lépjen Szerviz üzemmódba, és válassza a Done (Kész) lehetőséget.

7.

Navigáljon az Output to USB (Letöltés USB-eszközre) lehetőséghez, válassza
ki, majd jelöljön ki egy USB-eszközt.

6.7. Karbantartás
Lépjen kapcsolatba a helyi képviselettel a cserealkatrészek és a kalibrálási készletek
megrendeléséhez, illetve ha bármilyen kérdése lenne a szervizeléssel és az
időszakos karbantartással kapcsolatban.

6.8. Tisztítás
A monitor tisztításához germicid eldobható törlőkendők vagy izopropil-alkohollal,
ill. 96%-os etanollal átitatott törlőkendők használhatók. A fentiek bármelyikével
átitatott kendővel való tisztítást követően a monitort át kell törölni desztillált vízbe
mártott kendővel is. Maró hatású vagy súroló tisztítószereket nem szabad a
monitor tisztításához használni.
Az egyes érzékelők megtisztításának megkezdése előtt olvassa el a többször
felhasználható SpO2-érzékelőkhöz mellékelt használati útmutatót. Tartsa be az
érzékelő tisztítási és fertőtlenítési eljárásában található utasításokat, amely az
adott érzékelőhöz mellékelt használati útmutatóban található. Az egyszer
használatos SpO2-érzékelőket nem szabad megtisztítani. A Microstream CO2mintavételi vezetékek nem használhatóak fel többször, ezért azokat nem szabad
megtisztítani.
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FIGYELMEZTETÉS:
Az eszköz nem steril. A készüléket tilos autoklávozni vagy sterilizálni.

Vigyázat:
Semmilyen folyadékot ne öntsön vagy permetezzen közvetlenül a
készülékre, annak tartozékaira vagy az egyszer használatos
eszközökre.

Vigyázat:
A készülék tisztításához ne használjon maró vagy karcoló hatású
tisztítószereket, illetve erős oldószereket, ideértve a kőolajalapú
vagy az acetonos oldatokat is.

Vigyázat:
A Microstream™ etCO2 egyszer használatos eszközöket egyetlen
páciensen történő használatra tervezték, és nem használhatók fel
újra. Ne próbálja megtisztítani, fertőtleníteni vagy kifújni a
FilterLine-t, mert ez a monitor sérüléséhez vezethet.

Vigyázat:
Az SpO2-érzékelő csatlakozótűi nem érintkezhetnek a
tisztítóoldattal, mert ettől az érzékelő károsodhat.
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7. Hibaelhárítás
7.1. Elektromos részegységekkel
kapcsolatos problémák
Probléma

Lehetséges ok

Teendő

A monitor nem
kapcsol be.

A belső akkumulátor teljesen
lemerült, és a tápkábel nem
csatlakozik megfelelően vagy
le van választva, vagy a kábel
elektromos csatlakozása
meghibásodott.

Ellenőrizze a tápkábel
csatlakozását.

A fali csatlakozóaljzatban
nincs feszültség, és a belső
akkumulátor nincs feltöltve.
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Győződjön meg róla, hogy
az akkumulátorok töltődnek
(a kezdőképernyőn látható
jelző mutatja, hogy az
akkumulátorok töltődnek-e).
Ha a készülék hálózati
tápellátásról megfelelően
működik, technikust kell
hívni az
akkumulátorcseréhez. Ha
probléma merül fel egy
akkumulátorral, a monitor
előlapján található, az
akkumulátorhoz kapcsolódó
LED piros színnel világít.
Referencia: 3.2.5 Az
akkumulátor és a hálózati
csatlakozások jelzőfényei on
page 48.
Ellenőrizze a csatlakozókat,
és javítsa ki a problémát.
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Probléma

Lehetséges ok

Teendő

A tápellátást és a
monitor
bekapcsolt
állapotát jelző
fények világítanak,
de az egység nem
üzemel
akkumulátorról, ha
a tápkábel le van
választva.

Az akkumulátor nincs
megfelelően behelyezve a
monitorba.

Nyissa fel az
akkumulátortartó fedelét, és
ellenőrizze, hogy az
akkumulátor kábele
szorosan csatlakozik-e az
akkumulátoraljzathoz.
Referencia: 3.2.2 A cserélhető
akkumulátor behelyezése ‚
45. oldal.

Az akkumulátor
nem töltődött fel
teljesen, annak
ellenére, hogy 24
órán át
csatlakoztatva
volt.

Az akkumulátor nem
töltődött fel teljesen.

Válassza le a monitort
3–4 órára a hálózati
tápellátásról, majd
csatlakoztassa újra. Ekkor az
akkumulátor teljesen fel fog
töltődni, miután a hálózati
tápellátáshoz
csatlakoztatták.
Ha az akkumulátor még így
sem töltődik fel teljesen,
cserélje ki.

7.2. CO2-problémák
Probléma

Lehetséges ok

Teendő

Állandóan a NO
BREATH (Nincs
lélegzetvétel)
üzenet jelenik
meg, és villog a
piros riasztásjelző.

Fiziológiai ok.

Ellenőrizze a pácienst.

A FilterLine alvadékos vagy
elzáródott.

Ellenőrizze a
mintavételi vezetéket,
és cserélje ki, ha
elzáródott.

A FilterLine beszorult valahová,
vagy a cső megtört.

Ellenőrizze végig a
mintavételi vezetéket a
monitortól egészen a
páciensig, hogy nincs-e
megtörve,
megcsavarodva vagy
nem csípte-e be az ágy
vagy a berendezés.

182

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

SpO2-érzékelő

Probléma

Lehetséges ok

Teendő

A FilterLine
csatlakoztatva
van, de a szivattyú
nem működik, és a
képernyőn nem
láthatók a CO2-,
etCO2- vagy RRadatok.

A FilterLine nincs megfelelően
csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a
mintavételi vezeték
csatlakozója teljesen be
van-e csavarva a
monitorba.

Az aranygyűrű elhasználódott
vagy piszkos.

Ellenőrizze, hogy a
mintavételi vezeték
csatlakozója végén
található aranygyűrű a
helyén van-e, és hogy
nem sérült-e meg vagy
nem szennyeződött-e.
Töröljön le minden
szennyeződést, vagy
cserélje ki a mintavételi
vezetéket, ha
szükséges.

A mesterséges lélegeztetésre
kapcsolt páciens spontánul
lélegzik.

Nincs tennivaló.

Szivárgás a légutaknál.

Ellenőrizze, nem
szivárog-e a páciens
vezetéke vagy annak
csatlakozása, szükség
esetén javítsa ki.

Helytelen kalibráció.

Ellenőrizze a
kalibrációt. Referencia:
CO2-kalibráció
ellenőrzése‚ 176. oldal.

A BTPS beállítás ki van kapcsolva.

Ellenőrizze a BTPS
beállítást az intézményi
beállításokban. A
részletekért lásd: 11.1.9
A CO2 paraméterei, 229.
oldal.

Az etCO2 értékei
hibásak.

Az etCO2 értékei
következetesen
magasabbak vagy
alacsonyabbak a
vártnál.
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7.3. SpO2-érzékelő
Probléma

Lehetséges ok

Teendő

Nincs SpO2-jel: A
képernyőn az
oxigéntelítettség
és a pulzusszám
értéke nulla.

Az érzékelő nincs megfelelően
csatlakoztatva a monitorhoz
vagy a hosszabbítókábelhez.

Ellenőrizze, hogy az
érzékelő és a
hosszabbítókábel (ha
használ ilyet) megfelelően
csatlakozik-e a
monitorhoz.

A képernyőn
megjelenik a
Replace SpO2
(Cserélje ki az
SpO2-érzékelőt)
üzenet.

Az SpO2-kártya nem kap
információkat a kábeltől.

Válassza le, majd
csatlakoztassa újra az
SpO2-érzékelőt, és
próbálkozzon újra.

Pulzusjel vagy
SpO2-jel
elvesztése: A
képernyőn az
oxigéntelítettség
és a pulzusszám
értéke nulla.

Az érzékelő nincs megfelelően
a páciensre rögzítve.

Ellenőrizze az érzékelő
felszerelésének módját.

Előfordulhat, hogy a páciens
perfúziója túl gyenge.

Ellenőrizze a páciens
állapotát.

Sérült az érzékelő vagy a
hosszabbítókábele.

Cserélje ki az érzékelőt
vagy a hosszabbítókábelét.

Előfordulhat, hogy az érzékelő
vagy a hosszabbítókábele nem
a Covidien által jóváhagyott
termék.

Cserélje ki az érzékelőt
vagy a hosszabbítókábelét
egy, a Covidien által
jóváhagyott termékre.

A páciens túlzott mozgása,
vagy elektrosebészeti
interferencia.

Ha lehetséges, tartsa a
pácienst nyugodt
állapotban. Ellenőrizze,
hogy az érzékelő biztosan
van-e rögzítve, és
megfelelő helyen van-e.
Szükség esetén cserélje ki,
helyezze más helyre az
érzékelőt, vagy használjon
olyan érzékelőt, amely
több mozgást tolerál.
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Ha az üzenet továbbra is
megjelenik, cserélje ki a
kábelt vagy az érzékelőt.
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A monitor visszaküldése

Probléma

Lehetséges ok

Teendő

Pontatlan SpO2mérési
eredmények
jelennek meg a
képernyőn.

Túlzott megvilágítás.

Ellenőrizze az érzékelő
elhelyezését, vagy takarja
le sötét vagy átlátszatlan
anyaggal.

Az érzékelő olyan végtagra van
helyezve, amelyen
vérnyomásmérő mandzsetta,
artériás katéter,
intravaszkuláris vezeték vagy
körömlakk található.

Ellenőrizze az érzékelő
elhelyezését.

A páciens állapota.

Ellenőrizze a pácienst.

A páciens túlzott mozgása.

Ha lehetséges, tartsa a
pácienst nyugodt
állapotban, vagy
alkalmazzon olyan
érzékelőt, amely több
mozgást tolerál.

7.4. A CO2 kalibrálása
Probléma

Lehetséges ok

Teendő

A monitoron
megjelenik a
CALIBRATION
REQUIRED
(KALIBRÁLÁS
SZÜKSÉGES)
üzenet, bár az
üdvözlőképernyőn
az látható, hogy
még van idő a
következő
kalibrálásig.

Több mint egy év telt el a
legutóbbi CO2-kalibrálás óta.

Végezzen CO2-kalibrálást.
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7.5. A monitor visszaküldése
Ha a monitort vissza kell küldeni javítás céljából, lépjen kapcsolatba a helyi
képviselettel a szállítási utasításokért.
A monitor visszacsomagolásához válassza le a tartozékokat a monitorról.
Csomagolja a készüléket az eredeti szállítási dobozába. Ha az eredeti dobozt nem
őrizte meg, használjon más alkalmas dobozt, megfelelő mennyiségű
csomagolóanyaggal töltve. Az érzékelőket, a Microstream™ etCO2 egyszer
használatos anyagokat és a hálózati kábeleket nem szükséges visszaküldeni.
Ha a monitor hibásan működik, gondosan csomagolja be azt a hibás működéskor
használttal azonos tételszámú egyszer használatos eszközzel együtt, és mindkettőt
küldje vissza vizsgálat céljából.

7.6. Technikai támogatás
Technikai információkért lépjen kapcsolatba a helyi szervizközponttal, vagy írjon a
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com címre.
A szervizkézikönyv a szakképzett személyzet számára tartalmaz információkat a
műszer szervizeléséhez.
Emellett tekintse meg a Sales and Support Center>Technical Support részt a
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream webhelyen.
Ha a monitort vissza kell küldeni javítás céljából, lépjen kapcsolatba a helyi
képviselettel a szállítási utasításokért.
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8. Tartozékok
8.1. Microstream EtCO2 egyszer
használatos eszközök
A „H” termékek (amelyek nedves környezetben használhatók) csillaggal (*) vannak
megjelölve az alábbi táblázatban.
24. táblázat Microstream egyszer használatos eszközök
Microstream egyszer használatos eszközök
Intubált egyszer használatos eszközök
FilterLine Set Adult/Pediatric

XS04620

FilterLine Set Adult/Pediatric 100 unit

010579

FilterLine H Set Adult/Pediatric*

XS04624

FilterLine H Set Adult/Pediatric 100 unit*

010580

FilterLine H Set Infant/Neonatal*

006324

FilterLine Set Adult/Pediatric Long

007768

FilterLine H Set Adult/Pediatric Long*

007737

FilterLine H Set Infant/Neonatal Long*

007738

VitaLine H Set Adult/Pediatric*

010787

VitaLine H Set Infant/Neonatal*

010807

Nem intubált egyszer használatos eszközök
Smart CapnoLine Plus (O2 connector)

009818

Smart CapnoLine Plus (O2 connector) 100 unit

010209

Smart CapnoLine Plus Long (O2 connector)

010340

Smart CapnoLine Plus Long (O2 conn) 100 unit

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (O2 tubing)

009822
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Microstream EtCO2 egyszer használatos eszközök

Microstream egyszer használatos eszközök
Smart CapnoLine Plus O2 (O2 tubing) 100 unit

010210

Smart CapnoLine Plus O2 Long (O2 tubing)

009826

Smart CapnoLine Plus O2 Long (O2 tubing) 100 unit

010341

Smart CapnoLine Pediatric

007266

Smart CapnoLine O2 Pediatric (O2 tubing)

007269

Smart CapnoLine O2 Ped Long (O2 tubing)

007743

Smart CapnoLine H Plus O2 (O2 tubing)*

010433

Smart CapnoLine H Plus O2 (O2 tubing) 100 unit*

010625

Smart CapnoLine H Plus O2 Long (O2 tubing)*

012463

Smart CapnoLine H O2 Pediatric (O2 tubing)*

010582

Smart CapnoLine H O2 Pediatric Long (O2 tubing)*

012464

Smart CapnoLine Guardian (O2 connector)

012528

Smart CapnoLine Guardian (O2 connector) 100 unit

012537

Smart CapnoLine Guardian O2 (O2 tubing)

012529

Smart CapnoLine Guardian O2 (O2 tubing) 100 unit

012538

Smart CapnoLine Guardian O2 long (O2 tubing)

012530

Smart CapnoLine Guardian O2 long (O2 tubing) 100 unit

012539

Tépőzáras heveder

012542

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult (O2 tubing)

006912

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult (O2 tubing) 100 unit

010304

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult Long (O2 tubing)

007739

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult Long (O2 tubing) 100 unit

010344
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Elérhető tartozékok

8.2. Elérhető tartozékok
A monitorhoz elérhető tartozékok listáját lásd a lentiekben.
25. táblázat Monitortartozékok
Tartozék

Covidien cikkszám

Használat módja

Extra
akkumulátor

PM35BTY

A monitorhoz külön
megvásárolható akkumulátor

Töltő

PM35CHG

Külső töltő a monitor
akkumulátorához

Hálózati
adapter

PM35PSP1

Váltóáramú adapter a
monitorhoz tápkábellel (az EU
területén használható, külön
vásárolható meg)

Hálózati
adapter

PM35PSP2

Váltóáramú adapter a
monitorhoz tápkábellel (az
USA területén használható,
külön vásárolható meg)

Állványrögzítő

PM03898

Monitor csatlakoztatása
állványrögzítőhöz (VESA
rögzítőkészlet is szükséges)

VESA
rögzítőkészlet
(beleértve
tartólemez,
adapter és
csavarok)

PM35VAA

Monitor csatlakoztatása VESA
tartóval
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9. Működési elv
9.1. Bevezetés
A Capnostream™35 hordozható légzésmonitor monitor intubált és nem intubált
páciensek pontos, folyamatos kapnográfiás és pulzoximetriás monitorozását
biztosítja újszülöttkortól felnőttkorig. A Microstream™ technológia, a
szabadalmazott FilterLine™ etCO2 egyszer használatos eszközök és a
pulzoximetriás technológia felhasználásával a monitor az etCO2 és az SpO2
zökkenőmentes egyidejű monitorozását teszi lehetővé.

9.2. Funkciók
A monitor funkciói a következők:
•

A jelenlegi ellátási szabványoknak megfelelő kettős paramétermonitor,
amely a CO2 és az SpO2 mérését biztosítja;

•

Integrated Pulmonary Index™ (IPI), amely egyszerű, világos és átfogó
módon jelzi a páciens lélegeztetési állapotát és a tendenciákat;

•

Apnoe per óra és oxigéndeszaturációs index – ezek az indexek az apnoés
és oxigéndeszaturációs események azonosítását és számszerűsítését
segítik (ha vannak);

•

egyszerű felhasználói felület színes képernyővel;

•

a rutinfunkciók 2 mozdulattal elérhetők;

•

48 órás trendgörbék a páciens előzményeinek áttekintésére;

•

Alarm Review (Riasztások áttekintése)

•

SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis – intelligens riasztás a légzés
elemzéséhez), egy beágyazott intelligens kapnográfiás riasztáskezelő
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technológia, amely csökkenti a klinikai szempontból jelentéktelen
riasztások előfordulását;
•

SatSeconds™ riasztáskezelési paraméter, amely a deszaturációnak mind a
mértékét, mind az időtartamát monitorozza a deszaturációs index
súlyosságának alkalmazásával, segít megkülönböztetni az orvosi
szempontból releváns eseményeket a kisebb és rövid idejű
deszaturációktól, amelyek felesleges riasztásokat idézhetnek elő;

•

Eseménymegjelölés az események és gyógyszerbeadások, illetve a
páciens állapotában bekövetkezett változások összevetésére;

•

Esetnyilvántartás a páciensdokumentáció rendezésének elősegítésére;

•

Kimenet a páciensadatok USB flash memória eszközökre vagy micro SDkártyára történő átviteléhez;

•

Vezeték nélküli adatátvitel WiFi hálózaton.

9.3. Technológiai áttekintés
Ez a rész áttekintést nyújt a kapnográfiával és a pulzoximetriával kapcsolatos
alapismeretekről.

9.3.1.

Mi az a kapnográfia?

A kapnográfia egy nem invazív módszer a kilélegzett levegőben lévő szén-dioxid
szintjének figyelésére (etCO2) a páciens légzési állapotának elemzése céljából.
A monitor a Microstream™ nem diszperzív infravörös (NDIR) spektroszkópos
technológiát alkalmazza a CO2 folyamatos mérésére az egyes lélegzetvételek során,
a kilégzés végén (etCO2), valamint a légzésszám mérésére.
Az infravörös spektroszkópiát az infravörös fényt elnyelő molekulák
koncentrációjának mérésére alkalmazzák. Mivel az elnyelés mértéke egyenesen
arányos az elnyelő molekulák koncentrációjával, a koncentráció az elnyelés egy
ismert elnyelési értékkel való összehasonlításából meghatározható.
A Microstream™ etCO2 egyszer használatos eszközök a kilélegzett és a belélegzett
levegőből vett mintát a lélegeztetőgép egyszer használatos eszközeiből vagy
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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(orális/nazális kanül segítségével) közvetlenül a betegtől a CO2-méréshez a monitor
számára eljuttatják. A mintából eltávolítják a nedvességet és a páciens váladékait,
miközben a CO2-hullámforma alakját megőrzik.
Az 50 ml/perces mintavételi áramlási sebesség csökkenti a folyadék és a váladék
felhalmozódását, és az intenzív osztály magas páratartalmú környezetében a
mintavétel folyamatában bekövetkező obstrukció vagy eltömeszelődés veszélyét.
A Microstream™ CO2-érzékelő belsejében a gázminta egy mikromintacellán
(15 mikroliter) halad át. Ez a rendkívül kis térfogat gyorsan áthalad, lehetővé téve a
gyors felfutási időt és a pontos CO2 értékeket, még magas légzésszám esetén is.
A Micro Beam infravörös sugárforrás megvilágítja a mikromintacellát és a
referenciacellát. Ez a szabadalmaztatott infravörös fényforrás csak a CO2 elnyelési
tartományára jellemző hullámhosszú hullámokat generál. Ezért nincs szükség
kompenzációra, amikor a be- és a kilégzett levegőben különböző koncentrációban
N2O, O2, anesztetikumok és vízgőz van jelen. A mikromintacellán, illetve a
referenciacellán áthaladó infravörös fényt IR-detektorok mérik.
A monitor mikroprocesszora a CO2-koncentrációt a két detektorból származó jelek
összehasonlításával számítja ki.

9.3.2.

Mi az a pulzoximetria?

A pulzoximetria a vörös és infravörös fénysugár az oxihemoglobin és a
deoxihemoglobin általi eltérő elnyelésén alapul (spektrofotometria), és azon, hogy
az artériás vér térfogata a szövetekben (és így a vérnek a fényelnyelő-képessége)
változó a pulzus ciklusa során (pletizmográfia).
A pulzoximéter úgy határozza meg a helyi oxigéntelítettséget (SpO2), hogy vörös és
infravörös fényt juttat az arterioláris érrendszerbe, és megméri a fényelnyelésben
bekövetkezett változásokat a pulzusciklus alatt. Az oximetriás érzékelőben
található vörös és infravörös alacsony feszültségű fénykibocsátó diódák (LED-ek)
szolgálnak fényforrásként, a fénydetektor pedig egy fotodióda.
Mivel az oxihemoglobin és a deoxihemoglobin fényelnyelése különbözik, a vér által
elnyelt vörös és infravörös fény mennyisége összefügg a hemoglobin
oxigéntelítettségével. Az artériás hemoglobin oxigéntelítettségének
megállapításához a monitor az artériás áramlás pulzáló természetét használja ki.
Szisztolé alatt új adag artériás vér kerül az érrendszerbe, ezáltal nő a vértérfogat és
a fényelnyelés. A diasztolé során a vér térfogata és fényelnyelése eléri az alsó
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holtpontot. A monitor a maximális és minimális elnyelés (szisztolés és diasztolés
mért érték) közötti különbség alapján méri az SpO2-t. Mivel a pulzáló artériás vér
fényelnyelésére fókuszál, nem veszi figyelembe a nem pulzáló elnyelőket, mint a
szövet, a csont és a vénás vér.
A pulzoximetria az artériás oxigénszaturáció (SpO2) mértékét és a pulzusszámot
adja meg felnőtt, gyermek, és újszülött páciensek esetében, bármely szintű
perfúzió esetén. A pulzoximéter mozgás közben vagy mozdulatlan állapotban, jó
vagy rossz perfúziós állapotban lévő pácienseknél is használható.
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10. A termék műszaki jellemzői
10.1. Áramellátás
Tétel

Érték

Bemeneti feszültség

100–240 V AC

Bemeneti áramerősség

100–240 V AC, ±10% 50–60 Hz

10.2. Akkumulátor
Tétel

Érték

Akkumulátortípus

Lítium-ion

Akkumulátor névleges
feszültsége és energiája

7,2 V; 18,72 Wh

Üzemeltetés ideje
akkumulátorról

3 óra a cserélhető akkumulátor esetében; 20 perc
a belső akkumulátor esetén

Akkumulátor töltési ideje

A töltési idő legfeljebb 5 óra, ha a készülék ki van
kapcsolva és legfeljebb 8 óra, ha a készülék be
van kapcsolva (mindkét akkumulátor).
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Megjelenítés

Tétel

Érték

Akkumulátor tárolása

A követelmények eltérőek annak függvényében,
hogy mennyi ideig tárolják használaton kívül az
akkumulátort:
Rövid távú tárolás (legfeljebb egy hónapig): Az
akkumulátor automatikus önkisütési funkcióval
rendelkezik. Az akkumulátor töltöttségi szintjét
rendszeresen ellenőrizni kell. Ha az akkumulátor
nincs teljesen feltöltve, használat előtt töltse fel.
Hosszú távú tárolás (3–12 hónap): Az
akkumulátor hűvös, száraz helyen tárolandó, a
monitoron kívül. Az akkumulátor töltöttsége az
idő múlásával csökken. Az akkumulátor teljes
feltöltéséhez a használat előtt töltse újra az
akkumulátort.
További részletekért lásd: 3.2.7 Az akkumulátor
tárolása, 50. oldal.

10.3. Vezérlők
Tétel

Érték

Előlap

1 kapcsoló a monitor be-/kikapcsolásának
szabályozására
4 speciális funkcióbillentyű
1 db Enter gomb nyílbillentyűkkel
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Microstream™ kapnográfia

10.4. Megjelenítés
Tétel

Érték

Képernyő

109 mm-es (4,3 hüvelykes) színes TFT-kijelző
Pixelsűrűség: 0,198 (vízszintes) x 0,198
(függőleges) mm
Aktív kijelzőterület:
95,04 (vízszintes) x 53,856 (függőleges) mm
Felbontás: 480 × 272 pixel
Betekintési szög (függőlegesen): 125o
Betekintési szög (vízszintesen): 140o

Rajzolási sebesség

3,0; 6,3; 12,5 és 25 mm/s

Hullámforma-mintavételi
sebesség

77,82 minta/s az SpO2 esetében (rögzített)

Trendtárolás

48 óra 1 másodperces léptékben

Trendek megjelenítése

Grafikus megjelenítés: 1, 2, 4, 8, 12 órás nézetek

20 minta/s kapnográfia esetében (rögzített)

Táblázatos megjelenítés intervallumai: 1 mp,
5 mp, 15 mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc, 15 perc,
30 perc és 1 óra

10.5. Hangnyomásadatok
1 m távolságról mérve a hangriasztás minimális hangereje 45–55 dB(A), míg a
maximális hangereje 65–80 dB(A). A készülék hangerejének szabályozásával
kapcsolatban lásd: 4.5.1 Riasztási hangerő, 59. oldal. A hangerő tartós
módosításával kapcsolatban lásd: 11.1.7.1 Fő monitorbeállítások, 225. oldal.

10.6. Microstream™ kapnográfia
Tétel

Érték

CO2 egységek

mmHg, kPa vagy térfogatszázalék.

CO2, EtCO2 tartománya

0–150 mmHg
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Tétel

Érték

A CO2-hullámforma léptéke

0,1 mmHg

EtCO2 léptéke

1 mmHg

CO2 pontossága

0–38 mmHg: ± 2 Hgmm
39–150 mmHg: ± (mért érték 5%-a + 8% 38 mmHg
fölött 1 mmHg-ként)
A pontosság a legfeljebb 80 percenkénti
légzésszámra érvényes. 80-nál magasabb
percenkénti légzésszám esetén a pontosság 4
mmHg vagy a mérés ±12%-a (a magasabb érték) a
18 mmHg EtCO2-értéket meghaladó értékek
esetén.

Légzésszám tartománya

0–150 levegővétel/perc

A légzésszám pontossága

0–70 levegővétel/perc: ± 1 levegővétel/perc
71–120 levegővétel/perc: ± 2 levegővétel/perc
121–150 levegővétel/perc: ± 3 levegővétel/perc

CO2-riasztások

No breath (Nincs lélegzetvétel), EtCO2 high (magas
EtCO2), EtCO2 low (alacsony EtCO2), RR high (magas
RR), RR low (alacsony RR), IPI low (alacsony IPI) (az
IPI-hez pulzoximetriás adatokra is szükség van)

Áramlási sebesség

50 (42,5 ≤ áramlás ≤ 65) ml/perc, térfogatáramlás

Hullámforma-mintavétel

20 minta/s

Felfutási idő

< 190 ms legfeljebb 4 m hosszú mintavételi
vezeték használata esetén

Válaszidő

3,4 s (jellemzően); 4 m hosszú mintavételi vezeték
használata esetén ~50 s

Inicializálási idő

40 s (jellemzően)

Kalibrálási időköz

A kalibrálást először 1200 üzemóra után végezze
el, majd évente egyszer vagy 4000 üzemóra után,
amelyik hamarabb bekövetkezik.
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10.7. Nellcor Oximax™-pulzoximetria
Tétel

Érték

Az SpO2 mérési tartománya

1–100%

Az SpO1 pontossága1
Felnőtt és gyermek üzemmód
Az SpO2 tartománya: 70–100%2, 3,
6, 7

±2 számjegy a 70–100%-os tartomány fölött
(az ebben az útmutatóban jelzett tartozékok
használatakor), beleértve az alacsony
véráramlási sebességet; mozgással, ±3
számjegy; alacsony szaturációval (60–80%) ±3
számjegy

Csecsemő/újszülött üzemmód
Az SpO2 tartománya: 70–100%4,5

±2 számjegy a 70–100%-os tartomány fölött
(az ebben az útmutatóban jelzett tartozékok
használatkor); mozgással ±3 számjegy;
alacsony szaturációval (60–80%) ±3 számjegy

Pulse rate range
(Pulzusszámtartomány)

20–250 szívverés/perc
A < 20 szívverés/perces pulzusszámot
0 szívverés/perces értékként kell feltüntetni
A > 250 szívverés/perces pulzusszámot
250 szívverés/perces értékként kell feltüntetni

Pulzusszám pontossága2,3,4,6,7

±3 számjegy a 20–250 szívverés/perc (bpm)
tartomány fölött (beleértve az alacsony
véráramlási sebességet); mozgással, 48–127
bpm ±5 számjegy

Riasztások

SpO2 High (Magas SpO2), SpO2 Low (Alacsony
SpO2), PR High (Magas PR), PR Low (Alacsony
PR)

A SatSec (telítettségi másodperc)
tartománya

10–100

1. A szaturációs pontosság érzékelőtípusonként változik. Lásd az érzékelőpontossági rácsokat a
www.covidien.com/rms oldalon.
2. A pontosság meghatározása egészséges, nemdohányzó felnőtt önkénteseken végzett, ellenőrzött
hypoxia vizsgálatokon alapul, amelyeket meghatározott telítettségtartományon végeztek. A vizsgálati
alanyok a helyi lakosság közül kerültek ki, köztük mind férfiak, mind nők is szerepeltek, bőrpigmentációjuk
széles tartományon belül változott, életkoruk 18 és 50 év közötti volt. A pulzoximéter SpO2-eredményeit a
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levett vérminták hemoximetriás méréséből származó SaO2-értékekkel hasonlították össze. Minden
pontosság ±1 SD értékekkel van kifejezve. Mivel a pulzus oximéter mérési eredményei statisztikai eloszlást
mutatnak, a mérési eredményeknek kb. kétharmada esik várhatóan ebbe a pontossági (ARMS)
tartományba (további részletekért lásd érzékelőpontossági rácsokat pontrácsokat).
3. A felnőtt specifikációk az OXIMAX MAXA és MAXN érzékelőkre vonatkoznak Nellcor™ betegágy mellett
elhelyezhető légzésmegfigyelő rendszerrel.
4. Az újszülött specifikációk az OXIMAX MAXN érzékelőkre vonatkoznak Nellcor™ betegágy mellett
elhelyezhető légzésmegfigyelő rendszerrel.
5. A MAXN érzékelők klinikai alkalmazhatóságát kórházban kezelt újszülött betegeken demonstrálták. A
megfigyelt SpO2 pontosság 2,5% volt 42, 1 – 23 nap korú, 750 – 4100 gramm testsúlyú betegen végzett 63,
85 – 99% SaO2 közötti eredményt adó vizsgálatban.
6. A specifikációk a Nellcor™ betegágy mellett elhelyezhető légzésmegfigyelő rendszer oximéter
teljesítményére vonatkoznak. Az alacsony véráramlási sebességű tartományban (érzékelt IR
pulzusmodulációs amplitúdó 0,03% – 1,5%) végzett mérés pontosságát betegszimulátorral ellenőrizték. Az
SpO2- és pulzusértékeket gyenge jelminőség mellett a teljes érzékelési tartományban végigpróbálták és
összehasonlították a bemeneti jelek ismert valódi szaturációs és pulzusértékeivel.
7. A mozgás közbeni teljesítményt egy ellenőrzött hypoxia vérvizsgálattal validálták. Az alanyoknak 1–2 cm
amplitúdójú ütögető és dörzsölő mozdulatokat kellett végezniük (random módon változó) aperiodikus
intervallumokban, ahol a random frekvencia 1–4Hz között változott. Alkalmazhatóság: OXIMAX MAXA,
MAXAL, MAXP, MAXI és MAXN érzékelők.

A monitorozó-rendszerrel használható összes Nellcor™ érzékelő listáját tartalmazó
Nellcor™ oxigéntelítettség-pontossági specifikáció beszerzéséhez vegye fel a
kapcsolatot közvetlenül a Convidien vállalattal vagy a helyi szervizközponttal. A
lista elektronikusan elérhető a www.covidien.com webhelyen.

10.8. Riasztások
Tétel

Hangriasztás

Vizuális riasztás

Magas prioritású
riasztás

Ismétlődő sípolás
5 másodpercenként

Villogó piros LED

Közepes prioritású
riasztás

Hármas sípolás
10 másodpercenként

Villogó sárga LED

Tájékoztató riasztás

Nincs hangriasztás

Nincs LED

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

199

Általános jellemzők

10.9. Általános jellemzők
Tétel

Érték

Az egység méretei

213 mm (sz) x 137 mm (ma) x 55 mm (mé)
[8,4 hüvelyk (sz) x 5,4 hüvelyk (ma) x 2,2 hüvelyk
(mé)]

Az egység tömege

1,0 kg (2,2 font.)

Méretek becsomagolt
állapotban

370 mm (sz) x 200 mm (ma) x 125 mm (mé)
[14,6 hüvelyk (sz) x 7,9 hüvelyk (ma) x 4,9 hüvelyk
(mé)]

Tömeg becsomagolt
állapotban

2,10 kg (4,6 lb.)

Működési hőmérséklet

0° C – 40° C (32° F – 104° F)
A monitor legalább 20 percig üzemel, ha egy –
20 °C (–4 °F) és 50 °C (122 °F) közötti
hőmérsékletű környezetbe helyezik.

Üzemelési nyomás és
tengerszint feletti magasság

1250 lábbal (381 m) a tengerszint alatt –
15 000 lábbal (4572 m) a tengerszint felett
(430 mmHg – 795 mmHg) áramellátás nélkül
1250 lábbal (381 m) a tengerszint alatt –
9843 lábbal (3000 m) a tengerszint felett
(430 mmHg – 795 mmHg) áramellátás nélkül

Működési páratartalom

Környezeti, nem kicsapódó, 10% és 95% közötti
relatív páratartalom

Tárolási és szállítási
hőmérséklet

–20 °C – +70 °C (–4° – 158 °F)

Tárolási és szállítási nyomás és
tengerszint feletti magasság

Tárolás: 1250 lábbal (381 m) a tengerszint alatt –
50 000 lábbal (15 240 m) tengerszint felett
(430 mmHg – 795 mmHg)

Tárolási és szállítási
páratartalom

Környezeti, nem kicsapódó, 10% és 90% közötti
relatív páratartalom

Indulási idő

Legfeljebb 60 másodperc

Stabilizációs idő (a tárolástól a
működési feltételekig)

Legfeljebb 2 óra
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10.10. A készülék besorolása
Tétel

Érték

Áramütés elleni védelem
típusa

2. osztály

Áramütés elleni védelem
mértéke

BF típusú, defibrillátorbiztos

Működési mód

Folyamatos

Anyagok és víz behatolása
elleni védelem mértéke

A monitor háza IP54 védelemmel rendelkezik (por
és fröccsenő víz elleni védelem), ha az összes
csatlakozóajtó be van zárva. A por elleni védelem
szintje az 5. szintről a 3. szintre csökken (2,5 mm
átmérő alatti szilárd idegen tárgyak elleni védelem)
egyes SpO2-érzékelőkkel való együttes használat
esetén EMS-környezetben, lásd: 7. táblázat Nellcor
SpO2-érzékelőmodellek és páciensméretek‚ 84. oldal

10.11. Megfelelőségi
Ezt a készüléket az alábbi szabványoknak megfelelően alakítottuk ki:
•

IEC 60601-1

•

IEC 60601-1-2

•

IEC 60601-2-49

•

IEC 60601-1-12

•

IEC 60601-1-6

•

IEC 60601-1-8

•

IEC 80601-2-61

•

IEC 80601-2-55

•

IEC 15223-1
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•

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC
(Az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) leselejtezésére
vonatkozó 2002/96/EK irányelv)

•

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances
(ROHS) in electrical and electronic equipment - 2011/65/EU (A veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv)

•

IEC 62133

•

UN 38.3

•

EN 301 489-1 V1.9.2

•

RTCA/DO-160F

•

IATA Lithium Battery Guidance Document - Transport of lithium Metal and
Lithium Ion Batteries (A Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA)
útmutatója a lítium fém és lítium-ion akkumulátorok szállításáról)

10.12. Elektromágneses zavartűrés
A monitor megfelel az IEC 60601-1-2 szabványnak.
A monitor csak az előírt elektromágneses környezetben használható. A monitor
felhasználójának biztosítania kell, hogy a monitor csak az alábbiaknak megfelelő
elektromágneses környezetben használják:
26. táblázat Útmutató és a gyártói nyilatkozat – Elektromágneses kibocsátások
Kibocsátási vizsgálat

Rádiófrekvenciás
kibocsátás: CISPR 11
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Megfelelőségi

Elektromágneses környezet –
Útmutató

1. csoport

A monitor csak a belső
működéséhez használ
rádiófrekvenciás energiát. Ezért a
rádiófrekvenciás kibocsátása igen
csekély mértékű, és nem
valószínű, hogy interferenciát
okoz a környező elektronikai
berendezésekkel.
Capnostream™35 hordozható légzésmonitor
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Kibocsátási vizsgálat

Megfelelőségi

Rádiófrekvenciás
kibocsátás

B osztály

CISPR 11
Harmonikus kibocsátás
IEC 61000-3-2

Megfelel

Feszültségingadozások/
flickerkibocsátások
IEC 61000-3-3

Megfelel

Elektromágneses környezet –
Útmutató
A monitor minden
létesítményben használható,
kivéve a lakóépületeket és
közvetlenül a nyilvános, alacsony
feszültségű, lakáscélú épületek
ellátását szolgáló
energiahálózathoz csatlakozó
épületeket.

27. táblázat Útmutató és gyártói nyilatkozat – Elektromágneses zavartűrés
IEC 60601
tesztszint

Megfelelőségi
szint

Elektromágneses
környezet – Útmutató

Elektrosztatikus
kisülés (ESD) IEC
61000-4-2

± 6 kV –
érintkezéses

± 6 kV –
érintkezéses

± 8 kV – levegő

± 8 kV – levegő

Fa, beton vagy
kerámia padlófelület
javasolt. Ha a padlót
szintetikus anyag
borítja, a relatív
páratartalom legyen
legalább 30%.

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
vezeték(ek)ről
vezeték(ek)re

±1 kV
vezeték(ek)ről
vezeték(ek)re

±2 kV
vezeték(ek)ről
földelésre

±2 kV
vezeték(ek)ről
földelésre

Zavartűrési vizsgálat
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A tápfeszültség
minősége feleljen meg
a szokványos vagy
kórházi környezetben
elvárhatónak.
A tápfeszültség
minősége feleljen meg
a szokványos vagy
kórházi környezetben
elvárhatónak.
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Zavartűrési vizsgálat
Feszültségesés,
rövid megszakítások
és
feszültségingadozás
ok a bemeneti
vezetékeken
IEC 61000-4-11

Tápfeszültségfrekvencia (50/60
Hz) mágneses
mezeje IEC 61000-48
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tesztszint

Megfelelőségi
szint

Elektromágneses
környezet – Útmutató

< 5% UT1

<5 % UT

(>95 % UTesés) 0,5
cikluson át

(>95 % UTesés) 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

< 5% UT (>
95% UT-esés) 5
másodpercig

< 5% UT (>
95% UT-esés) 5
másodpercig

A tápfeszültség
minősége feleljen meg
a szokványos vagy
kórházi környezetben
elvárhatónak. Ha a
felhasználó a monitor
folyamatos
működését igényli
áramkimaradások
alatt, ajánlott a
monitort
szünetmentes
tápegységről vagy
akkumulátorról
üzemeltetni.

3 A/m

3 A/m

A tápfrekvenciás
mágneses mező
szintje feleljen meg a
szokványosnak vagy a
kórházi környezetben
elvárhatónak.
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Zavartűrési vizsgálat
Vezetett RF
IEC 61000-4-6

IEC 60601
tesztszint

Megfelelőségi
szint

Elektromágneses
környezet – Útmutató

3 Vrms,
150 kHz –
80 MHz

3V

A hordozható és mobil
rádiófrekvenciás
távközlési eszközök
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Zavartűrési vizsgálat
61000-4-3

IEC 60601
tesztszint

Megfelelőségi
szint

Elektromágneses
környezet – Útmutató

20 V/m, 1 kHz
moduláció,
80 MHz –
2,5 GHz (az
ISO 80601-255, 1. kiadás
szerint)

20 V/m

nem használhatók
közelebb a monitor
bármely részéhez,
beleértve a kábeleket
is, mint az adó
frekvenciájára
vonatkozó egyenlet
alapján számított
elkülönítési távolság.
Ajánlott
elválasztótávolságok:
150 kHz – 80 MHz:
d= 1,2√P
80 MHz – 800 MHz:
d= 1,2√P
800 MHz – 2,5 GHz:
d= 2,3√P
ahol a P jelentése az
adó maximális
névleges kimeneti
teljesítménye wattban
(W) az adó
gyártójának adatai
szerint, a d pedig az
ajánlott
elválasztótávolság
méterben (m).2
A rögzített
rádiófrekvenciás adók
helyszíni
elektromágneses
vizsgálata által
meghatározott
térerősségének
minden
frekvenciatartományb
an kisebbnek kell
lennie, mint az adott
tartomány
megfelelőségi
szintje.ab
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Zavartűrési vizsgálat

IEC 60601
tesztszint

Megfelelőségi
szint

Elektromágneses
környezet – Útmutató
A következő
szimbólummal jelzett
berendezések
közelében
interferencia léphet
fel:

1

Az UT a váltófeszültségű tápellátás feszültsége a tesztszint alkalmazása előtt.

80 MHz-nél és 800 MHz-nél a magasabb frekvenciatartomány érvényes.
MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem feltétlenül érvényesek minden helyzetben.
Az elektromágneses terjedést befolyásolja az elnyelés, valamint a bizonyos
épületekről, tárgyakról és emberekről történő visszaverődés.
a
A rögzített adó-vevő állomások, például a rádiótelefonok átjátszóállomásai
(mobil/vezeték nélküli), a földi mobil rádiók, az amatőr rádiók, az AM vagy FM
rádióadók és a televíziós adók által keltett mezők erőssége elméleti úton nem
határozható meg pontosan. A rögzített rádiófrekvenciás (RF) adók
elektromágneses környezetének felméréséhez helyszíni elektromágneses
vizsgálatot kell végezni. 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 például a
készülék elfordítása vagy áthelyezése.
b
A 150 kHz – 80 MHz frekvenciatartományban a térerősségnek [V1] V/m alatt kell
lennie.
2

A monitor alkalmazása olyan elektromágneses környezetben ajánlott, amelyben a
kibocsátott rádiófrekvenciás zavarokat csillapítják. A monitor vásárlója vagy
felhasználója úgy előzheti meg az elektromágneses interferenciát, ha megtartja az
alábbiakban javasolt minimális távolságot a hordozható és mobil rádiófrekvenciás
kommunikációs berendezések (adók) és a monitor között, a kommunikációs
berendezés maximális kimeneti teljesítményének megfelelően.
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28. táblázat: A hordozható vagy mobil RF kommunikációs készülékek és a monitor
közötti javasolt távolság

Az adó névleges
maximális kimeneti
teljesítménye

Az adó frekvenciája szerinti elválasztótávolság
méterben1
150 kHz –
80 MHz

80 MHz –
800 MHz

800 MHz –
2,5 GHz

d= 1,2√𝑷𝑷

d= 1,2√𝑷𝑷

d= 2,3√𝑷𝑷

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

Azon adóberendezéseknél, melyeknél a maximális kimeneti teljesítmény a
fentiekben nincs felsorolva, az ajánlott elkülönítési távolság méterben (m)
megbecsülhető az adóberendezés frekvenciájára alkalmazható egyenlettel,
melyben a P a maximális kimeneti teljesítmény (W) az adóberendezés gyártója által
megadva.
80 MHz és 800 MHz esetében a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó
elkülönítési távolság érvényes.
1

MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem feltétlenül érvényesek minden helyzetben.
Az elektromágneses hullámok terjedését az épületek, tárgyak és emberek által
elnyelt és visszavert energia is befolyásolja.
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11. Intézményi beállítások
11.1. Intézményi alapértelmezett
beállítások
Az intézményi alapértelmezett beállítások segítségével egy adott intézmény
felhasználói betarthatják az intézmény által megállapított beállításokat, még a
monitor kikapcsolt állapotában is. Ha például a monitort egy olyan osztályon
használják, amelyen rendszeresen bizonyos meghatározott riasztási határértékek,
specifikus eseménynevek vagy bármilyen egyéb beállítások szükségesek, ezek
beállíthatók az intézményi alapértelmezett beállításokban. Így elkerülhető, hogy
folyamatosan változtatni kelljen a beállításokat.

11.1.1. Az intézményi alapértelmezett
beállítások módosítása

FIGYELMEZTETÉS:
A beállítások módosítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a páciensek
monitorozását. Az intézményi beállításokat kizárólag erre jogosult
személyzet módosíthatja.
A készülék szerviz üzemmódban nem monitorozza a pácienseket, még akkor sem,
ha páciens csatlakozik a monitorhoz. (A monitor a szervizjelszó megadása után
szerviz üzemmódba lép.) Ezért amíg a monitor szerviz üzemmódban van, a
mintavezetéket el kell távolítani a betegről, vagy le kell választani a monitorról.
Szerviz üzemmódban a monitor nem rögzít adatokat, ezért ha megpróbálja
használni a monitort, mialatt a Szerviz üzemmódban van, az hiányzó adatok miatti
problémát fog jelezni.
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Az intézményi alapértelmezett beállítások módosításához a következő lépéseket
kell elvégezni:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Setup
(Beállítások) lehetőséghez, és válassza ki.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, majd válassza ki a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza ki az Institutional Defaults (Intézményi alapértelmezett beállítások)
lehetőséget.

6.

Az egyes területeken található alapértelmezett értékek frissítéséhez válassza
ki a kívánt területet. A következő területek érhetők el: Alarms (Riasztások),
Trend (Trend), Monitor (Monitor) és Parameters (Paraméterek).

7.

Szerviz üzemmódban a beállítások bármely módosítása után a készülék leáll,
és újra kell indítani.

Az ezen intézményi alapértelmezett beállítások egyes típusaira vonatkozó
adatokat lásd alább.

11.1.2. Intézményi alapértelmezett beállítások
EMS üzemmódban
Azok az Intézményi alapértelmezett beállítások, amelyek beállításakor a monitor
EMS üzemmódban volt, csak addig maradnak érvényben, amíg a monitor EMS
üzemmódban van. Az EMS üzemmód kikapcsolása esetén az alapértelmezett
beállítások maradnak továbbra is a gyári alapértelmezett beállítások (ha az
Intézményi alapértelmezett beállításokat nem módosították, amíg az EMS
üzemmód ki volt kapcsolva), illetve azok az alapértelmezett beállítások, amelyeket
akkor állítottak be, amikor le volt tiltva az EMS üzemmód. Ugyanígy a kikapcsolt
EMS üzemmódban végzett változtatások nem lesznek érvényesek, amikor a
monitor EMS üzemmódban van. Emiatt egy intézmény igény szerint kétféle
intézményi alapértelmezett beállításokkal rendelkezhet: eggyel az EMS
üzemmódhoz és eggyel olyan esetekre, amikor az EMS üzemmód le van tiltva.
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11.1.3. A gyári alapértelmezett beállítások
visszaállítása
A monitor gyári alapértelmezett beállításainak visszaállítása a következő módon
végezhető el:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Setup
(Beállítások) lehetőséghez, és válassza ki.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, majd válassza ki a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Az egyes területeken található alapértelmezett értékek frissítéséhez válassza
ki a kívánt területet. A következő területek érhetők el: Alarms (Riasztások),
Trend (Trend), Monitor (Monitor) és Parameters (Paraméterek).

Megjelenik a következő képernyő:
49. ábra A Revert To Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások
visszaállítása) képernyő

6.

Az összes intézményi beállításnak a gyári alapértelmezett beállításokra való
visszaállításához válassza a Reset (Visszaállítás) gombot.
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Ha az alapértelmezett beállítások közül csak egy vagy több terület beállításait
kívánja visszaállítani a gyári alapértelmezett beállításokra, lépjen a megfelelő
területre, és a csak az adott területen található beállítások visszaállításához nyomja
meg a Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások) gombot.
Az egyes Intézményi alapértelmezett beállítások képernyőkön a Reset
(Visszaállítás) gomb megnyomása törli a trendmemóriát is, beleértve a teljes
beteginformáció-adatbázist.

11.1.4. Az Intézményi alapértelmezett
beállítások exportálása és importálása
Az Intézményi alapértelmezett beállítások exportálása és importálása a
következőképp végezhető el:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Setup
(Beállítások) lehetőséghez, és válassza ki.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, majd válassza ki a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza ki a Software Support (Szoftvertámogatás) lehetőséget.

6.

Válassza ki a Software Download > Default Transfer (Szoftver letöltése >
Alapértelmezések átvitele) lehetőségeket.

7.

Az aktuális alapértelmezett beállítások USB flash memória eszközre vagy SDkártyára való exportálásához válassza az Export Defaults (Alapbeállítások
exportálása) lehetőséget, illetve az alapértelmezett beállítások USB flash
memória eszközről vagy micro SD-kártyáról való importálásához válassza az
Import Defaults (Alapértelmezett beállítások importálása) lehetőséget.

8.

Válassza ki a meghajtót, és nyomja meg a Start (Indítás) gombot.

9.

Ha az exportálás/importálás befejeződött, a monitor tájékoztatni fogja Önt a
következő üzenettel: Export Completed (Exportálás kész) vagy Import
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Completed (Importálás kész), Shutdown and Restart the Monitor to Resume
Normal Operation (Állítsa le és indítsa újra a monitort a normál működés
folytatásához).
10.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

11.1.5. A monitor riasztási beállításai
Az összes riasztás gyári alapértelmezett beállításra való visszaállításához válassza a
Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások) lehetőséget az Inst. Def.:
Alarms (Intézmény által meghatározott riasztások) képernyőn.

11.1.5.1. Riasztási határértékek
A felnőtt/gyermek és a csecsemő/újszülött alapértelmezett gyári riasztási
határértékeit alább tüntettük fel. A mértékegységek a tartományt jelző oszlopban
jelennek meg.
29. táblázat A riasztási határértékek gyári alapértelmezett beállításai
Paraméter

Adult
(Felnőtt)

Mindegyik
gyermek
csoport

Csecsemő/
újszülött

Riasztási
tartomány

EtCO2 High
(Magas EtCO2)

60

60

60

5–150 mmHg

EtCO2 Low
(Alacsony
EtCO2)

8

8

20

0–145 mmHg

RR High
(Magas RR)

50

40

80

5–150
levegővétel/
perc

RR Low
(Alacsony RR)

3

10

12

0–145
levegővétel/
perc
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Paraméter

Adult
(Felnőtt)

Mindegyik
gyermek
csoport

Csecsemő/
újszülött

Riasztási
tartomány

No Breath
Detected
(Lélegzetvétel
nem észlelhető)

30

20

15

10–60 s

SpO2 High
(Magas SpO2)

100

100

98

25–100%-os
telítettség

SpO2 Low
(Alacsony SpO2)

85

85

85

20–95%-os
telítettség

Pulse Rate High
(Magas
pulzusszám)

140

140

200

25–250
levegővétel/
perc

Pulse Rate Low
(Alacsony
pulzusszám)

50

50

100

20–245
levegővétel/
perc

IPI Low
(IPI alacsony)

3

3

Nem
alkalmazható

1–9 vagy OFF
(Ki)

SatSeconds

100

100

OFF (Ki)

10, 25, 50, 100
vagy OFF (Ki).

Az Alarm Limits (Riasztási határértékek) alatt minden riasztás be- vagy
kikapcsolható a következő módon:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza az Institutional Defaults>Alarms (Intézményi alapértelmezett
beállítások > Riasztások) lehetőségeket.
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6.

Válassza ki azt az Alarm Limits (Riasztási határértékek) készletet, amely
tartalmazza a kívánt riasztást.

7.

Válassza ki a kívánt riasztást.

8.

Ha a riasztás aktuálisan ki van kapcsolva, a bekapcsolásához nyomja meg az
Enable (Engedélyezés) gombot. Ha a riasztás aktuálisan be van kapcsolva, a
kikapcsolásához nyomja meg a Disable (Letiltás) gombot. A riasztás
kikapcsolásához válassza a Disable (Letiltás) gombot. Ha a riasztás aktuálisan
ki van kapcsolva, a gombon az Enable (Engedélyezés) felirat látható. A
riasztás bekapcsolásához nyomja meg az Enable (Engedélyezés) gombot.

Ez a változtatás csak arra a riasztáskészletre érvényes, amelyen a módosítás történt,
a többi készletre nem. Ha például kikapcsolja az RR High (Légzésszám magas)
riasztást az 1–3 éves gyermek páciensek esetén, a riasztás továbbra is be lesz
kapcsolva a többi gyermekcsoport és a felnőtt páciensek esetén.
Ha a változtatni kívánt riasztási határérték az IPI, vegye figyelembe, hogy csak a
következő Alarm Limits (Riasztási határérték) készletek tartalmazzák az IPI-t:
1–3 éves gyermek, 3–6 éves gyermek és 6–12 éves gyermek páciensek riasztási
határértékei, vagy felnőtt páciensek riasztási határértékei. Az IPI nem elérhető a
csecsemő, illetve újszülött páciensek esetében.

11.1.5.2. A riasztási prioritás beállításai
Paraméter

Lehetőségek

Gyári alapértelmezett
érték

EtCO2 High (Magas EtCO2)

Közepes, magas

Magas

EtCO2 Low (Alacsony EtCO2)

Közepes, magas

Magas

RR High (Magas RR)

Közepes, magas

Magas

RR Low (Alacsony RR)

Közepes, magas

Magas

No Breath Detected
(Lélegzetvétel nem
észlelhető)

Közepes, magas

Magas

SpO2 High (Magas SpO2)

Közepes, magas

Magas

SpO2 Low (Alacsony SpO2)

Közepes, magas

Magas
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Paraméter

Lehetőségek

Gyári alapértelmezett
érték

Pulse Rate High
(Magas pulzusszám)

Közepes, magas

Magas

Pulse Rate Low
(Alacsony pulzusszám)

Közepes, magas

Magas

IPI Low (IPI alacsony)

Közepes, magas

Magas

CO2 Error (CO2-hiba)

Közepes, magas

Közepes

Pulse Not Found
(Nem észlelhető pulzus)

Közepes, magas

Közepes

FilterLine Blockage
(Filterline elzáródása)

Közepes, magas

Közepes

Battery Low (Az akkumulátor
töltöttsége alacsony)

Közepes, magas

Közepes

Communications Stopped
(A kommunikáció leállt)

Közepes, magas

Közepes

System Reset – Check
Settings (A rendszer
alaphelyzetbe állt –
ellenőrizze a beállításokat)

Közepes, magas

Közepes

SpO2 Error (SpO2-hiba)

Közepes, magas

Közepes

SPO2 Sensor Not On Patient
(Nincs SpO2-érzékelő a
páciensen)

Közepes, magas

Közepes

Replace SpO2 Cable
(Cserélje ki az SpO2-kábelt)

Közepes, magas

Közepes

Check SpO2 Sensor
Connection (Ellenőrizze az
SpO2-érzékelő csatlakozását)

Közepes, magas

Közepes

A riasztási prioritások beállításai a következőképpen módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.
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3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza az Institutional Defaults>Alarms>Alarm Priority (Intézményi
alapértelmezett beállítások > Riasztások > Riasztási prioritás) lehetőségeket.

6.

Jelölje ki azt a riasztást, amelynek a prioritását módosítani kívánja, majd
válassza ki a kívánt Alarm Priority (Riasztási prioritás) szintet.

7.

Igény szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más riasztások esetében.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

11.1.5.3. A kijelző konfigurációjának beállításai
Az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyőn megjelenő paraméterek
alábbi sorrendje szükség szerint módosítható az Institutional Defaults (Intézményi
alapértelmezett beállítások) képernyőn. Az Alarm Review (Riasztások áttekintése)
képernyőn kilenc paraméter jelenik meg.
30. táblázat Az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyőn elérhető
paraméterek
Paraméter
No Breath (Nincs légzés)
CO2
EtCO2
EtCO2 (spont) (EtCO2
(spontán))
RR
SpO2
PR
IPI
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SatSec

A Display Config (Kijelző konfigurációja) beállítások [az Alarm Review (Riasztások
áttekintése) képernyőn megjelenő paraméterek sorrendje] a következőképp
módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza az Institutional Defaults>Alarms>Display Config (Intézményi
alapértelmezett beállítások > Riasztások > Kijelző konfigurációja)
lehetőségeket.

6.

Az Alarm Review (Riasztások áttekintése) képernyőn megjelenő paraméterek
felsorolása a gyári alapértelmezett sorrendben a képernyő közepén látható. A
sorrend megváltoztatásához válassza ki azt a paramétert, amelyet az első
helyen kíván megjeleníteni, a felsorolás első sorában, majd azt a paramétert,
amelyet a második helyen kíván megjeleníteni, a felsorolás második sorában,
és így tovább.

7.

Ehhez válassza ki az első sort, majd jelölje ki az első sorban megjeleníteni
kívánt paramétert, és nyomja meg az Enter gombot. Ennek hatására csak
helyet cserél az első sorban megjeleníteni kívánt paraméter és a kiválasztott
paraméter, a többi paraméter nem kerül lejjebb a listán.

8.

A további paraméterek sorrendjének megváltoztatásához végezze el a
műveletet annyiszor, ahányszor szükséges.

Bármelyik sorhoz választható üres (gondolatjeljel jelölt) érték, hogy kevesebb mint
kilenc paraméter legyen látható.
A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Home (Kezdőképernyő)
gombot.
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11.1.5.4. A riasztási késleltetés beállításai
A következő riasztásokhoz választható késleltetési lehetőségek felsorolása alább
található. Minden riasztás esetében az alapértelmezett késleltetés 0 másodperc,
tehát nincs késleltetés.
31. táblázat A riasztási késleltetés beállításai
Paraméter

Lehetőségek

Gyári alapértelmezett
érték

EtCO2 High (Magas EtCO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

EtCO2 Low (Alacsony EtCO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

RR High (Magas RR)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

RR Low (Alacsony RR)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

SpO2 High (Magas SpO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

SpO2 Low (Alacsony SpO2)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

Pulse Rate High
(Magas pulzusszám)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

Pulse Rate Low
(Alacsony pulzusszám)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

IPI Low (Alacsony IPI)

0, 10, 15, 20, 30

0 mp

A riasztási késleltetés beállításai a következőképpen módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza az Institutional Defaults>Alarms>Alarm Delay (Intézményi
alapértelmezett beállítások > Riasztások > Riasztási késleltetés)
lehetőségeket.
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6.

Jelölje ki azt a riasztást, amelynek a késleltetését módosítani kívánja, majd
válassza ki a kívánt Alarm Delay (Riasztási késleltetés) szintet.

7.

Igény szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más riasztások esetében.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

11.1.6. A monitor trendbeállításai
Az összes trend gyári alapértelmezett beállításra való visszaállításához válassza a
Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások) lehetőséget az Inst. Def.: Trend
(Gyári alapértelmezett trend) képernyőn.
A Trend Defaults (Trend alapértelmezett beállításai) a következőképpen
módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Navigáljon oda és válassza az Institutional Defaults>Trends (Intézményi
alapértelmezett beállítások > Trendek) lehetőséget.

6.

Jelölje ki azt a trendet, amelynek a prioritását módosítani kívánja, majd
válassza a kívánt szintet.

7.

Igény szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más trendek esetében.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

A trendlépték módosításakor a trendmemória törlődik a monitorban lévő összes
páciensadattal együtt.
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11.1.6.1. A fő trendbeállítások
Paraméter

Lehetőségek

Gyári alapértelmezett
érték

Default Tabular Increment
Trend View (Alapértelmezett
táblázatos növekményes
trendnézet)

1 Sec, 5 Sec, 15 Sec,
30 Sec, 1 Min, 5 Min,
15 Min, 30 Min, 1
Hour (1 mp, 5 mp, 15
mp, 30 mp, 1 perc, 5
perc, 15 perc, 30 perc,
1 óra)

30 Sec (30 mp)

Default Graphical Trend View
(Alapértelmezett
trendgrafikonnézet)

1, 2, 4, 8, 12 Hours
(1, 2, 4, 8, 12 óra)

4 hours (4 óra)

Home Screen Trend Display
View (Kezdőképernyő
trendmegjelenítési nézete)

1, 2, 4 Hours (1, 2, 4
óra)

1 Hour (1 óra)

Default Event Marking Mode
(Alapértelmezett
eseménymegjelölési mód)

Quick (Gyors),
Detailed (Részletes)

Detailed (Részletes)

Calendar/Recorded Display
Mode (Naptár/Rögzített
megjelenítési mód)

Calendar (Naptár),
Recorded (Rögzített)

Calendar (Naptár)

11.1.6.2. Események
11.1.6.2.1. Gyógyszerezési események
A következő gyógyszerezési események érhetők el jelenleg a monitoron: Fentanyl,
Versed, Midazolam, Morphine (Morfin), Demerol, Propofol, Surfactant és Other
(Egyéb).
Ha az Ön intézményében másféle vagy további események rögzítésére van
szükség, az események a következőképpen adhatók hozzá vagy módosíthatók:
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11.1.6.2.2. Pácienssel kapcsolatos események
A következő pácienssel kapcsolatos események érhetők el jelenleg a monitoron:
Eating (Evés), Drinking (Ivás), Coughing (Köhögés), Ambulating (séta), Chest Pt
(Mellkasi fizioterápia), Turned (Megfordítás), Snoring (Horkolás) Other (Egyéb).
Ha az Ön intézményében másféle vagy további események rögzítésére van
szükség, az események a következőképpen adhatók hozzá vagy módosíthatók:

11.1.6.2.3. Beavatkozási események
A következő beavatkozási események érhetők el jelenleg a monitoron: Oxygen
(Oxigén), Suction (Szívás), Adj Airway (Légutak igazítása), Narcan, Romazicon, Neb
Tx, Stimulated (Stimulálás), CO2 Insuffl (CO2-befúvás), ABG, Other (Egyéb).
Ha az Ön intézményében másféle vagy további események rögzítésére van
szükség, az események a következőképpen adhatók hozzá vagy módosíthatók:
Az események alapértelmezett beállításai a következőképpen módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza az Institutional Defaults>Trends>Edit Event (Intézményi
alapértelmezett beállítások > Trendek > Trend szerkesztése) lehetőségeket.

6.

Válassza ki azt az eseménytípust, amelyen módosításokat kíván végrehajtani.

7.

Megjelenik egy lista, amelyen az ehhez az eseménytípushoz tartozó
eseménynevek láthatók.

8.

Jelölje ki és válassza ki azt az eseménynevet, amelyet módosítani kíván.

9.

Írja be az új nevet, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.
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10.

A változtatás visszavonáshoz nyomja meg a Vissza gombot. A
kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

11.1.6.3. A trendmegjelenítés konfigurációjának
beállításai
A megjelenített paraméterek vagy a paraméterek sorrendje módosítható az
Institutional Defaults (Intézményi alapértelmezett beállítások) képernyőn.
Mind a Graphical Trend (Trendgrafikon), mind a Tabular Trend (Táblázatos trend)
képernyőn hat paraméter választható ki megjelenítésre; egyszerre csak három
paraméter jeleníthető meg. Bármelyik sorhoz választható üres (gondolatjellel
jelölt) érték, hogy kevesebb mint hat paraméter legyen látható.
Ahhoz, hogy a trendparaméterek a képernyő nagyobb részét foglalják el, a
következőket kell tenni:
A megjeleníteni kívánt paraméterek kiválasztásakor, ha ugyanazt a paramétert
egymás után több sorhoz is kiválasztja, a paraméter a Graphical Trend
(Trendgrafikon) képernyő nagyobb területén fog megjelenni. Ez a paraméter a
Tabular Trend (Táblázatos trend) képernyőn ismétlődni fog több sorban.
Ez a művelet legfeljebb hat paraméterrel végezhető el, így mind a hat paraméter
megjeleníthető ebben a nagyobb méretben.
A Tabular Trend (Táblázatos trend) mentett jelentés mutatja az összes paramétert;
a nem elérhető paramétereket gondolatjel jelzi. A Tabular Trend (Táblázatos trend)
mentett jelentésen egyszerre csak három paraméter jeleníthető meg.
32. táblázat A Trend (Trend) képernyőkön kijelzett paraméterek
Paraméter
EtCO2
RR
SpO2
PR
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IPI

A Display Config (Kijelző konfigurációja) beállítások (a képernyőn megjelenő
paraméterek sorrendje) a következőképp módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget.

5.

Válassza az Institutional Defaults>Trend>Display Config (Intézményi
alapértelmezett beállítások>Trend>Kijelző konfigurációja) lehetőségeket.

6.

A megjelenő paraméterek felsorolása a gyári alapértelmezett sorrendben a
képernyő közepén látható. A sorrend megváltoztatásához válassza ki azt a
paramétert, amelyet az első helyen kíván megjeleníteni, a felsorolás első
sorában, majd azt a paramétert, amelyet a második helyen kíván
megjeleníteni, a felsorolás második sorában, és így tovább. Ehhez válassza ki
az első sort, majd jelölje ki az első sorban megjeleníteni kívánt paramétert, és
nyomja meg az Enter gombot.

7.

A további paraméterek sorrendjének megváltoztatásához végezze el a
műveletet annyiszor, ahányszor szükséges.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

11.1.7. Monitorbeállítások
Az összes trend gyári alapértelmezett beállításra való visszaállításához válassza a
Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások) lehetőséget az Inst. Def.:
Monitor (Gyári alapértelmezett monitor) képernyőn.
A következő monitorbeállítások módosíthatók az Institutional Defaults (Intézményi
alapértelmezett beállítások): monitorképernyőn állítható be.
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11.1.7.1. Fő monitorbeállítások
Paraméter

Lehetőségek

Gyári
alapértelmezett
érték

Date Format
(Dátumformátum)

Dd mmm yy, mmm dd, yy
(Nn hhh éé, hhh nn, éé)

Mmm dd, yy (Hhh
nn, éé)

Time Format (Időformátum)

12 Hour (12 óra), 24 Hour
(24 óra)

12 Hour (12 óra)

Language (Nyelv)

English (angol), French
(francia), German (német),
Spanish (spanyol), Italian
(oasz), Dutch (holland),
Portuguese (portugál),
Russian (orosz), Swedish
(svéd), Norwegian (norvég),
Japanese (japán)

English (angol)

Alarm Volume
(Riasztási hangerő)

Maximum, Last Setting,
Audio Off (Maximális,
Legutóbbi beállítás, Hang ki)

Last Setting
(Legutóbbi
beállítás)

Reminder Signal
(Emlékeztető jelzés)

Enabled, Disabled
(Engedélyezve, Letiltva)

Disabled (Letiltva)

Patient Type
(Pácienstípus)

Adult (Felnőtt), Pediatric
1-3 yrs. (1–3 éves gyermek),
Pediatric 3-6 yrs (3–6 éves
gyermek), Pediatric
6-12 yrs (6–12 éves
gyermek), Infant/Neonatal
(Csecsemő/ újszülött)

Adult (Felnőtt)

Patient Weight Unit (Páciens
súlyának mértékegysége)

Kg, lbs kg, (font)

lbs (font)

RS232 function
(RS-232 funkció)

Standard (Standard),
VueLink: CO2 Only (Vuelink:
csak CO2), VueLink: IPI;
VueLink: IPI, A/hr, ODI

Standard
(Standard)

Brightness Index
(Fényerő indexe)

5, 6, 7, 8, 9, 10, Auto
(Automatikus)

Auto
(Automatikus)

Parameter Standby Mode

Enabled, Disabled

Disabled (Letiltva)
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Paraméter

Lehetőségek

(Paraméter-készenlét
üzemmód)

(Engedélyezve, Letiltva)

EMS Mode (EMS üzemmód)

Enabled, Disabled
(Engedélyezve, Letiltva)

Gyári
alapértelmezett
érték

Enabled
(Engedélyezve)

A fő monitorbeállítások a következőképpen módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget. Válassza az
Institutional Defaults>Monitor (Intézményi alapértelmezett beállítások >
Monitor) lehetőségeket.

5.

Jelölje ki azt a monitort, amelyet módosítani kíván, majd válassza a kívánt
szintet.

6.

Az elemek listájához való visszatéréshez nyomja meg az Enter gombot. Az IP
Settings (IP-beállítások) esetén a jellemzők listájához való visszatéréshez
nyomja meg a Vissza gombot.

7.

Igény szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más trendek esetében.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.
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11.1.7.2. Csatlakozóbeállítások
Paraméter

Lehetőségek

Gyári
alapértelmezett
érték

RS232 Baud rate
(RS232 átviteli sebesség)

Automatic (Automatikus),
9,6 K, 19,2 K, 38,4 K, 57,6 K,
115,2 K

Automatic
(Automatikus)

Comm Protocol Mode
(Kommunikációs protokoll
módja)

Microcap, Capnostream

Capnostream

English Text Report Format
(Angol nyelvű jelentés
formátuma)

Unicode

ASCII, Unicode

IP Settings
(IP-beállítások)

DHCP Disable (Letiltva),
Enable (Engedélyezve)

DHCP Enabled
(DHCP
engedélyezve)

Input IP address (Bemeneti
IP-cím), Subnet Mask
(Alhálózati maszk),
Gateway (Átjáró), DNS
Server (DNS-kiszolgáló)

A monitor csatlakozási beállításai a következőképpen módosíthatók:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot. Válassza az
Institutional Defaults>Monitor>Interfaces (Intézményi alapértelmezett
beállítások > Monitor > Csatlakozók) lehetőségeket.

5.

Jelölje ki azt a monitorcsatlakozást, amelyet módosítani kíván, majd válassza
a kívánt szintet.

Capnostream™35 hordozható légzésmonitor

227

Intézményi alapértelmezett beállítások

6.

Az elemek listájához való visszatéréshez nyomja meg az Enter gombot. Az
A/hr Visual Alert Level (A/hr vizuális riasztás szintje) esetén a jellemzők
listájához való visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.

7.

Igény szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más trendek esetében.

8.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

11.1.8. A kezdőképernyő konfigurációja
A készülék lehetővé teszi, hogy kiválassza és alapértelmezettként beállítsa a
kezdőképernyőnek azt a konfigurációját, amely leginkább megfelel az igényeinek.
A konfigurációk felsorolását lásd: 2.3.5 Monitorozási kijelzőképernyők, 26. oldal.
A kezdőképernyő alapértelmezett beállítása a következőképpen módosítható:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot. Válassza az
Institutional Defaults>Monitor>Home Screen Config (Intézményi
alapértelmezett beállítások>Monitor>Kezdőképernyő konfigurációja)
lehetőségeket.

5.

Megjelenik az első Home Screen (Kezdőképernyő) lehetőség. A jobbra mutató
nyíl segítségével görgesse végig a kezdőképernyők lehetőségeit, amíg el nem
éri azt, amelyet alapértelmezettként kíván beállítani.

6.

Ha a kívánt kezdőképernyő megjelenik a kijelzőn, a képernyő kiválasztásához
nyomja meg az Enter gombot. Ha több alapértelmezett kezdőképernyőt
szeretne kiválasztani, válasszon ki egy másik képernyőt, és nyomja meg az
Enter gombot, így az a képernyő is ki lesz választva. Ha kiválasztotta az utolsó
alapértelmezett kezdőképernyőt is, nyomja meg a lefelé mutató nyilat, majd
az Enter gombot az Apply (Alkalmaz) lehetőség kiválasztásához. Megjelenik
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az Institutional Defaults: Monitor (Intézményi alapértelmezett beállítások:
Monitor) képernyő.
7.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot. A rendszer felkéri, hogy állítsa le a készüléket. A monitor
kikapcsolása, majd ismételt bekapcsolása után ez a kiválasztott
kezdőképernyő lesz a képernyőn megjelenő alapértelmezett kezdőképernyő.
Ha több alapértelmezett kezdőképernyőt választ ki, a nyílgombokkal válthat
a kezdőképernyők között.

11.1.9. A CO2 paraméterei
A monitoron a CO2 valamennyi paramétere esetében beállíthatók az intézményi
alapértelmezett beállítások. A paraméterek módosításához válassza a CO2
lehetőséget az Institutional Defaults: Parameters (Intézményi alapértelmezett
beállítások: Paraméterek) képernyőn.

Megjegyzés:
Az összes trend gyári alapértelmezett beállításra való
visszaállításához válassza a Factory Defaults (Gyári alapértelmezett
beállítások) lehetőséget az Inst. Def.: Parameters (Intézményi
alapértelmezett beállítások: Paraméterek) képernyőn.
Paraméter

Lehetőségek

Gyári alapértelmezett
érték

CO2 Unit (CO2
mértékegysége)

Hgmm, kPa,
térfogatszázalék

mmHg

BTPS

On, Off (Be, Ki)

On (Be)

PumpOff Timeout (min)
(Szivattyú ki időtúllépése
[perc])

5, 10, 15, 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg)
(CO2-hullámforma skálája
[mmHg])

20, 60, 120, 150, Auto

60

EtCO2 Trend Display Scale
(EtCO2-trendmegjelenítő
skála)

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale

50, 100, 150

50
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(RR-trendmegjelenítő skála)
A/hr Visual Alert Level
(A/hr vizuális riasztási szint)

1–99

10

*A BTPS a testhőmérséklet, nyomás és telítettség mérése során alkalmazott szabványos korrekciót jelöli. A
BTPS BE kell, hogy legyen kapcsolva valamennyi mérési eljárás alatt. A monitor automatikusan kikapcsolja
a BTPS-korrekciót a kalibrálási eljárások alatt, majd a kalibrálás után visszakapcsolja azt. Nincs szükség arra,
hogy a felhasználó bármit módosítson a BTPS-beállításokban.

A CO2-paraméterek beállításait a következőképpen lehet módosítani:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget. Válassza az
Institutional Defaults>Parameters>CO2 (Intézményi alapértelmezett
beállítások > Paraméterek > CO2) lehetőségeket.

5.

Jelölje ki azt a CO2-paramétert, amelyet módosítani kíván, majd válassza a
kívánt értéket.

6.

Az elemek listájához való visszatéréshez nyomja meg az Enter gombot. Igény
szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más paraméterek esetében is.

7.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.

11.1.10. Az SpO2 paraméterei
A monitoron az SpO2 valamennyi paramétere esetében beállíthatók az intézményi
alapértelmezett beállítások. A paraméterek módosításához válassza az SpO2
lehetőséget az Institutional Defaults (Intézményi alapértelmezett beállítások)
képernyőn.
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Megjegyzés:
Az összes trend gyári alapértelmezett beállításra való
visszaállításához válassza a Factory Defaults (Gyári alapértelmezett
beállítások) lehetőséget az Inst. Def.: Parameters (Intézményi
alapértelmezett beállítások: Paraméterek) képernyőn.
Paraméter

Lehetőségek

Gyári alapértelmezett
érték

Pulse Tone (Pulzusjelző hang)

On, Off (Be, Ki)

Off (Ki)

SpO2 Scale for Trend Display (%)
(SpO2-skála trendmegjelenítéshez,
%)

0–100, 50–100

50–100

PR Scale for Trend Display [PRskála a trendmegjelenítéshez
(bpm)]

150, 300

150

ODI Visual Alert Level
(ODI vizuális riasztási szint)

1–99

10

Az SpO2 paramétereit a következőképpen lehet módosítani:
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Írja be a szervizjelszót, majd válassza a Done (Kész) lehetőséget. Válassza az
Institutional Defaults > Parameters > SpO2 (Intézményi alapértelmezett
beállítások > Paraméterek > SpO2) lehetőségeket.

5.

Jelölje ki azt az SpO2-paramétert, amelyet módosítani kíván, majd válassza a
kívánt értéket.

6.

Az elemek listájához való visszatéréshez nyomja meg az Enter gombot. Igény
szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más paraméterek esetében is.

7.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.
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11.1.11. Paraméter-beállítások – színek
beállítása
A készülék lehetővé teszi, hogy kiválassza a képernyőn látható paraméterek színét.
1.

Nyomja meg a monitor előlapján található Menu (Menü) gombot.

2.

A Menu (Menü) képernyőn válassza a Setup (Beállítások) lehetőséget.

3.

A Setup Menu (Beállítások menü) képernyőjén navigáljon a Service (Szerviz)
lehetőséghez, és válassza ki.

4.

Adja meg a szervizjelszót, és nyomja meg a Done (Kész) gombot. Válassza az
Institutional Defaults>Parameters>Set Colors (Intézményi alapértelmezett
beállítások > Paraméterek > Színek beállítása) lehetőségeket.

5.

Jelölje ki azt a paramétert, amelynek a színét módosítani kívánja, és egy másik
szín kiválasztásához nyomja meg a jobbra mutató nyilat. Jelölje ki a kívánt
színt, nyomja meg az Enter gombot, majd az Apply (Alkalmaz) gombot.

6.

A paraméterek listájához való visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.
Igény szerint ismételje meg ezeket a lépéseket más paraméterek esetében is.

7.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő
gombot.
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12. A függelék: A
pulzoximetriát
tanulmányozó klinikai
vizsgálatok
12.1. Klinikai vizsgálatok – Bevezetés
Ebben a fejezetben a Capnostream™35 készülékben alkalmazott pulzoximetriás
modullal felszerelt Nellcor™ betegágy mellett elhelyezhető légzésmonitorozási
rendszerrel végzett klinikai vizsgálatok adatait mutatjuk be.
A prospektív klinikai vizsgálatokat az EN ISO80601-2-61:2011 szabványnak
megfelelően végezték az ezzel a pulzoximetriás modullal használt Nellcor™ OxiMax
érzékelők pulzoximetriás mérési pontosságának kimutatására a páciens mozgása
közben és a páciens mozgása nélküli esetben.

12.2. Klinikai vizsgálatok – Módszerek
12.2.1. Hypoxiás vizsgálatok módszerei
(pontosság, alacsony szaturáció és
mozgási vizsgálatok)
Ennek az invazív, szabályozott deszaturációs vizsgálatnak a fő célkitűzése az SpO2
és a pulzusszám mérési pontosságának igazolása volt a viszonyítási alapként
szolgáló, CO-oximéterrel végzett vér-SaO2 méréssel és az EKG-val mért
szívritmussal összehasonlítva. Ez egy egészséges önkéntesekből álló csoporton
egyszerre az SpO2 és az SaO2 értékek megfigyelésével történt végig az SaO2 70%-tól
100%-ig terjedő pontossági tartományában. Az alanyok által belélegzett
oxigénmennyiséget (FiO2) úgy változtatták, hogy a többféle, célként kitűzött
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szaturációérték egy meghatározott, változatlan szinten maradjon egy megfelelő
időtartamig. Az összehasonlítás céljára időszakonként artériás vérmintákat vettek
egy tartós artériás katéterből.
Az EN ISO80601-2-61:2011 szabványnak megfelelően a szaturációt fokozatosan
csökkentették 70%-ra, úgy, hogy a szaturáció több értéknél (például 98%, 90%,
80% és 72%) egy időre változatlan szinten maradjon. Ezekben a vizsgálatokban
mindegyik változatlan szaturációszint időszakában hat artériás vérmintát vettek
20 másodpercenként, ami alanyonként összesen körülbelül 24 mintát jelent.
Mindegyik minta vételekor egyidejűleg az SpO2-adatokat is rögzítették, és ezeket
kijelölték a pulzoximetriával való közvetlen összehasonlításra.
A vizsgálat során folyamatosan monitorozták a kilégzési CO2-szintet, a
légzésszámot, a légzési mintázatot és az EKG-t.

12.2.2. Alacsony szaturációs módszerek (csak
az alacsony szaturációt tanulmányozó
vizsgálatban)
Az alacsony szaturációs vizsgálat módszerei és célja ugyanazok voltak, mint a
hypoxiás vizsgálaté, lásd: 12.2.1 Hypoxiás vizsgálatok módszerei (pontosság,
alacsony szaturáció és mozgási vizsgálatok), 233. oldal. Annyiban különbözött, hogy
a deszaturációt nem 70%-os, hanem 60%-os telítettségig végezték. Ennek az
alacsony szaturációnak az eléréséhez még egy, 60%-os, változatlan
szaturációszintű időszakot iktattak be, amivel az SaO2-mérési tartomány 70–100%ról 60–100%-ra növekedett. Így ebben a vizsgálatban 24 helyett körülbelül 30
artériás vérmintát vettek.

12.2.2.1. Mozgás közben végzett vizsgálatok
módszerei (csak a mozgásos
vizsgálatban)
A standard mozgás szabálytalan időszakonként, 1–2 cm amplitúdóval, 1–4 Hz
frekvenciával végzett ütögetést vagy dörzsölést jelent, a frekvencia véletlenszerű
változtatásával; ez szimulálja a fiziológiás mozgásokat. Ebben a vizsgálatban az
alanyt arra utasították, hogy egy nyomásmérő párnát ütögessen az ujjhegyével,
úgy, hogy fenntartsa a nyomásmérő párnára gyakorolt hatásterület folytonosságát,
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és elkerülje azt, hogy az ütések között az ujját a nyomásmérő párnán nyugtassa
mozdulatlanul, hogy a nyomásmérő párnás rendszer csak a feltételeknek megfelelő
ütéseket rögzítse.
Az alany mindegyik változatlan szaturációs (70–100%) időszakban végez ütögetést
és dörzsölést is. Ebben a vizsgálatban az ütögetés és a dörzsölés sorrendje
különbözött az egyes alanyok között.
Két videokamerával rögzítették az alanyok mozgását. Ezután a videofelvételeket
áttekintették, hogy vannak-e olyan adatpontok, amelyeket el kell távolítani, mert a
mozgás nem érte el a megfelelő amplitúdót a vérminták vételének időszakában.

12.3. Klinikai vizsgálatok –
Eredmények
12.3.1. Pontossági eredmények (mozgás
nélküli vizsgálatok)
A MAXA, MAXN és MAXFAST pontosságot és alacsony szaturációt tanulmányozó
vizsgálatokba bevont alanyok demográfiai adatainak összefoglalása: Összesen
11 alanyt vizsgáltak, 5 férfit (45%) és 6 nőt (55%). Az alanyok átlagéletkora
31,8 ± 5,2 év volt, a szélső értékek 25, illetve 42 év. Két alany sötét bőrszínű volt (a
sötétbarnától a kifejezetten sötétig terjedő bőrszínű). A testtömegük 49 kg és
103,6 kg között, a testmagasságuk pedig 143 cm és 192 cm között változott.
Az SC-A érzékelőt tanulmányozó vizsgálatba bevont alanyok demográfiai
adatainak összefoglalása: Összesen 16 alanyt vizsgáltak. A vizsgálatba 6 férfit
(37,5%) és 10 nőt (62,5%) vontak be. A vizsgálatban részt vevő személyek
átlagéletkora 31,44 ± 6,7 év volt, a szélső értékek 24, illetve 42 év. Három alany
sötét bőrszínű volt (a sötétbarnától a kifejezetten sötétig terjedő bőrszínű). A
testtömegük 48,7 kg és 96,9 kg között, a testmagasságuk pedig 143,5 cm és 188 cm
között változott.
Az összes többi érzékelőt tanulmányozó vizsgálatba bevont alanyok demográfiai
adatainak összefoglalása (a felsorolásukat lásd: 33. táblázat SpO2-mérés pontossági
eredményei (mozgás nélküli állapot)): Összesen 11 alanyt vizsgáltak. A vizsgálatba
4 férfit (36,4%) és 7 nőt (63,6%) vontak be. A vizsgálatban részt vevő személyek
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átlagéletkora 30,36 ± 7,85 év volt, a szélső értékek 22, illetve 46 év. Három alany
sötét bőrszínű volt (a sötétbarnától a kifejezetten sötétig terjedő bőrszínű). A
testtömegük 58,4 kg és 114,4 kg között, a testmagasságuk pedig 159 cm és 187 cm
között változott.
Az SpO2-mérés pontosságának eredményeit lásd: 33. táblázat SpO2-mérés
pontossági eredményei (mozgás nélküli állapot). A pulzoximetria pontosságának
jellemzésére az ARMS (pontosság négyzetes középértékének gyöke) paramétert
használták; ezt befolyásolja mind a torzítás, mind a pontosság. Amint a táblázatban
látható, a mozgás nélküli állapotban mért SpO2-eredmények mindegyik érzékelő
esetében megfelelnek az elfogadhatóság feltételeinek.
33. táblázat SpO2-mérés pontossági eredményei (mozgás nélküli állapot)
Érzékelő

Mozgás

Az
adatpontok
száma

ARMS
(%)

SpO2
elfogadhatósági
feltételek

Megfelel/nem
felel meg

70%–100%
(%)
MAXA

Nem

976

1,54

≤2,0

Megfelel

MAXN

Nem

723

1,41

≤2,0

Megfelel

MAXFAST

Nem

235

1,42

≤2,0

Megfelel

SC-A

Nem

659

1,86

≤2,0

Megfelel

DS100A

Nem

411

2,16

≤3,0

Megfelel

OxiCliq-A

Nem

480

1,58

≤2,5

Megfelel

D-YSE

Nem

458

1,96

≤3,5

Megfelel

Megjegyzés:
A grafikonokon mindegyik alany értékeit külön szín jelzi. Az alanyok
azonosítószámai az egyes grafikonok bal oldalán, a
jelmagyarázatban találhatók.
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50. ábra Az SpO2-értékek ábrázolása módosított Bland–Altman grafikonon (minden
adat fel van tüntetve, mozgás nélküli állapot): SaO2 – (SpO2 - SaO2)

Címke

Leírás

1

SpO2 – SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

LoA felső 95%-a

4

Átlagos torzítás

5

LoA alsó 95%-a

Ismert, hogy a pulzoximéterek jobb teljesítményt nyújtanak a magasabb
szaturációszinteknél, mint az alacsonyaknál. Az ARMS (pontosság négyzetes
középértékének gyöke) megadásakor a szokásos eljárás szerint azonban az egész
tartományra (70–100%) vonatkozó adatokat adják meg. Az alábbi adatok külön
tartalmazzák az egyes, 10%-os tartományokra vonatkozó RMSD (átlagos négyzetes
gyökeltérés) és N értékeket. Az RMSD és az ARMS ugyanazt jelenti. Az ARMS az
egész vizsgálat összesített adatai esetében a rendszer pontosságának jelzésére
használatos, míg az RMSD egy általános kifejezés. A hypoxia egyes, 10%-os
tartományaiban számított szintjére vonatkozóan nincsenek elfogadhatósági
kritériumok, ezek RMSD formájában jelennek meg. A(z) 34. táblázat Az SpO2 RMSDértéke az egyes, 10%-os tartományokban részben az SpO2 RMSD-értékei külön
vannak megadva az egyes, 10%-os tartományokra vonatkozóan.
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34. táblázat Az SpO2 RMSD-értéke az egyes, 10%-os tartományokban
SpO2tartomány

100%–90%

89%–80%

79%–70%

N

1693

1037

1212

RMSD (%)

1,46

1,66

2,01

A vizsgálatban alkalmazott változatlan szaturációs időszakokban a szaturációértékek
a következő tartományokon belül voltak: 70–76%, 76,01–85%, 85,01–94% és >94%,
lásd: 35. táblázat Az SpO2 RMSD-értéke az egyes, változatlan szaturációs
időszakokban (mozgás nélküli állapot), alább.
35. táblázat Az SpO2 RMSD-értéke az egyes, változatlan szaturációs időszakokban
(mozgás nélküli állapot)
SpO2tartomány

Szobalevegő
belélegzésekor
elért változatlan
szaturációs
időszak

90%-os
változatlan
szaturációs
időszak

80%-os
változatlan
szaturációs
időszak

70%-os
változatlan
szaturációs
időszak

N

978

1102

1034

828

RMSD (%)

1,27

1,65

1,69

2,15

12.3.2. A klinikai vizsgálatok pontossági
eredményei (alacsony szaturáció
esetén)
Az SpO2-mérés pontosságának eredményeit a 60% és a 80% közötti tartományban
lásd: 36. Amint a táblázatban látható, a mozgás nélküli állapotban, alacsony
szaturációnál mért SpO2-eredmények a MAXA, MAXN és MAXFAST érzékelők
esetében megfelelnek az elfogadhatóság feltételeinek.
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36. táblázat: Az SpO2-mérés pontossági eredményei alacsony szaturáció (60% és
80% közötti SaO2) esetén
Érzékelő

Mozgás

Az
adatpontok
száma

ARMS
(%)

SpO2
elfogadhatósági
feltételek
60%-80%
(%)

Megfelel/nem
felel meg

MAXA

Nem

610

2,40

≤3,0

Megfelel

MAXN

Nem

453

1,92

≤3,0

Megfelel

MAXFAST

Nem

143

2,41

≤3,0

Megfelel

ALL
(Összes)

Nem

1206

2,24

≤3,0

Megfelel

Az összes adatot tartalmazó módosított Bland–Altman grafikonokat lásd: 51. ábra
Az SpO2-értékek ábrázolása módosított Bland–Altman grafikonon (minden adat fel
van tüntetve, alacsony szaturáció): SaO2 – (SpO2 - SaO2).

Megjegyzés:
A grafikonokon mindegyik alany értékeit külön szín jelzi. Az alanyok
azonosítószámai az egyes grafikonok bal oldalán, a
jelmagyarázatban találhatók.
51. ábra Az SpO2-értékek ábrázolása módosított Bland–Altman grafikonon (minden
adat fel van tüntetve, alacsony szaturáció): SaO2 – (SpO2 - SaO2)
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Címke

Leírás

1

SpO2 – SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

LoA felső 95%-a

4

Átlagos torzítás

5

LoA alsó 95%-a

A(z) 37 részben az SpO2 RMSD-értékei külön vannak megadva az egyes, 10%-os
tartományokra vonatkozóan. A következő táblázatban, 38, az RMSD-értékek az
egyes, változatlan szaturációs időszakok szerint vannak feltüntetve.
37. táblázat: Az SpO2-mérés RMSD értéke az egyes, 10%-os tartományokra
vonatkozóan (alacsony szaturáció esetén)
SpO2-tartomány

80%–70%

69%–60%

N

637

569

RMSD (%)

1,73

2,69

38. táblázat: Az SpO2 RMSD-értéke az egyes, változatlan szaturációs időszakokban
(alacsony szaturáció esetén)
SpO2-tartomány

70%-os változatlan
szaturációs időszak

60%-os változatlan
szaturációs időszak

N

506

483

RMSD (%)

1,93

2,79

12.3.3. A klinikai vizsgálatok pontossági
eredményei (mozgás esetén)
A vizsgálatba bevont alanyok demográfiai adatai: Összesen 14 alanyt vizsgáltak,
5 férfit (35,7%) és 9 nőt (64,3%). Az átlagéletkor 31,57 ± 6,8 év volt, a szélső értékek
24, illetve 42 év. Három alany sötét bőrszínű volt (a sötétbarnától a kifejezetten
sötétig terjedő bőrszínű). A testtömegük 48,7 kg és 88,6 kg között, a
testmagasságuk pedig 143,5 cm és 185 cm között volt.
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A beteg mozgása közben végzett SpO2- és pulzusszám-mérés pontossági
eredményeit lásd: 39. Amint a táblázatban látható, a beteg mozgása közben mért
SpO2-eredmények mind a MAXA, mind a MAXN érzékelők esetében megfelelnek az
elfogadhatóság feltételeinek.
39. táblázat: A beteg mozgása közben végzett SpO2-mérés pontossági eredményei
Érzékelő

Mozgás

Az
adatpontok
száma

ARMS
(%)

SpO2-mérés
elfogadhatósági
feltételei

Megfelel/nem
felel meg

70%–100%
(%)
MAXA

Igen

637

1,70

≤3,0

Megfelel

MAXN

Igen

618

2,76

≤3,0

Megfelel

ALL
(Összes)

Igen

1255

2,28

≤3,0

Megfelel

Az adatokat tartalmazó módosított Bland–Altman grafikonokat lásd: 52. ábra Az
SpO2-értékek ábrázolása módosított Bland–Altman grafikonon (minden adat fel van
tüntetve, a beteg mozgása közben): SaO2 – (SpO2 - SaO2).
52. ábra Az SpO2-értékek ábrázolása módosított Bland–Altman grafikonon (minden
adat fel van tüntetve, a beteg mozgása közben): SaO2 – (SpO2 - SaO2)
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Címke

Leírás

1

SpO2 – SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

LoA felső 95%-a

4

Átlagos torzítás

5

LoA alsó 95%-a

Ismert, hogy a pulzoximéterek jobb teljesítményt nyújtanak a magasabb
szaturációszinteknél, mint az alacsonyaknál. Az ARMS (pontosság négyzetes
középértékének gyöke) megadásakor a szokásos eljárás szerint azonban az egész
tartományra (70–100%) vonatkozó adatokat adják meg. Az alábbi adatok külön
tartalmazzák az egyes, 10%-os tartományokra vonatkozó RMSD és N értékeket. A
hypoxia egyes, 10%-os tartományaiban számított szintjére vonatkozóan nincsenek
elfogadhatósági feltételek. A(z) 40 részben az SpO2 RMSD-értékei külön vannak
megadva az egyes, 10%-os tartományokra vonatkozóan.
40. táblázat: Az SpO2 RMSD-értéke az egyes, 10%-os tartományokban (a beteg
mozgása közben)
SpO2-tartomány

100%–90%

89%–80%

79%–70%

N

589

322

344

RMSD (%)

2,36

1,97

2,41

Mindegyik 10%-os tartományban az RMSD jelentősen a 3%-os elfogadhatósági
feltétel alatt van. A vizsgálatban alkalmazott változatlan szaturációs időszakokban
a szaturációértékek a következő tartományokon belül voltak: 70–76%, 76,01–85%,
85,01–94% és >94%, lásd: 41, .
41. táblázat: Az SpO2 RMSD-értéke az egyes, változatlan szaturációs időszakokban
(a beteg mozgása közben)
SpO2-tartomány

Szobalevegő
belélegzésekor
elért változatlan
szaturációs
időszak

90%-os
változatlan
szaturációs
időszak

80%-os
változatlan
szaturációs
időszak

70%-os
változatlan
szaturációs
időszak

N

318

330

318

289

242
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Klinikai vizsgálatok – összefoglalás

RMSD (%)

2,61

1,96

2,19

2,33

12.4. Klinikai vizsgálatok –
összefoglalás
12.4.1. Mozgás nélküli állapot
Az összesített eredmények azt mutatják, hogy az SpO2-mérés ARMS-értéke
megfelel az SpO2-re vonatkozó feltételeknek (az alkalmazott érzékelőtől függően)
az ebben a készülékben alkalmazott pulzoximetriás modullal, mozgás nélküli
állapotban, a 70% és 100% közötti SaO2 szaturációtartományban.
Az összesített eredmények azt mutatják, hogy az SpO2 60%–80% közötti
szaturációtartományban az elfogadhatósági feltétel teljesült az ebben a
készülékben alkalmazott pulzoximetriás modul és a MAXA, MAXN és MAXFAST
érzékelők alkalmazása esetén.

12.4.2. Mozgás
Az összesített eredmények azt mutatják, hogy az SpO2-mérés ARMS-értéke
megfelel az SpO2-re vonatkozó 3%-os feltételnek a MAXA és a MAXN érzékelőkkel,
az ebben a készülékben alkalmazott pulzoximetriás modullal, mozgással járó
állapotban, a 70% és 100% közötti SaO2 szaturációtartományban.
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13. B függelék: A monitor
szervizjelszava
13.1. A monitor szervizjelszava
A szervizjelszó: SERV.
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