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Ez az ISM eszköz megfelel a kanadai ICES-001. szabványnak.
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 Canada.
A Nellcor Puritan Bennett Inc. aTyco Healthcare leányvállalata. A Nellcor, Oxiband, Durasensor,
OxiCliq, OxiBand, Dura-Y, MAX-FAST, SatSeconds, PediCheck, Oxismart és OXIMAX a Nellcor
Puritan Bennett Inc. cég bejegyzett márkanevei.
Ha szükséges, akkor a garanciával kapcsolatos információkért forduljon a Nellcor Mûszaki
Szolgáltatási Osztályához vagy a helyi képviselethez.
Ezen eszköz megvásárlása sem közvetlenül sem közvetve nem jogosít fel arra, hogy az eszközt a
Nellcor Puritan Bennett által gyártott vagy jóváhagyott szenzoroktól eltérõ, bármilyen egyéb
szenzorral használja.
A készülék az alábbiak közül egy vagy több USA-beli szabadalom, illetve ezek külföldi
megfelelõinek védelme alá tartozik: 4 802 486; 4 869 254; 4 928 692; 4 934 372; 4 960 126;
5 078 136; 5 485 847; 5 743 263; 5 865 736; 6 035 223; 6 298 252; 6 463 310; 6 591 123; 6 675 031;
6 708 049; 6 801 797; Re 35 122.
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Biztonságra vonatkozó információk

Figyelmeztetések

A figyelmeztetéseket a fentiekben látható FIGYELMEZTETÉS
szimbólum jelöli.
Céljuk, hogy figyelmeztessék a felhasználót azokra a súlyos
következményekre (halál, sérülés vagy egészségkárosodás), amelyek a
beteget vagy a felhasználót veszélyeztethetik.
FIGYELEM: Robbanásveszély! Ne használja az N-560™ típusú
pulzoximétert gyúlékony altatószerek vagy gázok jelenlétében.

FIGYELEM: A pulzusoximéter által leolvasott értékeket és
pulzusjeleket befolyásolhatják bizonyos környezeti feltételek, a
szenzor helytelen használata, és a beteg bizonyos állapotai. A konkrét
biztonsági információkkal kapcsolatosan lásd a kézikönyv megfelelõ
fejezeteit.

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a hangszórónak semmi ne álljon az
útjában. Ellenkezõ esetben elõfordulhat, hogy a vészjelzést nem lehet
hallani.
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Vigyázat!

A fokozott körültekintés szükségességére a fentiekben látható
VIGYÁZAT szimbólum utal.
Ez a felhívás az N-560-es eszköz biztonságos és hatékony használatához
szükséges körültekintõ eljárásra figyelmezteti a felhasználót.
VIGYÁZAT: Ha az N-560-es eszközt valamilyen mûszerhez
csatlakoztatja, klinikai alkalmazása elõtt ellenõrizze a megfelelõ
mûködést. Mind az N-560-as eszközt, mind a hozzá csatlakoztatott
mûszert megfelelõ módon földelni kell. Az N-560 adatinterfészéhez
csatlakoztatott kiegészítõ berendezésnek rendelkeznie kell az IEC
60950. számú, adatfeldolgozó berendezésekre vonatkozó, illetve az
IEC 60601-1 számú, elektromos orvosi berendezésekre vonatkozó
szabvány szerinti tanúsítvánnyal. A berendezések bármely
kombinációjának teljesítenie kell az IEC 60601-1-1. szabvány
rendszerkövetelményeit. Bárki, aki kiegészítõ berendezést
csatlakoztat a jel be- vagy kimeneti portjához (az N-560-es
adatkapujának a csatlakozójához), orvosi rendszert konfigurál,
ennélfogva felelõs azért, hogy a rendszer megfeleljen az IEC
60601-1-1. számú szabványban foglalt rendszerkövetelményeknek és
az IEC 60601-1-2. számú, elektromágneses kompatibilitásra
vonatkozó rendszerszabványnak. Az N-560-es mérési pontossága
csökkenhet, ha olyan másodlagos I/O-eszközhöz csatlakoztatják,
amely nincs földeléssal ellátva.
VIGYÁZAT: Ne emelje fel az N-560-es mûszert a szenzorkábelnél
vagy a hálózati vezetéknél fogva, mert a kábel vagy a vezeték leválhat
az N-560-asról, ami a készülék károsodásával vagy a beteg
sérülésével járhat.
VIGYÁZAT: Az (USA) szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz
kizárólag orvosok megrendelésére értékesíthetõ.
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Megjegyzések

A megjegyzéseket a fentiekben látható MEGJEGYZÉS szimbólum jelöli.
A megjegyzések hasznos kiegészítõ információkat tartalmaznak.
Megjegyzés: A szenzor LED-jének emissziós értékei az IEC 608251:2001. szabvány szerinti 1. osztályba tartoznak, tehát nincs szükség
speciális biztonsági óvintézkedésekre.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Bevezetés

Bevezetés

FIGYELEM: Az N-560-as mûszer a beteg állapotának értékelése
során csakis kiegészítõ eszközként használható. A mûszer
alkalmazásakor a klinikai tüneteket is figyelembe kell venni. Ne
hozzon klinikai döntéseket kizárólag az oximéter méréseire
támaszkodva.

Az N-560-as rendeltetése
Az N-560-as típusú pulzoximéter az artériás haemoglobin funkcionális
oxigéntelítettségének (SpO2) és a pulzusfrekvenciának a folyamatos, nem
invazív monitorozására javasolt. Az N-560-as pulzoximéter jó vagy
gyenge perfúzióval rendelkezõ újszülöttek, gyermekek és felnõttek
körében, kórházban,-kórházi típusú intézményben,-kórházon belüli
szállításkor és otthoni körülmények között történõ alkalmazásra szolgál.
Kizárólag orvosi rendelvényre.
Megjegyzés: Kórházi alkalmazása rendszerint olyan területekre terjed ki,
mint az általános kezelõ osztályok, mûtõk, különleges
eljárások végzésére alkalmas területek, intenzív és kritikus
ellátási osztályok, amelyek lehetnek a kórházon belül, vagy
egyéb kórház jellegû intézményekben. A kórház jellegû
intézmények magukban foglalják az orvosi rendelõket, az
alváslaborokat, a szakápolói egységeket, a sebészeti
központokat és a szubakut ellátási központokat.
A kórházon belüli szállítás a beteg kórházon vagy kórház jellegû
intézményen belüli szállítását jelenti.
A pulzoximéter használatakor mindig ki kell választani az adott beteghez
megfelelõ oxigén jelátalakítót (szenzort), a Kezelõi kézikönyvben
leírtaknak megfelelõen.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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A kézikönyv használata
Ezt a kézikönyvet minden felhasználónak alaposan el kell olvasnia Az
N-560-as tapasztaltabb felhasználói közvetlenül a szükséges információt
tartalamzó részhez lapozhatnak.
Ez a kézikönyv megtalálható az interneten:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
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A vezérlõelemek, kijelzõk és
szimbólumok leírása

Az elülsõ panelen lévõ gombok és szimbólumok

1. ábra: Az elülsõ panelen lévõ gombok és szimbólumok

1 – SpO2 szenzor csatlakozó

12 – SatSeconds vészjelzési
határérték gomb

2 – Be-/kikapcsoló gomb

13 – SpO2 vészjelzési
határérték gomb

3 – %SpO2 Kijelzés

14 – Interferenciakijelzõ

4 – Pulzusamplitúdó kijelzõ

15 – Szenzor kikapcsolvakijelzõ

5 – Pulzusszám kijelzése

16 – Szenzorüzenet kijelzõje

6 – Vészjelzést elnémító gomb 17 – Pulzuskeresés kijelzõje
7 – Vészjelzés elnémításának
kijelzõje

18 – Adatok a szenzorban
kijelzés

8 – Beállító gomb (felfelé)

19 – Akkumulátor lemerült jelzés

9 – Beállító gomb (lefelé)

20 – Váltóáram jelzése

10 – A pulzusszámra vonatkozó 21 – Hangszóró
vészjelzés határértékének
beállító gombja
11 – SatSecondsTM kijelzõ
N-560 Felhasználói kézikönyv
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A vezérlõelemek, kijelzõk és szimbólumok leírása

A hátsó panelen lévõ elemek azonosítása

1 – Adatport, vagy adatkábel
csatlakozója

3 – Váltóáram csatlakozója

2 – A látható vészjelzések
csatlakozója

4 – Potenciálkiegyenlítõ
csatlakozó (földelés)

2. ábra: A hátsó panelen lévõ szimbólumok
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A vezérlõelemek, kijelzõk és szimbólumok leírása

Az N-560-as készüléken szereplõ szimbólumok
Az N-560-as mûszer hátsó paneljén a következõ szimbólumok találhatók:

1 – Adatinterfész

3 – Potenciálkiegyenlítõ
csatlakozó pont (földelés)

2 – Vigyázat - bekapcsolt
álllapotban tilos csatlakoztatni
Az N-560-as elülsõ paneljén látható szimbólumok a következõk:

1 – BF típusú betegoldali rész –
nem defibrillátor-biztos

6 – Pulzuskeresés

2 – Pulzusfrekvencia

7 – Adatok a szenzorban

3 – Interferencia

8 – Akkumulátor lemerült

4 – Szenzor kikapcsolva

9 – Váltóáram/akkumulátortöltés

5 – Szenzortól üzenet
N-560 Felhasználói kézikönyv
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A vezérlõelemek leírása

Megjegyzés: A be-/kikapcsoló gomb kivételével minden gomb
megnyomásakor érvényes vagy érvénytelen parancsot jelzõ
hangjelzés hallható. Ha a gomb lenyomását nem kíséri
hangjelzés, forduljon szakképzett szervizszemélyzethez.
A be-/kikapcsoló gombbal lehet az N-560-as mûszert be- és kikapcsolni.
A vészjelzést elnémító gombbal lehet kikapcsolni az adott vészjelzést
a meghatározott vészjelzési idõtartamra. A vészjelzés elnémítását
követõen a gomb újbóli megnyomásával lehet a vészjelzést
visszakapcsolni, azaz a vészjelzés „elnémítását” megszüntetni. Ezzel a
gombbal lehet a vészjelzés elnémításának idõtartamát megtekinteni és
beállítani, valamint a vészjelzés hangerejét beállítani.
A Beállítás felfelé gombbal növelhetõ a vészjelzés határértéke, a
vészjelzés elnémításának idõtartama, a pulzust jelzõ sípolás hangereje, a
vészjelzés hangereje és az adatport baudban kifejezett adatátviteli
sebessége. A Beállítás felfelé gombbal választható ki a kommunikációs
protokoll és az idõbeállítások. A kijelzõn látható számjegy eggyel való
megnöveléséhez nyomja meg egyszer a Beállítás felfelé gombot. Ha
Beállítás felfelé gombot egy másodpercnél hosszabb ideig nyomva
tartja, akkor a kijelzett számjegyek folyamatosan növekedni kezdenek.
A Beállítás lefelé gombbal csökkenthetõ a vészjelzés határértéke, a
vészjelzés-elnémítás idõtartama, a pulzust jelzõ sípolás hangereje, a
vészjelzés hangereje és az adatport baudban kifejezett adatátviteli
sebessége. A Beállítás lefelé gombbal választható ki a kommunikációs
protokoll és az idõbeállítások. A kijelzõn látható számjegy eggyel való
csökkentéséhez egyszer nyomja meg a Beállítás lefelé gombot. Ha
Beállítás lefelé gombot egy másodpercnél hosszabb ideig való nyomva
tartja, akkor a kijelzett számjegyek folyamatosan csökkenni kezdenek.
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Az SpO2 vészjelzési határérték gombbal lehet megtekinteni az SpO2
értékre vonatkozó vészjelzésre beállított határértéket. Ha az SpO2
vészjelzés-beállító gombot a pulzusszám vészjelzés-beállító
gombjával egyszerre lenyomja, és körülbelül három másodpercig nyomva
tartja, elérhetõvé válnak a menüopciók.
A pulzusszám vészjelzés-beállító gombbal tekinthetõ meg a
pulzusszámra vonatkozó vészjelzésre beállított határérték. Ha a
pulzusszám vészjelzés-beállító gombot az SpO2 vészjelzés-beállító
gombjával egyszerre lenyomja, és körülbelül három másodpercig nyomva
tartja, elérhetõvé válnak a menüopciók.
A SatSeconds vészjelzés-beállító gombbal tekinthetõ meg a SatSeconds
vészjelzésre beállított határérték. Ha a gomb le van nyomva, a SatSeconds
határértékre vonatkozó menüopciók elérhetõk. A Beállítás felfelé és a
Beállítás lefelé gombokkal módosíthatók a SatSeconds határétékeinek
beállításai.

A kijelzõk és a szimbólumok leírása

A pulzusamplitúdó kijelzõje (villogó sáv). Egy 10 szegmensbõl álló
LED, amely kijelzi a pulzust és megmutatja a viszonylagos (nem
normalizált) pulzusamplitúdót. Minél erõsebb a pulzus, annál több vonal
gyullad ki egy-egy pulzussal.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Az %SpO2 kijelzõje Mutatja a haemoglobin oxigéntelítettségének
szintjét. Ha a készülék nem érzékel pulzust és emiatt riaszt, akkor a
kijelzõn a nulla villog. Az SpO2 érték pirosan villog, amennyiben az SpO2
értékre beállított vészjelzési határértékeken kívül esik. Pulzuskeresés
során az N-560-as továbbra is frissíti a kijelzõt. Ha a vészjelzésre
vonatkozó beállítások megváltoznak a bekapcsoláskori alapértékekhez
képest, az SpO2 értéke után egy tizedespont (.) jelenik meg (100.).
A pulzusfrekvencia kijelzõje. A percenkénti pulzusszámot mutatja. A
kijelzõn nulla villog, ha a készülék a pulzusérzékelés elvesztése miatt
jelez, és a percenkénti pulzusszám piros színben villog, ha a pulzusszám a
vészjelzési határértékeken kívül esik. Pulzuskeresés során az N-560-as
továbbra is frissíti a kijelzõt. A pulzusfrekvencia tartományán (20–250
percenként) kívül esõ pulzusszám esetén az ahhoz legközelebbi,
tartományon belüli érték jelenik meg. Ha a vészjelzés-beállítások
megváltoznak a bekapcsoláskori alapértékekhez képest, a pulzusszám
értéke után egy tizedespont (.) jelenik meg (112.).
A váltóáram jelzése. Folyamatosan világít, ha az N-560-as váltóáramra
van csatlakoztatva. Azt is jelzi, ha az akkumulátor tölt. Nem világít, ha az
N-560-as a belsõ akkumulátoráról kap áramot.

Akkumulátor lemerült jelzés. Folyamatosan világítva azt jelzi, hogy az
akkumulátor töltésébõl 15 perc vagy annál kevesebb maradt hátra. Az
Akkumulátor lemerült jelzés villog, ha az akkumulátor töltése
kritikusan alacsony.
A vészjelzés elnémításának kijelzõje. Folyamatosan világít, ha a
hallható vészjelzés el van némítva. Villog, ha a vészjelzés elnémításának
idõtartama OFF állásban, kikapcsolt állapotban van.
Az interferencia kijelzõje. Minden esetben kigyullad, ha a OXIMAX
szoftver észleli, hogy a bejövõ jeleket interferencia gyengíti (lásd: Az
interferencia magyarázata, 14. oldal).
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Idõszakosan felvillanó interferencia-kijelzõ normál esetben is elõfordul
a beteg monitorozása során és azt jelzi, hogy az OXIMAX algoritmus
dinamikusan szabályozza az SpO2 és a pulzusszám méréséhez szükséges
adatok mennyiségét. Ha folyamatosan világít, akkor az azt jelzi, hogy az
OXIMAX algoritmus megnövelte az SpO2 és a pulzusszám méréséhez
szükséges adatok mennyiségét és ennek következményeként ezen értékek
gyors változásainak követése kevésbé pontos lehet (lásd: A kijelzõk és a
szimbólumok leírása, 11. oldal).
A pulzuskeresés kijelzõje. Folyamatosan világít a pulzusjel
érzékelésének megkezdése elõtt, és tartós monitorozás, illetve a
monitorozást megnehezítõ körülmények esetén. A pulzusérzékelés
elvesztése esetén villog.
A szenzor kikapcsolt jelzés akkor világít, ha nem megfelelõ a szenzor, vagy
lekerült a beteg ujjáról. Általában azt jelzi, hogy a szenzor nincs a betegen.
A szenzortól érkezõ üzenet jelzése. Akkor világít, ha az N-560-as
nem képes meghatározni az SpO2 szintjét vagy a pulzusszámot. A
szenzortól érkezõ üzenet alapján a jel tökéletesítésével kapcsolatos
ajánlások a következõk:
•

Szenzor áthelyezése

•

Ragtapasz ellenõrzése vagy cseréje

•

Másik hely választása

•

Hely melegítése

•

Szenzor letakarása

•

Homlokra, orra vagy fülre való szenzor használata (csak felnõtt
betegek esetén)

•

Használjon OXIMAX öntapadós szenzort.

•

Kábel rögzítése

•

Szenzor rögzítése fejpánttal (MAX-FAST)

•

Körömlakk eltávolítása

•

Szenzor meglazítása (túl szoros)

•

Külsõ interferencia kiküszöbölése (elektrosebészeti eszköz,
mobiltelefon)

•

Szenzor helyének megtisztítása (MAX-R)

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Az adatok a szenzorban jelzés. A kijelzõ körülbelül egy percig villog,
amikor elõször az N-560-as mûszerhez csatlakoztatják a szenzort, ily
módon jelzi, hogy a csatlakoztatott OXIMAX szenzor egy beteg észelésérõl
tartalmaz adatokat. Ha a kijelzõ folyamatosan világít, akkor azt jelzi,
hogy a csatlakoztatott szenzor memóriája megtelt. A jelzés nem világít,
ha nincs adat a szenzorban, még akkor sem, ha érvényes szenzort
csatalkoztattak az N-560-as mûszerre.
A SatSecondsTM kijelzõ. Az óramutató járásával egyezõ irányban
telítõdik, amint a SatSeconds vészjelzés kezelõje közelít a SatSeconds
vészjelzés határértékéhez. A SatSeconds kijelzõ minden szegmense villog
SatSeconds vészjelzés alatt. A SatSeconds kijelzõ tetején lévõ zöld LED
világít a kikapcsolás kivételével a SatSeconds kijelzõ bármely egyéb
beállítása esetén. A 12 órának megfelelõ helyzetben lévõ zöld LED azt
jelzi, hogy a SatSeconds vészjelzés kezelõje be van kapcsolva.

Az interferencia magyarázata
Az interferencia kifejezés hivatalosan az ISO9919:2005 szabványban
került bevezetésre: „Elektromos orvosi mûszerek – különleges
követelmények az orvosi célra használt pulzoximéter alapvetõ
biztonságosságával és alapvetõ teljesítményével kapcsolatban”.
Interferencia számos forrásból származhat, amelyek kifejthetik hatásukat
önállóan vagy együttesen. Maga a kifejezés a fiziológiai állapotokból,
orvosi eljárásokból és külsõ ágensekbõl származó bejövõ vörös és
infravörös jelekre gyakorolt hatásokra utal. Az interferencia
pulzoximéterre gyakorolt hatása csak az interferencia nagyságától függ és
általában nem jellemzõ annak forrására. Az interferencia – erõsségétõl,
természetétõl és idõtartamától függõen – vagy befolyásolja a mérés
pontosságát, vagy nem. Az interferenciát okozó faktorok között – a
teljesség igénye nélkül – az alábbiak említhetõk:
• a szenzor nem megfelelõ felhelyezése
– a szenzor olyan végtagon való használata, amelyen vérnyomásmérõ
mandzsetta, artériás katéter vagy branül van
– túl szorosan felhelyezett szenzor
– nem a mérési helynek megfelelõ szenzor felhelyezése
• intravascularis festékek, például indocianinzöld vagy metilénkék
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• külsõleg alkalmazott színezõanyagok, mint körömlakk, festék vagy
pigment tartalmú krém
• ha erõs környezeti fény esetén nem takarjuk le a szenzort átlátszatlan
anyaggal, például olyan körülmények között, melyek az alábbi
források egyikébõl vagy akár többõl származnak:
– mûtõlámpák, különösen a xenon fényforrások
– bilirubin lámpák
– fluoreszcens fények
– infravörös melegítõ lámpák
– közvetlen napfény
• fizikai mozgás, a beteg aktív vagy passzív mozgása
• vénás pulzálás
• hemoglobin diszfunkció
• alacsony perfúzió
• intermittáló pulzálás vagy aritmia
• elektromágneses interferencia (EMI)
• lélegeztetés-okozta nyomásváltozások

N-560 Felhasználói kézikönyv
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A hangjelzések ismertetése
Az alábbiakban ismertetjük az N-560-as hangjelzéseit.
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Bekap-csolási önteszt
-sikeresen lezajlott

Egy 1 másodpercig tartó hangjelzés jelzi,
hogy az N-560-as mûszert bekapcsolták
és az önellenõrzés sikeresen lezajlott.

Érvényes gombnyomás

Rövid, közepes magasságú hang utal arra,
hogy egy megfelelõ gombot lenyomtak.

Érvénytelen
gombnyomás

Rövid, mély fekvésû hangjelzés utal arra,
hogy az N-560-as pillanatnyi állapotát
tekintve nem megfelelõ gombot nyomtak le.

Magas prioritású
vészjelzés

Magas hangfekvésû, szaggatott, gyors-hang
jelzi a pulzusérzékelés elvesztését

Közepes prioritású
vészjelzés

Közepes hangfekvésû, közepesen gyors,
szaggatott hangjelzés utal az SpO2 érték
eltérésére vagy arra, hogy a
pulzusfrekvencia átlépte a hatérértéket.

Alacsony prioritású
vészjelzés

Alacsony fekvésû, lassú, szaggatott
hangjelzés utal a szenzor szétkapcsolására,
az akkumulátor lemerülésére vagy az
N-560-as meghibásodására.

Emlékeztetõ vészjelzés
elnémítására

Három sípolás, amely körülbelül három
percenként ismétlõdik, ha a vészjelzés el
van némítva, és a vészjelzés
elnémításának idõtartmama ki van
kapcsolva (OFF helyzet).

Pulzussípolás

Egy-egy sípolás hallható minden egyes
észlelt pulzus esetén. A hangmagasság annak
megfelelõen változik, hogy az észlelt SpO2értékek csökkennek, avagy növekednek.

Hangerõ-beállítási
hangjelzés

Folyamatosan hallható hang, amellyel
beállítható a vészjelzés hangereje.

Megerõsítõ hangjelzés

Három sípolás jelzi, ha megtörtént az
alapértelmezett beállítások mentése, vagy
visszaállították a gyári alapbeállításokot,
illetve törölték a trendre vonatkozó adatokat.

Az N-560-as mûszer üzembe helyezése

Az N-560-as mûszer üzembe helyezése

FIGYELEM: Robbanásveszély! Ne használja az N-560 típusú
pulzoximétert gyúlékony érzéstelenítõ szerek vagy gázok
jelenlétében.

FIGYELEM: A pulzoximéter által leolvasott értékeket és
pulzusjeleket befolyásolhatják bizonyos környezeti feltételek, a
szenzor alkalmazása során elkövetett hibák és a betegek bizonyos
állapotai. A konkrét biztonsági információkkal kapcsolatosan lásd a
kézikönyv megfelelõ fejezeteit.

FIGYELEM: A betegek biztonsága érdekében az N-560-as mûszert
soha ne tegye olyan helyre, ahonnan az a betegre eshet.

FIGYELEM: Mint minden orvosi berendezés esetében, a beteg felõl a
kábeleket úgy kell elvezetni, hogy azok ne tekeredhessenek a betegre
és ne szorulhassanak rá.

FIGYELEM! Mágnesrezonanciás képalkotó (MRI) eljárás alatt az
N-560-as mûszert és a Nellcor szenzort a betegrõl le kell venni. Az
indukált áram esetlegesen égési sérüléseket okozhat. Az N-560-as
befolyásolhatja az MRI-képet; az MRI-berendezés pedig ronthatja az
oximéter mérési pontosságát.

FIGYELEM: A pontos mûködés és az eszköz meghibásodásának
elkerülése érdekében védje az N-560-as mûszert nagyfokú
nedvességtõl, például esõtõl, ellenkezõ esetben a mérések
pontatlanná válhatnak, és az eszköz meghibásodhat.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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FIGYELEM: Ne használjon olyan N-560-as mûszert, szenzort,
kábeleket vagy csatlakozókat, amelyeken sérülés látható.

FIGYELEM: Az N-560-as mûszer nem defibrillátor-biztos. Ennek
ellenére a mûszer a betegre csatlakoztatva hagyható defibrilláció
alatt vagy valamely elektrosebészeti eszköz használata közben, a
beavatkozás közben vagy röviddel azt követõen a leolvasott értékek
azonban pontatlanok lehetnek.

FIGYELEM: Az Egyesült Államokban ne csatlakoztassa az N-560-as
mûszert olyan elektromos csatlakozóhoz, amelyet fali kapcsoló
mûködtet, mert az N-560-ast véletlenül kikapcsolhatják.

FIGYELEM: Az N-560-as mûszerrel kizárólag DOC-10 típusú
pulzoximéter-kábel használható. Más típusú szenzorkábel használata
hátrányosan befolyásolja a mûszer teljesítményét. Ne csatlakoztasson
a szenzor csatlakozó portjához olyan kábelt, amely számítógéppel
használandó. A szenzor csatlakozójához kizárólag a Nellcor által
jóváhagyott szenzort csatlakoztasson.

Alkatrészek jegyzéke
• N-560 típusú pulzoximéter
• Nellcor típusú szenzor vagy szenzorkészlet
• DOC-10 típusú kábel pulzoximéterhez
• N-560 kezelõi kézikönyv
• Kórházi-minõségû hálózati kábel vagy az eladási országnak
megfelelõ hálózati kábel
• A szenzor mérési pontosságát ismertetõ táblázat
• Rövid ismertetõ
18
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Az N-560-as mûszer csatlakoztatása váltóáramú hálózathoz

1 – Hálózati csatlakozó

1. Dugja, vagy csatlakoztassa a hálózati kábel belsõ kiképzésû
csatlakozóját az N-560-as váltóáramú csatlakozójába (1).
2. Dugja, vagy csatlakoztassa a hálózati kábel külsõ kiképzésû
villásdugóját egy megfelelõen földelt hálózati aljzatba.
3. Ellenõrizze, hogy a váltóáram jelzése világít-e.

N-560 Felhasználói kézikönyv

19

Az N-560-as mûszer üzembe helyezése

A szenzor csatlakoztatása az N-560-as mûszerhez
FIGYELEM: Az N-560-as mûszerrel kizárólag DOC-10 típusú
pulzoximéter-kábel használható. Más típusú szenzorkábel használata
hátrányosan befolyásolja a mûszer teljesítményét. Ne csatlakoztasson
a szenzor csatlakozó portjához olyan kábelt, amely számítógéphez
való. A szenzor csatlakozójához kizárólag a Nellcor által jóváhagyott
szenzort csatlakoztasson.
.

1 – SpO2 szenzor port

1. Csatlakoztasson egy DOC-10 típusú pulzoximéter-kábelt az N-560-as
elülsõ részén lévõ SpO2 szenzorporthoz (1) .
2. Csatlakoztasson egy SpO2 szenzort a DOC-10 típusú pulzoximéterkábel másik végére. Stabilan dugaszolja a szenzor csatlakozóját a
DOC-10 típusú pulzoximéter-kábelbe.
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Üzemeltetés akkumulátorról

FIGYELEM: A régi akkumulátorokat a nikkel-metál-hibrid
akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó helyi szabályoknak
megfelelõen dobja ki.

Az N-560-as üzemeltetése akkumulátorról
Az N-560-as belsõ akkumulátorral rendelkezik, amely áramot biztosíthat
az N-560-as számára szállítás közben vagy ha pillanatnyilag nem áll
rendelkezésre váltóáram. Egy új, teljesen feltöltött akkumulátor legalább
8 órányi idõtartamra biztosítja a beteg monitorozását az alábbi feltételek
mellett: nem hallható vészjelzés és nincs a mûszerhez csatlakoztatva
soros kimeneti eszköz.
Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor váltóáramú hálózatra
csatlakoztatják az N-560-as mûszert, megkezdõdik az
akkumulátor töltése. Ezért ajánlatos az N-560-as mûszert
hálózatra kapcsolva hagyni akkor is, ha nem használják.
Ennek köszönhetõen mindig teljesen feltöltött akkumulátor
áll a felhasználó rendelkezésére.
Az N-560-as nem üzemel feszültségmentes akkumulátorral, ezért ha
olyan N-560-as mûszert próbál bekapcsolni, amelynek teljesen lemerült
az akkumulátora, elõször csatlakoztassa az N-560-ast egy hálózati
aljzatba és hagyja, hogy az akkumulátor töltõdjön néhány percig. Ezután
bekapcsolhatja az N-560-ast.
Lemerült vagy feszültségmentes akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az
N-560-as mûszert a hálózathoz. A teljesen lemerült akkumulátort 6 óra
alatt lehet feltölteni.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Ha az alábbi feltételek mindegyike 15 percen keresztül teljesül, az N-560as automatikusan kikapcsol:
•

Az N-560-as akkumulátorról mûködik

•

Semmilyen gombot nem nyomtak meg

•

Semmilyen pulzust nem érzékelt a készülék (például ha nem
kapcsoltak beteget a szenzorra vagy a szenzor nincs csatlakoztatva)

•

Semmilyen vészjelzés nem mûködik (kivéve az „Akkumulátor
lemerült” jelzést vagy valamelyik kijavíthatatlan hibát)

Az Akkumulátor lemerült jelzés
Az Akkumulátor lemerült jelzés világít és egy alacsony prioritású
vészjelzés válik hallhatóvá, amikor az akkumulátor adott töltöttségi
szintje mellett még 15 perc, de legfeljebb 20 perc monitorozási idõ van
hátra. Akkumulátorról való üzemeltetés esetén ezt a vészjelzést nem lehet
elnémítani. Ha az N-560-as mûszert hálózatra kapcsolják, a vészjelzés
elnémul. Ha az N-560-ast körülbelül 15 percen belül nem kapcsolják
váltóáramra, akkor kikapcsol.
Megjegyzés: Mivel az akkumulátor bizonyos idõközönként üzemel és
töltõdik fel, ezért az Akkumulátor lemerült jelzés és az
N-560-as kikapcsolása közötti idõ lerövidülhet.
Ajánlatos a belsõ akkumulátort szakképzett szervizszolgálattal 24
hónaponként kicseréltetni.
VIGYÁZAT: Ha az N-560-ast 3 hónapig vagy azt meghaladó idõn
keresztül fogják tárolni, a tárolás megkezdése elõtt ki kell hívni a
szervizszolgálatot, hogy eltávolítsák az N-560-as mûszerbõl az
akkumulátort. Ha az akkumulátort 3 hónapig vagy azt meghaladó
idõn keresztül nem használták, újból fel kell tölteni.
Az Akkumulátor lemerült jelzés villog és magas prioritású vészjelzés
hallatszik, amikor az akkumulátor azon legalacsonyabb
akkumulátorfeszültség közelébe ér, amelynél az N-560-as még rendesen
mûködtethetõ. Akkumulátorról történõ üzemeltetés mellett ezt a
vészjelzést nem lehet elnémítani. Ha az N-560-as nincs hálózatra
csatlakoztatva, akkor 10 másodperc elteltével kikapcsol.
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Az N-560-as mûszer bekapcsolása
Bevezetõ leírás
Mielõtt a klinikai gyakorlatban alkalmazná az N-560-ast, ellenõriznie
kell, hogy megfelelõen mûködik-e és biztonságosan használható-e. A
megfelelõ mûködésrõl a bekapcsolási önteszt sikeres végrehajtásával
gyõzõdhet meg, amelyet a következõ szakaszban ismertetünk.
FIGYELEM: Az N-560-ast nem szabad más berendezésekhez közel
vagy más mûszerekre ráhelyezve használni. Ha mindenképpen más
berendezésekhez közel vagy azokra helyezve kell használni az N-560ast, akkor meg kell figyelni, hogy az eszköz rendesen mûködik-e
abban az elrendezésben, amelyben használja.
VIGYÁZAT: Ha valamelyik jelzés vagy kijelzõ elem nem világít,
illetve ha a hangszóró nem ad hangot, ne használja az N-560-as
mûszert. Lépjen kapcsolatba szakképzett szervizszolgálattal, a
Nellcor helyi képviseletével, vagy a Nellcor Mûszaki Szolgáltatási
Osztályával az 1.800.635.5267-es telefonszámon.
Megjegyzés: Az N-560-asnak a bekapcsoláskori öntesztet 12
másodpercen belül végre kell hajtania.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Eljárás
1. A be-/kikapcsoló gomb lenyomásával és egy másodpercnél
hosszabb nyomva tartásával kapcsolja be az N-560-as mûszert.
2. Az N-560-as kijelzõjén a következõk láthatók/a mûszer az alábbi
hangjelzéseket adja:

Kijelzõ

Hang

5 (a pulzusfrekvencia
ablakának bal széle)

egy sípolás

6 (a pulzusfrekvencia
ablakának középsõ része)

egy sípolás

0 (a pulzusfrekvencia
ablakának jobb széle)

egy sípolás

n (az SpO2 ablakának bal
széle)

nincs

n (az SpO2 ablakának középsõ
része)

nincs

3. Az N-560-as automatikusan elkezdi a bekapcsolási önellenõrzést
(POST), amely ellenõrzi az N-560-as áramköreit és funkcióit.
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VIGYÁZAT: A POST alatt (közvetlenül a bekapcsolást követõen)
gyõzõdjön meg arról, hogy minden kijelzõ elem és jelzés világít-e és a
hangszóróból hallható-e az egy másodperces hangjelzés.
4. A POST végrehajtása során az önellenõrzés kijelzése mintegy 2–4
másodpercig látható. Ez idõ alatt:
•

Minden jelzés világít

•

Az összes számjegy-kijelzõ mindegyik része világít, és pirosról
zöldre változik

•

A pulzusamplitúdó kijelzõjének minden része világít

•

A SatSeconds kijelzõ minden része világít

5. Amikor a POST kijelzõket ellenõrzõ része befejezõdik, az N-560-as
szoftververziójának száma tûnik fel körülbelül 2 másodpercre.

Megjegyzés:A feltüntetett eszközverzió csak mintaként szolgál. Az
eszköz verziója a hardver konfigurációját és a szoftver adott
változatát azonosítja.
Az eszköz verziószámára gyakran van szükség, ha a Nellcor
Mûszaki Szolgáltatási Osztályától (az 1.800.635.5267 számon),
vagy a Nellcor helyi képviseletétõl mûszaki segítséget kell kérni.
Jegyezze fel a számokat, és tartsa õket kéznél, mielõtt mûszaki
segítséget kér.
N-560 Felhasználói kézikönyv
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6. Ha az N-560-as az önellenõrzés során belsõ problémát fedez fel,
figyelmeztetõ hangjelzést ad, és megjeleníti a hibakódot, valamint a
hozzá tartozó számot. Lásd: Hibaelhárítás, 79. oldal.

7. A POST sikeres befejezésekor az N-560-as egy másodperces
hangjelzést ad, jelezve, hogy az ellenõrzésen megfelelt.

FIGYELEM: Amennyiben a POST sikeres teljesítését jelzõ
hangjelzés nem hallatszik, ne használja a készüléket.

FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy a hangszórónak semmi ne álljon az
útjában. Ellenkezõ esetben elõfordulhat, hogy a figyelmeztetõ
hangjelzést nem lehet hallani.
Megjegyzés:A POST teljesítésének igazolásán túl a POST utáni
hangjelzéssel arról is megerõsítést kap a felhasználó, hogy a
hangszóró megfelelõen mûködik. Ha a hangszóró nem
mûködik, a figyelmeztetõ hangjelzések sem hallhatók.
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Ha szenzor van csatlakoztatva
Mialatt az N-560-as a pulzust keresi, a Pulzuskeresés jelzése és a
Szenzor kikapcsolva jelzések világítanak, és az N-560-as kijelzõjén
vonalak jelennek meg a %SpO2 és a pulzusszám helyén.

1 – Szenzor kiapscsolva kijelzõje

2 – Pulzuskeresés kijelzõje

Érvényes pulzus érzékelésekor az N-560-as monitorozási üzemmódba
vált, és kijelzi a beteg paramétereit. Figyelje a felvillanó sávok mozgását,
és ha a pulzust jelzõ sípolás hangereje nem 0, akkor a pulzust jelzõ
sípolásokat hallgatva ellenõrizze, hogy a kijelzett mérési értékek
aktualizálódnak-e és pontosak-e.

Ha az N-560-ashoz van csatlakoztatva szenzor, de a szenzor nincs a
betegre kapcsolva, a kijelzõn szaggatott vonalak jelennek meg, és az
N-560-as pulzuskeresõ üzemmódban marad.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Ha nincs szenzor csatlakoztatva

Ha nincs csatlakoztatva szenzor, az N-560-as szaggatott vonalat (---)
jelez, és nem világít a Pulzuskeresés kijelzõje, ami azt jelzi, hogy a
készülék nem észlelt szenzort.

Szenzorüzenet
A szenzorüzenet-funkció azt jelzi, hogy a szenzor helyzetét vagy helyét
felül kell vizsgálni. A szenzortól érkezõ üzenet kijelzõje akkor
világít, ha az N-560-as nem érzékel SpO2-szintet vagy pulzusfrekvenciát.
A szenzortól érkezõ üzenetek az alábbi ajánlásokat tartalmazhatják a
jelminõség javítása céljából:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Szenzor áthelyezése
Ragtapasz ellenõrzése vagy cseréje
Másik hely kiválasztása
Hely melegítése
Szenzor letakarása
Homlokra, orra vagy fülre való szenzor használata (csak felnõtt
betegek esetén)
Használjon OXIMAX öntapadós szenzort.
Kábel rögzítése
Fejpánttal rögzítse (MAX-FAST)
Körömlakk eltávolítása
Szenzor meglazítása (túl szoros)
Külsõ interferencia kiküszöbölése (elektrosebészeti eszköz,
mobiltelefon)
Szenzor helyének megtisztítása (MAX-R)

Az N-560-as mûszer használata

A pulzust jelzõ sípolás hangerejének beállítása

1 – SpO2 szenzor port

FIGYELEM: Kizárólag a Nellcor által jóváhagyott szenzort és
szenzorkábeleket használjon.

1. Csatlakoztasson egy DOC-10 típusú pulzoximéter-kábelt az N-560-as
elülsõ részén lévõ SpO2 szenzorporthoz (1).
2. Csatlakoztasson egy SpO2 szenzort a DOC-10 típusú pulzoximéterkábel másik végére.
3. Helyezze fel a SpO2 szenzort a betegre vagy saját magára.
4. Kapcsolja be az N-560-as mûszert.
5. Nyomja le és tartsa nyomva a Beállítás felfelé vagy a Beállítás
lefelé gombot a pulzust jelzõ sípolás hangerejének növeléséhez vagy
csökkentéséhez.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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A vészjelzés hangerejének beállítása
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. Nyomja le és tartsa nyomva a vészjelzést elnémító gombot, amíg a
vészjezés hangerejének kijelzõje meg nem jelenik.

2. Miközben nyomva tartja a vészjelzést elnémító gombot, nyomja
meg a Beállítás felfelé gombot vagy a Beállítás lefelé gombot a
vészjelzés hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
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A vészjelzés elnémítási idõtartamának beállítása
Bevezetõ leírás
FIGYELEM: Ne némítsa el vagy halkítsa le a hallható vészjelzést, ha
ezzel veszélyezteti a beteg biztonságát.
A vészjelzéseket el lehet némítani egy elõre meghatározott idõre, amelyet
a vészjelzés elnémítási idõtartamának nevezünk. A pillanatnyi beállítás
megtekintéséhez nyomja le és tartsa nyomva a vészjelzést elnémító
gombot, amíg a 30 SEC, 60 SEC, 120 SEC vagy az OFF (kikapcsolás)
meg nem jelenik. Az értékek beállításához nyomja le és tartsa nyomva a
vészjelzést elnémító gombot, amíg a 30 SEC, 60 SEC, 120 SEC vagy
az OFF (kikapcsolás) érték meg nem jelenik. Továbbra is nyomva tartva a
vészjelzést elnémító gombot, a Beállítás felfelé vagy a Beállítás lefelé
gombbal csökkentse vagy növelje az értéket. A lehetséges értékek a
következõk: 30, 60, 90 vagy 120 másodperc, illetve az OFF (kikapcsolás).
Az OFF (kikapcsolt) állapot leírását lásd: Hallható vészjelzések
kikapcsolása, 33. oldal.
Amennyiben a vészjelzést elnémító gombot a vészjelzés elnémításának
idõtartama alatt lenyomja a kezelõ, akkor a vészjelzés elnémításának
idõtartama véget ér, és a hallható vészjelzések újból bekapcsolnak.
A vészhelyzeti állapotokra vonatkozó vizuális figyelmeztetéseket nem
lehet kikapcsolni. Ha például az adott %SpO2 érték az alsó riasztási
határérték alá kerül, akkor a vészjelzést el lehet némítani a vészjelzés
elnémítási idõtartamára, de a %SpO2 értéke továbbra is villogni fog.
Ha a vészjelzés elnémítási idõtartamának leteltekor a vészjelzést kiváltó
állapot továbbra is fennáll, a vészjelzõ hang bekapcsol.
A mûszer bekapcsolásakor a hallható vészjelzés elnémításának
idõtartama a gyári alapbeállításnak megfelelõen 60 másodperc. Az
alapbeállítást a szervizszemélyzet az N-560-as mûszer szervizkönyvében
leírtak alapján tudja átállítani.
N-560 Felhasználói kézikönyv
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Eljárás
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. Nyomja le a vészjelzést elnémító gombot, amíg a kijelzõn meg
nem jelenik az XX SEC felirat. Az idõtartamok a következõk: OFF,
30, 60, 90 és 120 másodperc.

Megjegyzés: A 2. és 3. lépéshez a Beállítás felfelé, illetve a Beállítás
lefelé gombot lenyomva kell tartani a vészjelzést
elnémító gomb lenyomása közben.
2. A vészjelzést elnémító gomb lenyomása közben nyomja le és
tartsa nyomva a Beállítás felfelé gombot, mellyel a vészjelzés
elnémításának idõtartamát az Off (kikapcsolt) értékre, 30, 60, 90 vagy
120 másodpercre állíthatja.
3. A vészjelzést elnémító gomb lenyomása közben nyomja le és
tartsa nyomva a Beállítás lefelé gombot, mellyel a vészjelzés
elnémításának idõtartamát OFF (kikapcsolt) értékre, 30, 60, 90 vagy
120 másodpercre állíthatja.
Megjegyzés: A Beállítás felfelé, illetve a Beállítás lefelé gomb
felengedésével állítható be a vészjelzés elnémításának
idõtartama.
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Hallható vészjelzések kikapcsolása
Bevezetõ leírás
Ha a vészjelzés elnémításának az idõtartamát OFF-ra állítja, az N-560-as
nem ad semmilyen hallható vészjelzést.
A vészjelzést kiváltó állapotokra vonatkozó vizuális figyelmeztetéseket a
hallható vészjelzés kikapcsolása nem befolyásolja.
A márkaszerviz személyzete a mûszer szervizkönyvében leírtak alapján
be tudja állítani, hogy a vészjelzés elnémítási idejét lehessen-e az OFF
értékre állítani vagy sem.
FIGYELEM: Ne némítsa el vagy halkítsa le a hallható vészjelzéseket,
ha ezzel veszélyezteti a beteg biztonságát.

Eljárás
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. Nyomja le a vészjelzést elnémító gombot, amíg a kijelzõn az XX
SEC felirat meg nem jelenik.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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2. A vészjelzést elnémító gombot nyomva tartva nyomja le és tartsa
lenyomva a Beállítás felfelé gombot, amíg az OFF meg nem
jelenik. Engedje fel a gombokat.

3. A vészjelzés elnémításának kijelzõje villogni fog, jelezve, hogy a
vészjelzõ hangok ki vannak kapcsolva. Az N-560-as körülbelül
háromperces idõközönként háromszor sípolni fog, ezzel figyelmezteti
a kezelõt arra, hogy a vészjelzõ hangok el vannak némítva.

Beteggel kapcsolatos beállítások ellenõrzése
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. A %SpO2 értékre vonatkozó vészjelzés aktuálisan beállított felsõ
határértékének megtekintéséhez nyomja meg az SpO2 vészjelzési
határértékét beállító gombot.
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2. A %SpO2 értékre vonatkozó vészjelzés aktuálisan beállított alsó
határértékének megtekintéséhez nyomja meg kétszer az SpO2
vészjelzés határérték gombját.

3. Nyomja meg a pulzusszámra vonatkozó vészjelzés határérték
gombját a pulzusszám aktuálisan beállított felsõ vészjelzési
határértékének megtekintéséhez.

4. Nyomja meg kétszer a pulzusszámra vonatkozó vészjelzés
határérték gombját a pulzusszám aktuálisan beállított alsó
vészjelzési határértékének megtekintéséhez.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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5. Nyomja meg a SatSeconds vészjelzés határérték gombját a
pillanatnyi SatSeconds beállítás megtekintéséhez.

Megjegyzés: A SatSeconds (12 óránál elhelyezkedõ) jelzõfénye világít,
jelezve, hogy a SatSeconds egységek ellenõrzése
folyamatban van. A SatSeconds (12 óránál elhelyezkedõ)
jelzõfénye a SatSeconds minden állásában világít, kivéve az
Off állapotot.

Vészjelzés-beállítások megváltozásának kijelzése
Ha egy vészjelzési határértéket az N-560-as beállításkori alapértékéhez
képest megváltoztatnak, akkor a vonatkozó kijelzett érték után egy
tizedespont jelenik meg a beteg monitorozása és a vészjelzési határérték
megtekintése során. A tizedespont mindaddig megmarad a kijelzõn, amíg
az N-560-as mûszert ki nem kapcsolják vagy a határértéket vissza nem
állítják az alapértelmezett értékre.

Azon vészjelzési határértékek esetében, amelyek az alapértelmezett
értékhez képest módosultak, a kijelzett érték (%SpO2 vagy
pulzusfrekvencia) tizedesponttal (.) végzõdik.
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A vészjelzési határértékek beállítása
Bevezetõ leírás
A vészjelzési határértékek a beteg mért értékeinek azon alsó és felsõ
pontját határozzák meg, amelyek elérésekor az N-560-as figyelmeztetõ
hangjelzést ad.

Eljárás
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. A %SpO2 vészjelzés aktuálisan beállított felsõ határértékének
megtekintéséhez nyomja meg az SpO2 vészjelzés határérték
beállító gombját.

2. Nyomja meg a Beállítás felfelé gombot vagy a Beállítás lefelé
gombot a vészjelzési határérték növeléséhez vagy csökkentéséhez.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Megjegyzés: Ha valamely vészjelzési határérték megváltozik a
beállításkori alapértékhez képest, akkor az N-560-as egy
tizedespontot (.) jelez ki a módosított paraméter után.

3. Az aktuális %SpO2 vészjelzés alsó határértékének megtekintéséhez
nyomja meg kétszer az SpO2 határérték beállító gombját.

4. Nyomja meg a Beállítás felfelé gombot vagy a Beállítás lefelé
gombot a vészjelzési határérték növeléséhez vagy csökkentéséhez.
5. A pulzusszámra vonatkozó vészjelzés aktuális felsõ határértékének
megtekintéséhez nyomja meg a pulzusszám vészjelzés-beállító
gombját.
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6. Nyomja meg a Beállítás felfelé vagy a Beállítás lefelé gombot a
vészjelzési határérték növeléséhez vagy csökkentéséhez.
7. A pulzusszámra vonatkozó vészjelzés aktuális alsó határértékének
megtekintéséhez nyomja meg kétszer a pulzusszám vészjelzésbeállító gombját.

8. Nyomja meg a Beállítás felfelé vagy a Beállítás lefelé gombot a
vészjelzési határérték növeléséhez vagy csökkentéséhez.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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A SatSeconds idõtartamának beállítása
Bevezetõ leírás
A SatSeconds funkciójának leírását illetõen lásd: SatSeconds leírása, 92.
oldal.

Eljárás
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. Nyomja meg a SatSeconds vészjelzés határérték gombját. Ekkor
megjelenik a SatSeconds pillanatnyi beállítása.

Megjegyzés:A SatSeconds lehetséges beállításai az Off, 10, 25, 50 és 100
másodperc.
2. A Beállítás felfelé vagy a Beállítás lefelé gomb megnyomásával
választhatja ki a SatSeconds kívánt értékét.
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Az adatport adatátviteli sebességének (baud) beállítása
Bevezetõ leírás
A baudban kifejezett adatátviteli sebesség határozza meg, hogy az N-560as milyen sebességgel továbbítja az adatokat a csatlakoztatott
berendezéshez (nyomtatóhoz vagy számítógéphez). Az adatátviteli
sebességet a csatlakoztatott berendezés képességei határozzák meg.

Eljárás
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. Nyomja le egyszerre az SpO2 vészjelzési határérték gombját ésa
pulzusszám vészjelzési határérték gombját 3 másodpercre.
Ekkor megjelenik az 1. menüopció.

2. Nyomja meg a Beállítás felfelé gombot, amíg meg nem jelenik a 4.
menüopció.
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3. Nyomja meg a SatSeconds vészjelzési határérték gombot. Ekkor
megjelenik a pillanatnyi adatátviteli sebesség, baudban kifejezve.

A kívánt adatátviteli sebesség kiválasztásához nyomja meg a Beállítás
felfelé vagy a Beállítás lefelé gombot. A lehetséges beállítások a
következõk:
•

24 (2400 b/s)

•

96 (9600 b/s)

•

192 alapértelmezett (19 200 b/s).

Az adatport protokolljának beállítása
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. Nyomja le egyszerre az SpO2 vészjelzési határérték gombját és a
pulzusszám vészjelzési határérték gombját 3 másodpercre.
Ekkor megjelenik az 1. menüopció.
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2. Nyomja meg a Beállítás felfelé gombot, amíg meg nem jelenik az 5.
menüopció.

3. Nyomja meg a SatSeconds vészjelzési határérték gombját.
Ekkor megjelenik az aktuálisan érvényes protokoll.

4. A kívánt protokoll kiválasztásához nyomja meg a Beállítás felfelé
vagy a Beállítás lefelé gombot. A lehetséges beállítások a
következõk:
1 – ASCII
2 – Külsõ berendezésekkel való kommunikáció. A külsõ berendezés
illesztésével kapcsolatos útmutatásokat lásd a berendezés
használati útmutatójában.
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A trendre vonatkozó adatok törlése
Ha az N-560-es szokásos monitorozás üzemmódban van:
1. Nyomja le egyszerre és tartsa lenyomva az SpO2 vészjelzési
határérték gombot és a pulzusszám vészjelzési határérték
gombot legalább 3 másodpercre. Ennek hatására megjelenik az 1.
lehetõség.

2. A 2. lehetõség kiválasztásához nyomja meg a Beállítás felfelé
gombot.

3. A SatSeconds vészjelzési határérték gombjának megnyomásával
törölje a trendadatokat.
4. Az N-560-as három sípolással jelzi, hogy az adatok törlése
megtörtént.
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Trendadatokkal kapcsolatos mûveletek
A beteg értékének elsõ alkalommal történõ mérésétõl kezdve 4
másodperces idõközönként trendadatok (adatpontok) kerülnek tárolásra a
mûszer memóriájában. A trendadatok között maximálisan 50 vészjelzési
határérték-módosítás tárolására is lehetõség van. Az N-560-as legfeljebb
24 órányi trendadatot képes tárolni.
Ha a gombelem lemerül vagy eltávolítják, az N-560-asban tárolt
trendadatok elvesznek. A gombelem a fõ áramköri lapon található.
VIGYÁZAT: A vészjelzési határértékek módosítása a trendmemória
kapacitását veszi igénybe. A vészjelzések határértékeit ezért csak
szükség esetén ajánlatos módosítani.

Megjegyzés: A trendmemória mindig az utolsó 24 óra adatait tárolja, az
újonnan rögzített adatok folyamatosan felülírják a régebbieket. Az N-560as mindaddig rögzíti az adatpontokat, ameddig az N-560-as be van
kapcsolva, és emellett megtörtént a beteg kezdeti mérésére. Ha nincs
szenzor csatlakoztatva az N-560-ashoz vagy a beteghez, akkor a mûszer
„üres” adatokat gyûjt. Az „üres” adatok felülírják a korábbi
betegadatokat, ha a memória betelik. Ezért ha szükség van a beteg
korábbi adatainak a megõrzésére, akkor mindeképpen ki kell kapcsolni az
N-560-ast, amikor éppen nem végzi a beteg monitorozását, és a
trendmemóriát le kell tölteni, mielõtt betelik és felülírja a régi adatokat
újakkal (vagy „üres” adatokkal).
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Trendadatok
A trendadatokkal kapcsolatos információkat az N-560-as adatportján
keresztül, a kijelzett menüben szereplõ opciók használatával lehet
elõhívni vagy törölni.
A menüopciók eléréséhez nyomja le egyszerre az SpO2 vészjelzési
határérték gombot ésa pulzusszám vészjelzési határérték gombot
amíg az 1. menüopció meg nem jelenik a kijelzõn.

Ezt követõen a Beállítás felfelé és a Beállítás lefelé gombbal tud
végigmenni a rendelkezésre álló menüopciókon az alábbiaknak
megfelelõen:

#1: Trend nyomtatása
Lehetõvé teszi a meglévõ trendadatok kinyomtatását. A kimeneti adatok
megtekinthetõk egy PC-n a Hyper Terminal programmal. Nyomja meg a
SatSeconds vészjelzési határérték gombját a nyomtatás
megkezdéséhez. Lásd: Trendadatok kinyomtatása, 61. oldal.

#2: Trend törlése
Törli a meglévõ trendadatokat. Elindításához nyomja meg a
SatSeconds vészjelzési határérték gombot.
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#3: Nem használatos

#4: Átviteli sebesség (baud)
Lehetõvé teszi különféle nyomtatók összekapcsolását. Lásd: Az adatport
adatátviteli sebességének (baud) beállítása, 41. oldal. A választható
adatátvitelis sebességek a következõk:
•

24 (2400 baud)

•

96 (9600 baud)

•

192 alapértelmezett (19 200 baud)

#5: Adatporton keresztüli nyomtatás
A következõk közül választhat:

1. lehetõség
Nyomtatás ASCII-karakterekkel.

2. lehetõség
Külsõ berendezéssel való kommunikáció Az illesztéssel kapcsolatos
útmutatásokról lásd a külsõ berendezés felhasználói kézikönyvét.
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Áttekintés
A betegre vonatkozó adatok elõhívhatók az N-560-as mûszer hátulján
található adatportra csatlakoztatott PC vagy soros nyomtató segítségével.
Ha az N-560-ast nyomtatóhoz vagy PC-hez csatlakoztatja, klinikai
alkalmazása elõtt ellenõrizze a megfelelõ mûködést. Mind az N-560-ast,
mind a nyomtatót vagy a számítógépet földelt hálózati aljzathoz kell
csatlakoztatni. Az N-560-as protokollt ASCII-re kell beállítani.
Az N-560-as adatportjára csaltakoztatott bármely nyomtatónak vagy
PC-nek rendelkeznie kell az IEC 60950. számú szabvány szerinti
tanúsítvánnyal. A berendezések bármely kombinációjának teljesítenie
kell az IEC 60601-1-1. sz. szabvány rendszerkövetelményeit. Az a
személy, aki a kimeneti adatporthoz nyomtatót vagy számítógépet
csatlakoztat, orvosi rendszer konfigurálását végzi, ennek megfelelõen
felelõs azért, hogy a rendszer megfeleljen az IEC 60601-1-1. sz.
rendszerszabvány és az IEC 60601-1-2. számú, elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó rendszerszabvány követelményeinek.

Csatlakoztatás az adatportra
Az N-560-as adatportja nyomtatóra vagy számítógépre csatlakoztatható
egy AMP csatlakozóval (AMP alkatrész-szám: 747538-1.), foglalattal
(AMP alkatrész-szám: 1-747579-2.) és megfelelõ tûkkel (AMP alkatrészszám: 66570-2.) ellátott kábel segítségével. A kábel hossza nem
haladhatja meg a 7,6 métert. A külsõ információtechnikai eszköznek az
UL-1950., illetve az IEC-60950. sz. szabvány szerinti tanúsítvánnyal kell
rendelkeznie.
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A kábelnek Belden típusú (Belden-alkatrészszám: 9609) vagy azzal
egyenértékû, 100%-os fedést biztosító fonott árnyékolással rendelkezõ
kábelnek kell lennie. Az árnyékolásnak 360 fokban (körkörösen) kell
csatlakoznia az N-560-as DB-15-ös csatlakozójának fém burkolatához és
a számítógép vagy a soros nyomtató csatlakozójához. A kábelt ne hajlítsa
meg éles szögben, mert ez elszakíthatja vagy eltörheti az árnyékolást.
Használat során semmilyen hardveres áramlásszabályzásra nem kerül sor.
ASCII-üzemmódban az XON/XOFF áramlásszabályzás azonban
támogatva van.

Az adatport tûkivezetései
A TXD az adatátviteli vonalnak, az RXD pedig az adatfogadási vonalnak
felel meg.
Az adatport tûkivezetéseinek elrendezését az 1 táblázat tartalmazza.
1. táblázat: Az adatport tûkivezetései
Tû

50

Jel megnevezése

1

RXD+ (RS-422-es pozitív bemenet)

2

RXD (RS-232-es bemenet)

3

TXD (RS-232-es kimenet)

4

TXD+ (RS-422 pozitív kimenet)

5

Jel földelése (elkülönülten a földeléstõl)

6

NC (Nincs kapcsolat)

7

Alaphelyzetben nyitva (relézáráskor nõvérhívás,
alaphelyzetben nyitva)

8

Alaphelyzetben zárva (relézáráskor nõvérhívás,
Alaphelyzetben zárva)

9

RXD- (RS-422-es negatív kimenet)

10

Jel földelése (elkülönülten a földeléstõl)

Az adatport használata
1. táblázat: Az adatport tûkivezetései (Folytatás)
Tû

Jel megnevezése

11

Nõvérhívás (RS-232-es szintû kimenet)

12

TXD- (RS-422-es negatív kimenet)

13

NC

14

NC

15

Általános nõvérhívás

A tûk elrendezését (az N-560-as hátsó paneljén látható módon) a 3. ábra
mutatja. A vezetõ védõburkolat a számítógéphez vagy nyomtatóhoz
történõ csatlakoztatáskor földelésre kerül.

3. ábra: Az adatport tûinek elrendezése

A 2., 3., 5. és 11. tû RS-232-es formátumban szolgáltat adatokat.
Az 1., 4., 9. és 12. tû RS-422-es formátumban szolgáltat adatokat. A
TXD+ és a TXD- a differenciál adattovábbító pár. Az RXD+ és az RXDa differenciál adatfogadó pár.
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Az adatport beállítása
Bevezetõ leírás
Az adatport beállítási eljárásával konfigurálható az N-560-as adatport
adatátviteli sebessége és protokollja.

Eljárás
Ha az N-560-as szokásos monitorozási üzemmódban van:
1. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva az SpO2 vészjelzési
határérték és a pulzusszám vészjelzési határérték gombot
legalább 3 másodpercen át. Ekkor megjelenik az 1. lehetõség.

2. Nyomja meg a Beállítás felfelé gombot, amíg meg nem jelenik az 4.
menüopció.
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3. A 4. menüopció kiválasztásához nyomja meg a SatSeconds
vészjelzési határérték gombját. Ekkor megjelenik a kiválasztott
átviteli sebesség, baudban kifejezve.

Megjegyzés: A választható értékek a következõk:
•
•
•

24 = 2400 baudráta
96 = 9600 baudráta
192 = 19 200 baudráta

4. A kívánt adatátviteli sebesség kiválasztásához nyomja meg a
Beállítás felfelé vagy a Beállítás lefelé gombot.
5. A kívánt adatátviteli sebesség mentéséhez nyomja meg a
SatSeconds vészjelzési határérték gombot.

6. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva az SpO2 vészjelzési
határérték és a pulzusszám vészjelzési határérték gombot
legalább 3 másodpercen át. Ekkor megjelenik az 1. lehetõség.
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7. Nyomja meg a Beállítás felfelé gombot, amíg meg nem jelenik az 5.
menüopció.

8. Az 5. menüopció kiválasztásához nyomja meg a SatSeconds
vészjelzési határérték gombot. Ekkor megjelenik a kiválasztott
protokoll.

Megjegyzés:A választható értékek a következõk:
•

1 = Valós idejû ASCII

•

2 = Külsõ berendezésekkel való kommunikáció. Az illesztésre
vonatkozó útmutatásokat lásd a külsõ berendezés felhasználói
kézikönyvében.

9. A kívánt protokoll megjelenítéséhez nyomja meg a Beállítás felfelé
vagy a Beállítás lefelé gombot.

54

Az adatport használata
10. A kívánt protokoll mentéséhez nyomja meg a SatSeconds
vészjelzési határérték gombot.

A nõvérhívó interfész
FIGYELEM: A nõvérhívót nem szabad elsõdleges vészjelzési
forrásként használni. A pulzoximéter hallható és látható
vészjelzéseinek és a klinikai tüneteknek együttesen kell felhívniuk az
egészségügyi személyzet figyelmét arra, hogy veszélyállapot áll fenn.

FIGYELEM: A nõvérhívó nem mûködik, ha a pulzoximéter
vészjelzései el vannak némítva.
Vigyázat: A nõvérhívó funkciót az adott intézményben való üzembe
helyezést követõen tesztelni kell. A nõvérhívót minden alkalommal
ellenõrizni kell, ha az N-560-as pulzoximétert olyan helyen
használják, ahol nõvérhívó mûködik. Ha a csatlakoztatott OXIMAX
szenzor lekapcsolásra kerül a betegrõl, akkor az N-560-as
pulzuskeresõ üzemmódban marad egy ideig, és ekkor a készülék
%SpO2 és pulzusszám kijelzõjén 3 vonal látható (---). A nõvérhívó
funkció ellenõrzésének egyik módja, ha a felhasználó vészjelzést
kiváltó körülményt hoz létre (például leválasztja a szenzort) és
ellenõrzi, hogy az adott egység nõvérhívó rendszere bekapcsol-e.
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Az N-560-as nõvérhívó funkciója akkor üzemképes, ha az N-560-as
áramot kap a hálózati váltóáramról vagy az akkumulátorról. Az N-560-as
nõvérhívó funkciója akkor mûködik együtt az intézmény nõvérhívó
rendszerével, ha a készülék hallható vészjelzést ad.
Az N-560-as két különbözõ nõvérhívó interfésszel rendelkezik: egy
RS-232-es formátumú és egy relézárásos interfésszel. Mindkét interfész
akkor mûködtethetõ, ha az N-560-as akár a hálózati váltóáramról, akár az
akkumulátorról áramot kap.
A távoli hely minden esetben jelzést kap, ha vészjelzés hallható. Ha a
hallható vészjelzést kikapcsolták vagy elnémították, a nõvérhívó funkció
szintén ki lesz kapcsolva.
Az adatporton lévõ 11. tû adja az RS-232-es szintû nõvérhívó jelet, az 5.
vagy a 10. pedig a földelést (lásd: 1 táblázat, 50. oldal). Ha nem áll fenn
vészjelzést kiváltó körülmény, a 10. és a 11. tû között az egyenáramú
feszültség -5 és -12 V között változik. Minden alkalommal, amikor az
N-560-as vészjelzést kiváltó állapotot észlel, a 10. és a 11. tû között +5 és
+12 V közötti kimenõ egyenfeszültség keletkezik. Ez az alapértelmezés
szerinti állapot (alaphelyzetben alacsony). Az alapértelmezett állapot
módosítására szervizmenü áll rendelkezésre. Az eljárással kapcsolatosan
lásd az N-560-as szervizkönyvét.
A 7. és a 15. tû olyan relét biztosít, amely zár, ha az N-560-as vészjelzést
hallat. A 8. és a 15. tû olyan relét biztosít, amely kinyit, ha vészjelzés
hallható. A 15. tû közös vezeték mindkét relé számára.
Megjegyzés:Ha a relé zárva van, az ellenállás értéke körülbelül 27 ohm.
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Az RS-232 nõvérhívó polaritásának beállítása
A nõvérhívó polaritását be lehet állítani az N-560-as vészjelzése során
keletkezõ kis vagy nagy intenzitású jelre. Az RS-232-es nõvérhívó
polaritásának a beállítását lásd az N-560-as szervizkönyvében.

Az alaphelyzetben zárt/nyitott nõvérhívó relék beállítása
Az adatport 7. és 15. tûje olyan relét biztosít, amely zár (névlegesen 27
ohm), ha az N-560-as vészjelzést hallat. A 8. és a 15. tû olyan relét
biztosít, amely nyit, ha vészjelzés hallható. A 15. tû közös vezeték
mindkét relé számára. A relé attól függetlenül mûködik, hogy az N-560as hálózatról vagy akkumulátorról üzemel-e.
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Az N-560-as valós idejû adatainak kinyomtatása
A valós idejû adatok továbbítása az N-560-as hátulsó részén lévõ
adatportra folyamatosan történik. A betegre vonatkozó adatok az
adatportra számítógépet vagy soros nyomtatót csatlakoztatva érhetõk el.
Miközben a nyomtatáshoz vagy a kijelzéshez a valós idejû adatok
továbbítása folyamatosan történik a nyomtatóra vagy a számítógépre, 2
másodpercenként új sor nyomtatódik/jelenik meg a kijelzõn. Az oszlopok
fejlécének a nyomtatása/megjelenítése 25 soronként, illetõleg az oszlop
fejlécében lévõ érték módosulásakor ismétlõdik.
Megjegyzés: Ha megszakad a kimenõ adatok továbbítása, az N-560-ast ki
kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni.
Ha az N-560-ast nyomtatóhoz vagy PC-hez csatlakoztatja, a klinikai
alkalmazás elõtt ellenõrizze a megfelelõ mûködést. Mind az N-560-ast,
mind a nyomtatót vagy a számítógépet földelt hálózati aljzathoz kell
csatlakoztatni.
Az N-560-as adatportjára csatlakoztatott nyomtatónak vagy PC-nek
rendelkeznie kell az IEC 60950. számú szabványa szerinti tanúsítvánnyal.
A berendezések bármely kombinációjának teljesítenie kell az IEC
60601-1-1. sz. szabvány rendszerkövetelményeit. Az a személy, aki a
kimeneti adatporthoz nyomtatót vagy számítógépet csatlakoztat, orvosi
rendszert konfigurál, ennek megfelelõen felelõs azért, hogy a rendszer
megfeleljen az IEC 60601-1-1. sz. rendszerszabvány és az IEC
60601-1-2. számú, elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó
rendszerszabvány követelményeinek.

N-560 Felhasználói kézikönyv

59

Nyomtatás

1 – Adatport csatlakozója

1. Csatlakoztassa a soros nyomtatót az N-560-as adatportjának
csatlakozójához (1).
2. Kapcsolja be a nyomtatót.
3. Csatlakoztassa az N-560-as mûszert egy váltóáramú hálózati aljzatba.
4. Kapcsolja be az N-560-as mûszert.
A nyomtató elkezdi nyomtatni a valós idejû trendadatokat, illetve a
számítógép 2 másodpercenként egy soros sebességgel megkezdi a valós
idejû adatok kijelzését.
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4. ábra: Valós idejû adatok nyomtatása

Trendadatok kinyomtatása
A trendadatok kinyomtatása a kijelzett valós idejû adatokéval azonos
formátumban történik. Az egyetlen különbség az, hogy a „TREND”
felirat jelenik meg a felsõ sorban a „CRC: XXXX” szoftver-ellenõrzési
szám helyett, valamint nincs „Status” oszlop.
A mért adatok 4 másodperces idõközönként jelennek meg. Az egyes
sorokban szereplõ értékek a 4 másodperces idõszak alatt történt mérések
átlagai.
A nyomtatás végén az „Output Complete” [Kimenet továbbítása
befejezõdött] sor jelzi, hogy az adattovábbítás sikeres volt. Ha nem
jelenik meg az „Output Complete” sor, akkor a készülék esetleg az adatok
sérülését észlelte, ezért a kapott adatokat figyelmen kívül kell hagyni.
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5. ábra: Trendadatok nyomtatása

Ha a trendadatok nyomtatása elkezdõdött, az N-560-as mûszert ki kell
kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni ahhoz, hogy az új trendnyomtatás
kezdetét vehesse.

Oszlopok fejlécei

Az oszlopok fejlécének a nyomtatása/megjelenítése 25 soronként,
illetõleg az oszlop fejlécében lévõ érték módosulásakor ismétlõdik.
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Adatforrás

A fenti fehérrel kiemelt keretben szereplõ adat az N-560-as típusszámát,
ez esetben az N-560-at mutatja.

Eszköz/szoftver verziója

A következõ adatmezõ a szoftver verziójáról (1.00.00. verzió) és egy
ellenõrzési számról (CRC: XXXX) tájékoztatja a felhasználót. Rendes
körülmények között ezen számok egyike sem változhat a készülék
mûködtetése során. A számok akkor módosulhatnak, ha az N-560-ast
szervizelik és ennek során szoftverfrissítés történik.

Vészjelzési határértékek

A felsõ sorban lévõ utolsó adatmezõ jelzi a %SpO2 és a pulzusszám (PR) alsó
és felsõ vészjelzési határértékeit, valamint a SatSeconds vészjelzõ beállítását
(OFF [kikapcsolva]). ASatSeconds beállítása lehet OFF, 10, 25, 50 vagy 100,
a SatSeconds vészjelzési beállításaitól függõen. A fenti példában az SpO2-re
vonatkozó vészjelzés alsó határértéke 85%, a felsõ pedig 100%. A
pulzusszám vészjelzési határértékei percenként 40, illetve 170 szívverés. A
SatSeconds vészjelzési határértéke kikapcsolt (off) állapotban van.
N-560 Felhasználói kézikönyv
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Az N-560-as üzemmódja

Az N-560-as üzemmódja ADULT (felnõtt).

Adatoszlopok fejlécei

A tényleges oszlopfejlécek az oszlopfejléc harmadik sorában vannak. A
táblázatban szereplõ betegadatok balról jobbra haladva a következõk: az
adott sorhoz tartozó betegadatok rögzítésének idõpontja, az adott
pillanatban mért %SpO2 -érték, a pillanatnyi pulzusszám, a pillanatnyi
pulzusamplitúdó (PA), valamint az N-560-as mûködési állapota.

Idõpont

Az idõpont oszlop mutatja az N-560-as valós idejû óráját. Az N-560-as
valós idejû órájának beállításával kapcsolatosan lásd az N-560-as
szervizkönyvét.
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Betegadatok

A betegadatokat a fenti ábra kiemelt részei jelzik. A paraméterek értékei
közvetlenül az adott paraméter fejléce alatt van feltüntetve. A fenti
példában a %SpO2 értéke 100, a pulzusszám pedig percenként 190.
Csillag utal arra, ha a paraméter kívül esik a beállított határértékeken. Ha
valamely paramétert illetõen nem áll rendelkezésre adat, a kijelzõn három
szaggatott vonal (- - -) látható.
A PA a pulzusamplitúdót jelenti. Értéke 0 és 254 között változhat. Ehhez
az értékhez nem tartoznak vészjelzési paraméterek. Az érték használható
trendre vonatkozó információként annak meghatározásához, hogyan
változott a pulzustérfogat, a relatív pulzuserõsség vagy a keringés.

Mûködési állapot

A Status oszlop a vészjelzést kiváltó állapotokat és az N-560-as mûködési
állapotát mutatja. Ebben a példában a „PH” felirat a magas pulzuszámot
(Pulse Hight) jelenti, azaz a pulzusszám túllépte a felsõ vészjelzési
határértéket. Az egyes állapotok kódját az alábbi felsorolás tartalmazza.
Egyszerre összesen négy kódot lehet kijelezni a Status oszlopban.
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Kód

Jelentés

AO

Vészjelzés kikapcsolva

AS

Vészjelzés elnémítva

LB

Akkumulátor lemerült

LM

Pulzusérzékelés elvesztése
interferenciával

LP

Pulzusérzékelés elvesztése

MO

Interferencia érzékelve

PH

Vészjelzés pulzusszám felsõ
határértékének túllépése miatt

PL

Pulzusszám a vészjelzés alsó
hatáértékénél alacsonyabb

PS

Pulzus keresése

SH

Telítettség a felsõ vészjelzési
határértéket meghaladja

SL

Telítettség a felsõ vészjelzési
határértéket meghaladja

SD

Szenzor szétkapcsolva

SO

Szenzor kikapcsolva

Megjegyzés: A szenzor szétkapcsolása és a szenzor kikapcsolása esetén
három szaggatott vonal (- - - ) is megjelenik a nyomtatás
Betegadatok részében.
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Szenzorok és tartozékok

Szenzor kiválasztása
FIGYELEM: Használat elõtt figyelmesen olvassa el a szenzor
használati utasítását, beleértve az összes figyelmeztetést,
óvintézkedést és útmutatást.

FIGYELEM: Ne használjon sérült szenzort vagy pulzoximéterkábelt. Ne használjon olyan szenzort, amelynek az optikai alkatrészei
szabadon vannak.

FIGYELEM: Az N-560-as mûszerhez kizárólag a Nellcor szenzorait
és pulzoximéter-kábeleit használja. Más típusú szenzorok és
pulzoximéter-kábelek használata esetén elõfordulhat, hogy az N-560as nem nyújt megfelelõ teljesítményt.

FIGYELEM: A szenzor hosszúságának megnövelésére csak egy
pulzoximéter-kábelt használjon. Egynél több pulzoximéter-kábel
használata hátrányosan befolyásolhatja a teljesítményt. Ne
csatlakoztasson a szenzor portjához olyan kábelt, ami számítógéphez
való.

FIGYELEM: A pulzoximéter által leolvasott értékeket és
pulzusjeleket befolyásolhatják bizonyos környezeti feltételek, a
szenzor alkalmazása során elkövetett hibák és a betegek bizonyos
állapotai.
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FIGYELEM: Az SpO2 szenzor nem megfelelõ módon vagy
idõtartamon keresztül való alkalmazása szöveti károsodást okozhat.
A szenzor helyét ellenõrizze a szenzorhoz mellékelt használati
utasításban foglaltak szerint.

FIGYELEM: Ne merítse folyadékba és ne nedvesítse be a szenzort.
A szenzor kiválasztása során vegye figyelembe a beteg testsúlyát és
fizikai aktivitását, a perfúzió minõségét, a szenzor felhelyezéséhez
rendelkezésre álló helyeket, a sterilitás esetleges szükségességét, valamint
a monitorozás várható idõtartamát. További információkért olvassa el a 2
táblázatot vagy lépjen kapcsolatba a Nellcor helyi képviseletével.
Az N-560-assal használható szenzorok teljes jegyzékét lásd a szenzor
pontosságát ismertetõ táblázatban az alábbi internetes címen:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html

A szenzor sterilizálására vonatkozó eljárásokat lásd az adott szenzor
használati utasításában (DFU).
2. táblázat: Nellcor típusú oximéter-szenzorok típusai és betegtesttömegek

OXIMAX szenzor
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Modell

Beteg testmérete
>=nagyobb mint
<=kisebb mint

OXIMAX MAX-FAST öntapadós
homlokszenzor, egyszer használatos

MAX-FAST

>10 kg (>22 lbs)

OXIMAX Softcare nem öntapadós
szenzor, egyszer használatos,
koraszülötteknek

SC-PR

<1,5 kg (<3,3 lbs)

OXIMAX Softcare nem öntapadós
szenzor, egyszer használatos,
újszülötteknek

SC-NEO

1,5–5 kg (3,3–11 lbs)

OXIMAX Softcare nem öntapadós
szenzor, egyszer használatos,
felnõtteknek

SC-A

>40 kg (>88 lbs)

Szenzorok és tartozékok
2. táblázat: Nellcor típusú oximéter-szenzorok típusai és betegtesttömegek (Folytatás)

OXIMAX szenzor

Modell

Beteg testmérete
>=nagyobb mint
<=kisebb mint

OXIMAX öntapadós szenzor, egyszer
használatos – felnõtteknek

MAX-A

>30 kg (>66 lbs)

OXIMAX öntapadós szenzor, egyszer
használatos – felnõtteknek, hosszabb
kábel 91,5 cm

MAX-AL

>30 kg (>66 lbs)

OXIMAX öntapadós szenzor, egyszer
használatos – újszülötteknek /
felnõtteknek

MAX-N

<3 kg vagy >40 kg
(<6,6 lbs vagy >88 lbs)

OXIMAX öntapadós szenzor, egyszer
használatos – gyermekeknek

MAX-P

10-tõl 50 kg-ig (22–
110 lbs)

OXIMAX öntapadós szenzor, egyszer
használatos – csecsemõknek

MAX-I

3–20 kg (6,6–44 font)

OXIMAX öntapadós szenzor, egyszer
használatos – felnõtteknek, orra

MAX-R

>50 kg (>110 lbs)

OXIMAX OxiCliq® nem öntapadós,
egyszer használatos – felnõtteknek,
újrafelhasználható kábellel

OxiCliq A

>30 kg (>66 lbs)

OXIMAX OxiCliq nem öntapadós,
egyszer használatos – újszülötteknek /
felnõtteknek, újrafelhasználható kábel

OxiCliq N

<3 kg vagy >40 kg
(<6,6 lbs vagy >88 lbs)

OXIMAX OxiCliq nem öntapadós,
egyszer használatos – gyermekeknek,
újrafelhasználható kábel

OxiCliq P

10-tõl 50 kg-ig (22 –
110 lbs)

OXIMAX OxiCliq nem öntapadós,
egyszer használatos – csecsemõknek,
újrafelhasználható kábel

OxiCliq I

3–20 kg (6,6–44 font)

OXIMAX Durasensor® ujjra csiptethetõ
szenzor, újrafelhasználható, felnõtteknek

DS-100A

>40 kg (>88 lbs)

OXIMAX Oxiband® szenzor,
újrafelhasználható, újszülötteknek /
felnõtteknek

OXI-A/N

<3 kg vagy >40 kg
(<6,6 lbs vagy >88 lbs)

OXIMAX Oxiband szenzor,
újrafelhasználható, gyermekeknek /
csecsemõknek

OXI-P/I

3–40 kg
(6,6–88 lbs)
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2. táblázat: Nellcor típusú oximéter-szenzorok típusai és betegtesttömegek (Folytatás)

OXIMAX szenzor
OXIMAX Dura-Y® több helyen
alkalmazható szenzor,
újrafelhasználható

Modell

Beteg testmérete
>=nagyobb mint
<=kisebb mint

D-YS

>1 kg (>2,2 lbs)

D-YSE

>30 kg (>66 lbs)

D-YSPD

3 kg–40 kg (6,6–88 lbs)

Dura-Y szenzorral használandó:
Fülcsiptetõ (nem steril,
újrahasználható)
Pedi-CheckTMgyermekeknek –
csiptetõ (újrafelhasználható, nem
steril)

Biokompatibilitási vizsgálat
A Nellcor típusú OxiMax szenzor biokompatibilitási vizsgálatára az ISO
10993-1. szabvány Orvosi eszközök biológiai értékelése, 1. rész:
értékelés és vizsgálat c. fejezete alapján került sor. Értékelés és tesztelés
Az OxiMax szenzor az ajánlott biokompatibilitási vizsgálaton megfelelt,
ennélfogva eleget tesz az ISO 10993-1. sz. szabvány követelményeinek.

Opcionálisan beszerezhetõ tartozékok
Számos opcionálisan beszerezhetõ tartozék kapható az N-560-ashoz.
A tartozékokkal kapcsolatos információkért hívja a Nellcor Mûszaki
Szolgáltatási Osztályát az 1.800.635.5267-es számon, vagy keresse fel a
Nellcor helyi képviseletét.
•
•

Látható vészjelzõ
Infúziós állványhoz való felfogató keret

Az N-560-ashoz kapható tartozékok jegyzékét az Interneten lásd az alábbi címen:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/Apartweb/main/
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Riasztó fényjelzõ
Az N-560-as mûszerhez riasztó fényjelzõ kapható, amely visszahajtható
szalaggal rögzíthetõ az N-560-as tetejére. A riasztó fényjelzõ az N-560-as
hátulsó részéhez csatlakozik.
VIGYÁZAT: Az N-560-as mûszert a riasztó fényjelzõ
csatlakoztatása, illetve leválasztása esetén ki kell kapcsolni.

1 – Látható vészjelzõ
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Infúziós állványhoz való felfogató keret
Az N-560-as mûszerhez kapható infúziós állványhoz való felfogató keret,
amellyel a mûszer infúziós állványhoz rögzíthetõ. Az infúziós állványhoz
való felfogató keret az N-560-as hátsó részéhez van erõsítve.
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A teljesítménnyel kapcsolatos
megfontolások

FIGYELEM: A pulzoximéter által leolvasott értékeket és a
pulzusjeleket befolyásolhatják bizonyos környezeti feltételek, a
szenszor alkalmazása során elkövetett hibák és a betegek bizonyos
állapotai. A konkrét biztonsági információkkal kapcsolatosan lásd a
kézikönyv megfelelõ fejezeteit.

A teljesítmény ellenõrzése
Az N-560-as típusú készülék teljesítményét a szervizkönyv A
teljesítmény ellenõrzése c. fejezetében leírt eljárások végrehajtásával
lehet ellenõrizni. Ezeket az eljárásokat szakképzett szervizszemélyzettel
kell elvégeztetni az N-560-as mûszer klinikai körülmények között történõ
elsõ használatba vételét megelõzõen.

Az N-560-as teljesítményével kapcsolatos megfontolások
A beteg bizonyos állapotai befolyásolhatják az N-560-as mérési
eredményeit, és a pulzusjel érzékelésének elvesztését okozhatják.
Pontatlan méréseket okozhatnak a következõk:
•

a beteg erõteljes mozgása

•

vénás pulzálás

•

intravascularis festékek, például indocianinzöld vagy metilénkék

•

defibrilláció
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Diszfunkcionális haemoglobinok
A diszfunkcionális hemoglobinok, mint például a karboxi-hemoglobin, a
methemoglobin és a sulfohemoglobin, nem képesek oxigént szállítani.
Elõfordulhat, hogy az SpO2-értékek normálisnak látszanak; ennek
ellenére a beteg hypoxiás lehet, mert kevesebb haemoglobin áll
rendelkezésre az oxigén szállításához. A pulzoximetrián kívül további
vizsgálatok javasoltak.

Anémia
Az anémia az artériás vér csökkent oxigéntartalmát okozza. Habár az
SpO2-értékek normálisnak látszhatnak, az anémiás beteg hypoxiás lehet.
Az anaemia kezelése javíthatja az artériás vér oxigéntartalmát.
Elõfordulhat, hogy a pulzoximéter nem képes mérni az SpO2értéket, ha a
hemoglobin szintje 5 mg/dl alá esik.

Telítettség
Az N-560-as készülék csak 1 és 100% közötti telítettségi szinteket képes
mérni.

Pulzusszám
Az N-560-as csak a 20–250 tartományba esõ percenkénti pulzusszámot
képes mérni. A percenkénti 20 és 250 szívverés közötti tartományon kívül
esõ pulzusszámok a tartományba esõ legközelebbi értékként jelennek meg.
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A szenzor teljesítményével kapcsolatos megfontolások
FIGYELEM: A pulzoximéter által leolvasott értékeket és a
pulzusjeleket befolyásolhatják bizonyos környezeti feltételek, a
szenzor alkalmazása során elkövetett hibák és a betegek bizonyos
állapotai.
Pontatlan méréseket okozhatnak a következõk:
•

a szenzor helytelen alkalmazása

•

a szenzor olyan végtagon való használata, amelyen
vérnyomásmérõ mandzsetta, artériás katéter vagy branül van

•

környezeti fény

•

a beteg erõteljes mozgása

A pulzusjel érzékelésének elvesztését az alábbiak okozhatják:
•

a szenzort túl szorosan helyezték fel

•

vérnyomásmérõ mandzsettát fújtak fel ugyanazon a végtagon,
mint amelyre a szenzor csatlakoztatva van

•

a szenzortól proximálisan artériás elzáródás lépett fel

Kizárólag a Nellcor által gyárott szenzorokat és szenzorkábeleket
használja!
FIGYELEM: A megadottaktól eltérõ tartozékok, szenzorok és
kábelek használata az emisszió növekedését és/vagy a zavarvédettség
csökkenését okozhatja, valamint pontatlanok lehetnek az N-560-as
pulzoximéter által mért értékek.
Megfelelõ szenzort válasszon, alkalmazza az elõírásoknak megfelelõen és
tartson be a szenzorhoz mellékelt használati utasításban olvasható összes
figyelmeztetést és óvintézkedést. A szenzor alkalmazási helyét tisztítsa meg,
és távolítson el róla mindenféle anyagot, például körömlakkot. Rendszeresen
ellenõrizze, hogy a szenzor megfelelõ helyzetben van-e a betegen.
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FIGYELEM: Szövetkárosodást idézhet elõ, ha nem megfelelõ módon
vagy nem megfelelõ idõtartamon keresztül használja az SpO2szenzort. A szenzor alkalmazási helyét ellenõrizze a szenzorhoz
mellékelt használati utasításban foglaltak szerint.
Erõs környezeti fényforrások, például a mûtõlámpák (különösen a xenon
fényforrást alkalmazók), a bilirubin-lámpák, a fluoreszcens fények, az
infravörös fûtõlámpák és a közvetlen napfény hátrányosan
befolyásolhatja az SpO2 szenzor mûködését. A környezeti fény okozta
interferencia megelõzése érdekében ügyeljen rá, hogy a szenzor
alkalmazása megfelelõ módon történjen, és takarja le a szenzort
átlátszatlan anyaggal.
Vigyázat: Ha erõs környezeti megvilágítás mellett nem takarja le a
szenzort átlátszatlan anyaggal, akkor pontatlan mérési eredményeket
kaphat.
Amennyiben a beteg mozgása gondot okoz, ennek kiküszöbölésére
próbálkozzon az alábbi megoldások valamelyikével.
•

ellenõrizze, hogy a szenzor helyesen és stabilan van-e elhelyezve

•

helyezze át a szenzort mozgásnak kevésbé kitett helyre

•

használjon öntapadós OXIMAX szenzort, ami jobb érintkezést
biztosít a beteg bõrével

•

használjon új, friss öntapadós bevonattal rendelkezõ szenzort

•

Amennyire lehet, próbálja a beteget mozdulatlan állapotban
tartani.

Amennyiben a gyenge perfúzió rontja a teljesítményt, vegye fontolóra az
OXIMAX MAX-R szenzor használatát. Ez a szenzor az orrsövény elülsõ
ethmoidalis artériáján végzi a méréseket, amelyet az artéria carotis interna
táplál, így akkor is képes méréseket végezni, ha a perifériás perfúzió
viszonylag gyenge.

76

Kezelõi menü

Kezelõi menü
Ez a kezelõi menü gyors áttekintést ad az N-560-as mûszer funkcióiról. A
félkövérrel szedett funkciók az alapértelmezés szerinti beállítások.
3. táblázat: Kezelõi menü
Menü

Almenü

1

-

Trendnyomtatás (csak
táblázatos N-560-as
trend)

Trendadatok
kinyomtatása, 61. oldal

2

-

Trend törlése

A trendre vonatkozó
adatok törlése, 44. oldal

3

-

Nyelv angol

-

4

-

Adatátviteli sebesség:

Az adatport adatátviteli
sebességének (baud)
beállítása, 41. oldal

-

24

2400 baud

-

-

96

9600 baud

-

-

192

19200 baud

-

5

-

Adatport protokollja:

Az adatport
protokolljának
beállítása, 42. oldal

-

1

ASCII

-

-

2

Külsõ berendezéssel
való kommunikáció

Az illesztésre vonatkozó
útmutatásokat lásd a
külsõ berendezés
felhasználói
kézikönyvében.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Hibaelhárítás

FIGYELEM: Ha nem biztos a mérés pontosságát illetõen, ellenõrizze
egyéb eszközzel a beteg vitális paramétereit, majd gyõzõjön meg róla,
hogy az N-560-as megfelelõen mûködik-e.

FIGYELEM: A burkolatot kizárólag szakképzett szervizszemélyzet
távolíthatja el. A mûszer belsejében nincsenek a felhasználó által
szervizelhetõ alkatrészek.
VIGYÁZAT: Tilos az N-560-as mûszerre, annak tartozékaira,
csatlakozóira, kapcsolóira vagy a nyílásokba bármilyen folyadékot
permetezni vagy önteni.

Hibakódok
Ha az N-560-as hibát észlel, elõfordulhat, hogy az „EEE” betûk után egy
hibakód jelenik meg.

Ha hibakód jelenik meg, kapcsolja ki az N-560-ast, várjon 10
másodpercig, majd ismét kapcsolja be a mûszert. Ha van hibakód szerepel
a 4 táblázatban, akkor kövesse az ott leírt tennivalókat. Ha a hibajelenség
így nem javítható ki, akkor értesítse a szervizszemélyzetet. Ha a hibakód
nem szerepel a 4 táblázatban, értesítse a szervizszemélyzetet.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Hibaelhárítás
Ha az N-560-as hibás csatlakoztatott szenzort észlel, akkor megjeleníti a
„Sen Err” [Szenzorhiba] hibakódot. A szenzort ki kell cserélni és az
N-560-as mûszert újra kell indítani.

4. táblázat: Hibakódok
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Hibakód

Intézkedés

513

1 – Töltse fel az akkumulátort.
2 – Értesítse a szervizszemélyzetet.

514

1 – Indítsa újra az N-560-ast.
2 – Értesítse a szervizszemélyzetet.

525

1 – Indítsa újra az N-560-ast.
2 – Értesítse a szervizszemélyzetet.

526

1 – Indítsa újra az N-560-ast.
2 – Értesítse a szervizszemélyzetet.

528

1 – Indítsa újra az N-560-ast.
2 – Értesítse a szervizszemélyzetet.

Hibaelhárítás

Hibaelhárító intézkedés
Ha problémát tapasztal az N-560-as használata során, amelyet nem tud
elhárítani, akkor forduljon Nellcor Mûszaki Szolgáltatási Osztályához
vagy a Nellcor helyi képviseletéhez. Az N-560-as szervizkönyve, amely a
szakképzett szervizszemélyzetnek szól, további információkkal szolgál a
hibaelhárításhoz.
Az alábbi jegyzék a lehetséges problémákat és a megszüntetésüket célzó
javaslatokat tartalmazza.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Hibaelhárítás
1. A be-/kikapcsoló gomb mûködtetése hatástalan.
•

•

Ha az N-560-as váltóáramú hálózatról üzemel, kiolvadhatott a
biztosíték. Értesítse a szervizszemélyzetet, amely ellenõrzi és
szükség esetén kicseréli a biztosítékot.
Ha az N-560-as akkumulátorról üzemel, esetleg ki kell cserélni az
akkumulátor biztosítékát, nincs a készülékben akkumulátor vagy
az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort vagy
értesítse a szervizszemélyzetet, amely szükség szerint kicseréli az
akkumulátort vagy az akkumulátor biztosítékát.

2. A bekapcsoláskori önellenõrzés során a kijelzõ egy vagy több
része, jelzõje nem világít.
•

Ne használja az N-560-ast; lépjen kapcsolatba szakképzett
szervizszemélyzettel vagy forduljon a Nellcor helyi
képviseletéhez.

3. Az N-560-as nem ad hangjelzést a bekapcsoláskori önellenõrzés
(POST) sikeres befejezését követõen.
•

Az N-560-as nem tudta sikeresen végrehajtani a bekapcsolási
önellenõrzést. Ne használja az N-560-ast. Ez a hangjelzés
nemcsak a POST sikeres végrehajtását igazolja, hanem egyben
megerõsíti a figyelmeztetõ hangjelzés mûködõképességét is.
Lépjen kapcsolatba szakképzett szervizszemélyzettel vagy
forduljon a Nellcor helyi képviseletéhez.

4. A pulzuskeresés szimbóluma 10 másodpercnél tovább világít,
miközben a szenzor a betegre van csatlakoztatva.
•
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Nézze meg a szenzor használati utasítását és ellenõrizze, hogy a
megfelelõ szenzort használja-e és az megfelelõen van-e
felszerelve. Ellenõrizze a szenzort és a kábel csatlakozásait.
Ellenõrizze a szenzort egy másik személyen. Próbáljon ki egy
másik szenzort vagy szenzorkábelt.

Hibaelhárítás
•

Elõfordulhat, hogy a perfúzió túl alacsony a pulzus
érzékeléséhez. Ellenõrizze a beteget. Ellenõrizze az N-560-ast
egy másik személyen. Helyezze a szenzort máshová. Próbáljon ki
egy másik típusú szenzort.

•

Interferencia akadályozhatja a pulzus érzékelését. Ellenõrizze,
hogy az OXIMAX szenzor stabilan van-e rögzítve és cserélje ki, ha
szükséges. Változtassa meg a OXIMAX szenzor helyét. Használjon
másmilyen típusú OXIMAX szenzort, például az öntapadós OXIMAX
szenzort, amely jobb érintkezést biztosít a beteg bõrével.

•

Elektromágneses interferencia akadályozhatja a pulzus
érzékelését. Távolítsa el az interferencia forrását (pl.: szigetelje
az elektromágneses forrást vagy stabilizálja a szenzor helyét).
Lásd az óvintézkedéseket a EMI (Elektromágneses interferencia)
részben a 85. oldalon.

•

Elõfordulhat, hogy a szenzor túl szorosan van rögzítve, túl erõs a
környezeti fény vagy a szenzor ugyanazon a végtagon lehet, mint
amelyre vérnyomásmérõ mandzsettát, artériás katétert vagy
branült helyeztek. Ha szükséges, helyezze át a szenzort.

5. A pulzuskeresés szimbóluma a sikeres mérések után is világít.
•

Ellenõrizze a beteget.

•

Elõfordulhat, hogy a perfúzió túl alacsony a pulzus
érzékeléséhez. Ellenõrizze az N-560-ast egy másik személyen.
Helyezze a szenzort máshová. Próbáljon ki egy másik típusú
szenzort. Lásd: A szenzor teljesítményével kapcsolatos
megfontolások, 75. oldal.

•

Interferencia akadályozhatja a pulzus érzékelését. Ellenõrizze,
hogy az OXIMAX szenzor stabilan van-e rögzítve és cserélje ki, ha
szükséges. Változtassa meg a OXIMAX szenzor helyét. Használjon
másmilyen típusú OXIMAX szenzort, például az öntapadós OXIMAX
szenzort, amely jobb érintkezést biztosít a beteg bõrével.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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•

Elektromágneses interferencia akadályozhatja a pulzus
érzékelését. Távolítsa el az interferencia forrását (pl.: szigetelje
az elektromágneses forrást vagy stabilizálja a szenzor helyét).
Lásd az óvintézkedéseket a EMI (Elektromágneses interferencia)
részben, a 85. oldalon.

•

Az OXIMAX szenzor túl szoros lehet, a környezeti fény túl erõs
lehet vagy az OXIMAX szenzor olyan végtagra helyezték, amelyen
vérnyomásmérõ mandzsetta, artériás katéter vagy
intravaszkuláris eszköz van. Ha szükséges, helyezze át a szenzort.

6. Az „EEE” betûk, utánuk pedig egy szám jelenik meg a kijelzõn.
•

Ez egy hibakód. Nyugtázásához nyomja meg a be-/kikapcsoló
gombot, ezzel kikapcsolja az N-560-ast, majd ismét nyomja meg
a gombot, ezáltal a mûszer ismételten bekapcsol. Ha a kijelzõn
ismételten megjelennek a hibakódok, jegyezze fel a számot és
adja meg ezt az adatot a szakképzett szervizszemélyzetnek vagy a
Nellcor helyi képviseletének.

•

Az „EEE 513” hibakód akkor jelenik meg, ha az akkumulátor
kritikusan alacsony szintre merült le. Kapcsolja ki az N-560-ast
és hagyja tölteni körülbelül 10 percig, majd ismét kapcsolja
vissza. Ha a hibakód továbbra is megjelenik, kapcsolja ki az
N-560-ast és hagyja, hogy tovább töltsön. Amennyiben az N-560as 30 percnyi töltés után is kijelzi a hibakódot, értesítse a
szervizszemélyzetet.

A hibakódok teljes jegyzékét lásd az N-560-as szervizkönyvében.
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EMI (Elektromágneses interferencia)
VIGYÁZAT: Ezt az eszközt ellenõrizték, és megfelelõnek bizonyult
az orvosi eszközök határértékeire vonatkozó IEC 60601-1-2.és
EN60601-1-2. szabványok, valamint az orvosi eszközökrõl szóló 93/
42/EGK irányelv követelményeinek. Ezeket a határértékeket úgy
állapították meg, hogy szokásos gyógyintézeti feltételek mellett
alkalmazva a készüléket, megfelelõ védelmet nyújtsanak a káros
interferenciával szemben.
Ugyanakkor az egészségügyben használt rádiófrekvenciát kibocsátó, és
elektromos zajt keltõ egyéb eszközök számának növekedése (például
elektrosebészeti egységek, mobiltelefonok, mobil kétutas rádiók,
elektromos berendezések és nagy felbontású televíziók) következtében
elõfordulhat, hogy az ilyen eszközök közelsége vagy a zaj erõssége miatt
létrejövõ nagyfokú interferencia az eszköz mûködését megszakítja.
Az N-560-ast olyan környezetben való használatra tervezték, ahol a pulzust
elnyomhatja az elektromágneses interferencia. Ilyen interferencia esetén úgy
tûnhet, hogy a mérések nem megfelelõek, és a mûszer hibásan mûködik.
A mûködés megszakadását hibás leolvasások, üzemkimaradás vagy más
mûködési hiba jelezheti. Ilyen esetben meg kell vizsgálni a mûszer
használatának a helyét, azonosítani kell az üzemkimaradás okát, és az
alábbi lépések megtételével ki kell küszöbölni a zavar forrását:
•
•
•

A közelben lévõ berendezéseket kapcsolja ki és be, ily módon
kiszûrve a zavart okozó berendezést.
Állítsa más irányba vagy helyezze másik helyre az interferáló
berendezést.
Növelje meg az interferáló berendezés és a pulzoximéter közötti
távolságot.

Az N-560-as mûszer rádiófrekvenciás energiát állít elõ, használ fel és
bocsáthat ki, és ha nem a jelen útmutatónak megfelelõen helyezik
üzembe, akkor a közelben lévõ egyéb berendezésekkel káros
interferenciát okozhat.
Ha segítségre van szüksége, hívja a Nellcor Mûszaki Szolgáltatási
Osztályát az 1.800.635.5267-es telefonszámon, vagy keresse fel a Nellcor
helyi képviseletét.
N-560 Felhasználói kézikönyv
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Mûszaki segítség kérése
Mûszaki tájékoztatásért vagy segítségnyújtásért, illetve alkatrészek vagy
szervizkönyv megrendeléséért hívja a Nellcor Mûszaki Szolgáltatási
Osztályát az 1.800.635.5267-es telefonszámon, vagy keresse fel a Nellcor
helyi képviseletét. A szervizkönyv blokkdiagramokat tartalmaz, valamint
olyan alkatrészek jegyzékét, amelyre a szakképzett személyzetnek van
szüksége az N-560-as szervizelése során.
Ha felhívja a Nellcor Mûszaki Szolgáltatási Osztályát az 1.800.635.5267es telefonszámon vagy kapcsolatba lép a Nellcor helyi képviseletével,
elõfordulhat, hogy kérni fogják Öntõl az N-560-as készülék szoftverének
verziószámát.
Az eszköz verziószáma minden alkalommal megjelenik a kijelzõn,
amikor az N-560-as sikeresen végrehajtotta a bekapcsoláskori
önellenõrzést. Írja le a számot és mindig tartsa kéznél, ha mûszaki
segítséget kér.
A jelen kézikönyv és a szervizkönyv legfrissebb változata megtalálható
az interneten az alábbi címen:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
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Karbantartás
VIGYÁZAT: Az eszköz alkatrészeinek és tartozékainak a
megsemmisítését vagy újrafelhasználását illetõen tartsa be a helyi
rendelkezéseket és az újrafelhasználással kapcsolatos utasításokat.

Az N-560-as visszaküldése
Hívja a Nellcor Mûszaki Szolgáltatási Osztályát az 1.800.635.5267-es
telefonszámon vagy lépjen kapcsolatba a Nellcor helyi képviseletével a
feladási utasításokkal kapcsolatosan, beleértve az áruvisszaküldésre
feljogosító (RGA) számot. Hacsak a Nellcor Mûszaki Szolgáltatási
Osztálya másként nem rendelkezik, az N-560-as mûszerrel nem szükséges
visszaküldeni a szenzort vagy egyéb tartozékokat. Az N-560-ast
csomagolja be az eredeti szállító dobozába. Ha nem áll rendelkezésére az
eredeti doboz, használjon a szállításhoz alkalmas kartondobozt, benne
megfelelõ csomagolóanyaggal, amely megvédi a mûszert a szállítás során.
Az N-560-as visszaküldésére olyan szállítási módot használjon, amelynél
bizonyítható a kézbesítés.

Szerviz
FIGYELEM: A burkolatot kizárólag szakképzett szervizszemélyzet
távolíthatja el. A mûszer belsejében nincsenek a felhasználó által
szervizelhetõ alkatrészek.
Az N-560-as mûszer semmilyen rutinszerû szervizelést vagy hitelesítést
nem igényel, mindössze az akkumulátort kell cserélni legalább 24 havonta.
Az akkumulátorcserével kapcsolatosan lásd az N-560-as szervizkönyvét.
Ha szervizelés válik szükségessé, forduljon szakképzett
szervizszemélyzethez vagy keresse fel a Nellcor helyi képviseletét.
N-560 Felhasználói kézikönyv
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Idõszakos biztonsági ellenõrzések
Az alábbi ellenõrzéseket ajánlatos 24 hónaponként elvégezni:
•

Szemrevételezze a mûszert, és állapítsa meg, nincs-e rajta
mechanikai vagy funkcionális sérülés.

•

Vizsgálja meg, olvashatóak-e a biztonság szempontjából
jelentõséggel bíró címkék.

Tisztítás
VIGYÁZAT: Tilos az N-560-as mûszerre, annak tartozékaira,
csatlakozóira, kapcsolóira vagy a nyílásokba bármilyen folyadékot
permetezni vagy önteni.
Az N-560-as felületeinek tisztítására és fertõtlenítésére kövesse az Ön
itézményének eljárásait, illetve a következõket:
•

Az N-560-as felülete megtisztítható kereskedelmi forgalomban
kapható, karcmentes tisztítószerrel vagy 70%-os alkohol vizes
oldatával átitatott puha ruhával, az N-560-as felületeinek óvatos
áttörlésével.

•

Az N-560-as fertõtleníthetõ 10%-os klór csapvizes oldatával
átitaott puha textiliával.

Mielõtt hozzálátna az SpO2 szenzor megtisztításához, olvassa el a
szenzorhoz mellékelt használati utasítást. Minden szenzortípushoz az
adott szenzornak megfelelõ utasítások tartoznak.
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Mûszaki adatok

A vészjelzések leírása
Az N-560-as figyelmeztetõ hangjelzéseinek háromféle szintje van:
1. Magas prioritású vészjelzés: Magas, gyors frekvenciával szaggatott
hangjelzés utal arra, hogy a beteg mozgása nélkül elveszett a
pulzusérzékelés.
2. Közepes prioritású vészjelzés: Közepes magasságú, normál
frekvenciával- szaggatott hangjelzés utal az SpO2 vagy a pulzusszám
határértékének túllépésére.
közepes prioritású vészjelzés esetén a zöld kijelzés pirosra vált és
villog annál a paraméternél, amelynél a határérték (%SpO2 vagy
pulzusszám) túllépése bekövetkezett. Ha a vészjelzés SatSeconds
vészjelzés, a SatSeconds kijelzõ (óra) villog.
3. Alacsony prioritású riasztás: Mélyebb, kis frekvenciával szaggatott
hangjelzés utal a szenzor szétkapcsolására, lemerült akkumulátorra
vagy az N-560 meghibásodására.
Lemerült akkumulátorra figyelmeztetõ vészjelzés esetén az
Akkumulátor lemerült jelzés világít és azonnal felhangzik a
vészjelzés, még akkor is, ha a vészjelzés el van némítva vagy OFF
(kikapcsolt) helyzetre van állítva.

N-560 Felhasználói kézikönyv

89

Mûszaki adatok

Gyári alapbeállítások
Az N-560-as leszállításakor gyári alapértelmezett értékekre van beállítva.
Az alapértelmezés szerinti beállításokat arra jogosult mûszaki személyzet
tudja módosítani az N-560-as szervizkönyvében leírt eljárások
alkalmazásával.
5. táblázat: Gyári alapbeállítások
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Gyári
alapbeállítás

Paraméter

Tartomány

%SpO2 felsõ vészjelzési
határérték

Alsó vészjelzési
határérték plusz 1–100%

100%

%SpO2 alsó vészjelzési
határérték

20% felsõ vészjelzési
határértékhez mínusz 1

85%

Pulzusszám felsõ
vészjelzési határértéke

Alsó vészjelzési
határérték plusz 1–250
szívverés/perc

170 szívverés/
perc

Pulzusszám alsó
vészjelzési határértéke

30 szívverés/perc felsõ
vészjelzési határértékhez
mínusz 1

40 szívverés/perc

Emlékeztetõ vészjelzés
elnémítására

Ki vagy Be

Be

Vészjelzés
elnémításának
idõtartama

Off (Ki), 30, 60, 90, 120
másodperc

60 másodperc

Vészjelzés
elnémításának
korlátozásai

•

Hallható emlékeztetõ

•

Nincs hallható
emlékeztetõ

Hallható
emlékeztetõ

•

Vészjelzés
kikapcsolása nincs
engedélyezve

Vészjelzési hang
kiválasztása

1, 2, 3

1

Vészjelzési hangerõ

1-tõl 10-ig

4

Adatport baudátviteli
sebessége

2400, 9600, 19200

19200

Mûszaki adatok
5. táblázat: Gyári alapbeállítások (Folytatás)
Paraméter

Tartomány

Gyári
alapbeállítás

Adatport protokollja

1, 2

1 (ASCII)

Kijelzés

0, 1

0 (Bekapcsolva)

Szenzorban mért trend
üzemmódja

0, 1, 2

0 (Esemény
SpO2)

Nyelv

Angol

Angol

Pulzust jelzõ sípolás
hangereje

0-tól 10-ig

4

RS-232 nõvérhívó
prioritása

Általában magas,
általában alacsony

Általában
alacsony

SatSeconds

Off, 10, 25, 50, 100

Ki

Vészjelzések elnémítása

0, 1

1 (Ki)

A SatSeconds kijelzõ
Amikor az N-560-as SatSeconds technológiája olyan SpO2-értéket észlel,
amely kívül esik a vészjelzési határértéken, a SatSecondss kijelzõ LED-ek
az óramutató járásával egyezõ irányban elkezdenek világítani (kitöltõdni).
Amikor az SpO2 a vészjelzési határértéken belüli értéket észlel, a
SatSeconds kijelzõ LED-ek az óramutató járásával ellenkezõ irányban
elkezdenek kialudni.
Amikor az összes SatSeconds kijelzõ LED világít, jelezve, hogy a
SatSecondsbeállítási értéket elérte, hangjelzés válik hallhatóvá és a
SatSecondskijelzõ LED-ek villognak. A hangjelzés a vészjelzések
kezelésének szokásos eljárásával elnémítható a vészjelzést elnémító
gomb megnyomásával.
Megyjegyzés: Ha az OFF kikapcsolási beállítás kivételével egyéb
SatSeconds beállítás kerül kiválasztásra, a SatSeconds
kijelzõ tetején lévõ zöld LED világít. A zöld LED azt jelzi,
hogy a SatSeconds be van kapcsolva.
N-560 Felhasználói kézikönyv
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SatSeconds leírása
A vészjelzések szokásos kezelési módszerével be van állítva az
oxigéntelítettség monitorozására a felsõ és alsó vészjelzési határérték Ha
a monitorozás során az érték akár csak egy százalékkal is túllépi a
vészjelzési határértéket, akkor a hangjelzés azonnal felhangzik. Ha a
%SpO2-szint valamely vészjelzési határérték közelében ingadozik, a
hangjelzés mindannyiszor felhangzik, ahányszor a határérték túllépése
megtörténik. Az ilyen gyakori vészjelzések elterelhetik a figyelmet.
Az N-560-as a Nellcor SatSeconds vészjelzéskezelõ rendszert
alkalmazza. A SatSeconds technika segítségével a felsõ és alsó vészjelzési
határérték ugyanúgy állítható, mint a szokásos vészjelzéskezelés során.
Ennél azonban a klinikus beállít egy olyan SatSeconds határértéket is,
amely lehetõvé teszi a %SpO2 értéknek a kiválasztott alsó vészjelzési
határérték alatti és a beállított felsõ vészjelzési határérték fölötti
monitorozását egy meghatározott idõtartamon keresztül, mielõtt a
vészjelzés megszólalna.
A SatSeconds határérték szabályozza azt az idõt, ameddig a %SpO2
szintje a vészjelzési határérték alá eshet, mielõtt a vészjelzés megszólalna.
A számítási módszer a következõ:
Azon százalékpontok számát, amennyivel a %SpO2 kívül esik a
vészjelzési határértéken, megszorozzuk azon másodpercek számával,
amennyivel a %SpO2 szintje az adott határértéken kívül marad. Ez
megfogalmazható az alábbi képlettel:
Százalékpont x másodpercek száma = SatSeconds
Ahol is:
Százalékpont= a határon kívül esõ SpO2 százalékpont
Másodpercek= azoknak a másodperceknek a száma,
amelyekben az SpO2 a határon kívüli ponton marad
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A vészjelzési válaszidõ – feltéve, hogy a SatSeconds határértéke 50-re
van beállítva és az alsó vészjelzési határérték 90-re – az alábbi módon
írható le és ábrázolható.
Ebben a példában a %SpO2 szintje 88-ra (2 százalékponttal) esik és 2
másodpercig marad meg ezen az értéken (2 százalékpont x 2 másodperc =
4). A %SpO2 ezután 86-ra esik 3 másodpercre, majd 84-re 6 másodperces
idõtartamra. Az így kapott SatSeconds értékei:
%SpO2

Másodperc

SatSeconds

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

SatSeconds gesamt

=

52

Körülbelül 10,9 másodperc elteltével a SatSeconds vészjelzése
felhangzik, mert az 50 SatSeconds értéket meghaladta. Lásd a nyilat (↑) a
6. ábrán.

6. ábra: A SatSeconds riasztási válasza
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A telítettségi szint néhány másodpercig inkább ingadozik, mintsem
állandó marad. Gyakran elõfordul, hogy a %SpO2 szintek a vészjelzési
határérték alatt vagy fölött ingadoznak, többször visszatérve a vészjelzési
tartományon belülre.
Az ingadozás alatt az N-560-as integrálja a %SpO2 pontjait, mind a
negatívokat, mind a pozitívokat, egészen addig, amíg vagy el nem éri
vagy a SatSeconds határt (Sat Seconds beállítás), vagy a %SpO2 szint
vissza nem tér a normál tartományba és ott nem marad.

A SatSeconds „biztonsági háló”
A SatSeconds „biztonsági háló” azon betegek számára készült, akiknél a
telítettség értéke gyakran a határérték alá esik, de nem marad meg eléggé
hosszú ideig ezen a szinten ahhoz, hogy elérje a SatSeconds beállítást. Ha
60 másodperc alatt a határérték átlépésére 3-szor vagy annál is többször
sor kerül, a vészjelzés akkor is megszólal, ha a SatSeconds beállítást az
érték nem érte el.

94

Mûködési elv

Mûködési elv

Az oximetria áttekintése
Az N-560-as a vérben a funkcionális oxigéntelítettséget pulzoximetria
segítségével méri. A pulzoximetria során szenzort helyezünk pulzáló
arteriola területére, például a kézujjra vagy a lábujjra. A szenzor tartalmaz
egy kettõs fényforrást és egy fotodetektort.
Meghatározott idõ alatt a csont, a szövet, a pigmentek és a vénák
rendszerint állandó mennyiségû fényt nyelnek el. Az arteriolát körülvevõ
szövetek rendszerint pulzálnak és a pulzálás során változó mennyiségû
fényt nyelnek el. Az elnyelt fény részarányának átszámításából kapjuk
meg a mérhetõ funkcionális oxigéntelítettséget (SpO2).
Mivel az SpO2 mérése függ a szenzorból érkezõ fénytõl, a túlzott
környezeti megvilágítás zavarhatja ezt a mérést.
A jelen kézikönyvben számos helyen szó esik a környezeti feltételekre a
szenzor alkalmazására és a beteg állapotára vonatkozó információkról.
A pulzoximetria két alapelvre épül: egyrészt arra, hogy az oxihemoglobin
és a dezoxi-hemoglobin eltérõen nyeli el a vörös és infravörös fényt
(spektrofotometria), másrészt arra, hogy a szövetekben lévõ artériás vér
térfogata (és ennek megfelelõen az adott vér által elnyelt fény) egy-egy
pulzus folyamán megváltozik (pletizmográfia). A pulzoximéter az SpO2 t úgy méri, hogy vörös és infravörös fényt bocsát az arteriolát körülvevõ
szövetekre, és megméri a pulzusciklus alatti fényelnyelés változásait. Az
oximéter szenzorában vörös és infravörös fény kibocsátó alacsony
feszültségû fénykibocsátó diódák (LED) használatosak fényforrásként;
egy fotodióda tölti be a fotodetektor szerepét.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Mivel az oxihemoglobin és a dezoxi-hemoglobin eltérõen nyeli el a fényt,
a vér által elnyelt vörös és infravörös fény mennyiségét viszonyítják a
haemoglobin oxigéntelítettségéhez. Az artériás haemoglobin
oxigéntelítettségének meghatározásához az N-560-as az artériás
véráramlás pulzáló jellegét használja fel. Szisztole alatt az érbe egy új
pulzusnyi artériás vér kerül, emellett megnövekszik a vértérfogat és
nagyobb lesz a fényelnyelés mértéke. Diasztole során a vértérfogat és a
fényelnyelés mértéke a legalacsonyabb pontot éri el. Az N-560-as az
SpO2 értékek mérését a maximális és minimális elnyelés közötti
különbség alapján végzi (a szisztole és a diasztolé idõpontjában végzett
mérések). Ennek során a hangsúly a pulzáló artériás vér fényelnyelésére
helyezõdik, kiküszöbölve az olyan nem pulzáló fényelnyelõket, mint
amilyen a szövet, a csont és a vénás vér.
Számos különbözõ mátrix található az OXIMAX algoritmusában. Ezek
némelyike az N-560-asba beérkezõ körülmények súlyosságának
értékelésére használatos az SpO2 és a pulzusszám mérése során. Az egyes
mátrixok és mátrix-kombinációk alapján történik a LED-kijelzõk
vezérlése az N-560-as elülsõ paneljén.
Nehéz mérési körülmények között, melyeket alacsony perfúzió,
interferencia, külsõ interferencia, mint például környezeti fény, vagy ezek
kombinációi okozhatnak, az OXIMAX algoritmusa automatikusan
megnöveli az SpO2 és a pulzusszám méréséhez szükséges adatok
mennyiségét, a mérési feltételek függvényében. Normál mérési
körülmények között, normál válaszmódban az átlagos idõ 6–7 másodperc.
Ha az eredményként kapott dinamikus átlagos idõ túllépi a 20
másodpercet, akkor a pulzuskeresõ kijelzõje folyamatosan világít és
minden másodpercben frissíti az SpO2 és a pulzusszám adatait. Ha a
mérési körülmények ennél is nehezebbekké válnak, a szükséges
adatmennyiség tovább bõvül. Ha a dinamikus átlagos idõ eléri a 40
másodpercet, akkor a pulzuskeresés kijelzõje villogni kezd és az SpO2
valamint a pulzusszám kijelzõje villogó nullát mutat annak jeléül, hogy a
pulzus nem érzékelhetõ.
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Automatikus kalibrálás
Mivel a hemoglobin fényelnyelése függ a hullámhossztól, és a LED-ek
átlagos hullámhossza eltérõ, az oximéternek ismernie kell a szenzor piros
LED-jének átlagos hullámhosszát ahhoz, hogy pontosan mérni tudja az
SpO2-t.
Monitorozás során az N-560-as szoftvere kiválasztja azokat az
együtthatókat, amelyek megfelelnek az adott szenzorban lévõ piros LED
hullámhosszának; ezen együtthatók révén történik azután az SpO2
meghatározása.
Mindemellett a szövetsûrûség különbségeinek kompenzálása érdekében a
szenzor LED-jeinek fényerõssége automatikusan beállításra kerül.

A funkcionális és a frakcionális telítettség összehasonlítása
Ez az N-560-as mûszer a funkcionális telítettséget méri, tehát az
oxigénnel telített haemoglobin százalékos arányát az összes
oxigénszállításra alkalmas hemoglobinhoz viszonyítva. Nem mutat ki
számottevõ mennyiségû diszfunkcionális hemoglobint, például karboxihemoglobint vagy methemoglobint. Ezzel szemben a hemoximéterek,
például az IL482-es, a frakcionált telítettség mérésére használatosak,
tehát az oxigenizált hemoglobin összes mért hemoglobinhoz (beleértve a
mért diszfunkcionális hemoglobint is) viszonyított százalékos arányát
méri. Ha a funkcionális telítettségre vonatkozó méréseket olyan eszköz
eredményeivel szeretnénk összehasonlítani, amely frakcionált telítettséget
mér, a frakcionált méréseket át kell számítani az alábbiaknak
megfelelõen:

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Mért telítettség a számítottal összevetve
Ha a telítettséget vérgáz parciális oxigénnyomásából (PO2) számítjuk ki,
a kalkulált érték eltérhet a pulzoximéterrel kapott SpO2 értéktõl. Ez
rendszerint azért fordul elõ, mert a kalkulált telítettséget nem megfelelõen
korrigálták azon változók hatásai tekintetében, amelyek eltolják a PO2 és
a pH, a hõmérséklet, a parciális széndioxid-nyomás (PCO2), a 2,3-DPG,
és a magzati hemoglobin közötti összefüggést. Lásd: 98. oldal, 7. ábra.

7. ábra: Oxihemoglobin disszociációs görbéje

Funkcionális tesztek és páciens-szimulátorok
A kereskedelemben kapható néhány, a munkaasztalra helyezhetõ tesztelõ
eszköz és páciens-szimulátor, melyekkel a Nellcor pulzoximéter
szenzorainak, kábeleinek és monitorainak megfelelõ mûködését
ellenõrizhetjük. Az éppen használt tesztelõ-modell használatával
kapcsolatban lásd az adott eszköz használati kézikönyvét.
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Az ilyen eszközök hasznosak lehetnek arra a célra, hogy ellenõrizzük a
pulzoximéter szenzorának, a kábelezésének és monitorának megfelelõ
mûködését, ugyanakkor nem alkalmasak olyan adatok szolgáltatására,
melyek a rendszer SpO2-mérési pontosságának megfelelõ kiértékeléséhez
szükségesek. Az SpO2 mérések pontosságának kiértékeléséhez
minimálisan szükség van a szenzor hullámhossz-jellemzõinek
változtathatóságára, továbbá a szenzor és a beteg szövetei között fellépõ
komplex optikai kölcsönhatások szimulálására. Az ismert, munkaasztalra
helyezhetõ tesztelõ berendezések távolról sem rendelkeznek ezekkel a
tulajdonságokkal. Az SpO2mérésének pontosságát kizárólag in vivo
módszerrel, a pulzoximéter által szolgáltatott adatok és nyomonkövethetõ
SaO2-mérések összehasonlításával lehet mérni, azonos idõben vett
artériás vérminták laboratóriumi CO-oximéteres vizsgálata alapján.
Sok funkcionális tesztelõ berendezést és beteg-szimulátort terveztek már
a pulzoximéter várható kalibrációs görbéihez való illeszkedésre, melyek
alkalmasak lehetnek a Nellcor monitorokkal és/vagy szenzorokkal történõ
használatra. Ugyanakkor nem minden ilyen jellegû készülék alkalmas a
Nellcor OXIMAX digitális kalibrációs rendszerével történõ használatra.
Bár ez nem befolyásolja a szimulátor használhatóságát a rendszer
funkcionalitásának ellenõrzésére, mégis a kijelzett SpO2mérési
eredmények eltérhetnek a tesztelõ eszköz beállításaitól. Ha a monitor
megfelelõen mûködik, akkor ez a különbség idõvel reprodukálható lesz
minden monitornál és a tesztelõ eszköz teljesítmény-specifikációinak
meg fog felelni.
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Specifikációk

Teljesítmény
Mérési tartomány

SpO2

1–100%

Pulzusszám

0 és 20 szívverés/perctõl 250 szívverés/percig

Perfúziós tartomány

0,03–20%

Pontosság és interferenciatûrõ képesség

Telítettség
Felnõttek1

70–100% ±2 számjegy

Újszülött

70–100% ±3 számjegy

Alacsony perfúzió2

70–100% ±2 számjegy

Pulzusszám
Felnõtt és újszülött1

20–250 szívverés/perc ±3 számjegy

Alacsony perfúzió2

20–250 szívverés/perc ±3 számjegy

1 AzOXIMAX MAX-A és MAX-N szenzorok N-560-asra vonatkozó felnõtt
specifikációit mutatjuk be. Az OXIMAX MAX-N szenzor újszülöttekre és az
N-560-asra vonatkozó specifikációit mutatjuk be. A telítettség pontossága a
szenzor típusának függvényében változik. Lásd a szenzorpontossági
rácsdiagramot. A szenzorpontossági rácsdiagram elérhetõ az interneten az
alábbi címen:

http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
2

A specifikáció az N-560-as teljesítményére vonatkozik. A leolvasási
pontosságot alacsony perfúzió esetében (az érzékelt IR pulzus-moduláció
amplitúdója <1,5%) beteg-szimulátor által kiadott jelek alapján validálták.
Az SpO2 és pulzusszám-értékeket a teljes monitorizált tartományban
változtatták, ide értve a gyenge jelek által teremtett körülményeket,
összehasonlítva az ismert, valós telítettségi és pulzusfrekvencia értékek
jeleivel.
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6. táblázat: A hang meghatározása
Hangjelzés

Emlékeztetõ
vészjelzés
elnémítására

Gomblenyomás
megerõsítése

Magas prioritású
vészjelzés

Paraméter

Érték

Hangerõ szintje

Nem módosítható

Rezgésszám (±30 Hz)

784 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

150 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

150 ms

Ismétlések száma

3

Hangerõ szintje

Nem módosítható

Rezgésszám (±30 Hz)

784 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

150 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

150 ms

Ismétlések száma

3

Hangerõ szintje

Módosítható
vészjelzés-hangerõ

Rezgésszám (±30 Hz)

932 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

Nellcor = 255 ms
IAW IEC 60601-1-8
= 120 ms
IAW EN 475 =
150 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

Nellcor = 320 ms
IAW IEC 60601-1-8
= 6940 ms
IAW EN 475 =
7500 ms

Ismétlések száma
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6. táblázat: A hang meghatározása (Folytatás)
Hangjelzés

Érvénytelen
gombnyomás

Alacsony prioritású
vészjelzés

N-560 Felhasználói kézikönyv

Paraméter

Érték

Hangerõ szintje

Nem módosítható

Rezgésszám (±30 Hz)

180 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

70 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

Nem értelmezhetõ

Ismétlések száma

1

Hangerõ szintje

Módosítható
vészjelzés-hangerõ

Rezgésszám (±30 Hz)

500 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

200 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

15 000 ms

Ismétlések száma
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6. táblázat: A hang meghatározása (Folytatás)
Hangjelzés

Közepes prioritású
vészjelzés

Paraméter

Érték

Hangerõ szintje

Módosítható
vészjelzés-hangerõ

Rezgésszám (±30 Hz)

752 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

Nellcor = nem
értelmezhetõ
IAW IEC 60601-1-8
= 160 ms
IAW EN 475 =
200 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

Nellcor = nem
értelmezhetõ
IAW IEC 60601-1-8
= 7600 ms
IAW EN 475
=20 000 ms

Sikeres POST
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Ismétlések száma

Folyamatos

Hangerõ szintje

Nem módosítható

Rezgésszám (±30 Hz)

784 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

1000 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

Nem értelmezhetõ

Ismétlések száma

1

Specifikációk
6. táblázat: A hang meghatározása (Folytatás)
Hangjelzés

Pulzust jelzõ sípolás

Érvényes
gombnyomás

Hangerõ beállítása

N-560 Felhasználói kézikönyv

Paraméter

Érték

Hangerõ szintje

Módosítható

Rezgésszám (±30 Hz)

296–662 Hz
(telítettségtõl
függõ)

Pulzusszélesség (±20 ms)

40 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

Nem értelmezhetõ

Ismétlések száma

1

Hangerõ szintje

Nem módosítható

Rezgésszám (±30 Hz)

784 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

30 ms

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

Nem értelmezhetõ

Ismétlések száma

1

Hangerõ szintje

Módosítható
vészjelzés-hangerõ

Rezgésszám (±30 Hz)

752 Hz

Pulzusszélesség (±20 ms)

Végtelen

Pulzusismétlési intervallum
(±20 ms) (dupla átviteli
csúcs)

Nem értelmezhetõ

Ismétlések száma

Nem értelmezhetõ
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Elektromos

Mûszer

Áramszükséglet

100–240 voltos váltóáram, 25–39 volt/amper,
az IEC 60601-1. szabvány 10.2.2. alpontjának
megfelelõen

Biztosítékok

2 db 2 A-es, 250 voltos, késleltetett biztosíték,
IEC (5 x 20 mm)
Akkumulátor

Új és teljesen feltöltött akkumulátor legalább 8 üzemórát teljesít
vészjelzés és soros adatok nélkül, miközben 60 szívverés/percre beállított
pulzusszimulátort használunk nagy fényerõ és alacsony moduláció
mellett.
Típus

Nikkel-metál hibrid

Feszültség

9,6 V egyenáram, 3,8 Ah

Újratöltés

6 óra

Élettartam

3 hónap új és teljesen feltöltött akkumulátorral
3 havi tárolás után az N-560-as a megállapított
élettartam 50%-áig üzemel

Megfelel a
következõnek

91/157/EGK

Szenzorok

Elektromos/
optikai
specifikációk
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A Nellcor pulzusoximetriás szenzorai fénykibocsátó
diódákat (LED) tartalmaznak, melyek vörös (~660
nm) és infravörös (~900 nm) fényt bocsátanak ki; ezek
teljes optikai teljesítménye kisebb, mint 15 mW. Ez a
szenzorok hullámhosszára vonatkozó információ
különösen hasznos lehet a klinikusoknak, például
azoknak, akik fotodinámiás kezelést végeznek.

Specifikációk

Környezeti feltételek

Üzemelés
Hõmérséklet

10–45°C között (50–158°F)

Magasság/Légköri nyomás

-390–3012 m
(-1280–9882 láb)
70–106 kPa
(20,6–31,3 Hg hüvelyk)

Relatív páratartalom

15–95% nem lecsapódó, az IEC 60601-1.
számú szabvány 44.5 alpontjának
megfelelõen.

Szállítás és tárolás (nem a szállító konténerben)
Hõmérséklet

-4°F -tól 140°F -ig (–20°C-tól 60°C-ig)

Tengerszint feletti
magasság/légköri nyomás

-390–5574 m
(-1280–18 288 láb)
50–106 kPa
(14,0–31,3 Hg hüvelyk)

Relatív páratartalom

15–95%, nem kondenzáló, -20–60ºC-os
(-4–140ºF) hõrmérséklettartomány felett

Szállítás és tárolás (szállító konténerben)
Hõmérséklet

-20–70°C között (-4–158°F)

Tengerszint feletti
magasság/légköri nyomás

-390–5574 m
(-1280–18 288 láb)
50–106 kPa
(14,0–31,3 Hg hüvelyk)

Relatív páratartalom

15–95%, nem lecsapódó

N-560 Felhasználói kézikönyv
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A szenzor teljesítményvesztesége
Szenzor

Veszteség

OXIMAX MAX-N

52,5 mW

OXIMAX MAX-I

52,5 mW

OXIMAX MAX-P

52,5 mW

OXIMAX MAX-A

52,5 mW

OXIMAX MAX-AL

52,5 mW

OXIMAX MAX-R

52,5 mW

OXIMAX Oxiband OXI-A/N

52,5 mW

OXIMAX Oxiband OXI-P/I

52,5 mW

OXIMAX Durasensor DS-100A

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq P

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq N

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq I

52,5 mW

OXIMAX OxiCliq A

52,5 mW

OXIMAX Dura-Y D-YS

52,5 mW

OXIMAX MAX-FAST

52,5 mW

OXIMAX Softcare SC-PR

52,5 mW

OXIMAX Softcare SC-NEO

52,5 mW

OXIMAX Softcare SC-A

52,5 mW

Fizikai tulajdonságok
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Súly

1,39 kg (3,07 lb), infúziós állványra szerelhetõ csatlakozó nélkül

Méretek

2,95" (H) × 9,06" (W) × 5,04" (D)
(75 mm (Ma) × 230 mm (Szé) × 128 mm (Mé)

Specifikációk

Megfelelõség

Tétel

Szabvány

Minõségbiztosí
tási rendszer

EN ISO 13485: 2000,
ISO 13485: 1996

Minõségbiztosítási rendszer –
Orvosi eszközök, Különleges
követelmények az ISO 9001:
2000 alkalmazásához.

EU-irányelv

93/42/EGK

Orvosi eszközökre vonatkozó
irányelv
(Európa + Nkközi.)

FDA
irányelvek

FDA RG (1993. nov.)

Recenziós útmutató a
forgalomba hozatal elõtti
bejelentési beadványhoz

Biztonsági
szabványok –
EK:

EN 60601-1: 1995

Általános biztonsági
követelmények, orvosi
eszközök

Biztonság –
USA

UL 60601-1: 2003

Biztonság – Elektromos orvosi
rendszer

Biztonság –
Kanada

CSA C22.2 No 601,1M90: 1998

Biztonság – Elektromos orvosi
rendszerek, követelmény:
NRTL lista

Érintésvédelmi
osztály

EN 60601-1

I. osztályú vagy belsõ
tápfeszültségrõl
(akkumulátorról) mûködtetett
BF típusú – betegoldali rész

Folyadékokkal
szembeni
ellenálló
képesség

EN 60601-1

IPX1

A mûködtetés
módjának
besorolása

EN 60601-1

Folyamatos üzemelés

Biztonsági
fokozat
gyúlékony
érzéstelenítõ
jelenlétében

EN 60601-1

A berendezés nem alkalmas

N-560 Felhasználói kézikönyv
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Tétel

110

Szabvány

Berendezés besorolása

Biztonság

ISO 9919: 2005(E)

Különleges követelmények az
orvosi célra használt
pulzoximéter alapvetõ
biztonságosságát és
teljesítményének fõbb
paramétereit illetõen.

EMC

EN 60601-1-2

Orvosi elektromos berendezés,
Collateral Standard: EMC –
Követelmények és teszt, 2.
kiadás, 2001.

EMC

EN 55011, B osztály/
1. csoport

EMC Zavarszûrési jellemzõk –
a mérés korlátai/határai és
módjai, Industrial Scientific
and Medical (ISM) RF
Equipment, 3.1 kiadás,1999-08

Biztonsági
vészjelzések

EN 60601-1-8: 2004

Vészjelzések általános
alkalmazása az orvosi
elektromos berendezésekben

Elülsõ panel és
burkolat
címkézése

IEC 60878, EN 980,
ISO 7000, EN 604171, EN 60417-2

Gombok
közötti távolság

ISO 7250

Gyártás évének
szimbóluma

EN 980

Mûködtetés
rázkódás
közben

IEC 60068-2-27, 3.
szintû

Mûködtetés
vibráció közben

IEC 60068-2-6, IEC
60068-2-34

Specifikációk

A gyártó nyilatkozata
Ez a termék megfelel az EN/IEC 60601-1-2:2001. elõírásnak
FIGYELEM: A megadottaktól eltérõ tartozékok, szenzor és kábelek
használata megnövekedett emissziót és/vagy csökkent zavartûrést,
valamint pontatlan mérési eredményeket okozhat az N-560-as
pulzoximéteren.
7. táblázat: Kábelek megfelelõsége
A kábelek megfelelnek:

•
•

RF emisszió, EN 55011, B osztály/1.csoport
EN 60601-1-2; 2001
Kábelek és OxiMax Szenzorok

Legnagyobb
hosszúság

OxiCliq-OC-3 kábel

0,9 m (3 láb)

DOC-10 pulzoximéter kábel

3,3 m (10 láb
10 hüvelyk)

Szoftver letöltõ kábel, RS-232 soros, 15–9
tûcsatlakozó „D”

3 m (10 láb)

Végzõdés nélküli kábel, RS-232/Analóg, 15
tûcsatlakozó „D”

1 m (3,3 láb)

Oxinet merev kábel

3 m (10 láb)

nyomtató kábel RS-232, 15–9 tûcsatlakozó „D”

3 m (10 láb)

Oxinet II adatkábel

3 m (10 láb)

HP Agilent interfész kábel

0,9 m (3 láb)

GE Marquette interfész kábel

0,9 m (3 láb)

Datex-Ohmeda interfész kábel

0,9 m (3 láb)

MAX-FAST szenzor

76,2 cm (30 in)

MAX-A szenzor

0,5 m (1,5 láb)

MAX-AL szenzor

0,9 m (3 láb)

N-560 Felhasználói kézikönyv
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7. táblázat: Kábelek megfelelõsége (Folytatás)
A kábelek megfelelnek: (Folytatás)

•
•

RF emisszió, EN 55011, B osztály/1.csoport
EN 60601-1-2; 2001
Kábelek és OxiMax Szenzorok (Folytatás)
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Legnagyobb
hosszúság

MAX-I szenzor

0,5 m (1,5 láb)

MAX-N szenzor

0,5 m (1,5 láb)

MAX-P szenzor

0,5 m (1,5 láb)

MAX-R szenzor

0,5 m (1,5 láb)

SC-PR szenzor

0,9 m (3 láb)

SC-NEO szenzor

0,9 m (3 láb)

SC-A szenzor

0,9 m (3 láb)

DS-100A szenzor

0,9 m (3 láb)

OXI-A/N szenzor

0,9 m (3 láb)

OXI-P/I szenzor

0,9 m (3 láb)

D-YS szenzor

1,2 m (4 láb)

D-YSE szenzor

1,2 m (4 láb)

D-YSPD szenzor

1,2 m (4 láb)

Specifikációk

8. táblázat: Elektromágneses emisszió
Az N-560-as készüléket az alább meghatározott elektromágneses térben való
használatra tervezték. Az N-560-as mûszert megvásárló, illetve használó
személynek/intézmények meg kell meggyõzõdnie arról, hogy ilyen
környezetben használják-e.
Emissziós teszt

Megfelelõség

Elektromágneses környezet –
Irányelvek

RF emissziók
CISPR 11

1. csoport

Az N-560-as csak belsõ
mûködéséhez használ RF energiát.
Ezért az RF-emissziók igen
alacsonyak és nem valószínû, hogy
interferenciát okoznak a közelben
lévõ elektronikus berendezésekben.

RF emissziók
CISPR 11

B osztály

Harmonikus
emissziók
IEC 61000-3-2,
3. szintû

D osztály

Feszültségingad
ozások/vibráló
emissziók
IEC 61000-3-3,
3. szintû

Megfelel

Az N-560-as használható
intézményekben, ide értve a
diagnosztikus létesítményeket is, és
olyan helyeken, amelyek közvetlenül
csatlakoznak a nyilvános
alacsonyfeszültségû áramellátó
hálózathoz és amelyek háztartási célt
szolgáló épületeket látnak el.

N-560 Felhasználói kézikönyv
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9. táblázat: Elektromágneses védelem
Az N-560-as készüléket az alább meghatározott elektromágneses
környezetben való használatra tervezték. Az N-560-as megvásárlójának vagy
felhasználójának kell meggyõzõdnie arról, hogy ilyen környezetben
használják.
IEC 60601 Teszt
szint

Megfelelõségi szint

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)

±6 kV
csatlakozás

Megfelel

IEC 61000-4-2

±8 kV levegõ

A padlónak fából,
betonból vagy
kerámia csempébõl
kell lennie. Ha a
padlót szintetikus
anyaggal borították,
akkor a relatív
páratartalomnak
legalább 30%-nak
kell lennie.

Elektromos
kiesés átmeneti/
hirtelen
IEC 61000-4-4

±2 kV áramellátó
vezetékek

Megfelel

Olyan hálózati
áramot kell
használni, amely a
kereskedelemben
szokványos és a
kórházi
környezetben
megszokott.

Hullámzás

±1 kV
differenciál mód

Megfelel

Olyan hálózati
áramot kell
használni, amely a
kereskedelemben
szokványos és a
kórházi
környezetben
megszokott.

IEC 61000-4-5
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Elektromágneses
környezet –
Irányelvek

Védettségi teszt

±1 kV a
bemeneti/
kimeneti
vezetékekhez

±2 kV
szokványos mód

Specifikációk
9. táblázat: Elektromágneses védelem (Folytatás)
Az N-560-as készüléket az alább meghatározott elektromágneses
környezetben való használatra tervezték. Az N-560-as megvásárlójának vagy
felhasználójának kell meggyõzõdnie arról, hogy ilyen környezetben
használják.
Védettségi teszt

Feszültségesés,
rövid
áramkimaradás és
feszültségeltérések a
bemeneti
kábeleken
IEC 61000-4-11

Az áram
frekvenciája
(50/60 Hz) által
keltett
mágneses mezõ
IEC 61000-4-8

IEC 60601 Teszt
szint

Megfelelõségi szint

<5% UT (95%
esés UT) 0,5
cikluson át

Megfelel

40% UT (60%
esés UT)
5 cikluson át

Megfelel

70% UT (30%
esés UT)
25 cikluson át

Megfelel

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

Megfelel

3 A/m

Megfelel

Elektromágneses
környezet –
Irányelvek

Olyan hálózati
áramot kell
használni, amely a
kereskedelemben
szokványos és a
kórházi
környezetben
megszokott. Ha az
N-560-as
felhasználójának
folyamatos
mûködésre van
szüksége a hálózati
áram kimaradásának
idején, akkor
ajánlott, hogy az N560-ast
szünetmentes
tápegységrõl vagy
akkumulátorról
üzemeltesse.

Az áram
frekvenciája által
keltett mágneses
mezõnek olyan
szinten kell lennie,
ami az adott
helyen jellemzõ és
a kórházi
környezetben
megszokott.

MEGJEGYZÉS: UT jelenti a hálózati váltóáram feszültségét
a tesztelési szint elõtt.
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9. táblázat: Elektromágneses védelem (Folytatás)
Az N-560-as készüléket az alább meghatározott elektromágneses
környezetben való használatra tervezték. Az N-560-as megvásárlójának vagy
felhasználójának kell meggyõzõdnie arról, hogy ilyen környezetben
használják.
Védettségi teszt

IEC 60601 Teszt
szint

Megfelelõségi szint

Vezetett RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHZ–
80 MHz

RF sugárzás

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz–
2,5 GHz

3 V/m

Elektromágneses
környezet –
Irányelvek

Hordozható és mobil
RF kommunikációs
eszközöket nem
szabad az N-560-as
készülék egyik
részéhez sem
(beleértve a
kábeleket is) olyan
közel használni,
hogy az kisebb
legyen, mint a
transzmitter
frekvenciájára
vonatkozó
egyenletbõl
kiszámítható
távolság.

Ajánlott távolság
ahol P a transzmitter gyártó által
megállapított maximális teljesítménye wattban (W) és d pedig az ajánlott távolság
méterben (m). A rögzített RF transzmitterek
térerejének, ahogy azt a helyben végzett
elektromágneses vizsgálat meghatározza,a
minden frekvenciatartományban kisebbnek
kell lennie, mint a tûréshatár szintje.b
Interferencia léphet fel azon berendezések közelében, melyeken a jelölés szerepel.

Megjegyzés 1: 80 MHz-nél a magasabb frekvenciatartomány
érvényes.
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9. táblázat: Elektromágneses védelem (Folytatás)
Az N-560-as készüléket az alább meghatározott elektromágneses
környezetben való használatra tervezték. Az N-560-as megvásárlójának vagy
felhasználójának kell meggyõzõdnie arról, hogy ilyen környezetben
használják.
Védettségi teszt

IEC 60601 Teszt
szint

Megfelelõségi szint

Elektromágneses
környezet –
Irányelvek

Megjegyzés 2: Ezek az elektromágnesességrõl szóló irányelvek
nem feltétlenül érvényesek minden helyzetben. Az
elektromágneses terjedést a szerkezetek, tárgyak és emberek által
okozott elnyelõdés és visszaverõdés befolyásolja.
a

A rögzített transzmitterek, mint például rádiótelefonok (mobil/vezeték
nélküli), földi telepítésû mobil rádiók, amatõr rádiók, AM és FM üzemmódú
rádióadások és TV-adások térerejét elméletileg nem lehet pontosan elõre
megmondani. Az elektromágneses környezet felmérésére – a rögzített RFtranszmitterek miatt – fontolóra kell venni egy elektromágneses helyszíni
szemlét. Ha a mért térerõ, amelyben az N-560-as készüléket használják,
túllépi az alkalmazandó RF tûréshatárt, akkor meg kell figyelni, hogy az N560-as jól mûködik-e. Ha a normálistól eltérõ mûködést észlelünk, kiegészítõ
intézkedéskre lehet szükség, mint például az N-560-as elforgatása vagy
áthelyezése.

b

150 kHz–80 MHz frekvenciatartomány fölött a térerõsségnek kisebbnek kell
lennie, mint 3 V/m.
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10. táblázat: Ajánlott távolság az N-560-as és a hordozható ill.
mobil RF kommunikációs eszközök között
Az N-560-as készüléket olyan elektromágneses környezetben való
használatra tervezték, amelyben a sugárzott RF zavarok szintje
szabályozott. Az N-560-as készülék vevõje vagy felhasználója segíthet az
elektromágneses interferencia megelõzésében olymódon, hogy betartja a
hordozható ill. mobil RF kommunoikációs eszközök (transzmitterek) és
az N-560-as készülék között az alábbi ajánlott minimális távolságokat, a
kommunikációs eszköz maximális teljesítményének függvényében.
A transzmitter
maximális
névleges
teljesítménye
W

A transzmitter frekvenciájának megfelelõ távolság
m
150 kHz–
80 MHz

80–800 MHz

800 MHz–
2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Ha a transzmitter maximális teljesítménye a fent felsorolt kategóriák
egyikébe sem esik, akkor az ajánlott d távolságot méterben (m) a
transzmitter frekvenciájának megfelelõ egyenlet használatával
becsülhetjük meg, amelyben P a transzmitter gyártó által meghatározott
maximális teljesítménye watt-ban (W).
Megjegyzés 1: 80–800 MHz között a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elválasztó távolság érvényes.

Megjegyzés 2: Ezek az elektromágnesességrõl szóló
irányelvek nem feltétlenül érvényesek minden helyzetben. Az
elektromágneses terjedést szerkezetek, tárgyak és emberek
által okozott elnyelõdés és visszaverõdés befolyásolja.
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