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Žodynėlis
24 valandų laikrodis Stebėjimo sistema laiką ekrane rodo naudodama 24 valandų laikrodį. Formatas yra hh:mm:ss
(valandos:minutės:sekundės) be prierašų „priešpiet“ arba „popiet“. 24 valandų laikrodyje kiekviena
diena prasideda 00:00:00 (vidurnaktį). 01:00:00 yra 1:00 priešpiet, 02:00:00 yra 2:00 priešpiet ir t. t.
12:00:00 yra vidurdienis (12:00 popiet). 13:00:00 laikrodyje reiškia 1:00 popiet ir t. t., kol pasiekiama
23:59:59 (1 sekundė iki vidurnakčio). Laikrodis tada vėl pradeda skaičiuoti nuo 00:00:00. Pavyzdys:
16:30:00 reiškia tą patį, ką 4:30 popiet.
Aplinkos šviesa

Šviesa paciento jutiklio srityje. Ryškūs aplinkinės šviesos šaltiniai, tokie kaip fluorescencinės
lempos, infraraudonųjų spindulių šildymo lempos ir tiesioginė saulės šviesa gali trikdyti SpO2
jutiklio veikimą.

BPM

Beats per minute (Tvinksniai per minutę). Standartinis pulso dažnio matavimo vienetas.

Dažnis

Kintamosios srovės (KS) elektros energijos parametras, kuris rodo, kokiu dažniu srovė kas
sekundę keičia kryptį ir grįžta į savo pradinę kryptį. Matavimo vienetas yra hercas (Hz).
Naudojant stebėjimo sistemą arba įkraunant jos bateriją, būtinas 100–240 voltų įtampos
kintamosios srovės (KS) – 50 / 60 Hz (hercų) dažnio – maitinimas iš elektros lizdo. Taip pat žr.
„Įtampa“.

Degus

Galintis užsidegti ir greitai degantis. Degiųjų medžiagų pavyzdžiai yra benzinas, propanas,
gamtinės dujos.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Gydytojas

Kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas, kuris padeda stebėti pacientą ir naudoti monitorių
jūsų namuose. Šis asmuo gali būti gydytojas arba paciento slaugytojas ar kitas kvalifikuotas
sveikatos priežiūros specialistas.

Įtampa

Prietaiso arba maitinimo šaltinio elektrinio pajėgumo parametras. Dėl įtampos elektros srovė teka
laidu ir maitina elektroninį prietaisą. Įtampa gali būti nuolatinė (NS) arba kintamoji (KS). Naudojant
stebėjimo sistemą arba įkraunant jos bateriją, būtinas 100–240 voltų įtampos kintamosios srovės
(KS) – 50 / 60 Hz (hercų) dažnio – maitinimas iš elektros lizdo. Taip pat žr. „Dažnis“.

Jutiklio sritis

Vieta ant paciento kūno, kur uždedamas jutiklis, pvz., rankos arba kojos pirštas, ausies spenelis arba
kakta.

Jutiklis

Priedas, kuris naudojamas rinkti ir siųsti informaciją apie pacientą į stebėjimo sistemą. Jutiklis renka
matavimo rodmenis, nustatydamas paciento pulso dažnį ir deguonies kiekį kraujyje, ir siunčia šią
informaciją į stebėjimo sistemą.

Prisotinimas
deguonimi

Paciento kraujyje cirkuliuojančio deguonies procentinės dalies rodiklis. Kraujo prisotinimas
deguonimi taip pat nurodomas kaip SpO2 arba %SpO2.

Pulso BPM arba
pulso dažnis (PR)

Pulso dažnis. Išmatuotas širdies tvinksnių skaičius per minutę. Pulso dažnis taip pat vadinamas
širdies ritmu, tvinksniais per minutę arba BPM.

Palaikymas 1.800.635.5267
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„SatSecondsTM“

Ši „NellcorTM“ stebėjimo sistemų funkcija nustato, ar veikia perspėjimo signalas, jei išmatuota
paciento SpO2 vertė yra už iš anksto nustatyto perspėjimo signalo diapazono ribų. Kartais
išmatuota paciento SpO2 vertė tik šiek tiek arba tik trumpai peržengia iš anksto nustatyto
diapazono ribas. Tokiais atvejais pacientui medicininės pagalbos gali nereikėti. Funkcija
„SatSecondsTM“ įvertina šiuos atvejus ir nustato, ar būtina duoti perspėjimo signalą. Pastaba. Šios
funkcijos negalima naudoti namuose – kai išmatuota paciento SpO2 vertė nepatenka į iš anksto
nustatytą diapazoną, visais atvejais skamba perspėjimo signalas.

Slaugytojas

Asmuo, kuris rūpinasi pacientu ir tikrina stebėjimo sistemos rodmenis ir jutiklių vietą.

SpO2 (%SpO2)

Deguonies kiekio kraujyje įvertinimas pagal stebėjimo sistemą.

Stebėjimo sistema

Prietaisas, aprašytas šiame naudojimo namuose vadove, naudojamas SpO2 ir paciento pulso
dažniui matuoti.

Širdies ritmas

Širdies plakimo dažnis, paprastai – tvinksniai per minutę.

Palaikymas 1.800.635.5267
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1

Įžanga

Š

is vadovas skirtas namuose dirbančiam slaugytojui
arba pacientui, naudojančiam „Nellcor™“ prie lovos
naudojamą paciento SpO2 stebėjimo sistemą (PM100N).

ĮSPĖJIMAS. Prieš naudodami stebėjimo sistemą,
perskaitykite visą vadovą. Šiame vadove pateikta
svarbi informacija, kaip išvengti sužalojimo ir tinkamai
naudoti stebėjimo sistemą.

Ką atlieka stebėjimo sistema?
Stebėjimo sistema skirta matuoti paciento pulso dažnį
ir deguonies kiekį kraujyje. Jei bent viena išmatuota
vertė peržengia iš anksto nustatytą viršutinę arba
apatinę ribą, stebėjimo sistema įspėja, skleisdama
garsinį perspėjimo signalą, rodydama indikatorių ir
mirksintį skaičių.
Palaikymas 1.800.635.5267
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Jutiklio jungtis
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Maitinimo mygtukas

2

Trumpasis vadovas

6

Rankenėlė (pasukti / paspausti)

3

Perspėjimo signalo
nutildymo mygtukas

7

Stebėjimo ekranas

4

Pradžios mygtukas

8

Jutiklis
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Kodėl naudojate stebėjimo sistemą

Kokios yra jūsų kaip slaugytojo funkcijos?

„Nellcor™“ prie lovos naudojama paciento SpO2
stebėjimo sistema yra skirta naudoti namuose, kad
pacientas arba slaugytojas galėtų stebėti paciento
SpO2 ir pulso dažnį bei pateikti informaciją gydytojui.
Gydytojas gali paskirti šį prietaisą, atsižvelgdamas į
jūsų medicininės priežiūros poreikius.

•• Įjungti ir išjungti stebėjimo sistemą
•• Pritvirtinti jutiklį
•• Reaguoti į perspėjimo signalus
•• Susisiekti su gydytoju, kilus klausimų ar neaiškumų

Stebėjimo sistemą galima naudoti įvairaus amžiaus
pacientams – kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems.
Gydytojas paskiria prietaisą ir tinkamą „NellcorTM“ jutiklį,
atsižvelgdamas į paciento stambumą ir amžių.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Kokios yra gydytojo funkcijos?

Jei kilo klausimų dėl šiame vadove pateiktos
informacijos, klauskite gydytojo.

Gydytojas yra kvalifikuotas sveikatos priežiūros
specialistas, kuris atlieka toliau nurodytas funkcijas.

Prieš naudojant stebėjimo sistemą namuose ar
keliaujant

•• Paskiria stebėjimo sistemą ir jutiklius naudojimui
namuose

Gydytojas nuspręs, ar galite keliauti su stebėjimo
sistema.

•• Nustato perspėjimo signalo ribas ir kitas pacientui
tinkamas nuostatas

Norėdami naudoti stebėjimo sistemą namuose
ar kitoje vietoje, įsitikinkite, kad turite prieigą prie
elektros lizdo, kuris būtinas stebėjimo sistemai naudoti
arba baterijai įkrauti. Elektros lizdas turi būti įžemintas
ir užtikrinti reikiamą įtampą ir dažnį (100–240 V KS,
50 / 60 Hz, 45 VA). Pasitarkite su gydytoju, jei kilo
neaiškumų.

•• Moko, kaip naudoti stebėjimo sistemą ir jutiklius
•• Padeda stebėti pacientą ir atsako į iškilusius
klausimus
•• Peržiūri stebėjimo rezultatus ir paciento būklę
•• Užtikrina, kad stebėjimo sistema veiktų tinkamai
•• Reguliariai prižiūri, kad stebėjimo sistema atitiktų
paciento poreikius

Palaikymas 1.800.635.5267
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Jei stebėjimo sistemą norite laikyti
nenaudojamą

Atsargiai. Nejunkite stebėjimo sistemos į elektros
lizdą, valdomą sieniniu jungikliu. Netyčia perjungus
sieninį jungiklį, gali nutrūkti stebėjimo sistemos
maitinimas. Be to, jei jungiklis bus išjungtas, sistema
veiks maitinama baterijos ir bus neįkrauta.

Jei stebėjimo sistemos nenaudosite, ją galite laikyti
švarioje, sausoje vietoje, savo namuose.

Perdirbimas ir išmetimas

Jei gydytojas nurodė, kad keliaudami privalote pasiimti
stebėjimo sistemą, pasiekę kelionės tikslą, sistemą
galite naudoti su baterija arba prijungę prie elektros
lizdo. Keliaudami lėktuvu įsitikinkite, kad lėktuve yra
dirbtinai normalizuoto slėgio bagažo skyriai. Jei jie yra,
stebėjimo sistemą galite supakuoti į lagaminą, kad
būtų saugoma bagažo skyriuje. Jei bagažo skyriuje
dirbtinai normalizuoto slėgio nėra, stebėjimo sistemą
galite supakuoti į rankinį bagažą.

Palaikymas 1.800.635.5267

Stebėjimo sistemos komponentų ir priedų perdirbimą
ar šalinimą reglamentuoja vietos ir regioniniai
nuostatai. Gydytojas nurodys, ar reikia išmesti su
stebėjimo sistema susijusius elementus ir nurodys,
kaip tai padaryti. Susisiekite su gydytoju, jei kilo
abejonių.
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2

Saugos informacija

Prietaiso naudojimo privalumai

pavojų. Netinkamas naudojimas gali sukelti
elektros smūgį. Netinkamą naudojimą sudaro šie
veiksniai (sąrašas negalutinis): nesuderinamos
baterijos naudojimas, naudojimas nuėmus
baterijos dangtelį, ant prietaiso išliejamas skystis,
atviri laidai dėl pažeistų kabelių arba jungimas į
prietaiso reikalavimų neatitinkantį elektros lizdą.
Elektros įranga neapsaugota nuo elektros prietaisų
skleidžiamų elektros trukdžių. Venkite prietaisų, kurie
gali daryti įtaką stebėjimo sistemai. Ją gali daryti šie
prietaisai (sąrašas negalutinis): mobilieji telefonai,
radijo siųstuvai, varikliai, telefonai, šviestuvai,
elektrochirurgijos įrenginiai, defibriliatoriai ir kiti
prietaisai. Jei nežinote, kaip išvengti elektros trukdžių
šaltinių, susisiekite su gydytoju.

Pagal gydytojo nurodymus stebėjimui namuose skirtas
prietaisas leidžia greičiau įvertinti fizinių simptomų
pokytį, kad būtų greičiau vykdomos intervencijos.

Prietaiso naudojimo pavojai
•• Stebėjimo sistemoje yra elektros komponentų.
Nenaudokite prietaiso greta degiųjų medžiagų.
Kai kuriais atvejais, pvz., jei prietaisas veikia greta
atviros liepsnos arba šildymo elementų, gali įvykti
sprogimas ar kilti gaisras.
•• Stebėjimo sistema naudoja elektros energiją ir
elektros komponentus. Jei naudojami tinkamai,
šie komponentai kelia minimalų elektros smūgio
Palaikymas 1.800.635.5267
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•• Stebėjimo sistema turi būti naudojama su
suderintu, paskirtu jutikliu. Kai kuriais atvejais
jutiklis gali veikti netinkamai, jei jis yra pažeistas,
netinkamai prijungtas, nukrito nuo paciento arba jei
pacientas per daug juda. Jei jutiklio vieta reguliariai
nekeičiama, jutiklio tvirtinimo vietoje kai kuriems
pacientams gali sudirgti oda.

•• Stebėjimo sistemos ekrane yra nuodingų cheminių
medžiagų. Jei ekranas nepažeistas, pacientas
arba slaugytojas išvengs sąlyčio su chemikalais.
Nelieskite pažeisto ekrano, nes įvyks sąlytis su
nuodingomis cheminėmis medžiagomis.
•• Stebėjimo sistema turi būti padėta šalia paciento
ant tvirto paviršiaus. Prietaisas turi būti patikimai
pritvirtintas transportuojant ir stabiliai pastatytas
naudojant. Krisdamas prietaisas gali sužaloti
pacientą ar slaugytoją, be to, gali sugesti.

•• Stebėjimo sistemą gali maitinti baterija. Jei baterija
senka, skamba perspėjimo signalas. Jei baterija
visiškai išsenka, stebėjimo sistema išsijungia.
Pastaba. Baterijai senkant, senkančios baterijos
perspėjimo signalo trukmė gali mažėti.

•• Stebėjimo sistemos tinkamumas išbandytas
įvairiose aplinkose. Ekstremaliomis sąlygomis
prietaisas gali veikti netinkamai. Ekstremalias
sąlygas sudaro (sąrašas negalutinis): itin aukšta arba
itin žema temperatūra, didelis karštis ir tam tikro
ryškumo aplinkos šviesa. Be to, ryškioje šviesoje gali
būti sunku įskaityti duomenis prietaiso ekrane.
Palaikymas 1.800.635.5267
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Pastaba. Būkite atsargūs jungdami stebėjimo
sistemą į elektros lizdą, prijungtą prie šviesos
jungiklio. Jei jungiklis bus išjungtas, sistema veiks
maitinama baterijos ir bus neįkrauta.

•• Perspėjimo signalai skamba tada, kai paciento
SpO2 arba pulso dažnio duomenys yra už gydytojo
iš anksto nustatyto diapazono ribų. Garsinio
perspėjimo signalo galite neišgirsti dėl garsiakalbio
gedimo, naudotojui pernelyg sumažinus garsumą
arba pasirinkus funkciją „Garso nutildymas“.
Norėdami patikrinti, ar garsiakalbis tinkamai veikia,
įsiklausykite į garsinius signalus, skambančius
įjungus stebėjimo sistemą.

•• Sistema stebi išmatuotą paciento SpO2 ir pulso
dažnį. Paciento būklė kai kuriais atvejais gali daryti
įtaką prietaiso gebėjimui išmatuoti paciento SpO2 ir
pulso dažnį. Sąlygų pavyzdžiai (sąrašas negalutinis):
disfunkcinis hemoglobinas, arteriniai dažai, maža
perfuzija arba tamsus odos pigmentas. Jei abejojate,
ar šios sąlygos jums taikytinos, susisiekite su
gydytoju.

•• Prietaisą leidžiama remontuoti tik kvalifikuotiems
techninės priežiūros specialistams. Nėra dalių,
kurias būtų leidžiama remontuoti naudotojui.
Jei mėginsite remontuoti prietaisą namuose, jo
veikimas gali sutrikti.

•• Jutiklis kabeliais prijungiamas prie stebėjimo
sistemos. Prie elektros lizdo stebėjimo sistema taip
pat prijungiama kabeliais. Vengdami pasismaugimo
ar užkliuvimo pavojaus, rūpestingai išdėliokite visus
kabelius.
Palaikymas 1.800.635.5267
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Prietaisas atlieka funkcijas, leidžiančias atlikti tam tikras
pacientui naudingas funkcijas. Jei norite iš prietaiso
gauti didžiausią naudą, privalote žinoti tam tikrus
dalykus apie jo naudojimą.

ĮSPĖJIMAI – ką privalote padaryti,
siekdami išvengti didelės žalos
ĮSPĖJIMAS. Prieš naudodami stebėjimo sistemą,
perskaitykite visą naudojimo namuose vadovą. Šiame
vadove pateikta svarbi informacija, kaip išvengti
sužalojimo ir tinkamai naudoti stebėjimo sistemą.

Saugos simboliai
ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS. Kai išgirsite perspėjimo signalą,
susisiekite su gydytoju. Pacientui gali prireikti skubios
medicininės pagalbos.

Įspėja apie situacijas, kurių neišvengus
galima žūti arba sunkiai susižaloti.
Atsargiai!

ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite stebėjimo sistemos šalia
degiųjų medžiagų. Tai gali sukelti sprogimą arba
gaisrą.

Įspėja apie situaciją, kurios neišvengus
naudotojas arba pacientas gali patirti
lengvą ar vidutinio sunkumo sužalojimą
ir gali būti sugadintas prietaisas arba
padaryta žala kitam turtui.
Palaikymas 1.800.635.5267

ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite stebėjimo sistemos, jei
atidarytas arba nuimtas baterijos dangtelis. Tai gali
sukelti elektros smūgį.
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ĮSPĖJIMAS. Nepalikite palaidų kabelių, nes gali kilti
užkliuvimo ar pasismaugimo pavojus.

ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik stebėjimo sistemos
komplekte esančią bateriją. Nesuderintos baterijos gali
sukelti elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS. Nestatykite stebėjimo sistemos ten, kur ji
galėtų užkristi ant paciento. Tokiu būdu galima sužaloti
pacientą arba sugadinti stebėjimo sistemą.

ĮSPĖJIMAS. Stebėjimo sistemos arba paskirto jutiklio
negalima panardinti arba aplieti skysčiu. Tai gali sukelti
elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS. Stebėjimo sistemos nekelkite ir neneškite
laikydami už jutiklio arba jutiklio kabelio. Jutiklis gali
atsijungti, o stebėjimo sistema gali nukristi ir sužeisti
pacientą ar slaugytoją arba sugesti.

ĮSPĖJIMAS. Nesuspauskite jutiklio kabelio arba
maitinimo laido, nes galite jį sugadinti. Pažeisti laidai
gali paveikti matavimo tikslumą ir padidinti elektros
smūgio pavojų.

ĮSPĖJIMAS. Stebėjimo sistemą laikykite vaikams ir
naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad
būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, pavyzdžiui,
užspringimo ar sužeidimo užkritus monitoriui.

ĮSPĖJIMAS. Nevalykite stebėjimo sistemos jos
neišjungę. Palikus prietaisą prijungtą prie elektros
lizdo, galima patirti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS. Nelieskite LCD ekrano, jei jis pažeistas.
Ekrane yra nuodingų cheminių medžiagų, kurios gali
būti pavojingos jūsų sveikatai.
Palaikymas 1.800.635.5267
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ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite sugadintos stebėjimo
sistemos ar jutiklio. Jei naudosite sugadintą stebėjimo
sistemą ar jutiklį, rodmenys gali būti netikslūs.

•• jutiklis uždedamas naudojant lipnią juostą arba kitas
lipnias priemones;
•• jutiklis ilgiau nei rekomenduojama paliekamas toje
pačioje vietoje.

ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik gydytojo nurodytus
priedus. Jei naudosite nesuderintus priedus, stebėjimo
sistema gali netiksliai matuoti, tapti jautresnė
elektromagnetiniams trukdžiams arba skleisti juos
kitiems elektroniniams prietaisams.

Jei nežinote, kaip tinkamai naudoti jutiklį,
pasikonsultuokite su gydytoju.
ĮSPĖJIMAS. Pakartotinai nenaudokite vienkartinių
jutiklių. Tai gali lemti netikslų matavimą. Jei nesate
tikri, ar paskirtas jutiklis vienkartinis, pasikonsultuokite
su gydytoju.

ĮSPĖJIMAS. Venkite netinkamo jutiklio uždėjimo arba
naudojimo. Netinkamas naudojimas gali lemti audinių
pažeidimą ar netikslų matavimą. Netinkamo uždėjimo
pavyzdžiai (sąrašas negalutinis):

ĮSPĖJIMAS. Tam tikros fizinės sąlygos gali daryti įtakos
SpO2 ir pulso dažnio apskaičiavimui. Sąlygų pavyzdžiai
(sąrašas negalutinis): disfunkcinis hemoglobinas,
arteriniai dažai, maža perfuzija arba tamsus odos
pigmentas. Jei abejojate, ar šios sąlygos jums
taikytinos, susisiekite su gydytoju.

•• jutiklis spaudžiamas per stipriai (per daug
spaudimo);
•• jutiklis apvyniojamas kita medžiaga;
Palaikymas 1.800.635.5267

17

PM100N naudojimo namuose vadovas

ĮSPĖJIMAS. Venkite naudoti stebėjimo sistemą
situacijose, kai pacientas pernelyg juda, jutiklis
uždedamas netinkamai ar šviesa pernelyg stipri, nes
šios aplinkybės gali daryti įtaką pulsinės oksimetrijos
rodmenims ir pulso signalui.

Atsargumo informacija –
ką turite daryti, kad
išvengtumėte kitos žalos
Atsargiai! Nenaudokite ir nelaikykite stebėjimo
sistemos nepaisydami išvardytų diapazonų ribų.
Jei stebėjimo sistema bus naudojama arba laikoma
nepaisant išvardytų diapazonų ribų, stebėjimo sistema
gali sugesti.

•• Ryškioje šviesoje uždenkite (neapvyniokite) jutiklio
vietą šviesą užstojančia medžiaga.
ĮSPĖJIMAS. Draudžiama valyti stebėjimo sistemą
kitaip, nei rekomenduojama, nes tai gali lemti
stebėjimo sistemos pažeidimą arba netikslų
matavimą. Vidinius komponentus leidžiama pasiekti
tik kvalifikuotiems specialistams. Jei kilo klausimų,
susisiekite su gydytoju.

Transportavimas
ir laikymas
Temperatūra
Atmosferos
slėgis
Santykinis
drėgnis

Palaikymas 1.800.635.5267
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Naudojimas

Nuo –20 ºC iki 60 ºC,
Nuo 5 ºC iki 40 ºC
(nuo –4 ºF iki 140 ºF)
(nuo 41 ºF iki 104 ºF)
Nuo 50 kPa iki 106 kPa Nuo 58 kPa iki 103 kPa
(14,7 col. Hg iki
(17,1 col. Hg iki
31,3 col. Hg)
30,4 col. Hg)
Nuo 15 % iki 93 %, be kondensacijos
PM100N naudojimo namuose vadovas

Atsargiai. Stebėjimo sistema gali veikti naudodama
baterijos energiją. Stebėjimo sistema vizualiai ir garsu
įspėja, kai baterija senka. Baterijai senkant, senkančios
baterijos perspėjimo signalo trukmė gali mažėti. Kai
baterija visiškai išsenka, stebėjimo sistema išsijungia ir
nematuoja SpO2 ir pulso dažnio.

Atsargiai. Neuždenkite ir (arba) neužblokuokite
garsiakalbio angų, nenutildykite garsinio perspėjimo
signalo garso ar jo nesumažinkite. Tai gali sumažinti
stebėjimo sistemos saugumą, nes nebus išgirsti
įspėjimo signalai.
Atsargiai. Reguliuojamojo perspėjimo signalo
garsumo nenustatykite žemiau paciento ar slaugytojo
girdėjimo ribos. Perspėjimo signalo garsumo
sumažinimas gali sumažinti stebėjimo sistemos saugą,
nes įspėjimo signalai nebus išgirsti.

Atsargiai. Nejunkite stebėjimo sistemos į elektros
lizdą, valdomą sieniniu jungikliu. Netyčia perjungus
sieninį jungiklį, gali nutrūkti stebėjimo sistemos
maitinimas. Be to, jei jungiklis bus išjungtas, sistema
veiks maitinama baterijos ir bus neįkrauta.

•• Norėdami patikrinti, ar garsiakalbiai tinkamai veikia,
klausykitės garsinių signalų, skambančių įjungus
stebėjimo sistemą (žr. „Įjunkite stebėjimo sistemą“
26 psl.).

Palaikymas 1.800.635.5267
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Atsargiai. Neuždenkite stebėjimo sistemos, nes dėl to
ji gali pernelyg įkaisti.
Atsargiai. Venkite galimų trukdžių iš šių
elektromagnetinių trukdžių šaltinių (sąrašas
negalutinis): mobilieji telefonai, radijo siųstuvai,
varikliai, telefonai, šviestuvai, elektrochirurgijos
įrenginiai, defibriliatoriai ir kiti prietaisai. Trukdžiai
gali lemti netikslų matavimą. Jei abejojate, ar jūsų
prietaisas tinkamai veikia, susisiekite su gydytoju.

Palaikymas 1.800.635.5267
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3

N

Pasiruoškite naudoti stebėjimo sistemą
Stebėjimo sistemos dalys

orėdami paruošti stebėjimo sistemą naudoti
pacientui, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

•• Nustatykite stebėjimo sistemos dalis
•• Pasirinkite monitoriaus vietą arti elektros lizdo
•• Prijunkite jutiklį prie stebėjimo sistemos ir
pritvirtinkite prie paciento
•• Įjunkite stebėjimo sistemą
•• Patikrinkite veikimą
•• Išjunkite stebėjimo sistemą
1 Jutiklio jungtis
2 Trumpasis vadovas
signalo
3 Perspėjimo
nutildymo mygtukas
4 Pradžios mygtukas

Palaikymas 1.800.635.5267
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5 Maitinimo mygtukas
6 Rankenėlė (pasukti / paspausti)
7 Stebėjimo ekranas
8 Jutiklis

PM100N naudojimo namuose vadovas

Papildomos jungtys

1

Techninės priežiūros jungtis (naudokite tik nurodžius
gydytojui)

Palaikymas 1.800.635.5267
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1

Kintamosios srovės maitinimo laido jungtis

2

Ryšių prievadas (naudokite tik nurodžius gydytojui)

PM100N naudojimo namuose vadovas

Kaip naudoti mygtukus ir rankenėlę

Rankenėlė: pasukite rankenėlę, kad paryškintumėte
parinktis ekrane arba padidintumėte ar
sumažintumėte meniu vertę. Tada paspauskite
rankenėlę, kad atliktumėte arba patvirtintumėte
pasirinkimą.

Perspėjimo signalo nutildymo mygtukas:
paspauskite vieną kartą, norėdami laikinai
išjungti perspėjimo signalą.
Pradžios mygtukas: paspauskite vieną
kartą, kad būtų parodytas „Options“
(parinkčių) meniu. Kai rodomas meniu,
paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į
pagrindinį rodinį.
Maitinimo mygtukas: palaikykite
paspaudę, norėdami įjungti ar išjungti
stebėjimo sistemą.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Pasirinkite kintamosios srovės arba baterijos
maitinimo šaltinį

•• Norėdami naudoti maitinimą iš kintamosios
srovės tinklo: įjunkite vieną maitinimo laido (yra
komplekte) galą į stebėjimo sistemos galinę dalį
(apibraukta apskritimu paveikslėlyje). Įkiškite kitą
laido galą į elektros lizdą.

Priekiniame skydelyje ieškokite kintamosios srovės
(KS) maitinimo ir baterijos įkrovimo indikatorių,
nurodančių, kad stebėjimo sistema maitinama.
•• Norėdami naudoti baterijos energiją: ištraukite
maitinimo laidą iš elektros lizdo ir (pasirinktinai)
stebėjimo sistemos galinės dalies.
Kai įjungiate stebėjimo sistemą, ekrane ieškokite
žalios baterijos piktogramos, nurodančios, kad
stebėjimo sistema veikia naudodama bateriją.
Palaikymas 1.800.635.5267
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Prijunkite jutiklį prie stebėjimo sistemos

3. Uždarykite fiksatorių virš jutiklio jungties.
Įsitikinkite, kad fiksatorius visiškai uždarytas.

1. Tvirtai įkiškite ilginamojo kabelio jungtį į stebėjimo
sistemos SpO2 jungtį. Jungtį galima įkišti tik viena
puse.

Pritvirtinkite jutiklį prie paciento
Pritvirtinkite paskirtą jutiklį prie tinkamos paciento
kūno vietos (pvz., piršto, kaktos ar pėdos), kaip nurodė
gydytojas.

2. Atidarykite ilginamojo kabelio skaidraus plastiko
fiksatorių ir tvirtai įkiškite jutiklio jungtį. Jungtį
galima įkišti tik viena puse.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Įjunkite stebėjimo sistemą

Jei negirdite garso signalų arba matote pavyzdyje
pateiktą rodinį (skaičiai gali skirtis), įsitikinkite, kad
jutiklis pritvirtintas prie paciento kūno ir stebėjimo
sistemos.

Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite paspaudę
maitinimo mygtuką. Šviečia maitinimo, pradžios ir
perspėjimo signalo nutildymo mygtukai nurodydami,
kad stebėjimo sistema įjungta.

Patikrinkite, ar ekrane rodomos prisotinimo deguonimi
(%SpO2) ir pulso dažnio (PR) vertės atitinka gydytojo
pacientui nustatytas ribas (perspėjimo signalų turi
nebūti).

Išklausykite tris aukštėjančio tono garsinius signalus, o
po kelių sekundžių – dar vieną aukštesnio tono garsinį
signalą. Tai yra perspėjimo signalo garso patikra.

Jei abejojate, ar prisotinimo deguonimi ir pulso dažnio
vertės tinkamos, susisiekite su gydytoju.

Rodomas stebėjimo sistemos pagrindinis rodinys,
nurodantis, kad sistema paruošta naudoti.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Išjunkite stebėjimo sistemą
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę
maitinimo mygtuką.

Ekrano ir mygtukų apšvietimas išjungiamas – tai rodo,
kad stebėjimo sistema išjungta.

Palaikymas 1.800.635.5267
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4

S

Paciento stebėjimas

tebėdami pacientą atliksite toliau nurodytas
užduotis.

•• Atpažinsite, kaip atrodo pagrindinis rodinys
normaliomis sąlygomis
•• Atpažinsite perspėjimo signalus ir į juos reaguosite
•• Atpažinsite ir sumažinsite signalų trukdžius
•• Patikrinsite baterijos būseną (jei stebėjimo sistema
maitinama iš baterijos)
•• Jei reikės, keisite stebėjimo sistemos nuostatas, pvz.,
šviesumo ir garsumo
•• Jei norėsite, peržiūrėsite perspėjimo signalų
nuostatas

Palaikymas 1.800.635.5267
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Pagrindinio rodinio indikacijos
1. Paros laikas (valandos:minutės:sekundės
24 valandų formatu)
2. Baterijos įkrovos lygis
3. Pranešimų sritis
4. Esamas %SpO2 (deguonies) rodmuo
5. Pulso indikatorius (signalinė juosta)
6. Esamas pulso dažnis (tvinksniai per minutę, BPM)
7. Priežiūros namuose režimo indikatorius
8. Parinkčių meniu piktograma

Palaikymas 1.800.635.5267

29

PM100N naudojimo namuose vadovas

Jei jutiklis nukrenta nuo paciento
Jutikliui nukritus nuo paciento, bus parodytas dešinėje
pateiktas rodinys. Iš naujo pritvirtinkite jutiklį prie
paciento.
Jei kyla problemų, susisiekite su gydytoju.

Jei jutiklis atsijungia nuo stebėjimo sistemos
Jutikliui atsijungus nuo stebėjimo sistemos, bus
parodytas dešinėje pateiktas rodinys.
Tvirtai įkiškite jutiklio jungtį į stebėjimo sistemos
priekyje esantį lizdą.
Jei kyla problemų, susisiekite su gydytoju.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Jei suveikia pulso dažnio perspėjimo signalas
Jei bus išmatuotas didelis ar mažas pulso dažnis,
pulso dažnio rodmuo bus rodomas geltoname fone,
o ekrano apačioje bus rodomas pranešimas. Išgirsite
perspėjimo signalą.
ĮSPĖJIMAS. Jei duodamas pulso dažnio perspėjimo
signalas, pacientui gali būti reikalinga medicininė
pagalba. Nedelsdami susisiekite su gydytoju.

Jei duodamas SpO2 perspėjimo signalas
Jei bus išmatuotas aukštas arba žemas SpO2 lygis,
SpO2 vertės fonas bus geltonas, o ekrano apačioje bus
rodomas pranešimas. Išgirsite perspėjimo signalą.
ĮSPĖJIMAS. Jei duodamas SpO2 perspėjimo signalas,
pacientui gali būti reikalinga medicininė pagalba.
Nedelsdami susisiekite su gydytoju.
Palaikymas 1.800.635.5267
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Perspėjimo signalo garso nutildymas

Jei yra signalo trukdžių

Laikinai nutildykite perspėjimo signalą, paspausdami
perspėjimo signalo nutildymo mygtuką.

Jei stebėjimo sistema iš jutiklio negaus stipraus
signalo, bus rodomas signalo trukdžių simbolis.

Ekrane bus parodytas nutildyto perspėjimo signalo
simbolis.

1. Paprašykite paciento nejudėti.
2. Išjunkite kitus netoliese esančius elektroninius
prietaisus.
ĮSPĖJIMAS. Jei trukdžių simbolis išliks šoninėje
juostoje, susisiekite su gydytoju. Stebėjimo sistema
gali veikti netinkamai.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Kai stebėjimo sistema maitinama baterija

Visiškai išsekusi baterija

Kai stebėjimo sistema maitinama vidine baterija
(neprijungta prie elektros lizdo), baterijos būseną rodo
toliau nurodyti simboliai.

Bus parodytas pranešimas „Critically Low Battery“
(visiškai išsekusi baterija) ir išgirsite perspėjimo
signalą.

Baterija įkrauta

ĮSPĖJIMAS. Visiškai išsekus baterijai, nedelsdami
prijunkite maitinimo laidą. Jei laidas nebus
prijungtas, baterija negalės įsikrauti ir stebėjimo
sistema išsijungs.

Mažiau padalų nurodo mažesnį įkrovos lygį.
Baterija senka
Bus parodytas pranešimas „Low Battery“ (baterija
senka) ir išgirsite perspėjimo signalą.
ĮSPĖJIMAS. Senkant baterijai, per 15 minučių
prijunkite maitinimo laidą, kad stebėjimo sistema
neišsijungtų.
Pastaba. Baterijai senkant, senkančios baterijos
perspėjimo signalo trukmė gali mažėti.
Palaikymas 1.800.635.5267
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Garsumo reguliavimas
Norėdami reguliuoti perspėjimo signalų ir pulso
pypsėjimo garsumą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

3. Sukite rankenėlę, kad paryškintumėte norimą keisti
garsumo nuostatą: „Alarm“ (perspėjimo signalas)
arba „Pulse“ (pulsas).

1. Paspauskite pradžios mygtuką, kad būtų parodytas
parinkčių meniu. Paryškinta „Volume" (garsumas).

4. Paspauskite rankenėlę. Garso nuostata paryškinta
geltonai juodame fone reiškia, kad ją galima keisti.

2. Norėdami pasirinkti „Volume“ (garsumas),
paspauskite rankenėlę. Parodomas rodinys
„Volume" (garsumas).

5. Sukdami rankenėlę sureguliuokite garsumą. Iš
kairės į dešinę didėjančios padalos rodo didėjantį
garsumą.
6. Paspauskite rankenėlę, kad įrašytumėte nuostatą.
Nuostatos spalvos vėl tampa balta ant mėlynos.

Palaikymas 1.800.635.5267

7. Jei norite grįžti į pagrindinį rodinį,
paspauskite pradžios mygtuką.
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Šviesumo reguliavimas

4. Paspauskite rankenėlę dar kartą. Šviesumo
nuostata paryškinta geltonai juodame fone reiškia,
kad ją galima keisti.

Norėdami reguliuoti ekrano šviesumą, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1. Paspauskite pradžios mygtuką, kad būtų parodytas
„Options“ (parinkčių) meniu.

5. Sukdami rankenėlę sureguliuokite šviesumą. Iš
kairės į dešinę didėjančios padalos rodo didėjantį
šviesumą.
2. Sukite rankenėlę, kol bus paryškinta „Brightness“
(šviesumas).
3. Paspauskite rankenėlę. Parodomas rodinys
„Brightness“ (šviesumas).

Palaikymas 1.800.635.5267

6. Paspauskite rankenėlę, kad įrašytumėte šviesumo
nuostatą. Nuostatos spalvos vėl tampa balta ant
mėlynos.
7. Jei norite grįžti į pagrindinį rodinį, paspauskite
pradžios mygtuką.
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Gydytojo parinktų perspėjimo signalo
nuostatų peržiūra

2. Sukite rankenėlę, kol bus paryškinta „Review Alarm
Settings“ (peržiūrėti perspėjimo signalo nuostatas).

Galite peržiūrėti nuostatas, kurios nulemia, kada
pacientui duodamas perspėjimo signalas. Gydytojas
nustato šias vertes pagal paciento poreikius. Galite
peržiūrėti nuostatas, bet negalite jų keisti.

3. Paspauskite rankenėlę. Parodomas rodinys „Review
Alarm Settings“ (peržiūrėti perspėjimo signalo
nuostatas).
Matysite gydytojo nustatytas SpO2 (deguonies) ir
PR (pulso dažnio) verčių ribas: „High“ (aukščiausia) ir
„Low“ (žemiausia). Pastaba. „SatSeconds™“ Value
(vertė) nedaro įtakos; ši funkcija neprieinama
naudojant priežiūrai namuose.

1. Paspauskite pradžios mygtuką, kad būtų parodytas
„Options“ (parinkčių) meniu.

Palaikymas 1.800.635.5267
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4. Jei norite grįžti į pagrindinį rodinį, paspauskite
pradžios mygtuką.

Palaikymas 1.800.635.5267
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5 Jutiklio keitimas

G

Jutiklio tvirtinimo pavyzdžiai

ydytojas gali padėti nustatyti, kada reikia keisti
jutiklį ar pritvirtinti jį kitoje paciento kūno vietoje.
Kai jutiklis tam tikrą laikotarpį buvo pritvirtintas prie
paciento, patikrinkite, ar nevyksta toliau nurodyti
dalykai.
•• Pacientui pasireiškia po jutikliu esančios odos
išsausėjimas, paraudimas ar skausmas.
ĮSPĖJIMAS. Jei oda sudirginama, nedelsdami
pakeiskite jutiklio vietą, kad išvengtumėte
tolimesnių odos pažeidimų, ir susisiekite su
gydytoju.
•• Jutiklio lipnioji medžiaga prilimpa ne itin gerai.
•• Jutiklis lengvai atsilaisvina arba iš karto atsilaisvina
pritvirtinus prie paciento.

Palaikymas 1.800.635.5267

38

PM100N naudojimo namuose vadovas

Informacija apie jutiklį
Kai kurie jutikliai pateikiami steriliose pakuotėse,
kai kurie – ne. Jei turite klausimų apie pacientui
naudojamus jutiklius, susisiekite su gydytoju.

Palaikymas 1.800.635.5267
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6

Stebėjimo sistemos ir jutiklio valymas

ĮSPĖJIMAS. Jei ant stebėjimo sistemos išsiliejo bet
kokio skysčio, nedelsdami nuvalykite ir nusausinkite
stebėjimo sistemą, kad išvengtumėte veikimo
pertrūkio. Jei ant ekrano yra bet kokių medžiagų, dėl
kurių jį sunku perskaityti, nuvalykite ekraną, kad visi
skaičiai ir indikatoriai būtų aiškiai matomi.
Taip pat, jei reikia, nuo stebėjimo sistemos galite
nuvalyti dulkes ir pirštų paliktas dėmes.
Jei skirdamas stebėjimą gydytojas pateikė ir
dezinfekavimo nurodymų, laikykitės visų gydytojo
nurodymų dėl dezinfekavimo.

Palaikymas 1.800.635.5267
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Stebėjimo sistemos valymas

3. Švelniai nuvalykite visus stebėjimo sistemos
paviršius.

Stebėjimo sistemą galite valyti toliau nurodytomis
priemonėmis.

4. Palaukite, kol stebėjimo sistema nudžius.

•• Švelni šluostė, sudrėkinta vandentiekio vandeniu,
izopropilo alkoholiu arba 10 % baliklio tirpalu
(teiraukitės gydytojo).
•• Drėgna servetėlė (teiraukitės gydytojo).
1. Nuimkite jutiklį nuo paciento kūno ir išjunkite
stebėjimo sistemą.
2. Sudrėkinkite švelnią šluostę vandentiekio vandeniu,
izopropilo alkoholiu arba 10 % baliklio tirpalu.
Jei nežinote, kaip pasidaryti tirpalą, paklauskite
gydytojo. Jei šluostė permirksta nuo skysčio,
paimkite sausą šluostę ir drėkinkite iš naujo.
Arba naudokite drėgnas servetėles, kurias
rekomendavo gydytojas.
Palaikymas 1.800.635.5267

ĮSPĖJIMAS. Ant stebėjimo sistemos, jos priedų,
jungčių, jungiklių arba korpuso kiaurymių negalima
purkšti, pilti arba išlieti jokio skysčio, nes jis gali
sugadinti stebėjimo sistemą.
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Jutiklio valymas

Stebėjimo sistemos ir jutiklio dezinfekavimas
Vadovaukitės gydytojo nurodymais.

Jei jutiklis yra daugkartinis, gydytojas nurodys, kaip
dažnai ir kaip jį valyti.
Jei jutiklis vienkartinis, po tam tikro laiko jį išmeskite ir
pakeiskite nauju pagal gydytojo nurodymus.

Palaikymas 1.800.635.5267
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7

S

Priedai

tebėjimo sistema turi kelis priedus. Pasiteiraukite
gydytojo, ar jums galima jais naudotis.

•• 10 arba 15 valandų baterija: įgalinamas ilgesnis
stebėjimo sistemos naudojimas iki krovimo.
Įprastoje stebėjimo sistemoje sumontuota
5 valandų baterija.
•• Nešiojimo krepšys: įgalina lengvą stebėjimo
sistemos transportavimą.

Palaikymas 1.800.635.5267
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8

Simboliai

Š

iame skyriuje aprašyti simboliai, pavaizduoti ant
etikečių, priklijuotų ant stebėjimo sistemos.

Simbolis

Simbolis

Apsaugos nuo prasiskverbimo (IP) laipsnis:
apsaugota nuo prieigos prie pavojingų dalių,
kišant pirštą arba platesnį nei 12,5 mm kietą
daiktą. Apsaugota nuo krintančių vandens
lašų, pakreipus prietaisą iki 15 laipsnių nuo
įprastos padėties.

Aprašymas
Prietaisas parduodamas tik pagal receptą
Būtina perskaityti naudojimo instrukciją

Klasifikuota UL (patikrinta „Underwriters
Laboratories“ pagal konkrečius JAV ir
Kanados reikalavimus)

Tinkamai šalinkite elektros ir elektroninės
įrangos atliekas

CE ženklas – patvirtinta pardavimui ir
naudojimui Europoje

II klasės elektros įranga

Palaikymas 1.800.635.5267

Aprašymas

Atstovas Europos Sąjungoje
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Simbolis

Aprašymas
Nuorodos kodas (dalies numeris)
Gamintojas
Serijos numeris
Pagaminimo data

Palaikymas 1.800.635.5267
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Rodyklė
A

aplinkos sąlygos, 13, 18
atidavimas perdirbti, 11
atmosferos slėgis, darbinis, 18
atsargumo priemonės, 18–20

B

baterijos būklė, 29, 33
BPM (tvinksniai per minutę;
pulso dažnis), 5, 6, 29

Į

įspėjimai, 15–18

J

jungtys, 21–22, 25, 30
jutiklis, 7, 8, 21, 25, 30, 38–39

K

keliavimas, 10–11

L

D

laikymas, 11, 18

E

maitinimas iš baterijos, 24
maitinimas iš KS tinklo, 24
maitinimo mygtukas, 8, 21,
23, 26

deguonies (%SpO2)
rodmenys, 6, 7, 29
dezinfekavimas, 40, 42
drėgnis, darbinis, 18

M

ekranas, 29

N

G

garsumas, reguliavimas, 34
gydytojo funkcijos, 10

naudojimo aplinka, 13, 18
nutildyto perspėjimo signalo
simbolis, 32

Palaikymas 1.800.635.5267

P

pagrindinis rodinys, 29
paros laikas, 29
perspėjimo signalai, 31–32
perspėjimo signalo nuostatos,
peržiūrėjimas, 36–37
perspėjimo signalo nutildymo
mygtukas, 8, 21, 23, 32
pradžios mygtukas, 8, 21,
23, 26
priedai, 43
pulso dažnis (PR), 6, 29

R

temperatūra, darbinė, 18
transportavimas, 10–11, 18

V
Š

sąranka, 21–27
saugos informacija, 12–20
slaugytojo funkcijos, 9
SpO2 (deguonies) rodmenys,
6, 7, 29
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T

valymas, 40–42

rankenėlė, 8, 21, 23

S

stebėjimo sistemos
aprašymas 8, 21–22
stebėjimo sistemos dalys,
8, 21
stebėjimo sistemos
įjungimas, 26
stebėjimo sistemos
išjungimas, 27

šalinimas, 11
šviesumas, reguliavimas, 35
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