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Oridion Medical 1987 Ltd. (“Oridion Medical”) —
Oridion monitoru garantija
ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA attiecas uz visiem pacienta monitoriem, kurus ir ražojusi kompānija Oridion
Medical 1987 Ltd. (“Oridion”), (tālāk tekstā — “izstrādājumi”). Saskaņā ar šeit norādītajiem ierobežojumiem
kompānija Oridion sniedz garantiju kompānijas un tās pilnvaroto izplatītāju piegādātajiem izstrādājumiem 2 (divus)
gadus pēc piegādes datuma, bet ne ilgāk kā 27 mēnešus pēc ražošanas datuma, ka izstrādājumu materiāli un apdare
būs bez defektiem un precīzi atbildīs kompānijas Oridion attiecīgo izstrādājumu specifikācijām, kas ir spēkā
ražošanas brīdī. Šī ierobežotā garantija neattiecas uz i) izstrādājumiem, kas ir iegādāti no nepilnvarotām trešajām
pusēm, ii) izstrādājumiem, kas ir pakļauti ļaunprātīgai izmantošanai, neatbilstošai lietošanai, negadījumam,
nolaidībai, ja tiem ir veiktas izmaiņas, neatļauts remonts vai uzstādīšana, un iii) izstrādājumiem, kas ir lietoti ar
piederumu palīgmateriāliem, kuri nav kompānijas Oridion FilterLine™ izstrādājumi. Turklāt šī ierobežotā garantija
neattiecas uz izstrādājumiem, kuri ir izmantoti tādā veidā vai vidē, kas neatbilst kompānijas Oridion specifikācijām,
vai ir bojāti klienta rīcības, kļūdas, nevērības vai saistību nepildīšanas dēļ. Kompānija Oridion pēc saviem
ieskatiem aizvietos vai labos bojātos izstrādājumus. Klients nevar atgriezt izstrādājumus, ja vispirms no kompānijas
Oridion vai viena no autorizētajiem apkopes centriem nav iegūts atgrieztā materiāla autorizācijas (return material
authorization — RMA) numurs un izstrādājuma pirkuma kvīts kopija.

Saistību atruna
LIETOTĀJS DRĪKST IZMANTOT PARAMETRUS (IESKAITOT JEBKURAS UN VISAS CO2, SPO2,
CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ REFERENCES, NĀKOTNES UN SAISTĪTOS
INDEKSUS UN TO KONFIGURĀCIJAS, KĀ ARĪ TRAUKSMES SIGNĀLA ZIŅOJUMUS), KAS TIEK
ATTĒLOTI UZ KOMPĀNIJAS ORIDION RAŽOTAJĀM PACIENTA MONITORINGA IERĪCĒM UN/VAI
KOMPĀNIJAS ORIDION SAZIŅAS PROTOKOLĀ, UN/VAI JEBKURĀ PĀRSKATA IZVADĒ, KAS TIEK
LEJUPIELĀDĒTA NO KOMPĀNIJAS ORIDION PACIENTA MONITORINGA IERĪCĒM PRINTEROS VAI
USB ZIBATMIŅAS IERĪCĒS, VAI APSTIPRINĀTĀS SISTĒMĀS (TĀLĀK TEKSTĀ — “DATI”) TIKAI UN
VIENĪGI PACIENTA APRŪPES NOLŪKOS. LIETOTĀJS APLIECINA, KA DATUS, KAS TIEK PĀRRAIDĪTI
NO KOMPĀNIJAS ORIDION PACIENTA MONITORINGA IERĪCĒM, NEDRĪKST PĀRSŪTĪT, NOSŪTĪT,
IZMANTOJOT SASKARNI, APMAINĪT VAI KĀ CITĀDI PĀRRAIDĪT, UN KOMPĀNIJA ORIDION
NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DATU, KAS IR PĀRSŪTĪTI, NOSŪTĪTI, IZMANTOJOT
SASKARNI, APMAINĪTI VAI KĀ CITĀDI PĀRRAIDĪTI, PRECIZITĀTI VAI VESELUMU. LIETOTĀJS ARĪ
APLIECINA, KA VISUS DATUS VAI KĀDU TO DAĻU NEDRĪKST PĀRDOT, LICENCĒT VAI KĀDĀ CITĀ
VEIDĀ KOMERCIALIZĒT. JEBKURAM CITAM DATU VAI SASKARNES LIETOJUMAM AR CITĀM
SISTĒMĀM, KURU VEIC LIETOTĀJS VAI LIETOTĀJA VĀRDĀ CITA PUSE, IR NEPIECIEŠAMA
ATSEVIŠĶA LICENCĒŠANAS VIENOŠANĀS AR KOMPĀNIJU ORIDION, IEKĻAUJOT (BET NE TIKAI)
GODPRĀTĪGU APSPRIEŠANOS PAR KOMERCIĀLIEM NOTEIKUMIEM.
LIETOTĀJS ATZĪST UN SAPROT, KA DATI TIEK SNIEGTI, “KĀDI IR”, UN KA KOMPĀNIJA ORIDION
NORAIDA VISAS GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT GARANTIJU PAR
PĀRDODAMĪBU UN DERĪGUMU NOTEIKTAM MĒRĶIM. KOMPĀNIJA ORIDION NAV ATBILDĪGA PAR
JEBKĀDIEM JEBKURAS PERSONAS VAI MATERIĀLA VAI NEMATERIĀLA ĪPAŠUMA
SAVAINOJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ. KOMPĀNIJA
ORIDION NOLIEDZ JEBKURU UN VISU ATBILDĪBU PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM,
ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI CITIEM LĪDZĪGIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM NEATKARĪGI NO
DARBĪBAS VEIDA, TOSTARP UZ LĪGUMA, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMA (IESKAITOT NOLAIDĪBU),
STINGRAS ATBILDĪBAS PAR IZSTRĀDĀJUMIEM VAI JEBKURAS CITAS JURIDISKAS VAI
OBJEKTĪVAS TEORIJAS PAMATA, PAT JA KOMPĀNIJA ORIDION IR BRĪDINĀTA PAR ŠĀDU
ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.
Ja šīs garantijas un atrunas tulkojums neatbilst tekstam angļu valodā, tad par noteicošo tiek uzskatīta angliskā
versija.
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine™ products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

Disclaimer
USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO2, SPO2,
CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND RELATED INDICES AND
CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT
MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT
IN REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR
USB MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM
ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY
WHATSOEVER FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN
TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER
ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA,
IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS,
WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE
LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO,
COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD FAITH.
USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED “AS-IS” AND THAT
ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE
FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY
RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY
FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES
REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY,
EVEN IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty and disclaimer, the English
version shall prevail.

12

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

Brīdinājumi
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Drošības informācija
Brīdinājumi
Definīcijas

Lai Capnostream™20p monitoru izmantotu pareizi un droši, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un
lietošanas norādījumus, kas tiek saņemti kopā ar Microstream™ etCO2 palīgmateriāliem (FilterLine™) un SpO2
sensoriem. Monitora lietošanai ir nepieciešama pilnīga šo instrukciju, treknrakstā norādītās brīdinājuma
informācijas un specifikāciju izpratne un precīza ievērošana.

Brīdinājumi
Vispārīgi
BRĪDINĀJUMS. Ja kāda mērījuma precizitāte nav droša, vispirms citos veidos pārbaudiet pacienta dzīvībai
svarīgās pazīmes un tad pārliecinieties, vai monitors darbojas pareizi.
BRĪDINĀJUMS. Ierīci nedrīkst izmantot kā apnojas monitoru.
BRĪDINĀJUMS. Šī ierīce ir uzskatāma par agrā brīdinājuma ierīci. Ja tiek noteikts, ka pacientam pazeminās
skābekļa līmenis, laboratorijā ar papildu oksimetru jāveic asins paraugu analīze, lai pilnīgi
izprastu pacienta stāvokli.
BRĪDINĀJUMS. Lai garantētu pacienta drošību, jāraugās, lai monitors tiktu novietots stabili un nevarētu
uzkrist uz pacienta.
BRĪDINĀJUMS. Rūpīgi izvietojiet pacienta kabeļus (SpO2 sensoram un sistēmai FilterLine™), lai samazinātu
iespēju, ka pacients varētu sapīties vai nožņaugties.
BRĪDINĀJUMS. Monitoru nedrīkst celt, turot to aiz SpO2 sensora kabeļa vai sistēmas FilterLine™.
Šie kabeļi var atvienoties no monitora, un monitors var uzkrist uz pacienta.
BRĪDINĀJUMS. Monitoru nedrīkst izmantot, ja tas ir cieši savietots vai sakrauts kopā ar citu aprīkojumu.
Ja ir nepieciešams monitoru lietot ciešā savietojumā ar citām ierīcēm, monitors jānovēro,
lai pārliecinātos, ka noteiktajā konfigurācijā tas darbojas normāli.
BRĪDINĀJUMS. Lai nodrošinātu ierīces precīzu darbību un novērstu darbības traucējumus, monitoru
nedrīkst pakļaut pārmērīga mitruma, piemēram, lietus, ietekmei.
BRĪDINĀJUMS. Ja tiek izmantoti piederumi, zondes, sensori un kabeļi, kas nav norādīti, var tikt palielināts
aprīkojuma un/vai sistēmas starojums un/vai samazināties sistēmas noturība.
BRĪDINĀJUMS. Vienreizlietojamo piederumu atkārtota izmantošana var radīt pacienta inficēšanās risku vai
monitora darbības traucējumus.
BRĪDINĀJUMS. CO2 rādījumus, elpošanas ritmu, pulsa oksimetrijas lasījumus un pulsa signālus var ietekmēt
sensora izmantošanas kļūdas, noteikti apkārtējās vides apstākļi un noteikti pacienta stāvokļi.
BRĪDINĀJUMS. Monitors ir ierīce, kas iegādājama ar norīkojumu, un ar to drīkst darboties tikai apmācīts
medicīnas aprūpes personāls.
BRĪDINĀJUMS. Šai iekārtai nav atļauts veikt nekādas modifikācijas.
BRĪDINĀJUMS. Ja kalibrācija netiek veikta tā, kā norādīts attiecīgajā apkopes rokasgrāmatā, monitora
kalibrācija var būt nepareiza. Monitors, kuram nav veikta kalibrācija vai kura kalibrācija ir
nepareiza, var sniegt neprecīzus rezultātus.
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BRĪDINĀJUMS. Ja šķiet, ka izplūdes savienotāja ports ir bojāts, šo ierīci nedrīkst lietot ar anestēzijas gāzēm.
Piezīme. Ar monitoru drīkst savienot tikai medicīnas kategorijas ierīces.
Piezīme. Lai izmantotu šīs ierīces pamatveiktspēju, nepieciešams precīzs tālāk norādīto parametru
attēlojums: oglekļa dioksīda (CO2) līmenis izelpā un elpošanas ritms, veicot monitoringu ar
kapnogrāfiju, kā arī skābekļa piesātinājums (SpO2) arteriālajās asinīs un pulsa ātrums, veicot
monitoringu ar pulsa oksimetriju. Ja pacienta monitoringā tiek izmantotas šīs abas funkcijas,
tiks attēloti visi šie parametri.

MRI skenēšana
BRĪDINĀJUMS. Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRI) laikā nedrīkst izmantot oksimetrijas
sensorus. Vadītā strāva var izraisīt apdegumus. Sensors var ietekmēt arī MRI attēlu, un MRI
ierīce var ietekmēt oksimetrijas mērījumu precizitāti.
BRĪDINĀJUMS. Sistēmas FilterLine™ H komplektu zīdainim/jaundzimušajam nedrīkst izmantot
magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (magnetic resonance imaging — MRI) laikā.
Ja sistēmas FilterLine™ H komplekts zīdainim/jaundzimušajam tiek izmantots MRI
skenēšanas laikā, iespējams kaitēt pacientam.
UZMANĪBU!

MRI skenēšanas laikā monitors jānovieto ārpus MRI iekārtas. Ja monitors tiek lietots ārpus
MRI iekārtas, iespējams veikt etCO2 monitoringu, izmantojot sistēmu FilterLine™ XL.
(Skatiet sadaļu CO2 monitorings MRI skenēšanas laikā 57. lpp.)

UZMANĪBU!

Ja MRI skenēšanas laikā tiek izmantota CO2 paraugu līnija, kuras nosaukumā ir burts “H”
(norādot, ka tā ir paredzēta izmantošanai mitrās vidēs), ir iespējami traucējumi. Ieteicams
izmantot paraugu līnijas, kas nav apzīmētas ar burtu “H”. Sarakstu ar paraugu līnijām, kas ir
apzīmētas ar burtu “H”, skatiet sadaļā Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli 151. lpp.

Monitora lietošana ar defibrilatoriem
BRĪDINĀJUMS. Visi kabeļi un caurulīšu sistēmas, ieskaitot SpO2 sensoru un CO2 paraugu līnijas, nedrīkst
nonākt saskarē ar defibrilatoru un tā elektrodiem, kā arī nedrīkst būt izvietotas starp vai
blakus elektrodiem un to vadiem, vai pārklāties ar tiem, lai samazinātu iespējamos
traucējumus starp monitoru un defibrilācijas iekārtu.
BRĪDINĀJUMS. Visiem SpO2 sensoriem jābūt pilnīgi neskartiem un bez bojājumiem, lai defibrilatoru varētu
izmantot kopā ar monitoru.
Trauksmes signāli
BRĪDINĀJUMS. Ja pacienta drošība var tikt apdraudēta, trauksmes skaņas signālam nedrīkst izslēgt skaņu.
BRĪDINĀJUMS. Atskanot sistēmas trauksmes signālam, vienmēr reaģējiet nekavējoties, jo noteiktos
trauksmes stāvokļos pacients var netikt novērots.
BRĪDINĀJUMS. Pirms katras lietošanas reizes pārliecinieties, ka trauksmes signāla robežvērtības ir
atbilstošas pacientam, kam tiks veikts monitorings.
BRĪDINĀJUMS. Pirms īslaicīgi tiek izslēgta trauksmes skaņas signālu skaņa, pārbaudiet trauksmes skaņas
signāla klusuma ilgumu.
BRĪDINĀJUMS. Ja trauksmes skaņas signāla spiediena līmenis ir zemāks par apkārtējās vides skaņas līmeni,
operatoram var būt grūti atpazīt trauksmes signālu.
UZMANĪBU!

Iestatot galējas trauksmes signāla robežvērtības, var tikt traucēta trauksmes sistēmas
efektivitāte.

Ugunsbīstamība
BRĪDINĀJUMS. Ja monitors tiek izmantots kopā ar anestēzijas vielām, slāpekļa oksīdu vai augstas
koncentrācijas skābekli, gāzu izvade jāsavieno ar caurpūtes sistēmu.
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BRĪDINĀJUMS. Monitors nav piemērots lietošanai uzliesmojoša anestēzijas vielu maisījuma ar gaisu,
skābekli vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē.
BRĪDINĀJUMS. O2 klātbūtnē sistēma FilterLine™ var uzliesmot, ja tā tiek tieši pakļauta lāzeram,
elektroķirurģiskās (ESU) ierīces iedarbībai vai lielam karstumam. Ja tiek veiktas galvas un
kakla procedūras, kurās tiek izmantots lāzers, elektroķirurģiskās ierīces vai liels karstums,
ievērojiet piesardzību, lai nepieļautu sistēmas FilterLine™ vai apkārt esošo ķirurģisko
pārklāju uzliesmojamību.
Ar elektrību saistītās problēmas
BRĪDINĀJUMS. Lai aizsargātu pret elektrošoka bīstamību, monitora pārsegu drīkst noņemt tikai apmācīts
apkopes personāls. Iekšpusē nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs.
BRĪDINĀJUMS. Lai nodrošinātu pacienta elektrisku izolāciju, savienojot monitoru ar citu aprīkojumu,
izmantojiet tikai elektriski izolētas ķēdes.
BRĪDINĀJUMS. Šo ierīci drīkst savienot tikai ar zemētu trīsvadu slimnīcas kategorijas kontaktrozeti.
Trīsdzīslu kontaktdakša jāievieto atbilstoši savienotā trīsvadu kontaktrozetē. Ja trīsvadu
kontaktrozete nav pieejama, sertificētam elektriķim tāda jāuzstāda saskaņā ar vadošajiem
elektrības noteikumiem. Nekādā gadījumā no elektrības kontaktdakšas nedrīkst izņemt
zemējuma savienojumu. Nedrīkst izmantot nekāda veida pagarinātājus vai adapterus.
Strāvas vadam un kontaktdakšai jābūt neskartai un bez bojājumiem. Lai izvairītos no
elektrošoka riska, šo ierīci drīkst savienot tikai ar strāvas tīklu, kurā ir aizsargzemējums.
BRĪDINĀJUMS. Nodrošiniet, ka monitors ir novietots tā, lai tā strāvas kontaktrozetei varētu viegli piekļūt un
atvienot monitoru no strāvas tīkla, kad nepieciešams.
BRĪDINĀJUMS. Ja ir kādas šaubas par aizsargājošā zemējuma vadītāja izkārtojumu, darbiniet ierīci,
izmantojot iekšējā akumulatora jaudu, līdz maiņstrāvas padeves aizsargājošais vadītājs ir
pilnīgi funkcionāls.
BRĪDINĀJUMS. Ierīci nedrīkst savienot ar elektrības kontaktu, kas tiek vadīts, izmantojot sienas slēdzi vai
reostatu.
BRĪDINĀJUMS. Ierīces strāvas noplūdi mēriet katru reizi, kad ierīce tiek savienota ar seriālo pieslēgvietu.
Strāvas noplūde nedrīkst būt lielāka par 100 mikroampēriem.
BRĪDINĀJUMS. Lai izvairītos no elektrošoka riska, šo ierīci drīkst savienot tikai ar strāvas tīklu, kurā ir
aizsargzemējums.
BRĪDINĀJUMS. Ikreiz, izmantojot ekvipotenciālo zemējumu ierīces aizmugurē (skatiet 7. attēls.
Capnostream™20p aizmugures skats 31. lpp.), lietotājam ir jāpievieno spraudnis tādā veidā,
kas nodrošina, ka ierīce nejauši neatvienojas.
BRĪDINĀJUMS. Iestādē, kas nodrošina noņemamus potenciālu izlīdzināšanas vadītājus, ekvipotenciālo
zemējumu ierīces aizmugurē (skatiet 7. attēls. Capnostream™20p aizmugures skats
31. lpp.) var izmantot papildu savienojuma veidošanai starp Capnostream™20P un
elektriskās instalācijas potenciālu izlīdzināšanas kopni. Ekvipotenciālo zemējumu ierīces
aizmugurē nedrīkst izmantot kā aizsargzemējuma savienojumu.
BRĪDINĀJUMS. Vienmēr vispirms pievienojiet strāvas padeves vadu ierīcei un tikai pēc tam iespraudiet tā
spraudni sienas kontaktligzdā.
UZMANĪBU!

Tās telpas vai ēkas elektrības instalācijai, kurā tiks izmantots monitors, jāatbilst tās valsts
regulām, kurā aprīkojums tiks izmantots.

UZMANĪBU!

Strāvas kabelim, kontaktdakšai un kontaktrozetei jābūt viegli sasniedzamiem, jo ir
iespējamas situācijas, kad nekavējoties nepieciešama strāvas atvienošana.
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Elektromagnētiskie traucējumi
Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst medicīnisko ierīču prasībām saskaņā ar standartu EN60601-1-2. Šis standarts ir
izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem parastās medicīnas iekārtās.
Tomēr, tā kā veselības aprūpes vidē atrodas radiofrekvencē raidošs aprīkojums un citi elektriskā trokšņa avoti
(piemēram, mobilie telefoni, mobilās divvirzienu sakaru radioierīces, elektriskās ierīces), avota tuvuma vai
stipruma dēļ radītais augstais šādu traucējumu līmenis var izraisīt šīs ierīces darbības traucējumus.
BRĪDINĀJUMS. Ja augstfrekvences elektroķirurģiskais aprīkojums tiek darbināts monitora tuvumā, tas var
izraisīt monitora darbības traucējumus un nepareizus mērījumus.
BRĪDINĀJUMS. Monitoru nedrīkst izmantot, vienlaikus veicot kodolu griešanās tomogrāfiju (MRT, NMR,
NMT), jo var tikt traucēta monitora darbība.
BRĪDINĀJUMS. Lietojot portatīvās RF sakaru iekārtas (tostarp perifēriskās ierīces, piemēram, antenu
kabeļus un ārējās antenas), atstatumam starp šīm iekārtām un jebkuru Capnostream™ 20p
monitora sastāvdaļu, tostarp tā kabeļiem, jābūt ne mazākam par 30 cm (12 collām). Pretējā
gadījumā var pasliktināties šo iekārtu veiktspēja.
Piezīme. Capnostream™ 20p monitoram raksturīgo emisiju dēļ tas ir piemērots izmantošanai
rūpniecības rajonos un slimnīcās (EN 55011 A klase). Ja to izmanto dzīvojamajā vidē
(kurā parasti nepieciešama EN 55011 B klase), šis aprīkojums var nenodrošināt pienācīgu
aizsardzību radiofrekvenču sakaru pakalpojumiem. Lietotājam, iespējams, būs jāveic ietekmi
mazinoši pasākumi, piemēram, jāpārvieto aprīkojums vai jāmaina tā novietojums.

Definīcijas
Piezīme. Piezīme tiek ievietota, lai norādītu procedūras vai apstākļus, ko citādi varētu nepareizi interpretēt vai
nepamanīt, un lai precizētu šķietami pretējas vai neskaidras situācijas.
UZMANĪBU! Piezīme “Uzmanību!” tiek ievietota, lai pievērstu uzmanību procedūrai, kas var izraisīt pilnīgu
vai daļēju aprīkojuma sabojāšanu, ja norādījumi netiek izpildīti precīzi.
BRĪDINĀJUMS. Piezīme “Brīdinājums” tiek ievietota, lai pievērstu uzmanību bīstamiem vai apdraudošiem
apstākļiem, kas saistīti ar iekārtas lietošanu, tīrīšanu vai apkopi un kas var izraisīt operatora vai pacienta nāvi vai
savainošanu.
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Par šo rokasgrāmatu
Pārskats
Paredzētais lietojums
Specifiskas lietošanas indikācijas
Rokasgrāmatas mērķauditorija
Saziņa ar tehnisko atbalstu
Simboli

Pārskats
Šajā rokasgrāmatā ir norādījumi par Capnostream™20p monitora uzstādīšanu un darbu ar šo monitoru.
Capnostream™20p ir pārvietojams monitors, kas atrodas pie pacienta gultas un kas nepārtraukti novēro tālāk
norādītos pacienta rādītājus.

•

Beigu plūsmas oglekļa dioksīds (end tidal carbon dioxide — EtCO2) — oglekļa dioksīda
daudzums izelpā.

•
•

Elpošanas ritms (respiratory rate — RR).

•
•

Skābekļa piesātinājums (oxygen saturation — SpO2).

Frakcionētais ieelpotais oglekļa dioksīds (fractional inspired carbon dioxide — FiCO2) —
oglekļa dioksīda līmenis ieelpas brīdī.
Pulsa ātrums (pulse rate — PR).

Šī ierīce uzrāda arī vērtību Integrated Pulmonary Index™ (tālāk saukta par IPI). Tā ir skaitliska vērtība, kurā
tiek integrēti četri galvenie Capnostream™20p monitora mērītie parametri, lai nodrošinātu vienkāršu pacienta
ventilācijas stāvokļa rādījumu. Integrētie parametri ir šādi: EtCO2, RR, SpO2 un PR. Lai aprēķinātu IPI, tiek
izmantoti tikai šie četri parametri, pārējie netiek ņemti vērā.
Papildus tam ierīce nodrošina mērījumus Apneas per Hour (apnoju skaits stundā (A/hr)) un Oxygen
Desaturation Index (skābekļa nepiesātinājuma indekss (ODI)), kas ļauj noteikt un saskaitīt apnojas un skābekļa
nepiesātinājuma gadījumus pacientiem, kuri ir vecāki par 22 gadiem. Šie mērījumi tiek nodrošināti tālāk
norādītajā veidā.

•

A/hr: elpošanas paužu (vismaz 10 sekundes ilgu) skaits, kuras pacients ir piedzīvojis vai nu
pēdējās stundas laikā (ekrānā Home (Sākums)), vai vidējais paužu skaits stundā noteiktā laika
periodā (ekrānā Apnea (Apnoja) un O2 Desaturation (O2 nepiesātinājums)).

•

ODI: reižu skaits, kad SpO2 vērtība ir samazinājusies par 4% vai vairāk no bāzlīnijas vērtības
un atgriezusies līdz bāzlīnijas vērtībai 240 sekundēs vai mazākā laikā vai nu pēdējās stundas
laikā (ekrānā Home (Sākums)), vai vidējais kritumu skaits stundā noteiktā laika periodā (ekrānā
Apnea (Apnoja) un O2 Desaturation (O2 nepiesātinājums)).

A/hr un ODI indeksi nav pieejami visās vietās. Lai savu ierīci aprīkotu ar A/hr un ODI funkcijām, rakstiet uz
e-pasta adresi Capnographyinfo@covidien.com.
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Paredzētais lietojums

Paredzētais lietojums
Capnostream™20p kombinētais kapnogrāfs/pulsa oksimetra monitors un tā piederumi ir paredzēti, lai tos lietotu
profesionāli apmācīti veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, izmantojot to nepārtrauktai, neinvazīvai oglekļa
dioksīda koncentrācijas mērīšanai un monitoringam izelpotajā un ieelpotajā gaisā, elpošanas ritma mērīšanai un
monitoringam, kā arī nepārtrauktai neinvazīvai arteriālā hemoglobīna funkcionālā skābekļa piesātinājuma
(SpO2) un pulsa ātruma mērīšanai. To paredzēts izmantot jaundzimušajiem, bērniem un pieaugušajiem
slimnīcās, slimnīcas tipa iestādēs un slimnīcas iekšējā transportēšanas vidē.
Ar Capnostream™20p monitoru drīkst darboties tikai apmācīts veselības aprūpes personāls.
Capnostream™20p monitors ārstam sniedz informāciju par integrēto plaušu indeksu (integrated pulmonary
index — IPI). IPI pamatā ir četri parametri, kas tiek attēloti monitorā — beigu plūsmas oglekļa dioksīds,
elpošanas ritms, skābekļa piesātinājums un pulsa ātrums. IPI ir rādītājs, kas atspoguļo pieauguša vai pediatrijas
pacienta ventilācijas stāvokli skalā no 1 līdz 10, kur 10 norāda uz optimālu plaušu stāvokli. IPI monitoringā tiek
attēlota viena vērtība, kas atspoguļo pacienta plaušu parametrus, kā arī brīdina medicīnisko personālu par
pacienta plaušu stāvokļa izmaiņām.
IPI ir papildu rādītājs, tas nav paredzēts, lai aizvietotu dzīvībai svarīgo pazīmju monitoringu.

Specifiskas lietošanas indikācijas
Monitora papildu funkcija — nodrošināt informāciju, kas slimnīcas intensīvās aprūpes nodaļās un vispārējās
nodaļās palīdzētu identificēt apnojas un skābekļa nepiesātinājuma gadījumus pieaugušiem pacientiem (vecumā
virs 22 gadiem), ziņojot par tiem un aprēķinot saistīto apnoju skaitu stundā (A/hr) un skābekļa nepiesātinājuma
indeksu (ODI).

Rokasgrāmatas mērķauditorija
Šī rokasgrāmata jāizlasa šādiem cilvēkiem.

•
•
•
•

Veselības aprūpes speciālistiem, kuri izmantos Capnostream™20p monitoru.
Aprīkojuma pārvaldniekiem, kuri ir atbildīgi, lai aprīkojums atbilstu iestādes politikām.
Pētniekiem vai laboratorijas darbiniekiem, kuri lejupielādēs pacienta datus.
Tehniskajiem speciālistiem, kuri Capnostream™20p monitoru savienos ar datoru, izmantojot
RS-232 saskarni.

BRĪDINĀJUMS. Amerikas Savienotajās Valstīs Federālais likums atļauj šo ierīci pārdot tikai pēc ārsta
rīkojuma vai pasūtījuma.

Saziņa ar tehnisko atbalstu
Ja rodas kādas tehniskas problēmas, kas saistītas ar Capnostream™20p monitoru, sazinieties ar kompānijas
Medtronic tehnisko atbalstu, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.
Ziemeļamerika: tālr. 1-888-ORIDION (674-3466), fakss (781) 453-2722. Valstīm, kas nav Ziemeļamerikā:
tālr. + (972) 2-589-9104, fakss + (972) 2-582-8868. E-pasts: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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Simboli

Simboli
Tālāk norādītie simboli atrodas uz monitora korpusa.
1. tabula. Simboli uz monitora korpusa

Simbols

Apraksts
Monitora ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Maiņstrāvas ieslēgšanas indikators

Iekārtas ieslēgšanas indikators

Notikuma atlase

Pacienta uzņemšana/izrakstīšana

Sūknis izslēgts

Īslaicīga trauksmes signālu apklusināšana

BF tipa defibrilatora droša aizsardzība
Gāzu ievade
Gāzu izvade
Ekvipotenciāls zemējums
USB zibatmiņas savienojuma pieslēgvieta

CE marķējums

Lietošanai tikai ar norīkojumu
Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem

Ievērojiet lietošanas norādījumus

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs
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Ievads

2. nodaļa

Pārskats par tehnoloģiju
Ievads
Funkcijas
Pārskats par tehnoloģiju

Ievads
Pie gultas novietojamais Capnostream™20p monitors nodrošina precīzu, nepārtrauktu kapnogrāfijas un pulsa
oksimetrijas monitoringu gan intubētiem, gan neintubētiem dažāda vecuma pacientiem. Izmantojot tehnoloģiju
Microstream™, patentētos sistēmas FilterLine™ etCO2 palīgmateriālus un pulsa oksimetrijas tehnoloģiju,
Capnostream™20p nodrošina vienlaicīgu un vienkāršu etCO2 un SpO2 monitoringu.

Funkcijas

•

Divējādu rādītāju monitors, kas atbalsta pašreizējos aprūpes standartus, nodrošinot CO2 un
SpO2 mērījumus

•

Indekss Integrated Pulmonary Index™ (IPI) sniedz vienkāršas, skaidras un saprotamas pacienta
ventilācijas stāvokļa norādes un informāciju par tendencēm

•

Apnoju skaits stundā (A/h) un skābekļa nepiesātinājuma indekss (ODI) — indeksi, kas tiek
izmantoti, lai palīdzētu identificēt apnojas un skābekļa nepiesātinājuma gadījumus (ja pieejami)

•
•
•
•
•

Vienkārša lietotāja saskarne ar krāsu ekrānu

•

Notikumu atzīmēšana, lai varētu salīdzināt notikumus un medikamentu lietojumu ar izmaiņām
pacienta stāvoklī

•
•
•
•
•
•

Pacienta lietas ierakstīšana, kas palīdz kārtot pacienta failus

Biežāk izmantotajām funkcijām var piekļūt ar 2 klikšķiem
72 stundu tendences, kas paredzētas pacienta vēstures pārskatīšanai
Ar vienu klikšķi atverams trauksmes signāla pārskats
Viedā elpošanas analīzes trauksme (Smart Alarm for Respiratory Analysis — SARA™)
ir iegulta Smart Capnography trauksmes signāla pārvaldības tehnoloģija, kas samazina klīniski
nenozīmīgu trauksmes signālu skaitu

Medmāsas izsaukuma zvans
Izvēles iekšējais printeris
USB izvade, kas paredzēta pacienta datu pārsūtīšanai uz USB zibatmiņām
Analoga izvade, kas paredzēta izmantošanai miega laboratorijās un citās laboratorijas vidēs
RS-232 pieslēgvieta, kas paredzēta datu pārsūtīšanai

Pārskats par tehnoloģiju
Šajā sadaļā ir nodrošināts pamata pārskats par divām metodēm — kapnogrāfiju un pulsa oksimetriju.
Kas ir kapnogrāfija?
Kapnogrāfija ir neinvazīva metode, kas paredzēta oglekļa dioksīda līmeņa monitoringam izelpā (EtCO2) un tiek
izmantota, lai izvērtētu pacienta ventilācijas stāvokli.
20
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Pārskats par tehnoloģiju

Capnostream™20p monitorā tiek izmantota Microstream™ nedispersīvā infrasarkanā (non-dispersive
infrared — NDIR) spektroskopija, lai nepārtraukti mērītu CO2 daudzumu katrā elpā, CO2 daudzumu izelpas
beigās (EtCO2), CO2 daudzumu ieelpā (FiCO2) un elpošanas ritmu.
Infrasarkanā spektroskopija tiek izmantota, lai mērītu molekulu daudzumu, kas absorbē infrasarkano gaismu.
Absorbcija ir proporcionāla pret absorbējošo molekulu koncentrāciju, tādējādi, salīdzinot absorbciju ar noteiktu
standartu, iespējams noteikt koncentrāciju.
CO2 mērījumam Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli monitorā piegādā ieelpoto un izelpoto gāzu paraugus
no ventilatora palīgmateriāliem vai tieši no pacienta (izmantojot orālu/nazālu kanili). No parauga tiek atdalīts
mitrums un pacienta izdalījumi, vienlaikus saglabājot CO2 līkni.
Paraugu plūsmas ātrums 50 ml/min samazina šķīduma un izdalījumu uzkrāšanos, samazinot parauga ceļa
obstrukcijas risku, kas iespējams mitrā intensīvās aprūpes nodaļu vidē.
Kad gāzu paraugs atrodas Microstream™ CO2 sensorā, tas tiek izvadīts cauri mikroparauga kamerai
(15 mikrolitri). Šis ārkārtīgi mazais tilpums tiek ātri aizvadīts, pat pie ātra elpošanas ritma nodrošinot ātru
pieauguma laiku un precīzus CO2 rādījumus.
Micro Beam infrasarkanās gaismas avots izgaismo mikroparauga kameru un atsauces kameru. Patentētais
infrasarkanās gaismas avots ģenerē tikai specifisku viļņu garumu, kas ir raksturīgs CO2 absorbcijas spektram.
Tādēļ, izmantojot dažādas N2O, O2, anestēzijas vielu un ūdens tvaiku koncentrācijas, kas atrodas izelpā un
ieelpā, nav nepieciešamas nekādas kompensācijas. Abus infrasarkanos starus — gan tos, kas tiek raidīti cauri
mikroparauga kamerai, gan tos, kas tiek raidīti cauri references kamerai, — mēra infrasarkano staru detektori.
Monitora mikroprocesors aprēķina CO2 koncentrāciju, salīdzinot abu detektoru signālus.
Kas ir pulsa oksimetrija?
Pulsa oksimetrijas pamatā ir šādi vienumi.

•

Oksihemoglobīna un deoksihemoglobīna sarkanās un infrasarkanās gaismas absorbcijas
atšķirības (spektrofotometrija)

•

Arteriālo asiņu tilpuma izmaiņas audos pulsa cikla laikā (pletizmogrāfija) un tādējādi šo asiņu
gaismas absorbcija.

Pulsa oksimetrs nosaka vietas skābekļa piesātinājumu (SpO2), ievadot sarkano un infrasarkano gaismu
arteriālajā gultnē un mērot gaismas absorbcijas izmaiņas pulsa cikla laikā. Oksimetrijas sensora sarkanās
un infrasarkanās gaismas diodes (LED) kalpo kā gaismas avoti, fotodiode kalpo kā foto detektors.
Tā kā oksihemoglobīna un deoksihemoglobīna gaismas absorbcija ir atšķirīga, asiņu absorbētās sarkanās
un infrasarkanās gaismas daudzums ir saistīts ar hemoglobīna skābekļa piesātinājumu. Lai noteiktu arteriālā
hemoglobīna skābekļa piesātinājumu, monitors izmanto arteriālās plūsmas pulsējošo dabu. Sistoles laikā jauna
arteriālo asiņu porcija nokļūst asinsvadu gultnē, līdz ar to palielinās asiņu apjoms un gaismas absorbcija.
Diastoles laikā asiņu tilpums un gaismas absorbcija sasniedz savu zemāko punktu. Monitora SpO2 mērījumu
pamatā ir atšķirība starp minimālo un maksimālo absorbciju (mērījumi tiek veikti sistoles un diastoles laikā).
Tā kā gaismas absorbcijas fokuss ir pulsējošās arteriālās asinis, tas novērš ietekmi, ko varētu radīt nepulsējoši
absorbētāji, piemēram, audi, kauls un venozās asinis.
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3. nodaļa

Capnostream™20p monitors
Izpakošana un pārbaude
Akumulatora komplekta uzstādīšana
Monitora uzstādīšana
Periodiskās apkopes iestatīšana
Piederumi
Pogas, indikatori un savienojumi
Priekšējā paneļa vadības pogas
Monitora ieslēgšana
Displeja ekrāna standarta sadaļas
Sākuma ekrāna skaitliskais attēlojums
Monitora darbības pārtraukšana
Ekrāna navigācija
Datuma, laika, valodas un citu opciju iestatīšana
Ekrāna noildzes
Capnostream™20p: darbības pārbaudes lapa

Šajā nodaļā ir aprakstītas monitora fiziskās sastāvdaļas, kā arī instrukcija monitora uzstādīšanai, lai to varētu lietot.
Šīs nodaļas beigās atrodas Capnostream™20p darbības pārbaudes lapa, kas paredzēta, lai atvieglotu
uzstādīšanu, iestatīšanu un darba sākšanu. No rokasgrāmatas nokopējiet pārbaudes lapu un, uzstādot monitoru,
atzīmējiet tajā veiktās darbības.

Izpakošana un pārbaude
Pirms tālāku darbību veikšanas izpakojiet monitoru un pārbaudiet visas sastāvdaļas.
 MONITORA IZPAKOŠANA UN PĀRBAUDE
1. Uzmanīgi izņemiet no kastes Capnostream™20p monitoru un piederumus.
2. Pārbaudiet, vai ir iekļauti visi iepakojuma sarakstā norādītie vienumi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capnostream™20p monitors
Lietošanas rokasgrāmata
Divi 3,15 ampēru strauja trieciena un zemas atslēgtspējas drošinātāji
FilterLine™ starteru komplekts
Elektrotīkla elektriskās strāvas vads
SpO2 sensora komplekts
SpO2 pagarinājuma kabelis
Printera papīra rullis (viens uzstādīts un viens papildu rullis)
Akumulatora komplekts
CD ar papildu dokumentāciju (RS-232 Capnostream datu pārsūtīšanas protokoli, pacienta datu
pārsūtīšanas lietojumprogrammas piezīme un šī rokasgrāmata papildu valodās)

3. Pārbaudiet ikvienu sastāvdaļu.
Ja kāda no sastāvdaļām ir bojāta vai tās trūkst, sazinieties ar savu vietējo pārstāvi.
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Akumulatora komplekta uzstādīšana
Piezīme. Izpakojot monitoru, iepakojuma atkritumu utilizācija jāveic saskaņā ar vietējām atkritumu
utilizācijas regulām.

Akumulatora komplekta uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS. Darbinot ierīci, akumulatoram vienmēr jābūt uzstādītam, lai ilglaicīgu vai īslaicīgu strāvas
padeves traucējumu gadījumā nodrošinātu rezerves strāvas padevi.
BRĪDINĀJUMS. Kad ierīce tiek lietota vai ir pievienota maiņstrāvas padeves avotam, akumulatora
nodalījuma durtiņām vienmēr jābūt aizvērtām.
Monitors darbojas, izmantojot maiņstrāvu vai akumulatoru. Tas ir aprīkots ar atkārtoti lādējamu litija jonu
akumulatora komplektu. Lai uzstādītu akumulatora komplektu, atveriet akumulatora vāku (atrodas monitora
sānā), kā norādīts tālāk.

Akumulatora
savienojuma
kontaktligzda
Ierobežošanas svira

Akumulatora
nodalījuma
durtiņas
1. attēls. Akumulatora komplekta uzstādīšana

 AKUMULATORA KOMPLEKTA UZSTĀDĪŠANA
1. Slidiniet uz iekšpusi divus akumulatora nodalījuma durtiņu slēgmehānismus un atveriet akumulatora
nodalījuma durtiņas.
2. Turot akumulatora komplektu tā, lai tā vadi būtu novietoti pa labi, rotējiet ierobežošanas sviru augšup
horizontālā pozīcijā un ievietojiet monitorā akumulatora komplektu.
3. Iestumiet akumulatora komplektu līdz galam.
4. Piespiediet akumulatoru un bloķējiet to, ierobežošanas sviru atgriežot vertikālā pozīcijā.
5. Pievienojiet akumulatora savienotāju tā savienojuma kontaktligzdai, nodrošinot, ka sāns ar izvirzītajām
rievām ir vērsts uz labo pusi tā, lai savienotāju varētu ievietot ligzdā. Iestumiet vadus atpakaļ monitorā.

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs
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Akumulatora komplekta uzstādīšana

Ierobežošanas svira
Akumulatora
savienojuma
kontaktligzda
2. attēls. Akumulatora komplekts palielinājumā

6. Akumulatora nodalījuma durtiņu atvāžamās malas novietojiet vienā līnijā ar monitora apvalka gropēm,
aizveriet durtiņas un abus slēgmehānismus slidiniet uz ārpusi.
7. Pirms pirmās lietošanas reizes akumulatora komplekts ir jāuzlādē, akumulatora komplektu ievietojot
monitorā un monitoru pieslēdzot elektrotīklam, neieslēdzot monitoru. Pēc tam akumulatora komplekts tiek
uzlādēts aptuveni 12 stundu laikā. Kad akumulatora komplekts ir uzlādēts, varat ieslēgt un sākt lietot
monitoru. Ja monitors nav pievienots strāvas padevei, to nevar darbināt ar komplektācijā iekļauto
akumulatoru bez iepriekšējas uzlādes.
Pirms monitora lietošanas bez maiņstrāvas pārliecinieties, ka akumulatora komplekts ir pilnīgi uzlādēts. Pilnīgi
uzlādēts akumulatora komplekts nodrošina darbību 2,5 stundas (ja netiek lietots printeris). Kad monitors ir
savienots ar maiņstrāvas elektrotīklu, akumulatora komplekts tiek lādēts automātiski. Lai pilnīgi uzlādētu tukšu
akumulatora komplektu, ir nepieciešamas aptuveni 12 stundas.
Sākot lietot monitoru, pārliecinieties, ka akumulatora ikona, kas atrodas monitora ekrāna apakšējā kreisajā pusē,
norāda, ka akumulators ir pilns. Vairāk informācijas skatiet sadaļā Akumulatora un maiņstrāvas savienojumu
pārbaude zem.
Ja nav uzstādīts akumulatora komplekts, ekrānā tiks atainota trūkstoša akumulatora ikona
kopā ar
informatīvo ziņojumu NO BATTERY INSTALLED (Nav uzstādīts akumulators). Saskaņā ar labāko praksi
monitors jāizslēdz pirms akumulatora uzstādīšanas vai nomaiņas.
BRĪDINĀJUMS. Ierīcē vienmēr jābūt ievietotam izņemamam akumulatoram. Ja akumulators nav uzstādīts,
izmantojot maiņstrāvu, ierīce darbosies atbilstoši, taču maiņstrāvas padeves traucējumu
gadījumā monitors nedarbosies.
BRĪDINĀJUMS. Lai nomainītu akumulatoru, vispirms izslēdziet monitoru un pēc tam atvienojiet ierīci no
maiņstrāvas padeves avota. Nemēģiniet atvienot vai pievienot akumulatoru, kamēr ierīce
ir ieslēgta vai pievienota maiņstrāvas padeves avotam.
Piezīme. Ja akumulators nav pilnīgi uzlādēts, akumulatora ikona norādīs akumulatora uzlādes līmeni.

Akumulatora un maiņstrāvas savienojumu pārbaude
Pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda akumulatora komplekta uzlādes līmenis un maiņstrāvas savienojumi.
 AKUMULATORA PĀRBAUDĪŠANA
1. Lai ieslēgtu monitoru, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

.

2. Apskatiet akumulatora ikonas līmeni, kas atrodas ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.
Akumulatora
uzlādes līmeņa
indikators
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3. attēls. Izvēlnes josla ar akumulatora uzlādes līmeni
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3. Ja akumulators iepriekš ir uzlādēts pilnīgi, akumulatora ikonai vajadzētu norādīt, ka akumulators ir pilns.
Piezīme. Pēc noklusējuma monitora ieslēgšanās laikā un vēl aptuveni 15 sekundes pēc monitora
ieslēgšanās akumulatora uzlādes līmeņa indikators attēlos pilnu akumulatora uzlādi. Tad
monitors atjauninās akumulatora uzlādes līmeņa indikatoru, un tas attēlos reālo akumulatora
līmeni.

Kad displeja ekrānā tiek parādīts informatīvais ziņojums BATTERY LOW (Zems akumulatora līmenis),
akumulatora komplektu nepieciešams uzlādēt atkārtoti. Lai atkārtoti uzlādētu akumulatoru, pārliecinieties,
ka monitors ir savienots ar maiņstrāvu. Iedegsies oranžais maiņstrāvas jaudas indikators
priekšējā paneļa.

uz monitora

Lai darbība būtu normāla, vienmēr pārbaudiet, vai monitora lietošanas laikā oranžais maiņstrāvas jaudas
indikators ir ieslēgts. Tas nodrošinās, ka lietošanas laikā akumulators tiek lādēts un monitors ir sagatavots
jaudas pārtraukšanas vai pacienta pārvešanas gadījumiem. Ja pacients jāpārved uz citu atrašanās vietu, ierīci
iespējams atvienot no strāvas un pārvest kopā ar pacientu. Pēc pārvešanas jānodrošina, lai monitors tiktu
atkārtoti savienots ar maiņstrāvas elektrotīklu.
Apiešanās ar akumulatora komplektu
UZMANĪBU!

Akumulatora komplektu nedrīkst iegremdēt ūdenī, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.

UZMANĪBU!

Uzlādējiet atkārtoti akumulatora komplektu, tikai izmantojot monitoru, lai novērstu
iespējamu pārkaršanu, degšanu vai akumulatora komplekta plīšanu.

Akumulatora glabāšana
Akumulatora komplekts jāuzglabā vēsā, sausā vietā, nevis monitorā. Laika gaitā uzlādes līmenis samazinās. Lai
akumulatora uzlādes līmeni atjaunotu, pirms lietošanas to nepieciešams uzlādēt atkārtoti. Akumulators pilnībā
jāuzlādē vismaz ik pēc 3 mēnešiem. Uzglabāt temperatūrā no -20 līdz 25 °C.
UZMANĪBU!

Ja monitors tiek glabāts vai transportēts vides apstākļos, kas nav aprakstīti šajā
specifikācijā, var tikt ietekmēta monitora veiktspēja un/vai monitors var tikt bojāts.

Akumulatora utilizācija
UZMANĪBU!

Akumulatora komplektu nedrīkst utilizēt ugunī — tas var eksplodēt.

Likvidējot vai pārstrādājot akumulatoru, ievērojiet vietējās varas rīkojumus un pārstrādes noteikumus.
Akumulatora un strāvas lietojums
Ja monitors darbojas, izmantojot maiņstrāvu, un tās padeve tiek pārtraukta, jaudas iegūšanai monitors
automātiski tiek pārslēgts uz iekšējo akumulatora komplektu. Rezerves strāvas padeves laikā ierīces darbības
ilgums ir līdz pat 2,5 stundām atkarībā no akumulatora kapacitātes. Monitora iestatījumi, tostarp trauksmes
iestatījumi, saglabājas, kamēr ierīce darbojas ar akumulatoru. Ja ekrānā Institutional Defaults (Iestādes
noklusējuma iestatījumi) ir iestatīti kādi iestatījumi, tie saglabāsies monitora atmiņā arī tad, ja monitors
nesaņems nekādu strāvas padevi, un būs pieejami, tiklīdz monitors tiks atkal ieslēgts. Tāpat ierīces tendenču dati
saglabāsies monitora atmiņā arī tad, ja monitors nesaņems nekādu strāvas padevi, un būs pieejami, tiklīdz
monitors tiks atkal ieslēgts.
Ja monitors darbojas no ārēja jaudas avota, oranžā maiņstrāvas jaudas indikatora gaisma ir ieslēgta un tai nav
saistības ar akumulatora komplekta stāvokli.
Ieslēdzot monitoru, tiek ieslēgts arī zaļais ieslēgšanas indikators.
Ja oranžais maiņstrāvas jaudas indikators ir izslēgts, bet zaļais ieslēgšanas indikators ir ieslēgts, monitors
darbojas, izmantojot akumulatora komplektu.
Akumulatora ikona attēlo aptuveno akumulatora komplekta uzlādes līmeni. Ja akumulatora jaudas ir atlicis
aptuveni 15 darbības minūtēm (vienāds ar 14,0 V), tiek attēlots informatīvais ziņojums BATTERY LOW
(Zems akumulatora līmenis).
Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs
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Monitora uzstādīšana

Monitora uzstādīšana
Capnostream™20p ierīces apakšējā daļa ir izstrādāta tā, lai derētu 100 mm VESA™* standarta montāžas
plāksnei. (Kā piemērs ir izmantota GCX modeļa FLP-002-17C montāžas plāksne, kas sader ar GCX modeļa
RS-0006-64D ritināmā statīva komplektu.) VESA™* montāžas plāksni var pasūtīt no uzņēmuma Medtronic
(daļas numurs 010713). Skatiet šiem izstrādājumiem atbilstošos lietošanas norādījumus.

Gumijas
kājas
(4)
Montāžas
atveres
(4)

4. attēls. Monitora apakšpuse

UZMANĪBU!

Nenoņemiet gumijas kājas no monitora apakšpuses. Šīs gumijas kājas ir paredzētas
monitora darbināšanai uz galda, lai lietošanas laikā novērstu nevajadzīgas monitora
kustības. Pat ja gumijas kājas pašlaik netiek lietotas, ieteicams tās nenoņemt un saglabāt
lietošanai nākotnē.

Periodiskās apkopes iestatīšana
Ja jūsu iestādē ir periodiskās apkopes datu bāze, reģistrējiet tajā monitoru, lai veiktu tā periodisko kalibrācijas
procedūru. Kalibrācija ir nepieciešama pēc pirmajām 1200 lietošanas stundām (vai 12 mēnešiem atkarībā no tā,
kas ir pirmais) un vēlāk pēc katrām 4000 lietošanas stundām (vai 12 mēnešiem atkarībā no tā, kas ir pirmais).
Darbības stundu skaits tiks attēlots tieši pēc monitora ieslēgšanas monitora ekrānā Service (Apkope). Sīkāku
informāciju par kalibrēšanu un citām apkopes procedūrām skatiet sadaļā Apkope un problēmu novēršana, 123. lpp.
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Piederumi

Piederumi
Pieejamie piederumi
Capnostream™20p pieejamo piederumu sarakstu skatiet tālāk.
2. tabula. Capnostream™20p piederumi

Piederums

Medtronic daļas
numurs

Lietošana

Papīrs (6 ruļļi)

010516

Papīrs der Capnostream™20p integrētajam
printerim. Monitors tiek piegādāts ar vienu
papīra rulli un vienu rezerves papīra rulli.
Informāciju par papīra uzstādīšanu skatiet
sadaļā Printera papīra ruļļa maiņa 127. lpp.

Montāžas adaptera plāksne
(VESA™*)

010713

Tiek izmantota, lai Capnostream™20p
monitoru piemontētu GCX ritināmajiem
statīviem un citiem montāžas blokiem.
Uzstādīšanas instrukcijas skatiet sadaļā
Monitora uzstādīšana 26. lpp.

Ātrās atlaišanas statīva skava

011782

Skava der statīva montāžai (statīva diametrs
no 19 mm [0,75 collām] līdz 38 mm
[1,5 collām]) vai sliežu montāžai
(sliedes izmērs 10 mm [0,39 collas] x 25 mm
[0,98 collas]).
Ar ātrās atlaišanas mehānismu.
Ir iekļauta montāžas adaptera plāksne.

Ritināmais statīvs ar grozu

Tie nav kompānijas
Medtronic krājumā

GCX modelis RS-0006-64D
Ritināmā statīva komplekts ar 96,5 cm
[38 collu] statīvu un ar 12,7 cm [5 collu]
ieslidināmā tipa montāžas plāksni — iekļaujot:
53,3 cm [21 collas] pamatni, 10,2 cm [4 collu]
ratiņus, 4,5 kg [10 mārciņu] pretsvaru, rokturi
un 15,2 cm [6 collu] grozu.
Lai izmantotu ritināmo statīvu, nepieciešama
montāžas plāksne.

Bernoulli raidītāja montāžas

011892

Tiek izmantots ar slimnīcas sistēmu
Bernoulli/Oxinet. Skatiet sadaļu Darbības ar
slimnīcas pacientu datu sistēmām 121. lpp.

Akumulatora komplekts

BP01000

Informāciju par akumulatora uzstādīšanu
skatiet sadaļā Akumulatora komplekta
uzstādīšana 23. lpp.

Medmāsas izsaukuma zvana
kabelis

011149

Kabeļa garums ir 3,5 metri. Kabelis tiek
piegādāts nepabeigts, lai to būtu iespējams
iebūvēt sistēmā. Uzstādīšanas instrukcijas
skatiet sadaļā Medmāsas izsaukuma zvana
darbība 118. lpp.

Digitālais/analogais (D/A)
kabelis

PM20ACB

Tiek izmantots, lai datus no
Capnostream™20p pārsūtītu uz analogu
ierīci, piemēram, polisomnogrāfu.
Uzstādīšanas instrukcijas skatiet sadaļā
Analogā datu izvade, izmantojot Capnostream
112. lpp.

ASV strāvas vads

014256

Eiropas strāvas vads

014255

adapteris
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Pogas, indikatori un savienojumi

Monitora montāžas plāksne
Montāžas komplektā ir iekļauts VESA™* montāžas adapteris, no 100 x 100 mm līdz 75 x 75 mm, kuru
iespējams pievienot monitora apakšdaļai, kā aprakstīts tālāk. Tas ļauj monitoru uzstādīt uz plaša GCX statīvu un
montāžas komplektu klāsta, ieskaitot GCX modeļa RS-0006-64D ritināmā statīva komplektu. Lai iegūtu vairāk
informācijas par pieejamajiem monitora montāžas risinājumiem, sazinieties ar kompāniju GCX
(www.gcx.com).
Ievērojiet, ka stabilitātes nodrošināšanai, monitoru uzstādot uz ritināmā vai kāda cita stieņa statīva, statīva
pamatnes riteņa diametram ir jābūt vismaz 53,5 cm [21 collai].
Printera papīrs
Monitorā tiek izmantots termiskais papīrs, kura specifikācijas ir norādītas tālāk.
3. tabula. Printera papīra specifikācijas

Objekts

Vērtība

Papīra platums

58 mm (2 ¼ collas)

Papīra ruļļa diametrs (maksimālais)

40 mm (1 ½ collas)

Papīra garums (maksimālais)

15,2 metri (50 pēdas)

Piezīme. Daži ražotāji izmanto atšķirīga biezuma papīru, tādēļ cita ražotāja 15,2 metru rullis var
pārsniegt maksimālo diametra ierobežojumu un monitorā neietilpt.

Rezerves papīra ruļļus, kas atbilst specifikācijām, iespējams iegūt kompānijā Medtronic (6 ruļļu iepakojuma daļas
numurs 010516) vai Ziemeļamerikā, apmeklējot vietni www.thermalpaperdirect.com (modeļa numurs 22550).

Pogas, indikatori un savienojumi
Tālāk redzami monitora priekšējie, aizmugurējie un sānu skati, kuros parādīts displejs, vadīklas un ārējo
savienojumu punkti.
Monitora priekšējais skats
Monitora priekšējā panelī ir displeja ekrāns, aktīvās pogas un vadības poga.
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12

1

11

10

2

4

5

6
8
7
9
5. attēls. Capnostream™20p priekšpuses skats

3

4. tabula. Capnostream™20p priekšpuses skats ir uzskaitīti numurētie apzīmējumi.
4. tabula. Capnostream™20p priekšpuses skats

Apzīmējums

Nosaukums

Apraksts

Apzīmējums Nosaukums

Apraksts

1

Monitora jaudas
ieslēgšana/izslēgšana

Pogas slēdzis

7

Īslaicīgas
trauksmes
signāla
izslēgšanas
poga

Īslaicīgi (uz divām
minūtēm) atspējo
trauksmes signālu.

2

Maiņstrāvas indikators

Oranža gaisma

8

Sarkanais
trauksmes
signāla
indikators

Indikators, kas
mirgo augstas
prioritātes
trauksmes signālu
gadījumos (skatiet
sadaļu Augstas
prioritātes
trauksmes signāli
76. lpp.).

3

Monitora ieslēgšanas
indikators

Zaļa gaisma

9

Dzeltens
trauksmes
signāla
indikators

Indikators, kas
iedegas vai mirgo
atbilstoši
trauksmes signāla
stāvoklim (skatiet
sadaļu Trauksmes
signāla attēlojums
72. lpp.).

4

Notikumu poga

Tendenču datos
sāk atzīmes Quick
(Ātrs) vai Detailed
Event (Detalizētais
notikums)
ievietošanu.

10

Vadības poga

Griežpoga, kas tiek
izmantota, lai
pārvietotos pa
ekrānu, un, to
nospiežot, tiek
atlasīta funkcija.
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Priekšējā paneļa vadības pogas
5

Pacienta
uzņemšanas/izrakstīšanas
poga

Nodrošina pacienta
lietas sākšanu,
apstādināšanu un
pacienta ID
ievadīšanu.

11

Displeja
ekrāns

Ekrāns, kurā tiek
attēloti pacienta
dati, izvēlnes josla,
pacienta režīms,
datums un laiks, kā
arī cita informācija
vai kļūdas ziņojumi.

6

Sūkņa izslēgšanas poga

Izslēdz
kapnogrāfijas sūkni
uz iepriekš iestatītu
laiku, lai
atsūkšanas
procedūru laikā
aizsargātu
monitoru.

12

Pārnēsāšanas
rokturis

Nodrošina monitora
pārnēsāšanu.

Priekšējā paneļa vadības pogas
Tālāk redzamajā attēlā ir palielinājumā parādītas vadīklas, kas ir attēlotas 5. attēls. Capnostream™20p
priekšpuses skats 29. lpp. un aprakstītas 4. tabula. Capnostream™20p priekšpuses skats iepriekš.

6. attēls. Priekšējā paneļa vadības pogas
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Monitora aizmugures panelis
Monitora aizmugures panelī atrodas jaudas un saziņas savienojumi.
9

4

8
3

2

1

6
5

10

7
7. attēls. Capnostream™20p aizmugures skats

5. tabula. Capnostream™20p aizmugures skats ir aprakstītas monitora aizmugurē atrodamo savienojumu
funkcijas.
5. tabula. Capnostream™20p aizmugures skats

Apzīmējums

Funkcija

Apraksts

Apzīmējums

Funkcija

Apraksts

1

Strāvas
drošinātāja turētājs

Divi 3,15 A strauja
trieciena un zemas
atslēgtspējas
drošinātāji.

6

Analogā izvade

15 kontaktu D tipa
savienotāja ligzda,
kas paredzēta
7 kanālu analogajai
izvadei.

2

Strāvas
kontaktrozete

Maiņstrāvas
savienojums.

7

Potenciālu
izlīdzināšanas
terminālis

Potenciālu
izlīdzināšanas
vadītāja
pievienošanai.

3

USB pieslēgvieta

Zibatmiņas ierīcei.

8

Ražotāja
apzīmējumi

4

RS-232

9 kontaktu D tipa
savienotāja ligzda, kas
paredzēta
savienojumam ar
RS-232.

9

Pārnēsāšanas
rokturis

5

Medmāsas
izsaukuma zvans

Pieslēgvieta, kurā
pievienot medmāsas
izsaukuma zvana
sistēmu.

10

Strāvas vada
slodzes
atvieglotājs
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Monitora ieslēgšana

Monitora kreisās un labās puses skats
Monitora kreisajā pusē atrodas akumulatora korpuss un pacienta saskarnes savienojuma punkti.

1

2

5

3

4

8. attēls. Capnostream™20p kreisās puses skats

6. tabula ir aprakstītas monitora kreisajā pusē esošo vienumu funkcijas.
6. tabula. Capnostream™20p kreisās puses skats

Apzīmējums

Funkcija

Apraksts

1

FilterLine™ ievades
savienotājs

Sistēmas FilterLine™ savienošanai ar monitoru.
Aprīkots ar automātisku durtiņu aizvēršanos.

2

Gāzu izvade

Paredzēts caurpūtes sistēmas pievienošanai,
ja monitors tiek izmantots anestēzijas gāzu
klātbūtnē. Gāzu izvade ir atkarpes veida savienotājs,
kas ir paredzēts 3/32 collu ID caurulīšu sistēmai.

3

SpO2

Lai ar pagarinājuma kabeli savienotu SpO2 sensoru
ar monitoru.

4

Akumulatora korpuss

Vieta, kur tiek uzstādīts akumulatora komplekts.

5

Svītrkoda apzīmējums

Monitora sērijas numura un modeļa numura
svītrkods.

Monitora labajā pusē atrodas tikai papīra rullis, kas tiek izmantots pacienta pārskatu drukāšanai, un pogas, kas
tiek izmantotas šī printera pārvaldīšanai. Šis printera ruļļa turētājs ir redzams 48. attēls. Papīra ruļļa ievietošana
printerī 127. lpp., un instrukcijas printera ruļļa nomainīšanai ir atrodamas sadaļā Printera papīra ruļļa maiņa
127. lpp.

Monitora ieslēgšana
Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā ieslēgt monitoru.
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UZMANĪBU!

Monitors ir paredzēts tikai kā papildinājums pacienta stāvokļa izvērtēšanai. Tas jālieto
saistībā ar klīniskajām pazīmēm un simptomiem.

UZMANĪBU!

Lai nodrošinātu pareizu monitora darbību, ir jāizmanto tikai Microstream™ etCO2
palīgmateriāli un Nellcor™ sensori.
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 MONITORA IESLĒGŠANA
1. Savienojiet elektrisko vadu ar strāvas kontaktrozeti, kas atrodas monitora aizmugurē (skatiet 7. attēls.
Capnostream™20p aizmugures skats 31. lpp.). Ap kabeli nostipriniet strāvas vada slodzes atvieglotāju un
savelciet to, lai nodrošinātu, ka strāvas vads nejauši neatvienojas no monitora.
2. Elektrības vadu savienojiet ar maiņstrāvas elektrotīklu.
3. Iedegsies priekšējā panelī redzamais oranžais jaudas indikators.
UZMANĪBU!

Ja oranžā gaisma neiedegas, monitoru darbina tikai akumulators. Kad akumulators
izlādēsies, monitors beigs darboties.

4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu
norādītās darbības.

uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu monitoru. Notiek tālāk

•
•

Ieslēdzas zaļais ieslēgšanas indikators, norādot, ka monitors ir ieslēgts.

•

Uz ļoti īsu brīdi tiks ieslēgtas sarkanā un dzeltenā trauksmes signāla gaismas, un skaļrunis
nopīkstēs.

Dažas sekundes ekrānā tiek parādīta smilšu pulksteņa figūra, pēc tam, kamēr monitors veic
pašpārbaudi, tajā aptuveni 5 sekundes tiek attēlots zils monitora sveiciena ekrāns.

UZMANĪBU!

•

Ja sarkanā un dzeltenā trauksmes signāla gaismas neiedegas vai no skaļruņa nav dzirdama
skaņa, monitoru nedrīkst lietot un tas jānosūta apkopei.

Jūs dzirdēsiet, ka uz dažām sekundēm ieslēgsies sūknis un tad pats izslēgsies. Tomēr, ja ar
monitoru ir savienota sistēma FilterLine™, sūknis paliks ieslēgts.

9. attēls. Sveiciena ekrāns

Displeja ekrāna standarta sadaļas
Pēc zilā sveiciena ekrāna tiks attēlots ekrāns ar prasību dzēst tendenču atmiņu. Šī ekrāna skaidrojumu skatiet
sadaļā Pacientu lietu un pacienta ID 45. lpp. Pēc šī ekrāna tiks attēlots ekrāns Home (Sākums).
Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs
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Ekrānā Home (Sākums) tiek attēlota informācija par CO2 un SpO2, kā arī IPI vērtība un cita informācija,
kas vairumā citu ekrānu ir standarta informācija. Šajā sadaļā ir izskaidrotas ekrāna galvenās daļas.
Ekrānu Home (Sākums) iespējams atainot vienā no diviem pamata formātiem — grafiskajā un skaitliskajā.
Noklusējuma attēlojums ir standarta attēlojums, kas ir aprakstīts tālāk. Skaitliskajā formātā tiek nodrošināts lielāks
skaitļu attēlojums, kurā ir vieglāk nolasīt datus, kā arī uzmanību nenovērš grafiskās līknes attēlojums. Lai iegūtu
vairāk informācijas par skaitlisko attēlojumu, skatiet sadaļu Sākuma ekrāna skaitliskais attēlojums 38. lpp.
Sākuma ekrāna standarta attēlojums
Parastā standarta sākuma ekrānā (parādīts tālāk redzamajos divos attēlos) tiek rādīti dati un līknes pacientam,
kas tiek novērots ar sistēmu FilterLine™ un SpO2 sensoru.
Galvenes
lauks
Reāllaika
CO2
skaitliskie
dati

CO2 līkne
Reāllaika
SpO2
skaitliskie
dati

Reāllaika IPI
un A/hr,
un ODI
skaitliskā
vērtība

IPI tendenču
dati

Izvēlnes josla
10. attēls. Tipisks sākuma ekrāna izskats
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11. attēls. Tipisks sākuma ekrāna izskats, ja nav pieejamas funkcijas A/hr un ODI

Ekrāns Home (Sākums) satur šādas sadaļas.

•
•
•
•
•
•

Galvenes lauks aprakstu skatiet 36. lpp.
Izvēlnes josla, aprakstu skatiet 37. lpp.
Reāllaika IPI dati ar tendenču grafisko attēlojumu, aprakstu skatiet 39. lpp.
A/hr un ODI dati, aprakstu skatiet 38. lpp. (ja pieejams)
Reāllaika CO2 dati un CO2 līkne, aprakstu skatiet 37. lpp.
Reāllaika SpO2 dati, aprakstu skatiet 37. lpp.

Lielākajā daļā citu ekrānu ir redzams galvenes lauks, izvēlnes josla, reāllaika CO2 dati un reāllaika SpO2 dati.
Vairākumā gadījumu, pārvietojoties no ekrāna uz ekrānu, monitorā vienmēr tiks attēlota galvene, izvēlnes josla,
sadaļas reāllaika CO2 skaitliskie dati un reāllaika SpO2 skaitliskie dati. Labajā pusē nepārtraukti tiek attēloti
reāllaika CO2 un SpO2 skaitliskie dati, nodrošinot nepārtrauktu pacienta monitoringu, pat ja tiek mainīti
sistēmas iestatījumi vai tendenču ekrānos tiek skatīta pacienta vēsture.
Iespējams, ka ekrāna IPI opcija var būt atspējota kā daļa no iestādes noklusējuma iestatījumiem. (Ja vienuma
Patient Type (Pacienta tips) iestatījums ir Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie), IPI tiek automātiski atspējots
un standarta ekrāna Home (Sākums) vienīgā pieejamā opcija ir SpO2 līkne, nevis IPI tendenču līkne.) Plašāku
informāciju skatiet sadaļā 7. nodaļu Integrated Pulmonary Index™ (integrētais plaušu indekss) 65. lpp. Ja IPI
opcija ir atspējota, būs redzams sākuma ekrāns ar atspējotu IPI opciju. Šāda ekrāna Home (Sākums) piemērs ir
redzams sadaļā 12. attēls. Standarta sākuma ekrāns bez IPI opcijas 36. lpp.
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Galvenes lauks

Reāllaika
CO2
skaitliskie
dati

CO2 līkne

Reāllaika
SpO2
skaitliskie
dati

A/hr un ODI dati

SpO2 līkne

Izvēlnes josla

12. attēls. Standarta sākuma ekrāns bez IPI opcijas

Galvenes lauks
Sadaļa Header (Galvene) vienmēr tiek attēlota ekrāna augšmalā, un tajā tiek attēlota informācija, kas ir
uzskaitīta tālāk redzamajā sarakstā.
4

1

5
2

6
13. attēls. Galvenes lauks

3

7

7. tabula ir aprakstītas galvenes lauka sastāvdaļas.
7. tabula. Galvenes sadaļa

Objekts

Funkcija

Apraksts

1

Time/Date (Laiks un
datums)

Atlasītajos formātos attēlo vienumus Time (Laiks) un Date (Datums).

2

Patient Type
(Pacienta veids)

Norāda atlasīto pacienta režīmu. Opcijas ir šādas: ADULT (Pieaugušie), PEDIATRIC
1-3 YRS (Pediatrijas pac., 1–3 gadi), PEDIATRIC 3-6 YRS (Pediatrijas pac., 3–6 gadi),
PEDIATRIC 6-12 YRS (Pediatrijas pac., 6–12 gadi) un INFANT/NEONATAL
(Zīdaiņi/jaundzimušie) (zīdaiņiem, kas ir jaunāki par 1 gadu)

3

Ekrāna nosaukums

Attēlo pašreizējā ekrāna nosaukumu.

4

Ziņojumu laukā

Šajā laukā tiek attēloti ziņojumi, kuros tiek skaidroti trauksmes ziņojumi un aprīkojuma
stāvoklis.

5

Pacienta ID

Tiek attēlots pacienta ID, ja konkrētajai pacienta lietai tas ir ievadīts.

6

Trauksmes signāla
stāvokļa indikators

Norāda, vai skaņas signāli ir iespējoti, īslaicīgi atspējoti vai ilglaicīgi atspējoti.
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Objekts
7

Funkcija
USB indikators

Apraksts
Norāda, vai monitoram pašlaik ir pievienota USB zibatmiņa

Izvēlnes josla
Monitora attēlotā ekrāna apakšmalā atrodas izvēlnes josla ar pieejamām opcijām un funkcijām. Kreisajā pusē
atrodas akumulatora uzlādes līmeņa indikators. Labajā pusē atrodas skaļruņa skaļuma vadīkla.
Izvēlnes josla mainās atkarībā no tā, kuras opcijas un funkcijas ir pieejamas noteiktā ekrānā. Dažos ekrānos tiem
specifiskā laukā ir atlasāmas papildu opcijas.
Reāllaika CO2 dati
Šajā ekrāna laukā tiek attēlotas reāllaika EtCO2 un FiCO2 vērtības kopā ar atlasītajām mērvienībām un
elpošanas ritms (RR) kā ieelpas/minūtē. Skaitliskie rādītāji tiek attēloti labajā pusē, un līknes rādītāji tiek attēloti
kreisajā pusē. Plašāku aprakstu par attēloto informāciju skatiet sadaļā Capnostream™20p monitorā rādītie CO2
dati 55. lpp.
Ja tiek pārsniegta CO2 trauksmes signāla robežvērtība, ierīce atskaņos trauksmes signālu — trauksmes signālu
radījusī skaitliskā vērtība mirgos, skaitlis tiks attēlots uz sarkana vai dzeltena fona (atkarībā no tā, vai trauksmes
signāls ir pacientam ar augstu prioritāti (steidzams) vai tas ir brīdinājuma trauksmes signāls) un ekrāna galvenes
laukā tiks attēlots ziņojums.
Šo ekrāna lauku iespējams atlasīt kā izvēlnes opciju. Atlasot šo lauku, ir iespējams piekļūt iestatījumu ekrānam,
lai mainītu CO2 parametru vērtības.
Reāllaika SpO2 dati
Šajā ekrāna laukā tiek attēloti reāllaika skaitliskie SpO2 dati: vienmēr tiek attēlotas SpO2, PR un
pletizmogrāfijas līknes vai pulsa sitienu joslas vērtības. (Ja ir iespējots vienums IPI un tādējādi netiek attēlota
līkne SpO2, SpO2 pulsa sitieni tiek attēloti šī loga kreisajā pusē zaļas joslas veidā.)
Plašāku informāciju par rādītajiem SpO2 datiem skatiet sadaļā 6. nodaļā Pulsa oksimetrija ar Capnostream™20p
monitoru 58. lpp.
Ja tiek pārsniegta SpO2 trauksmes signāla robežvērtība, ierīce atskaņos trauksmes signālu — trauksmes signālu
radījusī skaitliskā vērtība mirgos, skaitlis tiks attēlots uz sarkana vai dzeltena fona (atkarībā no tā, vai trauksmes
signāls ir pacientam ar augstu prioritāti (steidzams) vai tas ir brīdinājuma trauksmes signāls) un ekrāna galvenes
laukā tiks attēlots ziņojums.
Šo ekrāna lauku iespējams atlasīt kā izvēlnes opciju. Atlasot šo lauku, ir iespējams piekļūt iestatījumu ekrānam,
lai mainītu SpO2 parametru vērtības, tostarp opciju pulsa sitiena toņa ieslēgšanai un izslēgšanai.
Reāllaika IPI dati ar tendenču grafisko attēlojumu
Šajā ekrāna laukā ir redzama IPI reāllaika vērtība — skaitliska vērtība, kurā tiek apvienoti četri parametri
(EtCO2, RR, SpO2, PR) un kas nodrošina ātru pacienta elpošanas stāvokļa rādījumu. IPI tendenču grafikā tiek
norādītas šīs vērtības tendences izvēlētā laika periodā (noklusējuma periods ir viena stunda).
IPI tendenču grafikā sarkanās un dzeltenās horizontāli novietotās līnijas attiecīgi norāda pašlaik iestatītās
pacientu ar augstu prioritāti (steidzamo) un brīdinājuma trauksmes signālu robežvērtības.
Plašāku informāciju par šo parametru skatiet sadaļā 7. nodaļā Integrated Pulmonary Index™ (integrētais plaušu
indekss) 65. lpp.
Ja tiek pārsniegta IPI trauksmes signāla robežvērtība, ierīce atskaņos trauksmes signālu — trauksmes signālu
radījusī skaitliskā vērtība mirgos, skaitlis tiks attēlots uz sarkana vai dzeltena fona (atkarībā no tā, vai trauksmes
signāls ir pacientam ar augstu prioritāti (steidzams) vai tas ir brīdinājuma trauksmes signāls) un ekrāna galvenes
laukā tiks attēlots ziņojums.
Dažiem pacientiem nav pieejami IPI dati, plašāku informāciju skatiet sadaļā 7. nodaļā Integrated Pulmonary
Index™ (integrētais plaušu indekss) 65. lpp.
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A/hr un ODI dati
Šajā ekrāna laukā tiek attēlotas A/hr un ODI vērtības (ja pieejams).
Plašāku informāciju par A/hr un ODI skatiet sadaļā Apnoju skaits stundā un skābekļa nepiesātinājuma
indekss68. lpp.
Ja pēdējo 12 stundu laikā vienas stundas periodā apnoju skaits pārsniedz iestatīto skaitu, ekrānā blakus A/hr
vērtībai tiek attēlots vizuāls trauksmes signāls zvaigznītes formā, norādot, ka lietotājam ir jāaplūko ekrāns A/hr
and O2 Desat (A/hr un O2 nepiesātinājums). Ekrānu A/hr and O2 Desat (A/hr un O2 nepiesātinājums) iespējams
apskatīt, izmantojot izvēlnes pogu REPORTS (Pārskati). Plašāku informāciju par vienumu A/hr Visual Alert
(A/hr vizuālais trauksmes signāls) skatiet sadaļā A/hr vizuālais trauksmes signāls 69. lpp.
Sākuma ekrāna skaitliskais attēlojums
Galvenes lauks

Reāllaika
CO2
skaitliskie
dati

Reāllaika IPI
skaitliskā
vērtība un IPI
tendenču dati,
kā arī A/hr un
ODI dati

Reāllaika
SpO2
skaitliskie
dati

Izvēlnes josla
14. attēls. Tipisks skaitliskā sākuma ekrāna izskats

Skaitliskais ekrāns satur šādas sadaļas.

•
•
•
•
•
•

Galvenes lauks 38. lpp.
Izvēlnes josla 37. lpp.
Reāllaika IPI dati ar tendenču grafisko attēlojumu 39. lpp.
Reāllaika CO2 dati 37. lpp.
Reāllaika SpO2 dati 37. lpp.
A/hr un ODI dati 38. lpp. (ja pieejams)

Galvenes lauks
Sadaļa Header (Galvene) ir identiska standarta ekrānā Home (Sākums) redzamajam laukam Header (Galvene).
Izvēlnes josla
Izvēlnes josla ir identiska standarta ekrānā Home (Sākums) redzamajai izvēlnes joslai.
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Reāllaika CO2 dati
Šajā ekrāna laukā tiek attēlotas reāllaika EtCO2 un FiCO2 vērtības kopā ar atlasītajām mērvienībām un
elpošanas ritms (RR) kā ieelpas/minūtē. Skaitliskais attēlojums tiek nodrošināts tikai mērogotā izmērā,
lai to būtu viegli nolasīt arī no lielāka attāluma. Plašāku aprakstu par attēloto informāciju skatiet sadaļā
Capnostream™20p monitorā rādītie CO2 dati 55. lpp.
Ja tiek pārsniegta etCO2, FiCO2 vai RR trauksmes signāla robežvērtība, ierīce atskaņos trauksmes signālu —
trauksmes signālu radījusī skaitliskā vērtība mirgos, skaitlis tiks attēlots uz sarkana vai dzeltena fona
(atkarībā no tā, vai trauksmes signāls ir pacientam ar augstu prioritāti (steidzams) vai tas ir brīdinājuma
trauksmes signāls) un ekrāna galvenes laukā tiks attēlots ziņojums.
Šo ekrāna lauku iespējams atlasīt kā izvēlnes opciju. Atlasot šo lauku, ir iespējams piekļūt iestatījumu ekrānam,
lai mainītu CO2 parametru vērtības.
Reāllaika SpO2 dati
Šajā ekrāna laukā tiek attēloti reāllaika SpO2 dati. Skaitliskais attēlojums tiek nodrošināts mērogotā izmērā,
lai to būtu viegli nolasīt arī no lielāka attāluma. Tāpat kā standarta ekrānā, ekrānā tiks attēloti tikai tie parametri,
kurus mēra zonde, kas konkrētajā brīdī ir pievienota ierīcei. Plašāku informāciju par rādītajiem SpO2 datiem
skatiet sadaļā 6. nodaļā Pulsa oksimetrija ar Capnostream™20p monitoru 58. lpp.
Ja tiek pārsniegta SpO2 trauksmes signāla robežvērtība, ierīce atskaņos trauksmes signālu — trauksmes signālu
radījusī skaitliskā vērtība mirgos, skaitlis tiks attēlots uz sarkana vai dzeltena fona (atkarībā no tā, vai trauksmes
signāls ir steidzams vai tas ir brīdinājuma trauksmes signāls) un ekrāna galvenes laukā tiks attēlots ziņojums.
A/hr un ODI dati
Šajā ekrāna laukā tiek attēlotas A/hr un ODI vērtības (ja pieejams).
Plašāku informāciju par A/hr un ODI skatiet sadaļā Apnoju skaits stundā un skābekļa nepiesātinājuma
indekss68. lpp.
Ja pēdējo 12 stundu laikā vienas stundas periodā apnoju skaits pārsniedz iestatīto skaitu, ekrānā blakus A/hr
vērtībai tiek attēlots vizuāls trauksmes signāls zvaigznītes formā, norādot, ka lietotājam ir jāaplūko ekrāns A/hr
and O2 Desat (A/hr un O2 nepiesātinājums). Ekrānu A/hr and O2 Desat (A/hr un O2 nepiesātinājums) iespējams
apskatīt, izmantojot izvēlnes pogu REPORTS (Pārskati). Plašāku informāciju par vienumu A/hr Visual Alert
(A/hr vizuālais trauksmes signāls) skatiet sadaļā A/hr vizuālais trauksmes signāls 69. lpp.
Reāllaika IPI dati ar tendenču grafisko attēlojumu
Šajā ekrāna laukā ir redzama IPI reāllaika vērtība — skaitliska vērtība, kurā tiek apvienoti četri parametri
(EtCO2, RR, SpO2, PR) un kas nodrošina ātru pacienta elpošanas stāvokļa rādījumu. Tālāk norādītajā IPI
tendenču grafikā skaitliskā vērtība norāda šīs vērtības tendenci izvēlētajā laika periodā.
IPI tendenču grafikā sarkanās un dzeltenās horizontāli novietotās līnijas attiecīgi norāda pašlaik iestatītās
steidzamo un brīdinājuma trauksmes signālu robežvērtības.
Plašāku informāciju par šo parametru skatiet sadaļā 7. nodaļā Integrated Pulmonary Index™ (integrētais plaušu
indekss) 65. lpp.
Ja tiek pārsniegta IPI trauksmes signāla robežvērtība, ierīce atskaņos trauksmes signālu — trauksmes signālu
radījusī skaitliskā vērtība mirgos, skaitlis tiks attēlots uz sarkana vai dzeltena fona (atkarībā no tā, vai trauksmes
signāls ir pacientam ar augstu prioritāti (steidzams) vai tas ir brīdinājuma trauksmes signāls) un ekrāna galvenes
laukā tiks attēlots ziņojums.
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Monitora darbības pārtraukšana
Kad pacienta monitorings ir pabeigts, monitora darbība jāpārtrauc tālāk norādītajā veidā.
1. Noņemiet no pacienta sistēmu FilterLine™ un SpO2 sensoru.
2. Izslēdziet monitoru, tā priekšpusē piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
3. Ja monitors ir savienots ar maiņstrāvas elektrotīklu, izmantojot maiņstrāvas adapteri, tagad to var atvienot no
maiņstrāvas. Lai monitoru turpinātu uzlādēt laikā, kad tas netiek izmantots mērījumu veikšanai, monitors
jāatstāj savienots ar maiņstrāvas energotīklu. Monitors turpinās lādēt iekšējo akumulatoru pat tad, kad ir
izslēgts.
UZMANĪBU!

Monitora izslēgšanai vienmēr ir jāizmanto ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Monitoru
nedrīkst izslēgt, izņemot no tā akumulatoru vai atvienot monitoru no elektropadeves.
Ja monitors tiek izslēgts, izņemot akumulatoru un atvienojot monitoru no elektropadeves,
iestatījumu dati var tikt zaudēti.

Ekrāna navigācija
Izmantojot vadības pogu, atlasiet opcijas un iestatiet vērtības. Vadības poga darbojas līdzīgi parastai datora
pelei. Vēl tā tiek izmantota kā tastatūra, lai ievadītu burtus un ciparus.
 PĀRVIETOŠANĀS PA EKRĀNU
1. Pagrieziet vadības pogu pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotos uz nākamo ekrāna lauku, kura ierāmējums tiek
mainīts uz zilu.
2. Lai veiktu atlasi, piespiediet vadības pogu, līdz tā noklikšķ.
 BURTU UN CIPARU IEVADĪŠANA
1. Ja nepieciešams ievadīt burtciparu datus, pagrieziet vadības pogu, lai pārvietotos, un tad noklikšķiniet ekrānā
redzamajā datu ievades rūtī.
Datu rūts saturs tiek dzēsts, un pirmās rakstzīmes vietā tiks attēlots neliels taisnstūris uz dzeltena fona. Rūtī
tiks attēlots melns burts A.
2. Pagriežot vadības pogu pa labi vai pa kreisi, tiks attēlots pilns alfabēts un skaitļi no 0 līdz 9, ←
atpakaļatkāpes simbols, atstarpe un simbols  Enter (Ievadīt).
3. Kad tiek attēlota nepieciešamā rakstzīme, nospiediet vadības pogu, līdz tā noklikšķ. Ievadītās rakstzīmes krāsa tiks
mainīta uz parasto krāsu (balta), un dzeltenais taisnstūrītis tiks pārvietots uz nākamās rakstzīmes vietu.
4. Lai sāktu jaunas rakstzīmes atlasi, vēlreiz pagrieziet vadības pogu.
5. Lai rediģētu ievadīto burtciparu, pēc pēdējā burta vai simbola ievades divreiz nospiediet vadības pogu.
 IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
1. Atrodoties ekrānā, kura iestatījumus iespējams mainīt, pagrieziet vadības pogu, līdz nepieciešamais
iestatījums tiek iezīmēts un tā ierāmējums tiek mainīts uz zilu.
2. Lai atlasītu iestatījumu, piespiediet vadības pogu, līdz tā noklikšķ.
3. Pagrieziet vadības pogu, līdz tiek sasniegts jaunais iestatījums.
4. Lai iestatītu iestatījumu, piespiediet vadības pogu, līdz tā noklikšķ.
5. Turpiniet atlasīt iestatījumus vai pagrieziet vadības pogu, lai atlasītu vienumu BACK (Atpakaļ) vai HOME
(Sākums).
Konfigurācijas izmaiņas
Lielākajai daļai atlases ekrānu, mainot vienu vai vairākus sistēmas parametrus, jaunie iestatījumi stāsies spēkā
tikai pēc iziešanas no ekrāna, atlasot vienumu HOME (Sākums) vai BACK (Atpakaļ). Mainītie iestatījumi
netiks saglabāti, ja no atlases ekrāna tiek iziets, nospiežot vienu no priekšējā paneļa vadības pogām, kas atrodas
zem ekrāna, vai gaidot vairāk nekā vienu minūti (pēc minūtes ekrāns tiek pārtraukts un atiestatīts).
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Datuma, laika, valodas un citu opciju iestatīšana
Kad monitors tiek ieslēgts pirmo reizi, pārliecinieties, ka galvenes kreisajā augšējā stūrī attēlotais laiks un
datums ir pareizs.
 DATUMA, LAIKA, VALODAS UN CITU OPCIJU MAINĪŠANA
1. Sākuma ekrānā izmantojiet vadības pogu, lai izvēlnes joslā atlasītu vienumu SYSTEM (Sistēma).
2. Datuma un laika pielāgošanai izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu katru iestatījumu un mainītu to.
3. Izmantojiet vadības pogu, lai mainītu attēlojuma valodu.
4. Jaunie opciju iestatījumi (ieskaitot valodu) būs spēkā līdz monitora izslēgšanai. Lai pastāvīgi mainītu
attēlojuma valodu un citus iestatījumus, skatiet informāciju sadaļā Iestādes noklusējuma iestatījumu
mainīšana 132. lpp.
5. Lai mainītu citus sarakstā norādītos parametrus, atlasiet vajadzīgo opciju un tad atlasiet izvēlnes pogu
HOME (Sākums), lai atgrieztos sākuma ekrānā.
6. Ja opcijas A/hr un ODI nav pieejamas, šajā ekrānā netiks parādīta attēlošanas opcija.

15. attēls. Sistēmas iestatījumu ekrāns

Ekrāna noildzes
Ekrāna noildzes
Visiem iestatījumiem un sistēmas ekrāniem ir 60 sekunžu noildze — ja netiek lietota vadības poga, atkal tiek
parādīts sākuma ekrāns.
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Capnostream™20p: darbības pārbaudes lapa
Lai ātri un vienkārši uzstādītu un palaistu Capnostream™20p monitoru, izpildiet tālāk redzamajā sarakstā
norādītās instrukcijas.
 1.

Monitora izpakošana

•
•
•
 2.

 4.

 6.

 7.
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Pārbaudiet, vai printerī ir papīrs.
Norādījumus par uzstādīšanu skatiet sadaļā Akumulatora komplekta uzstādīšana 23. lpp.

Monitora ieslēgšana

•

Elektrisko vadu savienojiet ar strāvas kontaktrozeti, kas atrodas monitora aizmugurē. Ap
kabeli nostipriniet strāvas vada slodzes atvieglotāju un savelciet to, lai nodrošinātu,
ka strāvas vads nejauši neatvienojas no monitora.

•
•
•

Elektrības vadu savienojiet ar maiņstrāvas elektrotīklu.

•

Ievērojiet, ka monitora darbības laikā abām gaismām — gan monitora jaudas indikatora
oranžajai gaismai, gan ieslēgšanas indikatora zaļajai gaismai — jābūt ieslēgtām.

Iedegsies monitora priekšpusē esošā jaudas indikatora oranžā gaisma.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu monitoru.
Ieslēgsies zaļais ieslēgšanas indikators, norādot, ka monitors ir ieslēgts.

Datuma, laika vai valodas maiņa

•
•
•
 5.

Pārbaudiet, vai ir iekļauti visi iepakojuma sarakstā norādītie vienumi.

Akumulatora komplekta uzstādīšana

•
 3.

No kastes izņemiet Capnostream™20p monitoru un piederumus.

Pārbaudiet, vai rādītais datums un laiks ir pareizs.
Izmantojiet vadības pogu, lai izvēlnes joslā atlasītu vienumu SYSTEM (Sistēma)
Ja nepieciešams, mainiet katru iestatījumu, tostarp datumu un laiku.

Vienumu Patient Type (Pacienta veids) un Mode (Režīms) iestatīšana

•

Izmantojiet vadības pogu, lai sākuma ekrāna izvēlnes joslā atlasītu funkciju PATIENT
TYPE (Pacienta veids)

•

Atlasiet piemēroto veidu: ADULT (Pieaugušie), PEDIATRIC (Pediatrijas pac.) (pēc vecuma)
vai INFANT/NEONATAL (Zīdaiņi/jaundzimušie).

Sistēmas FilterLine™ pievienošana

•

Slidinot atveriet sistēmas FilterLine™ ievades savienotāja slēgu un pievienojiet atbilstošo
sistēmu FilterLine™.

•

Sistēmu FilterLine™ savienojiet ar pacientu, kā aprakstīts lietošanas norādījumos, kas tika
piegādāti kopā ar sistēmu FilterLine™. Paraugu līnijas savienotājs jāieskrūvē monitora
CO2 pieslēgvietā, griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz to vairs nav iespējams
pagriezt, lai nodrošinātu, ka tas ir droši savienots ar monitoru. Tas nodrošinās,
ka mērījuma laikā savienojuma punktā nenoplūst gāzes un ka mērījuma precizitāte nav
apdraudēta.

SpO2 sensora pievienošana

•

SpO2 pagarināšanas vadu stingri savienojiet ar monitora SpO2 sensora pieslēgvietu,
tad atbilstošo SpO2 sensoru savienojiet ar pagarināšanas vadu.

•

SpO2 sensoru savienojiet ar pacientu, kā aprakstīts sensora lietošanas norādījumos.
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 8.

Kad viens vai abi sensori ir pievienoti monitoram, tas ir gatavs darbam.

 9.

Trauksmes signāla robežvērtību pārbaude

•

Pārbaudiet noklusējuma trauksmes signāla robežvērtības un iestādes noklusējuma
iestatījumos veiciet pastāvīgas izmaiņas.

•

Plašāku informāciju par trauksmes signāliem skatiet sadaļā Trauksmes signāli un ziņojumi
71. lpp.

 10. Pacienta lietas atvēršana

•

Lai pacienta datus ierakstītu viegli izsekojamā un ērti izgūstamā veidā, ieteicams atvērt
pacienta lietu. Pacienta lietas atvēršana ir nepieciešama, ja tiek ierakstīts pārskats Tabular
Case Report (Tabulārs lietas pārskats).

•

Norādījumus skatiet sadaļā Pacientu lietu un pacienta ID numuru izmantošana 45. lpp.

 11. Pacienta datu drukāšana

•
•

Atlasiet vajadzīgo pacienta pārskata veidu un ekrānā nospiediet pogu PRINT (Drukāt).
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 11. nodaļā Pārskati 97. lpp.

 12. Vienuma Nurse Call Operation (Medmāsas izsaukuma zvana režīms) iestatīšana (ja pieejams,
bet medmāsas izsaukuma savienojuma piederumi jāiegādājas atsevišķi)

•

Medmāsas izsaukuma zvana kabeli savienojiet ar medmāsas izsaukuma zvana
kontaktrozeti, kas atrodas monitora mugurpusē, un otru kabeļa galu pievienojiet iestādes
sistēmai, kā to nosaka iestādes prasības. Pārliecinieties, ka visi kabeļi ir savienoti un
savilkti.

•

Monitorā iespējojiet funkciju Nurse Call (Medmāsas izsaukuma zvans), kā aprakstīts
sadaļā Medmāsas izsaukuma zvana darbība 118. lpp.

•

Pārliecinieties, ka monitors ir savienots ar sistēmu Nurse Call (Medmāsas izsaukuma zvans).

 13. Režīma Analog Data Output Operation (Analogo datu izvades režīms) iestatīšana (ja pieejams;
analogās sistēmas savienojuma piederumi jāiegādājas atsevišķi)

•

Oridion D/A (Digitālais/analogais) datu kabeli (daļas numurs PM20ACB) savienojiet ar
monitora aizmuguri un otru kabeļa galu savienojiet ar nepieciešamo analogo sistēmu,
piemēram, polisomnogrāfu. Pārliecinieties, ka visi kabeļi ir savienoti un savilkti.

•

Monitora analogo datu izvadi iestatiet, kā norādīts sadaļā Analogā datu izvade, izmantojot
Capnostream 112. lpp.

•

Pārliecinieties, ka no monitora uz sistēmu tiek pārsūtīti dati.

 14. Bernoulli sistēmas saskarnes iestatīšana (ja piemērojama, bet centrālā monitoringa sistēma un
piederumi ir iegādājami atsevišķi)

•

Ierīci Client Bridge savienojiet ar RS-232 pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.
Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir vietā un ir pietiekami savilkti.

•
•

Pārliecinieties, ka ierīce Client Bridge ir uzstādīta droši.

•

Plašāku informāciju skatiet sadaļā Darbības ar slimnīcas pacientu datu sistēmām 121. lpp.

Pārliecinieties, ka starp Capnostream™20p monitoru, klienta tiltu un Bernoulli centrālo
staciju notiek saziņa.

 15. Izmantojot USB, iestatiet datu pārsūtīšanu (USB zibatmiņas dzinis ir iegādājams atsevišķi)

•
•
•

Ievietojiet USB zibatmiņas dzini USB pieslēgvietā monitora aizmugurē.
Atlasiet vajadzīgo pacienta pārskata veidu un ekrānā nospiediet pogu Start USB (Sākt USB).
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Datu pārsūtīšana, izmantojot USB datu pieslēgvietu 107. lpp.
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Trauksmes signāla un pulsa skaļuma maiņa
Trauksmes signāla atlikšana
Caurpūtes sistēmas lietošana
Sūkņa izslēgšana atsūkšanas vai skalošanas veikšanai
Demonstrācijas režīms
Monitora ekrāna izvēlnes atsauces grafiks

Monitora sagatavošana pacientam
UZMANĪBU!

Ja kāda monitora atbildes reakcija nešķiet atbilstoša, nelietojiet monitoru. Tā vietā
sazinieties ar vietējo uzņēmuma pārstāvi.

Tālāk ir norādītas darbības, kā sagatavot monitoru pacientam.
 MONITORA SAGATAVOŠANA PACIENTAM
1. Ieslēdziet monitoru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

uz priekšējā paneļa.

2. Pilnīga ieslēgšanas darbību secība ir aprakstīta sadaļā Monitora ieslēgšana 32. lpp.
3. Pārliecinieties, ka gan zaļais ieslēgšanās indikators, gan oranžais maiņstrāvas jaudas indikators ir ieslēgts.
UZMANĪBU!

Ja oranžā gaisma neiedegas, monitoru darbina tikai akumulators. Kad akumulators
izlādēsies, monitors beigs darboties. Skatiet sadaļu Monitora ieslēgšana 32. lpp.

4. Uz ļoti īsu brīdi tiks ieslēgtas sarkanā un dzeltenā trauksmes signāla gaismas, un skaļrunis nopīkstēs.
UZMANĪBU!

Ja sarkanā un dzeltenā trauksmes signāla gaismas neiedegas vai no skaļruņa nav dzirdama
skaņa, monitoru nedrīkst lietot un tas jānosūta apkopei.

5. Pārbaudiet datumu un laiku, lai pārliecinātos, ka tie atbilst pašreizējam datumam un laikam. Ja tā nav,
noregulējiet laiku, izmantojot sistēmas ekrānus, kā aprakstīts sadaļā Datuma, laika, valodas un citu opciju
iestatīšana 41. lpp.
6. Ievērojot instrukcijas, kas atrodamas šajā rokasgrāmatā, monitoram pievienojiet abus sensorus. Lai
pievienotu sensorus, skatiet sadaļu Sistēmas FilterLine 54. lpp. un sadaļu SpO2 sensora savienošana ar
monitoru 61. lpp.
Kad viens vai abi sensori ir pievienoti monitoram, tas ir gatavs darbam.
Ja sistēma FilterLine™ nav pievienota, netiks attēlota CO2 līkne un tiks parādīts ziņojums FILTERLINE
DISCONNECTED (Sistēma FilterLine atvienota).
Ja SpO2 sensors nav pievienots, netiks attēlota SpO2 līkne un tiks parādīts ziņojums SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (SpO2 sensors atvienots).
Ja iespējams, vienlaikus izmantojiet tikai vienu no tālāk minētajām funkcijām — vai nu funkciju Capnography
(Kapnogrāfija)(etCO2), vai arī funkciju Pulse Oximetry (Pulsa oksimetrija) (SpO2). Ja vēlaties izmantot tikai
vienu funkciju, pievienojiet TIKAI šīs funkcijas sensoru, un monitors darbosies normāli.
Piezīme.Capnostream™20p monitoru ir paredzēts vienlaikus izmantot tikai vienam pacientam.
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Pacienta veida iestatīšana
Monitors atpazīst piecus dažādus pacienta veidus, kas ir norādīti tālāk redzamajā sarakstā.


Režīms Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie): pacientiem no dzimšanas brīža līdz viena gada
vecumam



Režīms Pediatric 1 - 3 yrs (Pediatrija: 1–3 gadi): pacientiem no viena līdz trīs gadu vecumam



Režīms Pediatric 3 - 6 yrs (Pediatrija: 3–6 gadi): pacientiem no trīs līdz sešu gadu vecumam



Režīms Pediatric 6 - 12 yrs (Pediatrija: 6–12 gadi): pacientiem no sešu līdz divpadsmit gadu vecumam.



Režīms Adult (Pieaugušie): pacientiem, sākot no 12 gadu vecuma, un vecākiem

Pacienta veids tiek attēlots ekrāna kreisajā augšējā stūrī. Pacienta veida iestatīšana ir obligāta.
Monitora sākotnējais noklusējuma pacienta veida iestatījums ir ADULT (Pieaugušie). Kad pacienta veids tiek
mainīts, noklusējuma iestatījums būs iestatītais pacienta veids.
UZMANĪBU!

Dažādiem pacientu veidiem elpošanas īpašības tiek aprēķinātas dažādi. Tādēļ pareiza
pacienta veida iestatīšana ir ļoti svarīga. Nepareizi iestatījumi izraisīs nepareizu pacienta
elpošanas monitoringu un ietekmēs pacienta IPI vērtību.

 PACIENTA VEIDA MAINĪŠANA
1. Ja ekrānā attēlotais pacienta veids atbilst pašreizējam pacientam, nav nepieciešams to mainīt. Ja vēlaties
veikt izmaiņas, izmantojiet vadības pogu, lai ekrāna Home (Sākums) izvēlnes joslā atlasītu funkciju
PATIENT TYPE (Pacienta veids).
2. Lai mainītu pacienta veidu, grieziet vadības pogu un, lai reģistrētu izmaiņas, nospiediet to. Izmaiņas
saglabāsies, līdz tiks mainīts pacienta veids.
Monitoram ir neatkarīgi trauksmes signāla robežvērtību iestatījumi pacientu veidiem Adult/Pediatric
(Pieaugušie/pediatrijas pac.) un Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie), kurus iespējams konfigurēt atbilstoši
noteiktajās vecuma grupās novērotajām fizioloģiskajām īpašībām. Atbilstošo informāciju skatiet sadaļā
Trauksmes signālu robežvērtību mainīšana 72. lpp.

Pacientu lietu un pacienta ID numuru izmantošana
Tiek stingri ieteikts visus monitorā saglabātos datus saistīt ar pacienta ID, kas palīdz identificēt datus saistībā ar
noteiktu pacientu. Tas nodrošina iespēju saglabātos tendenču datus saistīt ar pacienta ID un novērš iespēju vienā
tendenču izdrukā vai lejupielādē sajaukt vairāku pacientu datus.
 JAUNAS LIETAS SĀKŠANA
1. Kad pacients jau ir savienots ar monitoru, nospiediet pogu Patient Admit/Discharge (Pacienta
uzņemšana/izrakstīšana)
uz monitora priekšējā paneļa. Ekrānā automātiski tiek attēlots lauks PATIENT
ID (Pacienta ID), un ID laukā tiks attēlots automātiski ģenerēts 14 ciparu ID numurs.
PATIENT ID (Pacienta ID)

20101209072645

2. Šis automātiski ģenerētais ID norāda lietas sesijas sākuma datumu un laiku (formāts GGGGMMDDhhmmss,
norādot sesijas sākuma gadu, mēnesi, dienu, stundu, minūti un sekundi). Lai izmantotu automātiski ģenerētu
ID numuru, ar vadības pogu atlasiet vienumu START CASE (Sākt lietu) un, lai sāktu pacienta lietu,
noklikšķiniet uz pogas START CASE (Sākt lietu).
3. Ja nepieciešams mainīt ID numuru, pagrieziet vadības pogu, lai ekrānā ar zilu krāsu tiktu iezīmēts vienums
PATIENT ID (Pacienta ID), un noklikšķiniet uz vadības pogas. Griežot un piespiežot vadības pogu, atlasiet
burtus un ciparus, lai ievadītu jaunu burtciparu pacienta ID. Ja vēlaties ievadīt atstarpi, grieziet pogu, līdz
burta vai cipara vietā tiek attēlota atstarpe, un, lai to ievadītu, noklikšķiniet uz vadības pogas. Jūs ievērosiet,
ka aktīvā aizpildāmā vieta tiek iekrāsota dzeltenā krāsā. Maksimālais atļautais Pacienta ID garums ir
20 rakstzīmes. Lai pabeigtu, atlasiet simbolu  Enter (Ievadīt). Instrukcijas par burtu un ciparu ievadīšanu
skatiet sadaļā Ekrāna navigācija 40. lpp.
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Pacienta notikumu ievadīšana

4. Ja vēlaties mainīt konkrētā pacienta veidu, to iespējams veikt no šī ekrāna, pacienta veida atlasei un maiņai
izmantojot vadības pogu.
5. Izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu vienumu START CASE (Sākt lietu).
Piezīme. Kad ir nospiesta poga START CASE (Sākt lietu), lieta ir sākta un šīs pogas nosaukums mainās
uz STOP CASE (Apturēt lietu).
Piezīme. Nav iespējams sākt jaunu lietu, ja iepriekšējā nav apturēta, izmantojot pogu STOP CASE
(Apturēt lietu).
Piezīme. Ja neesat pārliecināts, vai konkrētajā brīdī tiek veikts kādas lietas monitorings, noklikšķiniet uz
taustiņa Patient Admit/Discharge (Pacienta uzņemšana/izrakstīšana)
, lai atvērtu ekrānu,
kurā ir redzama poga START CASE (Sākt lietu). Pogas START CASE (Sākt lietu) stāvoklis var
norādīt uz pašreizējo stāvokli — ja lieta nav sākta, būs redzama poga START CASE (Sākt lietu),
savukārt, ja lieta ir apstrādes procesā, būs redzama poga STOP CASE (Apturēt lietu).

6. Lai slēgtu lietu, kad pacienta monitorings ir pabeigts, nospiediet taustiņu Patient Admit/Discharge (Pacienta
uzņemšana/izrakstīšana)
un pēc tam atlasiet vienumu STOP CASE (Apturēt lietu). Tādējādi tiks
atzīmētas konkrētā pacienta datu beigas. Nospiežot pogu STOP CASE (Apturēt lietu) un apturot lietu,
tiks dzēsta vienuma Trend Memory (Tendenču atmiņa) informācija un ekrānā tiks attēlots brīdinājums
STOPPING THE CASE WILL ERASE TREND MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO
CONFIRM (Apturēšana dzēsīs tendenču atmiņu. Lai apstiprinātu, vēlreiz nospiediet "APTURĒT LIETU").
Ja vēlaties pārsūtīt vai drukāt lietu vai tendenču datus, tas jāveic pirms lietas apturēšanas. Ja nevēlaties
apturēt lietu, vienkārši pagrieziet pogu, lai jautājumu nodzēstu no ekrāna un turpinātu lietu. Ja vēlaties
apturēt lietu, vēlreiz noklikšķiniet uz vadības pogas.
7. Ja pēc monitoringa veikšanas netiek nospiesta poga STOP CASE (Apturēt lietu) un monitors tiek izslēgts,
pēc monitora atkārtotas ieslēgšanas lieta tiks turpināta. Tomēr, ja monitors ir nodrošināts pret šādiem
gadījumiem, pirms jaunas monitoringa sesijas tiks attēlots brīdinājums, kurā tiks ierosināts dzēst tendenču
datus un aizvērt lietu (lai dzēstu pacienta ID). Šis ekrāns ir redzams 34. attēls. Tendenču atmiņas ziņojums
95. lpp. Kompānija Medtronic iesaka šīs darbības veikt, lai izvairītos no kļūdainas pacienta datu
identifikācijas. Tomēr, ja tiek paredzēts, ka monitorings tiks turpināts tam pašam pacientam, ieteicams
saglabāt tendenču un lietas datus.
Noklikšķinot uz vienuma YES (Jā) un CONFIRM? (Apstiprināt?) ekrānā, kas ir redzams sadaļā 34. attēls.
Tendenču atmiņas ziņojums 95. lpp, tendenču atmiņa tiks dzēsta, pašreizējā lieta tiks aizvērta un visi dati,
kas monitorā ir saistīti ar šo lietu, tiks dzēsti.
BRĪDINĀJUMS. Monitors vienlaikus var saglabāt tikai vienu pacienta lietu. Tendenču atmiņā tiek iekļauti
tikai pašreizējās lietas dati, un, apturot lietu, tendenču atmiņa tiek dzēsta.
Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota pacienta lietas opcija, monitors automātiski saglabā pacienta datus un visiem
notikumiem ieraksta datumu un laiku. Dati tiek saglabāti monitorā, līdz tendenču atmiņa tiek dzēsta. Ja tendenču
atmiņa ir pilna, vecākie dati tiek aizstāti ar jaunajiem datiem. (Plašāku informāciju par tendenču kapacitāti skatiet
sadaļā 10. nodaļu Tendenču lietošana 87. lpp.) Tomēr lietas izdrukās tiks iekļauti tikai tie dati, kas ir ierakstīti pēc
pašreizējās lietas sākšanas (pat ja tendenču atmiņā atrodas arī dati no iepriekšējām lietām). No otras puses, attēlotajos
tendenču datos un tendenču izdrukās tiks iekļauti visi tendenču atmiņā saglabātie dati.

Pacienta notikumu ievadīšana
Monitorā veicot pacienta vēstures skenēšanu, bieži ir noderīgi, ja ir pieejams to pacienta notikumu ieraksts,
kas varētu būt ietekmējuši ierakstītos rādījumus. Monitors var ierakstīt plašu pacienta notikumu spektru.
Ir pieejamas divas izvēles: Quick Events (Ātrie notikumi) un Detailed Events (Detalizētie notikumi).
Ja monitors ir iestatīts, lai ierakstītu vienumu Quick events (Ātrie notikumi), nospiežot notikumu pogu ( ),
tendenču atmiņā tiks ievietota atzīme, kurā būs redzams notikuma datums un laiks, kad tika nospiesta poga. Ātrā
notikuma atzīmes paraugu skatiet 20. tabula. Tabulāra attēlojuma piemērs.
Opcija Detailed events (Detalizētie notikumi) ļauj ārstam ierakstīt vairāk informācijas. Pastāv trīs notikumu
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kategorijas — medikamentu lietošana, pacienta fiziska aktivitāte un iejaukšanās. Šos notikumus iespējams atzīmēt
monitora atmiņā, lai palīdzētu izsekot pacienta aprūpei, un tie tiks attēloti tendenču attēlojumos un datu izvadē.
 OPCIJAS DETAILED EVENTS (DETALIZĒTIE NOTIKUMI) LIETOŠANA
1. Monitora priekšpusē attēlotajā panelī nospiediet notikumu pogu
.
2. Ekrānā tiks attēlota tabula, kas redzama tālāk. Izmantojiet vadības pogu, lai klikšķinātu uz notikuma.
3. Lai saglabātu notikumu un dotos atpakaļ uz ekrānu HOME (Sākums), vēlreiz noklikšķiniet uz vadības pogas.
Tālāk redzamajā tabulā tiek attēloti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi. Notikumu nosaukumus ir iespējams
mainīt, izmantojot iestādes noklusējuma iestatījumus, kā aprakstīts sadaļā Iestādes noklusējuma iestatījumu
mainīšana 132. lpp.
8. tabula. Notikumu atzīmes

MEDICATION
(Medikamenti)

PATIENT
(Pacients)

INTERVENED
(Iejaukšanās)

Fentanyl

EATING (Ēšana)

OXYGEN (Skābeklis)

Versed

DRINKING (Dzeršana)

SUCTION (Atsūkšana)

MIDAZOLAM

COUGHING (Klepus)

ADJ AIRWAY (Elpceļu
pielāgošana)

Morphine

AMBULATING
(Pārvietošanās)

NARCAN

Demerol

CHEST PT
(Krūškurvja fizikālā
terapija)

ROMAZICON

Propofol

TURNED (Pagriezts)

NEB TX

SURFACTANT

SNORING (Krākšana)

STIMULATED
(Stimulēts)

Other (Citas)

OTHER (Citi)

CO2 insuffl* (CO2
insuflācija)
ABG
OTHER (Citi)

* CO2 iepūšana
Ja monitors ir iestatīts, lai ierakstītu detalizētos notikumus, bet jūs nevēlaties noteikt specifisku notikuma
nosaukumu, nospiediet notikuma pogu
divreiz — tādējādi tiks ierakstīts neapzīmēts notikums, kas ir līdzīgs
ātrā notikuma atzīmei. Tas ir noderīgi gadījumos, kad detaļu norādīšanai nav laika.

Trauksmes signāla un pulsa skaļuma maiņa
Pacienta trauksmes un pulsa signāla skaļumu iespējams iestatīt skaļāku vai klusāku. Izmantojot izvēlni SpO2,
pulsa signālu iespējams arī izslēgt. Pēc noklusējuma pulsa signāls ir izslēgts.
Brīdinājuma signāla skaļums
 BRĪDINĀJUMA SIGNĀLA SKAŅAS IESTATĪŠANA SKAĻĀK VAI KLUSĀK
1. Izmantojiet vadības pogu, lai izvēlnes labajā pusē atlasītu skaļruņa ikonu.
Skaļruņa
skaļuma
ikona
16. attēls. Izvēlnes josla

2. Lai atlasītu trauksmes signāla skaļuma vadīklu, vienreiz noklikšķiniet uz vadības pogas.
3. Pagrieziet vadības pogu, lai skaļumu palielinātu vai samazinātu. Griežot pogu, būs dzirdams atlasītais
trauksmes signāla skaļuma līmenis. Lai iestatītu jauno skaļuma līmeni, divreiz nospiediet pogu.
Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs
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17. attēls. Trauksmes signāla skaļuma atlase
Piezīme. Izmantojot trauksmes signāla skaļuma vadīklu, trauksmes signāla skaļumu nav iespējams
iestatīt kā nulli. Trauksmes signālu iespējams atspējot, tikai izmantojot iestatījumus
Institutional Default (Iestādes noklusējuma iestatījumi).

Pulsa signāla skaļums
Monitoru iespējams iestatīt, lai katram pulsa sitienam tiktu atskaņots dzirdams pīkstiens. Monitora rūpnīcas
iestatījumos pulsa signāls ir izslēgts.
Izmantojot izvēlni SpO2, pulsa signālu iespējams arī izslēgt. Pēc noklusējuma pulsa signāls ir izslēgts.
Pulsa signāla skaļuma iestatīšana
Lai pulsa signālu iestatītu skaļāk vai klusāk, izmantojot vadības pogu, atlasiet skaļruņa ikonu un divreiz
noklikšķiniet uz vadības pogas, lai atlasītu iestatījumu Pulse Tone volume (Pulsa signāla skaļums).

18. attēls. Pulsa signāla skaļuma atlase

Pulsa signāla skaļumu iespējams iestatīt kā nulli.
Pulsa signāla ieslēgšana/izslēgšana
 PULSA SIGNĀLA SKAŅAS IESLĒGŠANA
1. Izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu attēloto lauku SpO2. Noklikšķiniet uz vadības pogas, lai atvērtu ekrānu
SpO2 Setup (SpO2 iestatījumi).
2. Pagrieziet vadības pogu, lai iezīmētu iestatījumu PULSE TONE (Pulsa signāls). Nospiediet pogu,
lai atlasītu opciju. Lai mainītu iestatījumu uz ON (Ieslēgts), pagrieziet pogu vienu reizi un, lai opciju
iestatītu, vēlreiz nospiediet pogu.
3. Ar katru pulsa sitienu tagad tiek atskaņots pīkstiens. Lai pulsa signālu izslēgtu, atkārtojiet procedūru
un izslēdziet vienumu PULSE TONE (Pulsa signāls).
Trauksmes signāla skaļuma noklusējuma opcijas
Ekrānā Institutional Defaults>Monitor (Iestādes noklusējuma iestatījumi>Monitors) iestādes noklusējuma
iestatījumu noklusējuma trauksmes signāla skaļumam iespējams iestatīt uz vienu no trim izvēlēm, kas
aprakstītas tālāk. Šīs izvēles nosaka trauksmes signāla skaļumu brīdī, kad ierīce tiek ieslēgta. Plašāku
informāciju par vienumu Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) skatiet sadaļā Iestādes
noklusējuma iestatījumi 132. lpp.
9. tabula. Trauksmes signāla skaļums

Trauksmes signāla skaļuma izvēle
Maximum (Maksimāls)

Neatkarīgi no iepriekšējiem iestatījumiem, ieslēdzot ierīci,
trauksmes signāla skaļums tiks iestatīts kā maksimālais.

Last Setting (Pēdējais iestatījums)

Pat ja ierīce ir izslēgta un tad atkal ieslēgta, trauksmes signāla
skaļums tiks saglabāts pēdējā iestatījuma līmenī.

Audio Off (Skaņa izslēgta)

Trauksmes signāla skaļums ir izslēgts.

UZMANĪBU!
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Apraksts

Iestatījumos Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) opciju Audio off
(Skaņa izslēgta) drīkst iestatīt tikai tad, ja aprūpes sniedzējs pacientu novēro arī citos
veidos, lai novērstu iespēju nepamanīt trauksmes signālus.
Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

Trauksmes signāla atlikšana

Trauksmes signāla atlikšana
Ir pieejama izvēle Alarm Delay (Trauksmes signāla atlikšana) (noteiktam trauksmes signālu skaitam). Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Trauksmes signāla atlikšana 74. lpp.

Caurpūtes sistēmas lietošana
Ja pacients tiek iemidzināts, izmantojot gāzes anestēzijas līdzekli, monitoram iespējams pievienot caurpūtes
sistēmu. Gāzu izvade ir atkarpes veida savienojums, kas paredzēts 3/32 collu ID caurulīšu sistēmai. Izmantojot
piemērotu caurulīšu sistēmu, caurpūtes sistēmu pievienojiet gāzes izvadei, kas atrodas starp sistēmas
FilterLine™ un SpO2 savienojumiem, kā redzams 19. attēlā tālāk.
Paraugu gāzes utilizācija jāveic atbilstoši gāzu utilizācijas standarta procedūrām vai vietējām regulām.

Caurpūtes sistēmas savienojuma punkts

19. attēls. Caurpūtes sistēmas savienojuma punkts

Sūkņa izslēgšana atsūkšanas vai skalošanas veikšanai
Veicot atsūkšanu vai skalošanu, vienmēr izmantojiet režīmu Pump Off (Sūknis izslēgts). Režīmā Pump Off
(Sūknis izslēgts) sūkņa darbība tiek apturēta, lai monitoru aizsargātu no šķidrumu iesūkšanas, kas varētu radīt
darbības traucējumus.
Režīmā Pump Off (Sūknis izslēgts) uz iepriekš iestatītu laiku CO2 moduļa sūknis tiek pārslēgts režīmā OFF
(Izslēgts), lai novērstu šķidrumu iekļūšanu monitorā.
BRĪDINĀJUMS. Ja kādā brīdī ierīce rāda ziņojumu FILTERLINE BLOCKAGE (Sistēma FilterLine
bloķēta), nomainiet sistēmu FilterLine™.
 SŪKŅA REŽĪMA MAINĪŠANA
1. Pirms skalošanas vai atsūkšanas nospiediet monitora priekšpusē esošo pogu Pump Off (Sūkņa izslēgšana)
.
CO2 moduļa sūknis tiek izslēgts, tiek sākta laika atskaite, un tiek attēlots ekrāns Pump Off (Sūknis izslēgts).
Laika atskaite tiek attēlota CO2 līknes laukā.
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Demonstrācijas režīms
Piezīme. Kamēr sūknis ir izslēgts, CO2 netiek novērots, kā arī netiek attēlota elpošanas līkne un EtCO2,
FiCO2 vai elpošanas ritma skaitliskās vērtības. SpO2 un pulsa frekvences monitorings tiek
turpināts.

2. Režīmu Pump Off (Sūknis izslēgts) iespējams pārtraukt, vēlreiz nospiežot pogu Pump Off (Sūknis izslēgts).
3. Režīmu Pump Off (Sūknis izslēgts) iespējams pagarināt, izmantojot vadības pogu, lai atlasītu izvēlnes
iespēju EXTEND TIMER (Pagarināt taimeri).
Kad monitors ir režīmā Pump Off (Sūknis izslēgts), ekrāna augšdaļā ziņojumu laukā tiek attēlots taimeris,
kurā ir redzams kopējais laiks stundās un minūtēs, kad CO2 monitorings ir bijis izslēgts.
Kad taimeris beidz laika atskaiti vai kad manuāli, vēlreiz nospiežot pogu Pump Off (Izslēgt sūkni), ir iziets no
režīma Pump Off (Sūknis izslēgts), sūknis atkal tiks ieslēgts un CO2 monitorings tiks atsākts. Monitors
automātiski atgriežas ekrānā Home (Sākums).
Piezīme. Veicot ritināšanu ekrānos Graphical Trend (Tendences grafiski) un Tabular Trend
(Tendences tabulāri), poga Pump Off (Sūknis izslēgts) nedarbojas.

Demonstrācijas režīms
Capnostream™20p monitorā tiek nodrošināta iepriekš ierakstītu standarta datu skatīšana, lai attēlotu piemēru,
kā monitors izskatās standarta mērīšanas apstākļos. Režīms Demo (Demonstrācija) ļauj ārstiem un tehniskajiem
darbiniekiem saprast, ko ekrāns rādīs pacienta monitoringa laikā. Šis režīms arī noder kā vadotne, pirms
monitors tiek pievienots reāliem pacientiem.
 REŽĪMA DEMO (DEMONSTRĀCIJA) IZMANTOŠANA
1. Lai ieslēgtu režīmu Demo (Demonstrācija), izvēlnes joslā, kas atrodas ekrāna apakšmalā, noklikšķiniet uz
vienuma SYSTEM (Sistēma) un pēc tam uz vienuma SERVICE (Apkope). Ievadiet apkopes paroli (skatiet
sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumu mainīšana 132. lpp.), lai atvērtu ekrānu Service (Apkope).
2. Ekrānā Service (Apkope) izvēlnes joslā noklikšķiniet uz vienuma DEMO MODE (Demonstrācijas režīms).
Monitors atvērs režīmu Demo (Demonstrācija) un attēlos iepriekš ierakstītos CO2 un SpO2 datus. Lai
norādītu, ka sistēma darbojas režīmā Demo (Demonstrācija), galvenē uz oranža mirgojoša fona tiks parādīts
uzraksts DEMO MODE (Demo režīms). Tiks parādīts arī informatīvs ziņojums DEMO MODE –
PRERECORDED DATA (Demonstrācijas režīms — iepriekš ierakstīti dati). Kamēr ierīce atrodas režīmā
Demo (Demonstrācija), lietotājam nav pieejamas apkopes opcijas un funkcija Calibration Check
(Kalibrācijas pārbaude).
3. Lai izietu no režīma Demo (Demonstrācija), monitors jāizslēdz, izmantojot monitora priekšā esošo
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kad monitors atkal tiks ieslēgts, tas būs standarta darbības stāvoklī.

Monitora ekrāna izvēlnes atsauces grafiks
Tālāk redzamajā diagrammā ir attēloti izvēlnes plūsmas ceļi, kas ir jāizmanto, lai pārvietotos dažādos
Capnostream™20p ekrānos.
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TREND
(Tendence)

SYSTEM
(Sistēma)

PATIENT TYPE
(Pacienta veids)

ALARMS
(Trauksmes signāli)

REPORTS (Adult)
(Pārskati (Pieaugušie))

PRINT (Pediatric/Infant/
Neonata) (Drukāt
(Pediatrijas
pac./Zīdaiņi/Jaundzimušie)

ZOOOM IPI (if IPI
enabled) (Tālummainīt IPI
(ja IPI ir iespējots))

20. attēls. Ekrāna izvēlnes atsauces diagramma, kad ir pieejamas funkcijas A/hr un ODI
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TREND
(Tendence)
SYSTEM
(Sistēma)
PATIENT TYPE
(Pacienta veids)
ALARMS
(Trauksmes signāli)
PRINT
Drukāt)
ZOOOM IPI (if IPI
enabled) (Tālummainīt IPI
(ja IPI ir iespējots))

21. attēls. Ekrāna izvēlnes atsauces diagramma, kad nav pieejamas funkcijas A/hr un ODI
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Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

5. nodaļa

Kapnogrāfija, izmantojot Capnostream™20p
monitoru
Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli
Sistēmas FilterLine
Capnostream™20p monitorā rādītie CO2 dati
CO2 pielāgojamie parametri
CO2 monitorings MRI skenēšanas laikā

Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli
BRĪDINĀJUMS. Vaļīgu vai bojātu savienojumu dēļ var tikt bojāta ventilācija vai elpošanas gāzes var tikt
mērītas nepareizi. Droši savienojiet visas sastāvdaļas un, ievērojot standarta klīniskās
procedūras, pārbaudiet savienojumus.
BRĪDINĀJUMS. Ja sistēmā FilterLine™ nonāk pārāk daudz mitruma (t.i., no apkārtējās vides mitruma vai
neparasti mitra gaisa elpošanas), Capnostream™20p ziņojumu laukā tiks attēlots ziņojums
Clearing FilterLine (Sistēma FilterLine tiek tīrīta). Ja sistēmu FilterLine™ nav iespējams
iztīrīt, ekrāna Home (Sākums) CO2 līknes attēlojuma sadaļā un Capnostream™20p
ziņojumu laukā tiks parādīts ziņojums FilterLine Blockage (Sistēma FilterLine bloķēta).
(Ja ekrānā nav līknes attēlojuma, ziņojums tiks parādīts tikai ziņojumu laukā.) Kad tiek
attēlots ziņojums FilterLine Blockage (Sistēma FilterLine bloķēta), nomainiet sistēmu
FilterLine™.
BRĪDINĀJUMS. O2 klātbūtnē sistēma FilterLine™ var uzliesmot, ja tā tiek tieši pakļauta lāzeram,
elektroķirurģiskās (ESU) ierīces iedarbībai vai lielam karstumam. Ja tiek veiktas galvas un
kakla procedūras, kurās tiek izmantots lāzers, elektroķirurģiskās ierīces vai liels karstums,
ievērojiet piesardzību, lai nepieļautu sistēmas FilterLine™ vai apkārt esošo ķirurģisko
pārklāju aizdegšanos.
UZMANĪBU!

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet Microstream™ etCO2 palīgmateriālu lietošanas
norādījumus.

UZMANĪBU!

Lai nodrošinātu, ka monitors darbojas pareizi, ir jāizmanto tikai Microstream™ etCO2
palīgmateriāli.

UZMANĪBU!

Microstream™ etCO2 palīgmateriālus ir paredzēts lietot tikai vienam pacientam, un tos
nedrīkst apstrādāt atkārtoti. Nemēģiniet tīrīt, dezinficēt vai izpūst sistēmu FilterLine™, jo
tā varat sabojāt monitoru.

UZMANĪBU!

Microstream™ etCO2 palīgmateriāli ir jāizmet saskaņā ar vietējām standarta darbības
procedūrām vai vietējām regulām par kontaminētu medicīnisko atkritumu utilizāciju.

UZMANĪBU!

Kad sedācijas laikā tiek veikta monitorēšana ar kapnogrāfiju, ir jāņem vērā, ka sedācija var
izraisīt hipoventilāciju un CO2 līknes kropļojumus vai izzušanu. Līknes vājināšanās vai
izzušana ir rādītājs, kas ir nepieciešams novērtēt pacienta elpceļu stāvokli.

UZMANĪBU!

Kad tiek veikta pacientu monitorēšana augšējās endoskopijas laikā, daļēja orālo elpceļu
bloķēšana endoskopa pozicionēšanas dēļ var izraisīt periodus, kad rādījumi ir zemi un
līknes ir noapaļotas. Šāda parādība ir skaidrāk novērojama, kad skābekļa piegādes līmeņi ir
augsti.
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UZMANĪBU!

Ja CO2 monitorēšanas laikā tiek veikta CO2 insuflācija, etCO2 vērtības attiecīgi ļoti būtiski
celsies, un tas var aktivizēt ierīces trauksmes signālus un rādīt neparasti augstas līknes, līdz
CO2 tiek izvadīts no pacienta.

Piezīme. Ja monitoram tiek pievienotas paraugu līnijas, paraugu līnijas savienotāju skrūvējiet monitora
CO2 pieslēgvietā pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz to vairs nav iespējams pagriezt,
lai nodrošinātu, ka tas ir droši savienots ar monitoru. Tas nodrošinās, ka mērījuma laikā
savienojuma punktā nenoplūst gāzes un ka mērījuma precizitāte nav apdraudēta.
Piezīme. Pēc CO2 paraugu līnijas pievienošanas pārbaudiet, vai monitorā tiek attēlotas CO2 vērtības.
Piezīme. Ar monitoru izmantotās CO2 paraugu līnijas ir atzīmētas attiecībā uz skābekļa augšējo
robežu, ko var nodrošināt ar attiecīgo paraugu līniju. Kad skābekļa līmenis pārsniedz uz
paraugu līnijas iepakojuma atzīmēto līmeni, CO2 rādījumi var tikt atšķaidīti, izraisot mazākas
CO2 vērtības.

Pamatprincipi
Izvēloties Microstream™ etCO2 palīgmateriālus, ir jāņem vērā tālāk norādītie apsvērumi.

•
•
•
•
•

Vai pacients ir vai nav intubēts
Vai pacients tiek ventilēts mehāniski
Lietošanas ilgums
Pacienta lielums un svars
Vai pacients elpo caur degunu vai muti, vai arī pamīšus gan caur muti, gan degunu

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar savu vietējo pārstāvi.
Izvēlieties atbilstošo sistēmu FilterLine™, vispirms pievienojiet to pie monitora un tikai pēc tam pievienojiet to
pacienta elpceļiem. Lai savienojums būtu atbilstošs, noteikti ir jāievēro Microstream™ etCO2 palīgmateriālu
lietošanas norādījumi.
Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli
Microstream™ etCO2 palīgmateriālu saraksts atrodas sadaļā Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli 151. lpp.
Piezīme. Izstrādājumi Smart nodrošina orālu un nazālu paraugu ņemšanu.
Izstrādājumi, kas apzīmēti ar burtu “H”, ir paredzēti ilgtermiņa lietošanai.
Piezīme. Šajā rokasgrāmatā izmantotais vispārīgais termins “sistēma FilterLine™” ir aizvietojams
ar jebkuriem Microstream™ etCO2 palīgmateriāliem.
Piezīme. Sarakstā norādītie izstrādājumi ir arī pieejami versijās, kas ir izstrādātas citiem pacientu
izmēriem.

Šajā sarakstā ir aprakstīti galvenie pieejamie izstrādājumi. Plašāku informāciju par jebkuriem Microstream™
FilterLine™ izstrādājumiem vai to papildu izmēru vai iepakojumu izvēli skatiet vietnē
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

Sistēmas FilterLine™ pievienošana
Pirms pacienta monitorēšanas, izmantojot kapnogrāfiju, monitoram un pacientam ir jāpievieno atbilstošā
sistēma FilterLine™.
 SAVIENOJUMU IZVEIDOŠANA
1. Slidinot atveriet sistēmas FilterLine™ ievades savienotāja slēgu un pievienojiet atbilstošo sistēmu
FilterLine™. Sistēmas FilterLine™ savienotāju ieskrūvējiet monitorā, griežot to pulksteņrādītāju
kustības virzienā, līdz to vairs nevar pagriezt.
2. Sistēmu FilterLine™ savienojiet ar pacientu, kā aprakstīts lietošanas norādījumos, kas tika
piegādāti kopā ar sistēmu FilterLine™.
Kad sistēma FilterLine™ ir pievienota, monitors nekavējoties sāks meklēt elpas, bet stāvoklis No Breath
(Nav elpas) tiks attēlots tikai pēc tam, kad būs novērota kāda derīga elpa.
54

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

Capnostream™20p monitorā rādītie CO2 dati
Piezīme. Ja Capnostream™20p monitoram 30 minūtes vai ilgāk nav pievienota sistēma FilterLine™,
Capnostream™20p monitora CO2 funkcija automātiski tiks pārslēgta gaidīšanas režīmā. Šajā
gadījumā monitora CO2 monitoringa funkcija automātiski tiks pārslēgta gaidīšanas režīmā,
un šī funkcija tiks atsākta, kad būs pievienota sistēma FilterLine™. Atsākšanas process
parasti ilgst 30 sekundes, bet tas var ilgt pat 180 sekundes.

Capnostream™20p monitorā rādītie CO2 dati
Capnostream™20p monitora ekrānā Home (Sākums) tiek attēloti reāllaika CO2 dati. Attēlotie dati tiek norādīti tālāk.
 Reāllaika etCO2 un FiCO2 vērtības kopā ar atlasīto mērvienību (plašāku informāciju par pieejamajām
mērvienībām skatiet sadaļā Capnostream™20p monitorā rādītie CO2 dati 55. lpp.)
 Reāllaika FiCO2 vērtības kopā ar atlasīto mērvienību (plašāku informāciju par pieejamajām
mērvienībām skatiet sadaļā CO2 pielāgojamie parametri 56. lpp.)
 Elpošanas ritms (RR), kura mērvienība ir ieelpas/minūtē
 CO2 līkne

CO2 līkne

EtCO2, FiCO2
un elpošanas
ritma vērtības

22. attēls. CO2 dati Capnostream™20p monitorā

Papildu monitors var attēlot CO2 datus tendenču formā, kad tiek attēlots laiks, datums, EtCO2, RR, trauksmes
signāli, notikumi un atzīme CASE START (Lietas sākums). Plašāku informāciju par tendenču attēlojumu
skatiet sadaļā 11. nodaļā Tendenču lietošana 87. lpp.
Ja tiek pārsniegtas EtCO2 trauksmes signāla robežvērtības High (Augsts) vai Low (Zems), ietekmētā skaitliskā
vērtība mirgos, brīdinot veselības aprūpes speciālistus, ka tieši šis parametrs ir radījis trauksmes stāvokli.
Vairākiem trauksmes signāliem iespējams iestatīt atlikšanu, lai šie trauksmes signāli atskan tikai tad, ja
noteiktais parametrs pārsniedz trauksmes signāla robežvērtību iestatīto sekunžu laiku. Šo opciju iespējams
iestatīt, izmantojot vienumu Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi). Plašāku informāciju par
vērtību Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) iestatīšanu skatiet sadaļā Iestādes noklusējuma
iestatījumi 132. lpp.
Ja ir izvēlēts skaitliskais sākuma ekrāns, CO2 līkne netiks attēlota. Tā vietā CO2 dati tiks attēloti, izmantojot
lielu burtrakstu, lai tos būtu viegli saskatīt arī no lielāka attāluma. Skaitliskā sākuma ekrāna CO2 sadaļa ir
redzama 23. attēls. CO2 sadaļa skaitliskajā sākuma ekrānā, zem.
Piezīme. Gan jaundzimušiem, gan pieaugušiem pacientiem EtCO2 skaitliskā vērtība, kas tiek attēlota
ekrānā, ir CO2 maksimālā vērtība pēdējo 20 sekunžu laikā, kas tiek atjaunināta reizi sekundē.
EtCO2 trauksmes signāls iedarbosies atkarībā no EtCO2 vērtības, kas tiek attēlota ekrānā.
Piezīme. Vidēs, kurās ir liels augstums virs jūras līmeņa, EtCO2 vērtības var būt zemākas par tām,
kas tiek novērotas vietās, kas atrodas jūras līmenī, kā to apraksta Daltona daļējo spiedienu
likums. Ja monitors tiek izmantots vidēs, kurās ir liels augstums virs jūras līmeņa, ieteicams
atbilstoši pielāgot EtCO2 trauksmes signāla iestatījumus.
Piezīme. Režīmā Measuring (Mērīšana) CO2 vērtība tiek koriģēta, izmantojot BTPS iestatījumu (Body
Temperature, Pressure, Saturation — ķermeņa temperatūra, spiediens, piesātinājums), kurā
tiek pieņemts, ka alveolārās gāzes ir piesātinātas ar ūdens tvaikiem. Veicot pacienta
mērījumus, BTPS jābūt ieslēgtam. Citiem nolūkiem to iespējams izslēgt ekrānā CO 2 Setup
(CO2 iestatījumi).
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CO2 pielāgojamie parametri

23. attēls. CO2 sadaļa skaitliskajā sākuma ekrānā

CO2 pielāgojamie parametri
Capnostream™20p monitors nodrošina iespēju pielāgot dažu parametru iestatījumus, kas tiek izmantoti CO2
mērījumu veikšanā, lai tie atbilstu jūsu pacientiem, jūsu iestādes prasībām vai citām vajadzībām. Lai šos
iestatījumus mainītu īslaicīgi, līdz brīdim, kad ierīce tiek izslēgta, veiciet tālāk aprakstītās darbības. Lai
izmaiņas iestatītu kā iestādes noklusējuma iestatījumus un tādējādi šie iestatījumi paliktu spēkā arī pēc monitora
izslēgšanas, skatiet sadaļu CO2 parametri 140. lpp.
 CO2 PARAMETRA IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
1. Ekrānā Home (Sākums) ar vadības pogu atlasiet ekrāna sadaļu CO2, lai tā tiktu iezīmēta zilā krāsā.
Noklikšķiniet uz vadības pogas.
2. Tiks attēlots ekrāns CO2 Setup (CO2 iestatījumi). Vadības pogu pārvietojiet uz parametru, kuru vēlaties
mainīt, un, lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vadības pogas. Pārvietojiet vadības pogu, lai iezīmētu
nepieciešamo iestatījumu, un noklikšķiniet uz tās, lai iestatījumu atlasītu. 10. tabula. Pielāgojamie CO2
parametri zem ir redzams saraksts ar iestatījumiem, kurus iespējams mainīt.
3. Vadības pogu pārvietojiet uz vienumu HOME (Sākums) un, lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vadības pogas.
Ja šajā ekrānā netiks veiktas papildu darbības, pēc dažām sekundēm ekrāns jebkurā gadījumā tiks mainīts uz
ekrānu Home (Sākums), bet šādā gadījumā, kad ekrāns tiek pārtraukts noildzes dēļ un šādā veidā notiek
atgriešanās ekrānā HOME (Sākums), izmaiņas netiks saglabātas.
4. Parametru izmaiņas būs spēkā līdz ierīces izslēgšanai.
10. tabula. Pielāgojamie CO2 parametri

Izvēles

Parametrs
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Rūpnīcas
noklusējuma vērtība

BTPS*

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

On (Ieslēgts)

FiCO2 Display (FiCO2 attēlojums)

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

On (Ieslēgts)

Pump-Off Timeout (Sūkņa izslēgšanas noildze)
(minūtēs)

5, 10, 15 vai 30

15

CO2 Waveform Scale (CO2 līknes skala)
(mmHg)

50, 100, 150, Auto (Automātisks)

Auto (Automātisks)

EtCO2 Scale for Trend Display (EtCO2 skala
tendenču attēlojumam)

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display (Elpošanas ritma
skala tendenču attēlojumam)

50, 100, 150

50

Sweep Speed (Viļņa ātrums)** (mm/sek.)
[pašreiz izmantotajam pacienta veidam]

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

6,3
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CO2 monitorings MRI skenēšanas laikā

Izvēles

Parametrs
A/hr Visual Alert Level (A/hr. vizuālā trauksmes
signāla līmenis) (Apnojas/stundā) (ja pieejams)

1–99

Rūpnīcas
noklusējuma vērtība
10

* BTPS apzīmē mērīšanas laikā izmantoto standarta korekciju, izmantojot ķermeņa temperatūru, spiedienu un
piesātinājumu. Visās mērīšanas procedūrās vienuma BTPS vērtībai jābūt ON (Ieslēgts). Kalibrācijas procedūrās
ierīce automātiski izslēdz BTPS korekciju un pēc šo procedūru veikšanas atkal to ieslēdz. Lietotājam nav
nepieciešams mainīt BTPS iestatījumu.
** Viļņa ātrums ir ātrums, kādā līkne izveido vienu grafika ciklu, lai uzreiz nosegtu visu displeja ekrānu.
Piezīme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja ekrānā CO2 Setup (CO2 iestatījumi) vai Institutional
Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) maina līknes skalu, tad CO2 līkne ar augšējām
vērtībām, kas pārsniedz šīs skalas augšējo robežu, tiks rādīta nepilnīgi, nogriežot augstākās
vērtības. Tāpēc noklusējuma līknes skala ir Auto (Automātisks).

CO2 monitorings MRI skenēšanas laikā
BRĪDINĀJUMS. Sistēmas FilterLine™ H komplektu zīdainim/jaundzimušajam nedrīkst izmantot
magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (magnetic resonance imaging — MRI) laikā.
Ja sistēmas FilterLine™ H komplekts zīdainim/jaundzimušajam tiek izmantots MRI
skenēšanas laikā, iespējams kaitēt pacientam.
UZMANĪBU!

MRI skenēšanas laikā monitors jānovieto ārpus MRI iekārtas. Ja monitors tiek izmantots
ārpus MRI iekārtas, EtCO2 monitoringu var izmantot, pievienojot sistēmu FilterLine™ XL,
lai nodrošinātu papildu garumu.

UZMANĪBU!

Ja MRI skenēšanas laikā tiek izmantota CO2 paraugu līnija, kuras nosaukumā ir burts “H”
(norādot, ka tā ir paredzēta izmantošanai mitrās vidēs), ir iespējami traucējumi. Ieteicams
izmantot paraugu līnijas, kas nav apzīmētas ar burtu “H”. Sarakstu ar paraugu līnijām, kas ir
apzīmētas ar burtu “H”, skatiet sadaļā Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli 151. lpp.

Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (magnetic resonance imaging — MRI) laikā neinvazīvo etCO2
monitoringu var veikt, izmantojot monitoru, sistēmu FilterLine™ XL un atbilstošu CO2 paraugu līniju.
 MONITORA IZMANTOŠANA MRI SKENĒŠANAS LAIKĀ
1. Monitoru novietojiet MRI komplekta ārpusē. Iekārtas sienā jābūt caurumam (aptuveni 10 cm diametrā).
2. Pievienojiet sistēmu FilterLine™ XL monitoram un izvadiet sistēmu FilterLine™ XL cauri MRI iekārtas
sienas caurumam.
3. Pievienojiet sistēmu FilterLine™ XL pacientam.
Piezīme. Tā kā sistēmas FilterLine™ XL garums ir lielāks, arī aizkave var būt ilgāka un attiecīgi
atbilde — lēnāka.

Lai iegādātos sistēmu FilterLine™ XL, sazinieties ar savu vietējo pārstāvi.
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6. nodaļa

Pulsa oksimetrija ar Capnostream™20p monitoru
Nellcor™ SpO2 sensori
SpO2 sensora savienošana ar monitoru
Capnostream™20p monitorā rādītie SpO2 dati
SpO2 pielāgojamie parametri
SpO2 trauksmes signāla robežvērtības ziņojums

Nellcor™ SpO2 sensori
BRĪDINĀJUMS. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet sensora lietošanas norādījumus, ieskaitot visus
brīdinājumus, instrukcijas un informāciju par piesardzību.
BRĪDINĀJUMS. Sensoru nedrīkst iemērkt ūdenī, šķīdinātājos vai tīrīšanas šķīdumos (sensors un savienojumi
nav ūdensdroši). Nesterilizējiet ar starojumu, tvaiku vai etilēna oksīdu. Tīrīšanas
instrukcijas skatiet atkārtoti lietojamo pulsa oksimetrijas sensoru lietošanas norādījumos.
BRĪDINĀJUMS. Pirms katras SpO2 sensoru lietošanas reizes pārliecinieties, ka sensors ir pilnīgi neskarts.
Bojātus sensorus (pārrautus, nolietotus (noberztus), ar atklātām optiskajām sastāvdaļām,
vadiem vai metāla elementiem) nedrīkst izmantot. Bojātu sensoru izmantošana var
apdraudēt pacienta drošību un izraisīt pacienta savainojumus. Monitora aizsardzība pret
kardiodefibrilatora izlādes ietekmi ir atkarīga no atbilstošo SpO2 kabeļu un sensoru
lietošanas. Šie kabeļi un sensori ir uzskaitīti sadaļā 11. tabula. 59. lpp.
BRĪDINĀJUMS. SpO2 mērījumiem ir jāizmanto tikai Nellcor™ sensori. Citi sensori var izraisīt neatbilstošu
monitora veiktspēju.
BRĪDINĀJUMS. Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRI) laikā nedrīkst izmantot oksimetrijas
sensorus. Vadītā strāva var izraisīt apdegumus. Sensors var ietekmēt arī MRI attēlu, un MRI
ierīce var ietekmēt oksimetrijas mērījumu precizitāti.
BRĪDINĀJUMS. Pulsa oksimetrijas sensora nepareiza uzstādīšana vai lietojums var radīt audu bojājumus.
Pārbaudiet sensora vietu, kā aprakstīts lietošanas norādījumos. Nepievienojiet sensoru pārāk
cieši vai ar pārāk lielu spēku. Neaptiniet sensoru, neaplīmējiet ar līmlenti un neatstājiet to
pārāk ilgi vienā vietā. Ja āda zem sensora tiek kairināta, mainiet sensora atrašanās vietu.
UZMANĪBU!

Vienreizējās lietošanas sensori un sensori ar līmvielas pārklājumu ir paredzēti lietošanai
tikai vienam pacientam. Nepārvietojiet vienreizējās lietošanas sensoru vai sensoru ar
līmvielas pārklājumu no viena pacienta uz citu.

Piezīme. Skābekļa zondes (sensorus), kas tiek izmantotas šajā ierīcē, iespējams klasificēt kā ierīces,
kas saskaras ar ādu ierobežotu laika brīdi. Sensori ir izturējuši ieteicamās bioloģiskās
saderības pārbaudes un līdz ar to atbilst standarta ISO 10993–1 prasībām.
Piezīme. Tā kā hemoglobīna spēja absorbēt gaismu ir atkarīga no viļņu garuma un gaismas diožu
vidējais viļņa garums mainās, monitoringa sistēmai jāpārzina sensora sarkanās gaismas
diodes vidējais viļņa garums, lai veiktu precīzu SpO2 mērījumu. Monitoringa laikā monitoringa
sistēmas programmatūra atlasa koeficientus, kas atbilst attiecīgā sensora sarkanās gaismas
diodes viļņa garumam, un pēc tam izmanto iegūtos koeficientus SpO2 noteikšanai. Turklāt,
lai kompensētu audu biezuma atšķirības, sensora gaismas diožu gaismas intensitāte tiek
automātiski pielāgota. Kopā šīs funkcijas nodrošina automātisku SpO2 funkcijas kalibrēšanu.
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Datu atjaunināšanas periods, datu vidējošana un signāla apstrāde
Sensora OxiMax™ algoritma uzlabotā signāla apstrādes funkcija automātiski paplašina SpO2 un pulsa ātruma
izmērīšanai nepieciešamo datu apjomu, ņemot vērā mērījuma veikšanas apstākļus. Sensora OxiMax™ algoritms
automātiski palielina dinamisko vidējošanas laiku virs 7 (septiņām) sekundēm, ja mērījuma veikšanas apstākļi ir
pasliktināti vai sarežģīti, ko var radīt zema perfūzija, signāla traucējumi, apkārtējais apgaismojums,
elektrokauterizācija, citi traucējumi vai šo faktoru kombinācija, kā rezultātā pieaug dinamiskā vidējošana.
Ja tādēļ dinamiskais vidējošanas laiks pārsniedz 20 sekundes SpO2 mērījuma veikšanai, algoritms iestata pulsa
meklēšanas posmu, vienlaicīgi turpinot ik sekundi atjaunināt SpO2 un pulsa ātruma vērtības.
Šādiem mērījuma veikšanas apstākļiem palielinoties, arī nepieciešamo datu apjoms var turpināt atbilstoši pieaugt.
Ja dinamiskais vidējošanas laiks sasniedz 40 sekundes un/vai 50 sekundes pulsa ātruma mērījumu veikšanai, parādās
tehniskais trauksmes signāla stāvoklis — algoritms iestata pulsa noildzes daļu, un monitoringa sistēma ziņo,
ka piesātinājums ir nulle, norādot pulsa pazušanu, kā rezultātā būtu jāieslēdzas skaņas signālam.
Funkcionālie testeri un pacienta simulatori
Atsevišķus komerciāli pieejamos darba virsmas funkcionālos testerus un pacienta simulatorus var izmantot,
lai pārliecinātos, ka Covidien Nellcor™ monitoringa sistēmas, sensori un kabeļi darbojas pareizi. Iepazīstieties
ar atbilstošās testēšanas ierīces lietošanas rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk par konkrētajām procedūrām,
kas jāveic, izmantojot attiecīgo testera modeli. Kaut arī šādas ierīces var būt noderīgas, lai pārliecinātos,
ka sensors, kabeļi un monitoringa sistēma darbojas, tās nespēj sniegt datus, kas nepieciešami, lai pienācīgi
izvērtētu sistēmas SpO2 mērījumu precizitāti.
Lai pilnībā izvērtētu SpO2 mērījumu precizitāti, jānosaka vismaz sensora viļņa garuma raksturīgās īpašības
un jāatveido sarežģītā sensora un pacienta audu optiskā mijiedarbība. Pat vislabākie zināmie testeri nespēj veikt
šādas funkcijas. SpO2 mērījumu precizitāti iespējams izvērtēt tikai in vivo, salīdzinot monitoringa sistēmas
lasījumus ar vērtībām, kas saistītas ar SaO2 mērījumiem, kuri iegūti, ar laboratorijas CO oksimetru vienlaicīgi
analizējot arteriālās asins paraugu
Daudzi funkcionālie testeri un pacienta simulatori ir paredzēti mijiedarbībai ar monitoringa sistēmas
paredzamajām kalibrēšanas līknēm un var būt piemēroti lietošanai kopā ar monitoringa sistēmām un/vai
sensoriem. Tomēr ne visas šādas ierīces ir piemērotas lietošanai kopā ar OxiMax™ digitālo kalibrēšanas
sistēmu. Lai gan tas neietekmēs simulatora spēju pārbaudīt sistēmas funkcionalitāti, iegūtās SpO2vērtības var
atšķirties no testēšanas ierīces iestatījumiem. Pareizi funkcionējošām monitoringa sistēmām šo atšķirību būs
iespējams reproducēt laika gaitā un uz vairākām atšķirīgām monitoringa sistēmām, ievērojot testēšanas ierīces
veiktspējas specifikācijas.
Nellcor™ SpO2 sensoru izvēle
Izvēloties sensoru, jāņem vērā pacienta svars, aktivitātes līmenis, perfūzijas atbilstība, sensoram pieejamās
vietas un paredzamais monitoringa ilgums. Kopsavilkums par sensora modeļiem ir atrodams 11. tabula.
Nellcor™ SpO2 sensori tālāk. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar savu vietējo pārstāvi.
Nellcor™ pulsa oksimetrijas sensori satur gaismu izstarojošas diodes (LED), kas izstaro sarkano gaismu ar
aptuveni 660 nm viļņa garumu un infrasarkano gaismu ar aptuveni 900 nm viļņa garumu. Sensora gaismas
diožu kopējā optiskās izvades jauda ir mazāka par 15 mW. Šī informācija var noderēt medicīniskajam
personālam, piemēram, tiem darbiniekiem, kuri veic fotodinamisko terapiju.
11. tabula. Nellcor™ SpO2 sensori

Skābekļa sensors
OXIMAX™ skābekļa zonde
(lietošanai vienam pacientam)

Modelis

Pacienta svars

MAX-N

<3 vai >40 kg

MAX-I

no 3 līdz 20 kg

MAX-P

no 10 līdz 50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg
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Nellcor™ SpO2 sensori

Skābekļa sensors

Modelis

Pacienta svars

MAX-R

>50 kg

MAX-FAST

>40 kg

OXIMAX™ OxiCliq™ skābekļa zonde
(tikai vienreizējai lietošanai)

P

no 10 līdz 50 kg

A

>30 kg

OXIMAX™ Dura-Y™ vairākpozīciju skābekļa
zonde (nesterila, atkārtoti lietojama)

D-YS

>1 kg

Lietošanai ar Dura-Y sensoru:
Auss klipsis (atkārtoti lietojams, nesterils)
Pedi-Check™ pediatriskais vietas pārbaudes
klipsis (atkārtoti lietojams, nesterils)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

no 3 līdz 4 kg

OXIMAX™ Oxiband™ skābekļa zonde
(atkārtoti lietojama ar vienreizlietojamu
nesterilu līmvielu)

OXI-A/N

<3 vai >40 kg

OXI-P/I

no 3 līdz 40 kg

OXIMAX™ Durasensor™ skābekļa zonde
(nesterila, atkārtoti lietojama)

DS-100A

>40 kg

Nellcor™ priekšlaicīgi dzimušu bērnu SpO2
sensors, bez līmvielas (tikai vienreizējai
lietošanai)

SC-PR

<1,5 kg

Nellcor™ jaundzimušo SpO2 sensors,
bez līmvielas (tikai vienreizējai lietošanai)

SC-NEO

no 1,5 līdz 5 kg

Nellcor™ pieaugušo SpO2 sensors,
bez līmvielas (tikai vienreizējai lietošanai)

SC-A

>40 kg

Nellcor™ pieaugušo elpošanas sensors,
SpO2, RR

10068119

>30 kg

Nellcor™ elastīgs SpO2 sensors
(nesterils, atkārtoti lietojams)

FLEXMAX

≥20 kg

FLEXMAX-P

≥20 kg

Sensora kabelis DOC-10

DOC-10

N/A

Sensora kabelis OC-3

OC-3

N/A

Veiktspējas apsvērumi
BRĪDINĀJUMS. Pulsa oksimetrijas rādījumus un pulsa signālu var ietekmēt noteikti apkārtējie apstākļi,
sensora izmantošanas kļūdas un pacienta stāvokļi.
BRĪDINĀJUMS. SpO2 sensora nepareiza lietojuma vai lietojuma ilguma neievērošanas dēļ ir iespējami audu
bojājumi. Pārbaudiet sensora vietu, kā aprakstīts sensora lietošanas norādījumos.
BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai kompānijas Nellcor™ apstiprinātus sensorus un pulsa oksimetrijas
kabeļus. Citi sensori vai oksimetrijas kabeļi var izraisīt monitora darbības traucējumus
un lielākas elektromagnētiskās emisijas vai mazāku pretestību pret elektromagnētiskajiem
traucējumiem.
Neprecīzus mērījumus var izraisīt šādi apstākļi.

•
•
•
•
•
•
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Sensora nepareiza izmantošana
Sensora izvietojums uz ekstremitātes ar asinsspiediena mērītāju, arteriālo katetru vai intravaskulāro līniju
Apkārtējais apgaismojums
Ilgstošas un/vai pārmērīgas pacienta kustības
Intravaskulārais krāsojums vai ārēji pielietota krāsa, piemēram, nagu laka vai pigmentēts krēms
Sensora iekārta netiek pārklāta ar gaismas necaurlaidīgu materiālu, kad sensors darbojas augsta
apkārtējā apgaismojuma apstākļos
Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

SpO2 sensora savienošana ar monitoru

Pulsa signāla zudumu var izraisīt tālāk norādītie iemesli.

•
•
•
•

Sensors ir piemērots pārāk cieši
Uz tās pašas ekstremitātes, kurai pievienots sensors, atrodas piepūsta asinsspiediena mērītāja manšete
Proksimāli no sensora ir arteriāls nosprostojums
Vāja perifērā perfūzija

Notīriet un noņemiet jebkuru vielu, piemēram, nagu laku, no pielikšanas vietas. Periodiski pārbaudiet,
vai sensors pacientam ir piestiprināts pareizi.
Izvēlieties piemērotu pulsa oksimetrijas sensoru, lietojiet to atbilstoši instrukcijām un ievērojiet visus sensora
lietošanas norādījumos sniegtos brīdinājumus un informāciju par piesardzības pasākumiem.
Spilgti apkārtējā apgaismojuma avoti, piemēram, operāciju zāles apgaismojums (īpaši ar ksenona spuldzēm),
bilirubīna lampas, fluorescējošās spuldzes, infrasarkanās sildlampas un tieša saules gaisma, var ietekmēt SpO2
sensora veiktspēju. Lai novērstu apkārtējā apgaismojuma radītu traucējumu iespējamību, nodrošiniet sensora
pareizu lietošanu un apsedziet sensora vietu ar gaismu necaurlaidīgu materiālu.
UZMANĪBU!

Ja sensora novietošanas vieta netiek pārklāta ar gaismas necaurlaidīgu materiālu, pārmērīgs
apkārtējais apgaismojums var izraisīt neprecīzus mērījumus.

Ja pacienta kustīgums rada problēmas, mēģiniet to atrisināt ar vienu no tālāk norādītajiem līdzekļiem.
 Pārbaudiet, vai sensors ir pareizi un droši pievienots.
 Pārvietojiet sensoru uz vietu, ko pacienta aktivitāte ietekmē mazāk.
 Izmantojiet sensoru ar līmvielu, kas var izturēt noteiktu pacienta aktivitāti.
 Izmantojiet jaunu sensoru ar svaigu līmvielas pārklājumu.
Ja veiktspēju ietekmē slikta perfūzija, apsveriet iespēju izmantot MAX-R sensoru — tas mērījumus iegūst no
deguna starpsienas priekšējās sietiņkaula artērijas, kuras plūsmu nodrošina iekšējā miega artērija. Šis sensors
var iegūt mērījumus arī tad, ja perifērā perfūzija ir relatīvi slikta.
Rādījuma precizitāte zemas perfūzijas apstākļos (konstatētā IR pulsa modulācijas amplitūda starp 0,03% un
1,5%) tika validēta, izmantojot pacienta simulatora signālus. SpO2 un pulsa ātruma vērtības atšķiras monitoringa
diapazonā vāja signāla diapazona dēļ un salīdzinājumā ar ievades signāla patieso piesātinājumu un pulsa ātrumu

SpO2 sensora savienošana ar monitoru
Pirms pacients tiek novērots, izmantojot pulsa oksimetriju, monitoram un pacientam jāpievieno atbilstošais
SpO2 sensors.
 SPO2 SENSORA PIEVIENOŠANA
1. SpO2 pagarinājuma vads ir stingri jāsavieno ar monitora SpO2 sensora pieslēgvietu, un pēc tam atbilstošais
Nellcor™ SpO2 sensors ir jāsavieno ar pagarinājuma vadu.
2. Nellcor™ SpO2 sensors ir jāpievieno pacientam, kā aprakstīts tā lietošanas norādījumos, izmantojot Nellcor
SpO2 sensora pagarinājuma kabeli.
3. Kad SpO2 sensors ir savienots ar pagarinājuma kabeli un pievienots monitoram, monitors nekavējoties sāks
meklēt pulsu. Līdz brīdim, kad sensors tiks novietots uz pacienta, tajā tiks rādīti ziņojumi NO PULSE
FOUND (Pulss nav atrasts) un SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2 sensors nav pievienots
pacientam). Tas tiek klasificēts kā vidējas prioritātes trauksmes signāls, un ik trīsdesmit sekundes tiks
ģenerēts trīskāršs pīkstiens. Lai izvairītos no trauksmes ziņojuma un pīkstēšanas, varat pagarinājuma kabeli
pievienot pie monitora, bet SpO2 sensoru savienojiet ar pagarinājuma kabeli tikai tad, kad ir laiks pacientu
savienot ar monitoru.
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Capnostream™20p monitorā rādītie SpO2 dati

Capnostream™20p monitorā rādītie SpO2 dati
Capnostream™20p monitora ekrānā Home (Sākums) tiek attēloti reāllaika SpO2 dati. Attēlotie dati tiek norādīti
tālāk.
 SpO2 skaitliskā vērtība
 Pulse Rate (Pulsa ātrums)
 Attēls Sat Seconds (Piesātinājums sekundēs) (šī jautājuma skaidrojumu skatiet sadaļā SPO2 trauksmes
signāli un SatSeconds 84. lpp.)
 Pletizmogrāfs (SpO2 līkne)
 Traucējumu indikators

SpO2

SpO2 līknes josla
(pletizmogrāfs)
Traucējumu
indikators

Pulse Rate
(Pulsa ātrums)

Sat Seconds
(Piesātinājums sekundēs)

24. attēls. SpO2 dati Capnostream™20p monitorā — standarta ekrāns

Standarta sākuma ekrānā, kurā ir iespējots IPI (noklusējuma standarta sākuma ekrāns), ekrāna sadaļā SpO2 (pa
kreisi blakus vērtībai Sat Seconds (Piesātinājums sekundēs)) pletizmogrāfs (SpO2 līkne) tiek attēlots kā zaļa
vertikāli novietota josla. Josla norāda pulsa sitienus, ceļoties un krītot ar pacienta pulsa sitieniem. Traucējumu
indikators (dzeltenā lauztā līnija, kas redzama attēlā augstāk) tiks parādīts, kad ienākošais signāls ir neatbilstošs
vai slikts. Ja signāls ir atbilstošs, indikators netiks parādīts.
Ja sākuma ekrānā IPI attēlojums ir atspējots (skatiet sadaļu IPI opcijas 66. lpp. un sadaļu Iestādes noklusējuma
iestatījumi 132. lpp.), sākuma ekrāna SpO2 sadaļa tiks attēlota, kā redzams 25. attēls. SpO2 dati
Capnostream™20p monitorā — standarta ekrāns, kurā ir atspējots IPI, zem. Pletizmogrāfa līkne ir nestandarta,
un tā izmanto reāllaika sensora signālu, lai attēlotu relatīvo pulsēšanas stiprumu.

SpO2,
Sat Seconds
(Piesātinājums
sekundēs) un
pulsa ātruma
vērtības

SpO2 līknes
josla
(pletizmogrāfs)

25. attēls. SpO2 dati Capnostream™20p monitorā — standarta ekrāns, kurā ir atspējots IPI

Papildus monitors var attēlot SpO2 datus tendenču formā, kad tiek attēlots laiks, datums, SpO2, pulsa ātrums
(PR), trauksmes signāli, notikumi un lietas atzīmes, kas paredzētas, lai varētu atšķirt dažādus pacientus. Plašāku
informāciju par tendenču attēlojumu skatiet sadaļā 11. nodaļā Tendenču lietošana87. lpp.
Ja tiek pārsniegtas SpO2 trauksmes augstās vai zemās robežvērtības, trauksmi radījusī skaitliskā vērtība mirgos,
brīdinot veselības aprūpes speciālistus, ka tieši šis rādītājs ir radījis trauksmes stāvokli.
Ja ir izvēlēts skaitliskais sākuma ekrāns, SpO2 līkne netiks attēlota. Tā vietā SpO2 dati tiks attēloti, izmantojot
lielu burtrakstu, lai tos būtu viegli saskatīt arī no lielāka attāluma. Skaitliskā sākuma ekrāna SpO2 sadaļa ir
redzama sadaļā Sākuma ekrāna skaitliskais attēlojums 38. lpp.
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SpO2 pielāgojamie parametri
SpO2,
Sat Seconds
(Piesātinājums
sekundēs) un
pulsa ātruma
vērtības

26. attēls. SpO2 sadaļa skaitliskajā sākuma ekrānā

SpO2 pielāgojamie parametri
Capnostream™20p monitors nodrošina iespēju pielāgot dažu parametru iestatījumus, kas tiek izmantoti SpO2
mērījumu veikšanā, lai tie atbilstu jūsu pacientiem, jūsu iestādes prasībām vai citām vajadzībām. Lai šos
iestatījumus mainītu īslaicīgi, līdz brīdim, kad ierīce tiek izslēgta, veiciet tālāk aprakstītās darbības. Lai
izmaiņas iestatītu kā iestādes noklusējuma iestatījumus un tādējādi šie iestatījumi paliktu spēkā arī pēc monitora
izslēgšanas, skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumi 132 lpp.
 SPO2 PARAMETRA IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
1. Ekrānā Home (Sākums) ar vadības pogu atlasiet ekrāna sadaļu SpO2, lai tā tiktu iezīmēta zilā krāsā.
Noklikšķiniet uz vadības pogas.
2. Parādīsies ekrāns SpO2 Setup (SpO2 iestatījumi). Vadības pogu pārvietojiet uz parametru, kuru vēlaties
mainīt, un, lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vadības pogas. Pārvietojiet vadības pogu, lai iezīmētu
nepieciešamo iestatījumu, un noklikšķiniet uz tās, lai iestatījumu atlasītu. 12. tabula. Pielāgojamie SpO2
parametri zem ir redzams saraksts ar iestatījumiem, kurus iespējams mainīt.
3. Vadības pogu pārvietojiet uz vienumu HOME (Sākums) un, lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vadības pogas.
Ja šajā ekrānā netiek veiktas papildu darbības, pēc dažām sekundēm ekrāns jebkurā gadījumā tiks mainīts
atpakaļ uz ekrānu Home (Sākums).
4. Parametru izmaiņas būs spēkā līdz ierīces izslēgšanai.
12. tabula. Pielāgojamie SpO2 parametri

Izvēles

Parametrs

Rūpnīcas
noklusējuma vērtība

Pulse Tone (Pulsa signāls)

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

On (Ieslēgts)

Sat Sec (Piesātinājums sekundēs)

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

On (Ieslēgts)

SpO2 Scale for Trend Display
(SpO2 skala tendenču attēlojumam)

0–100, 50–100

50-100

PR Scale for Trend Display (PR skala
tendenču attēlojumam)

150, 300

150

Sweep Speed (Viļņa ātrums)** (mm/sek.)
[pašreiz izmantotajam pacienta veidam]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Viļņa ātrums ir ātrums, kādā līkne izveido vienu grafika ciklu, lai uzreiz nosegtu visu displeja ekrānu.
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SpO2 trauksmes signāla robežvērtības ziņojums

SpO2 trauksmes signāla robežvērtības ziņojums
Ja SpO2 trauksmes signāla robežvērtība ir iestatīta zemāk par 85%, ziņojums SpO2 LOW ALARM LIMIT: xx
(Zema SpO2 trauksmes signāla robežvērtība: xx) tiks attēlots galvenes laukā, norādot SpO2 trauksmes signāla
robežvērtības līmeni LOW (Zems).
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Ievads

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

7. nodaļa

Integrated Pulmonary Index™ (integrētais plaušu
indekss)
Ievads
Brīdinājumi
IPI attēlojums
IPI opcijas

Ievads
Vērtība Integrated Pulmonary Index™ (integrētais plaušu indekss, tālāk tekstā — IPI) ir skaitliska vērtība, kurā
ir integrēti četri galvenie Capnostream™20p monitora mērītie parametri, lai nodrošinātu vienkāršu pacienta
vispārējā ventilācijas stāvokļa rādījumu. Integrētie parametri ir šādi: EtCO2, RR, SpO2 un PR. Lai aprēķinātu
IPI, tiek izmantoti tikai šie četri parametri, pārējie netiek ņemti vērā.
IPI tiek aprēķināts, izmantojot šo četru parametru pašreizējās vērtības un balstoties uz zināmajiem klīniskajiem
datiem, to savstarpējām saistībām. Tādēļ IPI var nodrošināt agrīnas ventilācijas stāvokļa izmaņas indikāciju,
kura var nebūt redzama katra no šiem četriem parametriem pašreizējā vērtībā atsevišķi. IPI ir izstrādāts, lai
nodrošinātu papildu informāciju par pacienta stāvokli, pirms EtCO2, RR, SpO2 vai PR vērtības sasniedz klīniski
nozīmīgu līmeni.
IPI tendenču grafiks (redzams Capnostream™20p sākuma ekrānā) ir īpaši vērtīgs, jo tas vienā vienkārši
izmantojamā diagrammā attēlo pacienta ventilācijas stāvokļa tendenci un tādējādi var brīdināt aprūpes
sniedzējus par pacienta stāvokļa izmaiņām. IPI nozīme nav tikai tā absolūtajā skaitliskajā vērtībā, bet arī tā
attiecībā pret iepriekšējām vērtībām, jo grafikā iespējams attēlot pacienta stāvokļa tendenci augšup vai lejup un
brīdināt aprūpes sniedzējus, ka nepieciešama uzmanība vai iejaukšanās.

27. attēls. IPI tendenču grafiks

Kompānija Medtronic piedāvā tehnisku piezīmi, kurā atrodama detalizēta informācija par IPI algoritmu.
Tā kā indeksā tiek izmantoti dati gan no CO2, gan no SpO2 monitoringa, tas ir pieejams tikai tad, kad ir pieejami
abi parametri.
Indeksa vērtību diapazons ir no 1 līdz 10, vērtību interpretācija ir atrodama tālāk redzamajā tabulā.
Pacienta stāvoklis

Indeksa diapazons
10

Normāls

8-9

Normas diapazonā

7

Tuvu normālajam diapazonam, nepieciešama uzmanība

5-6

Nepieciešams pievērst uzmanību, un var būt nepieciešama iejaukšanās

3-4

Nepieciešama iejaukšanās

1-2

Nekavējoties nepieciešama iejaukšanās
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Brīdinājumi
Piezīme. Atšķirīgās klīniskajās vidēs pacienta IPI rezultāta interpretācija var mainīties. Piemēram,
pacientiem, kuriem ir specifiski apgrūtināta elpošana (salīdzinājumā ar normāliem, veseliem
pacientiem, kas tiek novēroti sedācijas vai pretsāpju terapijas laikā), vienumam IPI Low Alert
(Trauksme: zems IPI) var būt nepieciešama zemāka trauksmes sliekšņa vērtība, lai
atspoguļotu to samazināto elpošanas kapacitāti.

IPI ir pieejams visām trim pediatrijas pacientu grupām (no 1 līdz 3 gadiem, no 3 līdz 6 gadiem un no 6 līdz
12 gadiem), kā arī pieaugušajiem pacientiem. Tas nav pieejams pacientu grupai Neonatal/Infant
(Jaundzimušie/zīdaiņi) (pacientiem līdz viena gada vecumam) un tādēļ netiks attēlots ekrānos, kas paredzēti
pacientu grupai Neonatal/Infant (Jaundzimušie/zīdaiņi).

Brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS. Pirms pacienta monitoringa sākšanas pārliecinieties, ka pacienta veids ir izvēlēts pareizi.
Nepareiza pacienta veida izvēle var radīt nepareizus pacienta IPI datus.
BRĪDINĀJUMS. Ja pacientam ir aktivizēts signāls IPI Low Alert (Trauksme: zems IPI), medicīnas
darbiniekiem jānovērtē pacienta stāvoklis, lai noteiktu, vai ir nepieciešamas medicīniskās
aprūpes izmaiņas.

IPI attēlojums
IPI tiek attēlots ekrānā Home (Sākums) un visās Capnostream™20p funkcijās ir pieejams kā noklusējuma
opcija kopā ar citiem pacienta parametriem, tādiem kā etCO2 vai SpO2. Ekrānā Home (Sākums) IPI tiek
nodrošināts gan skaitliskais attēlojums, gan tendenču grafiks.
Ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) var atspējot IPI opciju, tālāk ir pieejama plašāka
informācija. Mērījumu režīmā Neonatal (Jaundzimušie) IPI opcija ir automātiski atspējota.

IPI opcijas
 IPI OPCIJU IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
1. Ekrānā Home (Sākums) noklikšķiniet uz pogas SYSTEM (Sistēma), kas atrodas izvēlnes joslā ekrāna apakšdaļā.
2. Tiks attēlots ekrāns System Setup (Sistēmas iestatījumi). Vadības pogu pārvietojiet uz parametru,
kuru vēlaties mainīt, un, lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vadības pogas. Pārvietojiet vadības pogu,
lai iezīmētu nepieciešamo iestatījumu, un noklikšķiniet uz tās, lai iestatījumu atlasītu. Saraksts ar IPI
iestatījumiem, kurus ir iespējams mainīt, ir redzams šeit: 13. tabula. Pielāgojamās IPI opcijas, zem.
3. Vadības pogu pārvietojiet uz vienumu HOME (Sākums) un, lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vadības pogas.
Ja šajā ekrānā netiek veiktas papildu darbības, pēc dažām sekundēm ekrāns jebkurā gadījumā tiks mainīts
atpakaļ uz ekrānu Home (Sākums).
4. Ja vienums IPI Alert (IPI trauksmes signāls) ir atspējots, tas netiks attēlots ne ekrānā Home (Sākums), ne arī kādā
citā ekrānā. Ekrānā Alarm Limits (Trauksmes signāla robežvērtības) tas tiks attēlots sarakstā, taču būs pelēkots.
5. Parametru izmaiņas būs spēkā līdz ierīces izslēgšanai.
13. tabula. Pielāgojamās IPI opcijas

Parametrs

Izvēles

Rūpnīcas
noklusējuma vērtība

Home IPI Display (Sākuma IPI
attēlojums)

1 hour (1 st.), 2 hour (2 st.),
4 hour (4 st.)

1 stundas

IPI Alert (IPI trauksmes signāls)

Enabled/Disabled
(Iespējots/Atspējots)

Disabled (Atspējots)

Lai uz ilgāku laiku mainītu vienumu IPI Display (IPI attēlojums) un Alert (Trauksme) opcijas, izmantojiet
opciju Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi), kas ir aprakstīta sadaļā Iestādes noklusējuma
iestatījumi 132. lpp. Vienuma Home IPI Display (Sākuma IPI attēlojums) iestatījumus iespējams mainīt
vienumā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi): ekrāna Trend (Tendence) un vienuma IPI
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Low Alert (Trauksme: zems IPI) (atspējots vai iespējots) iestatījumus iespējams mainīt vienumā Institutional
Defaults: Monitor (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Monitors). Vienuma IPI Low Alert Alarm Limits (Zema
IPI trauksmes signāla robežvērtība) iestatījumus iespējams mainīt ekrānā Institutional Defaults: Alarm
Limits:Set Adult/Pediatric (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Trauksmes signāla robežvērtības: Iestatīt
pieaugušo/pediatrijas pac.).
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8. nodaļa

Apnoju skaits stundā un skābekļa
nepiesātinājuma indekss
Ievads
Apnoju skaits stundā
Skābekļa nepiesātinājuma indekss (ODI)
Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats
A/hr un ODI monitorings
Smart A/hr un ODI sākuma ekrāna attēlojums
A/hr un ODI opcija
A/hr un ODI demonstrācijas režīms

Ievads
Algoritmi Apneas per Hour (A/hr) (Apnoju skaits stundā) un Oxygen Desaturation Index (ODI) (Skābekļa
nepiesātinājuma indekss) ir daļa no kompānijas Medtronic izstrādātās inovatīvo algoritmu saimes Smart
Capnography. Smart Capnography vienkāršo CO2 monitoringa izmantošanu Microstream™ iespējotajos
izstrādājumos, uzlabojot pacienta drošību un klīnisko darbplūsmu.
A/hr un ODI indeksi nav pieejami visās vietās. Lai jūsu ierīci aprīkotu ar šiem algoritmiem, sazinieties ar
Capnographyinfo@covidien.com.
A/hr un ODI indeksi nodrošina vienkāršu veidu, kā laikā, kad pacients atrodas slimnīcā, noteikt un aprēķināt
apnoju un skābekļa nepiesātinājuma notikumus.
Vienumi A/hr un ODI ziņo par apnoju un skābekļa nepiesātinājuma notikumiem un aprēķina saistītos indeksus
Apnea per Hour (A/hr) (Apnojas stundā) un Oxygen Desaturation Index (ODI) (Skābekļa nepiesātinājuma
indekss). Izmantojot rādītājus A/hr un ODI, medicīniskās aprūpes personāls var atpazīt ventilācijas un
oksigenācijas novirzes no normas laikā, kamēr pacienti uzturas slimnīcā un tiek novēroti ar Capnostream™20p
monitoru. Rādītāji A/hr un ODI ir paredzēti tikai pieaugušiem pacientiem (22 gadus veciem vai vecākiem).
Rādītāji A/hr un ODI reāllaikā tiek attēloti sākuma ekrānā, kā arī viegli nolasāmā ekrānā Apnea and O2 Desat
Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats), kuru iespējams drukāt vai faila formātā eksportēt uz USB
zibatmiņu.

Apnoju skaits stundā
Apnoja ir laika periods, kurā elpošana apstājas vai ir ievērojami samazināta. Vienums Apnea per Hour (A/hr)
(Apnoju skaits stundā), kuru aprēķina Capnostream™20p monitors, ir redzams ekrānā Home (Sākums)
un parāda elpošanas (vismaz 10 sekunžu) paužu skaitu, kuras pacientam ir bijušas pēdējās stundas laikā.
Ekrānā Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) A/hr ir vidējais apnoju skaits
stundā noteiktā laika periodā (2, 4, 8 vai 12 stundas). Šajā ekrānā vēl tiek attēlots apnoju notikumu skaits
noteiktā laika periodā: ≥10 sekundēs, no 10 līdz 19 sekundēm, no 20 līdz 30 sekundēm un >30 sekundēs.
A/hr vērtība tiek izmantota, lai aprūpes sniedzējam palīdzētu izvērtēt pacienta elpošanas regularitāti.
Capnostream™20p apnoju skaits stundā
Capnostream™20p ierīcē apnoju skaits stundā ir skaits, cik reižu stundā elpošana ir apstājusies uz desmit
sekundēm vai ilgāk. Tā kā tas ir skaits stundā, pirmo monitoringa stundu ekrānā tiks attēlotas punktotas līnijas.
Pašlaik vienums A/hr ir paredzēts un pieejams tikai pieaugušiem pacientiem, kuri ir 22 gadus veci vai vecāki.
Tas nav pieejams zīdaiņiem (vecumā 0–1 gads) un pacientiem, kuri ir jaunāki par 22 gadiem.
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A/hr vizuālais trauksmes signāls
Vienums A/hr Visual Alert (A/hr vizuālais trauksmes signāls), kas tiek attēlots blakus vērtībai A/hr, tiek izmantots,
lai aprūpes sniedzējam norādītu, ka apnoju skaits vienas stundas periodā pēdējo 12 stundu laikā ir pārsniedzis iestatīto
skaitu. (Noklusējuma vērtība, kas ierosinās trauksmi A/hr Visual Alert (A/hr vizuālais trauksmes signāls), ir 10.)
Zvaigznīte tiks attēlota tikai gadījumos, ja vienums A/hr Visual Alert (A/hr vizuālais trauksmes signāls) ir ierosināts,
un šis vienums tiek atjaunināts ik 10 minūtes. Ekrānā redzamais vienums Visual Alert (Vizuālais trauksmes signāls)
norāda aprūpes sniedzējam, ka nepieciešams apskatīt ekrānu Apnea and O2 Desat (Apnoju un O2 nepiesātinājuma
pārskats), lai iegūtu vairāk informācijas par pacienta elpošanas modeļiem. Lai mainītu vērtību, kas ierosinās vienumu
A/hr Visual Alert (A/hr vizuālais trauksmes signāls), skatiet informāciju sadaļā CO2 pielāgojamie parametri 56. lpp.

Skābekļa nepiesātinājuma indekss (ODI)
Vienums Oxygen Desaturation Index (Skābekļa nepiesātinājuma indekss — ODI) norāda SpO2 “grimšanu” —
tas ir reižu skaits, kad SpO2 vērtība samazinājās par 4% vai vairāk salīdzinājumā ar bāzlīniju un atgriezās tās
līmenī 240 sekunžu vai īsākā laikā. (Šis lielums attiecas uz skābekļa piesātinājuma procentuālo vērtību, nevis
pacienta pašreizējo SpO2 vērtību.) Bāzlīniju izveido tad, kad 20 sekunžu periodā tiek konstatēta pastāvīga un
stabila (diapazonā ± 1 SpO2 punkts (%)) SpO2 vērtība. Šī bāzlīnija, kas tiek atjaunināta vienreiz sekundē,
būs noapaļotā maksimālā SpO2 vērtība šo 20 sekunžu laikā. Ja nav iespējams noteikt derīgu bāzlīniju saskaņā
ar iepriekš minēto, tiek saglabāta iepriekšējā bāzlīnija.
Ekrānā Home (Sākums) tiek attēlots iepriekšējās stundas ODI. Zemāks ODI (tas ir — mazāk šādu gadījumu)
norāda, ka pacienta skābekļa piesātinājums ir stabilāks. Tā kā šis rādītājs ir skaits stundā, pirmo monitoringa
stundu ekrānā tiks attēlotas punktotas līnijas.
Ekrānā Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) ODI ir vidējais SpO2 “grimšanu”
skaits stundā noteiktā laika periodā (2, 4, 8 vai 12 stundas).
Pašlaik rādītājs ODI ir paredzēts un pieejams tikai pieaugušiem pacientiem, kuri ir 22 gadus veci vai vecāki.
Tas nav pieejams zīdaiņiem (vecumā 0–1 gads) un pacientiem, kuri ir jaunāki par 22 gadiem.

Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats
Ekrānā redzamie un drukātie pārskati Apnea (Apnoja) un Desat (Nepiesātinājums) attēlo plašu A/hr un ODI
notikumu attēlojumu iestatītā laika periodā (2, 4, 8 vai 12 stundas). Šajos pārskatos ir informācija gan par
pacienta A/hr un ODI stāvokli, gan par vispārējo ainu, kas aprūpes sniedzējam var palīdzēt pamanīt tendences
šajās jomās. Plašāku informāciju par šo pārskatu skatiet sadaļā Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats 97. lpp.

A/hr un ODI monitorings
Novērojot pacientu A/hr un ODI, ņemiet vērā tālāk norādītos apstākļus.
UZMANĪBU!

Lūdzu, ievērojiet, ka A/hr un ODI neziņo par hipopnojas notikumiem.

UZMANĪBU!

Indeksi Apnea per Hour (A/hr) (Apnojas stundā) un Oxygen Desaturation Index (ODI)
(Skābekļa nepiesātinājuma indekss) neatspoguļo un tos nedrīkst interpretēt kā apnojas
hipopnojas indeksu (AHI), kas tiek iegūts formālos polisomnogrāfijas izmeklējumos.

UZMANĪBU!

Indeksi Apnea per Hour (A/hr) (Apnojas stundā) un Oxygen Desaturation Index (ODI)
(Skābekļa nepiesātinājuma indekss) neatspoguļo elpošanas traucējumus miega laikā, un tos
nedrīkst izmantot, lai šādus traucējumus diagnosticētu.

UZMANĪBU!

Trauksmes signāli un trokšņaina vide var ietekmēt A/hr un ODI vērtības. Ieteikumus par
ierīces iestatījumu maiņu miegā gulošam pacientam skatiet sadaļā Note (Piezīme), kas
atrodas tālāk.

UZMANĪBU!

Monitors sniedz pārskatu par A/hr un ODI vērtībām visa monitoringa perioda laikā, tomēr
monitors nevar noteikt, vai pacients patiešām guļ. Kā arī — ja pacients noņem sensoru,
monitors var norādīt, ka ir bijusi apnoja, lai gan tā nav notikusi.
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UZMANĪBU!

Opioīdus saturošu pretsāpju un sedatīvu līdzekļu lietošana var izraisīt elpošanas nomākšanu,
kas var izraisīt pārejošus apnojas un O2 nepiesātinājuma notikumus, kas tiks atspoguļoti
A/hr un ODI vērtībās.

UZMANĪBU!

Lūdzu, izlasiet visu lietotāja informāciju, lai pilnīgi izprastu rādītāju A/hr.

UZMANĪBU!

ODI vērtības var ietekmēt pulsa oksimetrijas moduļa izmantotie algoritmi.

Piezīme. Lūdzu, ievērojiet, ka A/hr un ODI aprēķinā tiek izmantots pacienta veids. Tādēļ pareiza
pacienta veida izvēle ir ļoti svarīga. Šī paša iemesla dēļ, mainot pacienta veidu (piemēram,
no pieaugušā uz pediatrijas), tiks dzēsti konkrētajam pacientam saglabātie A/hr un ODI dati.
A/hr un ODI virsraksti nebūs redzami zīdaiņiem/jaundzimušajiem un pediatrijas pacientiem.
Piezīme. Pirmo monitoringa stundu ekrānā Home (Sākums) netiks attēloti A/hr vai ODI dati, jo šie
lielumi norāda notikumu skaitu pēdējā stundā. Kad monitorings būs veikts vienu stundu,
šie rādītāji atkal tiks parādīti ekrānā Home (Sākums).
Piezīme. Izmantojot Capnostream™20p A/hr un ODI funkcijas miegā guļošam pacientam, ieteicams
Capnostream™20p ierīci pievienot centrālajai monitoringa stacijai, kur varēs dzirdēt trauksmes
signālus. Kad tas ir paveikts, iekārtai Capnostream™20p, kas atrodas pie pacienta gultas,
trauksmes signālu skaņu var atspējot, lai tā netraucētu pacienta miegu. Trauksmes signālu skaņa
tiek apklusināta, izmantojot SYSTEM>SERVICE>Service password (Sistēma>Apkope>Apkopes
parole) (skatiet sadaļu Capnostream™ apkopes parole 153. lpp.) >INST DEFAULTS>MONITOR
(>Iestādes noklusējuma iestatījumi>Monitors). Ekrānā redzamajā izvēļu sarakstā mainiet vienuma
AUDIO ALARM VOLUME (Trauksmes signāla skaļums) iestatījumu uz AUDIO OFF (Skaņa
izslēgta). To drīkst darīt tikai gadījumos, kad Capnostream™20p tiek nepārtraukti novērots,
izmantojot centrālo staciju (vai citus novērošanas veidus), lai aprūpes sniedzēji pamanītu pacienta
trauksmes signālus arī tad, ja Capnostream™20p ierīcē, kas atrodas pie pacienta gultas,
trauksmes signāla skaņa ir izslēgta.

Smart A/hr un ODI sākuma ekrāna attēlojums
A/hr un ODI tiek attēloti ekrānā Home (Sākums) un visās Capnostream™20p funkcijās ir pieejami kā
noklusējuma izvēle kopā ar citiem pacienta parametriem, tādiem kā EtCO2 vai SpO2.
A/hr un ODI opciju iespējams atspējot, izmantojot ekrānu SYSTEM (Sistēma) vai ekrānu Institutional Defaults
(Iestādes noklusējuma iestatījumi), vairāk informācijas skatiet tālāk. Pacientu grupām Infant/Neonatal
(Zīdaiņi/jaundzimušie) un Pediatric (Pediatrijas pac.) opcija Smart A/hr un ODI automātiski tiek atspējota.

A/hr un ODI opcija
 A/HR UN ODI OPCIJAS IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
1. Ekrānā Home (Sākums) noklikšķiniet uz pogas SYSTEM (Sistēma), kas atrodas izvēlnes joslā ekrāna apakšdaļā.
2. Tiks attēlots ekrāns System Setup (Sistēmas iestatījumi). Vienumu A/hr, ODI DISPLAY (A/hr, ODI
attēlojums) pēc nepieciešamības mainiet uz ENABLED (Iespējots) vai DISABLED (Atspējots).
3. Vadības pogu pārvietojiet uz vienumu HOME (Sākums) un, lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vadības pogas.
Ja šajā ekrānā netiek veiktas papildu darbības, pēc dažām sekundēm ekrāns jebkurā gadījumā tiks mainīts
atpakaļ uz ekrānu Home (Sākums).
4. A/hr un ODI attēlojuma izmaiņas būs spēkā līdz ierīces izslēgšanai.
Lai uz ilgāku laiku mainītu vienumu A/hr un ODI opcijas, izmantojiet opciju Institutional Defaults (Iestādes
noklusējuma iestatījumi), kas ir aprakstīta sadaļā Iestādes noklusējuma iestatījumi 132. lpp.

A/hr un ODI demonstrācijas režīms
Lai skatītu A/hr un ODI attēlojumu arī tad, kad pacients nav pievienots, monitoru iespējams iestatīt režīmā
Demo (Demonstrācija), noklikšķinot uz System>Service>Enter Service Password>Demo Mode
(Sistēma>Apkope>Ievadiet apkopes paroli>Demonstrācijas režīms). (Apkopes paroli skatiet sadaļā
Capnostream™ apkopes parole 153. lpp.)
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Trauksmes signāli un ziņojumi
Ievads
Trauksmes signāla attēlojums
Ziņojumu prioritātes
Trauksmes signāla atlikšana
Trauksmes signālu veidi
Parametru gaidīšanas režīms
Trauksmes signāla klusums
Trauksmes signālu robežvērtību mainīšana
Trauksmes signālu iestatījumu pārbaudīšana
SPO2 trauksmes signāli un SatSeconds
Trauksmes līmeņa robežvērtības — rūpnīcas noklusējuma iestatījumi

Ievads
Capnostream™20p aktivizē trauksmes signālus, kas ir saistīti ar pacienta stāvokli, kā arī trauksmes signālus
saistībā ar aprīkojuma kļūdām. Trauksmes signāli brīdina medicīniskās aprūpes sniedzēju, ka pacienta stāvoklis
ir ārpus iepriekš definētajām robežām, vai arī norāda uz monitora aparatūras darbības traucējumu vai kļūdainu
darbības stāvokli.
Monitorā ir četri trauksmes signālu un informatīvo ziņojumu līmeņi, un katram no tiem ir konkrēts dzirdamu
un/vai redzamu pazīmju kopums.

•
•
•
•

Augstas prioritātes trauksmes signāli
Vidējas prioritātes trauksmes
Informatīvie ziņojumi
Klusie informatīvie ziņojumi

Ja nepieciešams, trauksmes signāli High Priority (Augsta prioritāte) ir nodrošināti ar opciju, kas ļauj katram
trauksmes gadījumam iestatīt vai nu sarkano steidzamo trauksmes signālu, vai dzelteno brīdinājuma trauksmes
signālu, lai medicīniskās aprūpes personāls varētu sekot trauksmes situāciju gaitai.
Tabulā, kas redzama tālāk, ir aprakstīti veidi, kā trauksmes signāli tiek norādīti.
14. tabula. Trauksmes indikatori

Trauksmes
signāla veids
Trauksmes signāli
High Priority
(Patient) ((Pacients
ar) augstu prioritāti)
(sarkanie
trauksmes signāli
steidzamiem
gadījumiem/pacient
iem ar augstu
prioritāti)

Indikators
Dzirdams

Skaitlisks

Atkārtots pīkstiena
modelis

Mirgojošs sarkans
(izņemot trauksmes
signāla NO
BREATH
(Nav elpošanas)
gadījumā)

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

Ziņojumi
Ziņojumu laukā

Indikatora
gaisma
Mirgojošs sarkans
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Trauksmes
signāla veids

Indikators
Dzirdams

Ziņojumi

Skaitlisks

Indikatora
gaisma

Trauksmes signāls
High Priority
(Patient) ((Pacients
ar) augstu
prioritāti),
NO BREATH
(Nav elpošanas)

Atkārtots pīkstiena
modelis

Skaitliskā vērtība
ir nulle (0)

Ziņojumu laukā
(ar norādi, cik ilgs
laiks ir pagājis no
trauksmes signāla
NO BREATH
(Nav elpošanas)
sākuma) un līknes
laukā

Mirgojošs sarkans

Dzeltenie
brīdinājuma
trauksmes signāli

Nav

Mirgojošs dzeltens

Ziņojumu laukā

Mirgojošs dzeltens

Medium Priority
(Vidēja prioritāte)

Atkārtots trīskāršs
pīkstiens

N/A

Ziņojumu laukā
(daži ziņojumi arī
līknes laukā —
skat. tālāk)

Izgaismots dzeltens

Informatīvie
ziņojumi

Viens pīkstiens

N/A

Ziņojumu laukā

N/A

Klusie informatīvie
ziņojumi

Nav

N/A

Ziņojumu laukā

N/A

Daži ziņojumi tiek attēloti gan līknes, gan ziņojuma laukā, tie ir norādīti tālāk.
CO2 līknes lauka ziņojumi
 FILTERLINE BLOCKAGE (Sistēma FilterLine bloķēta)
 PERFORMING AUTOZERO (Notiek automātiska nulles punkta kalibrācija)
 CLEARING FILTERLINE (Sistēmas FilerLine tīrīšana)
 CO2 ERROR (CO2 kļūda)
 CO2 STANDBY (CO2 gaidīšana)
 FILTERLINE DISCONNECTED (Sistēma FilterLine atvienota)
SpO2 līknes lauka ziņojumi (ja IPI informācijas lauka vietā ir redzams SpO2 līknes lauks):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2 sensors nav pievienots pacientam)






SpO2 STANDBY (SpO2 gaidīšana)
SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2 sensors atvienots)
SPO2 ERROR (SPO2 kļūda)
SpO2 SENSOR ERROR (SpO2 sensora kļūda)
PULSE NOT FOUND (Pulss nav atrasts)

Trauksmes signāla attēlojums
Lai varētu redzēt vizuālos trauksmes signālus, operatoram jāatrodas tieši pretī monitora ekrānam. Lai varētu
dzirdēt trauksmes skaņas signālus, operatoram jāatrodas monitora tuvumā jebkādā pozīcijā (360° diapazonā).
Trauksmes signāli tiek nekavējoties attēloti visu ekrānu reāllaika skaitliskajā sadaļā ar mirgojošu skaitlisko
vērtību un skaitliskā ekrāna fona krāsas maiņu — skaitliskās vērtības fons mirgos sarkanā krāsā, ja vērtība
pārsniedz pacienta ar augstu prioritāti (steidzamā) trauksmes robežvērtību, savukārt, skaitliskās vērtības fons
mirgos dzeltenā krāsā, ja vērtība pārsniedz brīdinājuma trauksmes signāla robežvērtību. (Pēdējais ir nozīmīgs
tikai gadījumā, ja ir iespējotas brīdinājuma signāla (kas ir izvēles) robežvērtības.)
Trauksmes notikumi arī tiek attēloti visu ekrānu galvenes laukā, lai veselības aprūpes speciālistam nodrošinātu
tūlītēju trauksmes signālu izvadi. Galvenes laukā redzamā trauksmes signālu attēlojuma preferences ir
aprakstītas sadaļā Ziņojumu prioritātes 74. lpp.
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Papildu tam CO2 līknes laukā tiek attēlots ziņojums "NO BREATH" (Nav elpas) un "FILTERLINE
BLOCKED" (Sistēma FilterLine bloķēta), ja šādi trauksmes signāla nosacījumi eksistē. Ja tiek attēlota skaitliskā
sākuma ekrāna opcija (nav līknes lauka), ziņojums tiks attēlots tikai galvenes laukā.
Līdzīgi ziņojums “SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT” (SpO2sensors nav pievienots pacientam) tiek attēlots
SpO2 līknes laukā un arī galvenē, ja pastāv šāds trauksmes signāla nosacījums. Ja IPI opcija ir iespējota vai tiek
attēlots skaitliskais sākuma ekrāns (nav līknes lauka), šis ziņojums tiks attēlots tikai galvenes laukā.
Trauksmes signāla notikumus, kas noteiktam pacientam ir radušies noteiktā laika periodā, var pārskatīt tendenču
ekrānā (plašāku informāciju skatiet sadaļā 10. nodaļā Tendenču lietošana 87. lpp.). Capnostream™20p arī
nodrošina ekrānu Alarm Review (Trauksmes signālu pārskats), kurā pašlaik novērotajam pacientam tiek attēlots
pēdējās stundas laikā katra ģenerētā trauksmes veida absolūtais skaitlis. Ekrāns Alarm Review (Trauksmes
signālu pārskats) ir redzams šeit: 28. attēls. Capnostream™20p trauksmes signālu pārskata ekrāns, zem.
Veselības aprūpes nodrošinātājam ekrāns ļauj acumirklī redzēt, cik trauksmes signāli šim pacientam ir ģenerēti
pēdējās stundas laikā, kas palīdz izvērtēt pacienta stāvokli. To iespējams sasniegt, izvēlnes joslā noklikšķinot uz
pogas ALARMS (Trauksmes signāli), kas atrodas ekrānā Home (Sākums) vai ekrānos Trend (Tendence).

28. attēls. Capnostream™20p trauksmes signālu pārskata ekrāns

Ekrānā Alarm Review (Trauksmes signāla pārskats) tiek aplūkoti tālāk norādītie trauksmes signāli.







Trauksmes signāls No Breath (Nav elpošanas)
EtCO2 trauksmes signāli High (Augsts) un Low (Zems)
Trauksmes signāli Respiration Rate (Elpošanas ritms) High (Augsts) un Low (Zems)
SpO2 trauksmes signāli High (Augsts) un Low (Zems)
Trauksmes signāli Pulse Rate (Pulsa ātrums) High (Augsts) un Low (Zems)
Trauksmes signāls IPI Low (Zems IPI)
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Secību, kādā šajā ekrānā tiek attēloti parametri, iespējams mainīt ekrānā Institutional Defaults (Iestādes
noklusējuma iestatījumi) (kad izmaiņas ir veiktas, tās ietekmēs gan šo ekrānu, gan tendenču ekrānus). Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Parametru secības mainīšana tendenču attēlojumā 137. lpp.
Ekrānā Alarm Review (Trauksmes signāla pārskats) tiek attēlots pēdējā stundā notikušo trauksmes signālu
absolūtais skaits. Katru trauksmes veidu norāda horizontāla josla dažādās krāsās, kas ir mērogota, lai attēlotu
trauksmes signālu skaitu. Trauksmes signālu skaits tiek attēlots joslas labajā pusē. Tieva vertikāla līnija, kas tiek
attēlota uz joslas, norāda punktu, kurā ir veikta trauksmes signāla robežvērtības izmaiņa.
Visi attēlotie trauksmes signāli tiek balstīti uz ierīcē iestatīto pacientu ar augstu prioritāti (steidzamo) trauksmes
signālu robežvērtību. Piemēram, ja etCO2 trauksmes signāla High (Augsts) robežvērtība ir iestatīta līmenī “60”,
šis līmenis tiks attēlots ekrānā Alarm Review (Trauksmes signāla pārskats) attiecībā uz vienumu etCO2 High
(Augsts) pa kreisi augšējā baltajā joslā. Ja trauksmes signāla līmenis ir mainīts, tiks attēlota pašreizējā
robežvērtība, bet trauksmes signālu skaits atspoguļos robežu, kas bija spēkā trauksmes signāla brīdī, tādā veidā
precīzi attēlojot trauksmes signālu skaitu, kas atskanēja pie katras atšķirīgās trauksmes signāla robežvērtības.
Ja monitors tiek izslēgts vai tendenču atmiņa dzēsta, ekrāns Alarm Review (Trauksmes signāla pārskats) tiks dzēsts.
Ja monitors darbojas stundu vai ilgāk, ekrānā Alarm Review (Trauksmes signāla pārskats) tiks attēloti pēdējās
stundas trauksmes signāli. Ja monitors darbojas mazāk par stundu, ekrānā tiks attēloti dati kopš brīža, kad
monitors tika ieslēgts. Ja tendenču atmiņa tika dzēsta, tiks attēloti dati kopš brīža, kad tendenču atmiņa tika
dzēsta.

Ziņojumu prioritātes
Trauksmes signāli un informatīvie ziņojumi tiek attēloti monitora galvenē prioritārā secībā. Notiekot trauksmes
signālam, ziņojumu laukā tiks attēloti tikai trauksmes ziņojumi un informatīvie ziņojumi netiks attēloti, līdz
trauksmes stāvoklis netiek atrisināts. Piemēram, ja ir radusies trauksme RR HIGH ALARM (Trauksme: augsts
RR), ziņojumu laukā tiks attēlots šī trauksmes signāla ziņojums, un informatīvais ziņojums SPO2 WEAK.
REPOSITION SENSOR. (SPO2 vājš. Pārvietojiet sensoru.) netiks attēlots, lai gan pastāv šī ziņojuma
aktivizēšanas stāvoklis.
Ja pastāv vairāk nekā viens trauksmes signāla ziņojuma stāvoklis, monitors aptuveni 4 sekundes attēlos katru
trauksmes signāla ziņojumu un turpinās secīgi atkārtot ziņojumus, līdz trauksmes stāvokļi tiks laboti. Piemēram,
ziņojumu laukā mainīsies ziņojumi RR HIGH ALARM (Trauksme: augsts RR) un SpO2 LOW ALARM
(Trauksme: zems SpO2).
Ja nav neviena trauksmes ziņojuma, bet ir vairāki informatīvie ziņojumi, tāpat kā aprakstīts iepriekš, katrs
no tiem tiks attēlots četras sekundes. Informatīvais ziņojums turpinās parādīties, līdz apstāklis tiks labots vai
iestāsies trauksmes signāla stāvoklis un informatīvā ziņojuma vietā tiks attēlots trauksmes signāla ziņojums.

Trauksmes signāla atlikšana
Capnostream™20p nodrošina opciju atlikt trauksmes signālus (gan skaņas trauksmes signālu, gan ekrānā redzamo
trauksmes indikatoru) uz vairākām sekundēm. Ja tiek izmantota šī opcija, trauksmes signāls (dzirdams vai redzams)
tiks attēlots tikai tad, ja trauksmes signāla stāvoklis joprojām turpināsies pēc iestatītā aizkaves laika.
EtCO2, RR un PR trauksmes signālus High (Augsts) un SpO2 un PR trauksmes signālus Low (Zems) iespējams
atlikt uz 10, 15, 20 vai 30 sekundēm, vai arī tos nav iespējams atlikt, ja ir atspējota opcija Alarm Delay
(Trauksmes signāla atlikšana). Pēc noklusējuma opcija Alarm Delay (Trauksmes signāla atlikšana) ir atspējota.
Šī opcija ir pieejama visiem pacientu veidiem.
Opciju Alarm Delay (Trauksmes signāla atlikšana) iespējams iestatīt, izmantojot ekrānu Institutional Defaults
(Iestādes noklusējuma iestatījumi), kam var piekļūt, atlasot SYSTEM>SERVICE>Input Service
Password>INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY (Sistēma>Apkope>Ievades apkalpes
parole>Iestādes noklusējuma iestatījumi>Trauksmes signāla robežvērtības>Iestatīt trauksmes signāla atlikšanu).
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Trauksmes signālu veidi
Pacientu ar augstu prioritāti (steidzamie) trauksmes signāli norāda, ka noteiktais parametrs ir pārsniedzis
iestatīto robežvērtību. Katrai trauksmes signāla situācijai tiek nodrošināta noklusējuma trauksmes robežvērtība.
Ja nepieciešams, trauksmes signāla robežvērtības iespējams mainīt, lai tās atbilstu noteiktas iestādes prasībām.
Turklāt Capnostream™20p piedāvā iespēju pacienta trauksmes signālam iestatīt brīdinājuma trauksmes signālu,
kam ir zemāka robežvērtība nekā standarta pacienta trauksmes signālam ar augstu prioritāti (steidzamajam), lai
sniegtu informāciju medicīniskajam personālam un ļautu risināt situāciju, pirms tā ir kļuvusi kritiska. Saskaņā ar
noklusējuma iestatījumiem šie brīdinājuma trauksmes signāli ir atspējoti. Ja tie ir iespējoti, katrai trauksmes
signāla situācijai tiek nodrošināta robežvērtība, kas atrodas starp pacientu ar augstu prioritāti (steidzamo)
trauksmes signāla robežvērtību un normālo (veselīga stāvokļa) robežvērtību. Lai iespējotu brīdinājuma
trauksmes signālus, skatiet informāciju sadaļā Trauksmes signālu robežvērtību mainīšana 83. lpp.
Saistītā skaitliskā vērtība ekrānā mirgos dzeltenā krāsā, ja tā ir sasniegusi brīdinājuma trauksmes signāla
robežvērtību, vai sarkanā krāsā, ja tā ir sasniegusi pacientu ar augstu prioritāti (steidzamo) trauksmes signāla
robežvērtību. Atbilstoši tiks arī iedegtas sarkanās (trauksmes) un dzeltenās (brīdinājuma) gaismas diodes. Ja
lietotājs nevēlas izmantot šo agrīno brīdinājuma sistēmu vai kādu noteiktu trauksmes signālu, gan pacienta ar
augstu prioritāti (steidzamajam), gan brīdinājuma trauksmes signālam ir iespējams iestatīt vienādas
robežvērtības (skatiet sadaļu Trauksmes signālu robežvērtību mainīšana 83. lpp.). Tad tiks parādīts tikai
pacienta ar augstu prioritāti (steidzamais) trauksmes signāls. Iespējams arī atgriezties pie viena līmeņa sistēmas
visiem trauksmes signāliem, nospiežot pogu Caution Disable (Brīdinājuma atspējošana).
Visos pacienta trauksmes signālu ierakstos un digitālajos pārskatos tiek iekļauti gan pacienta ar augstu prioritāti
(steidzamie) trauksmes signāli, gan brīdinājuma trauksmes signāli.
Papildus tiek nodrošināti arī vidējas prioritātes trauksmes signāli, kas medicīnisko darbinieku brīdina par ierīces
darbības traucējumiem (atšķirībā no pacienta traucējumiem, uz kuriem attiecas augstas prioritātes un
brīdinājuma trauksmes signāli).
Tālāk redzamais attēls ir paredzēts tikai ilustratīvam nolūkam, lai parādītu, kā monitorā tiek attēlots sarkanais
pacienta ar augstu prioritāti (steidzamais) un dzeltenais brīdinājuma trauksmes signāls.

29. attēls. Trauksmes signālu rādīšanas piemērs
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Piemērā, kas redzams iepriekš, RR vērtība ir pārsniegusi trauksmes signāla RR HIGH (augsts RR) robežvērtību.
RR rādījums mirgos sarkanā krāsā, sarkanā augšupvērstā bultiņa norādīs, ka ir pārsniegta augšējā robeža, un ekrāna
augšpusē ziņojumu laukā tiks attēlots ziņojums RR HIGH ALARM (Trauksme: augsts RR). Papildu tam IPI vērtība
ir zemāka par trauksmes signāla IPI Low Alert (Trauksme: zems IPI) robežu, uz to norāda IPI vērtība, kas ir sarkana
un mirgo, kā arī sarkanā lejupvērstā bultiņa. Ekrāna galvenē arī tiks attēlots ziņojums IPI LOW ALARM (Trauksme:
zems IPI) (mainoties ar trauksmes signālu RR HIGH ALARM (Trauksme: augsts RR)).
SpO2 vērtības dzeltenais fons kopā ar dzelteno lejupvērsto bultiņu norāda, ka ir pārsniegts SpO2 robežvērtības
brīdinājuma trauksmes līmenis LOW (Zems).
Augstas prioritātes trauksmes signāli
15. tabula. Augstas prioritātes trauksmes signāli

Ziņojums

Apraksts

Korektīvā darbība

NO BREATH XXX SECONDS
(Nav elpas xxx sekundes)

xxx sekundes nav noteikta
derīga elpošana

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

ETCO2 HIGH ALARM
(Trauksme: augsts EtCO2)

Rādītājs EtCO2 pārsniedz
augšējo trauksmes līmeņa
robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

ETCO2 LOW ALARM
(Trauksme: zems EtCO2)

Rādītājs EtCO2 ir mazāks par
zemāko trauksmes līmeņa
robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

RR HIGH ALARM (Trauksme:
augsts RR)

RR pārsniedz augšējo
trauksmes līmeņa robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

RR LOW ALARM (Trauksme:
zems RR)

RR ir mazāks par zemāko
trauksmes līmeņa robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

SPO2 HIGH ALARM (Trauksme:
augsts SpO2)

SpO2 pārsniedz augšējo
trauksmes līmeņa robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

SPO2 LOW ALARM (Trauksme:
zems SpO2)

SpO2 ir mazāks par zemāko
trauksmes līmeņa robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

PULSE RATE HIGH ALARM
(Trauksme: augsts pulsa
ātrums)

Pulsa ātrums pārsniedz augšējo
trauksmes līmeņa robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

PULSE RATE LOW ALARM
(Trauksme: zems pulsa ātrums)

Pulsa ātrums ir mazāks par
zemāko trauksmes līmeņa
robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

FiCO2 HIGH ALARM (Trauksme:
augsts FiCO2)

FiCO2 pārsniedz augšējo
trauksmes līmeņa robežvērtību

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

IPI LOW ALARM (Trauksme:
zems IPI)*

IPI ir mazāks par zemāko
trauksmes līmeņa robežvērtību.

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska
palīdzība.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (Sistēma atiestatīta,
pārbaudiet iestatījumus)

Sistēma ir atiestatīta, un tā
atgriezīsies pie iestādes
noklusējuma iestatījumiem.

Atiestatiet savas trauksmes
līmeņa robežvērtības un citus
iestatījumus, lai tie atbilstu
novērojamam pacientam.

* IPI LOW ALARM (Trauksme: zems IPI) ir trauksmes signāls, kas paredzēts, lai ārstam norādītu, ka
pacienta stāvoklis ir mainījies. Ja tiek attēlots šis trauksmes signāls, jāizvērtē citu pacienta parametru
līmenis.
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Vidējas prioritātes trauksmes
16. tabula. Vidējas prioritātes trauksmes signāli

Ziņojums

Korektīvā darbība

Apraksts

CO2 ERROR (CO2 kļūda)

Ir notikusi darbības kļūda, kas
nepieļauj funkcijas CO2 darbību.

Sazinieties ar kompānijas Medtronic
apstiprinātu personālu.

SPO2 ERROR (SPO2
kļūda)

Ir notikusi darbības kļūda, kas
nepieļauj funkcijas SpO2 darbību.

Sazinieties ar kompānijas Medtronic
apstiprinātu personālu.

SpO2 SENSOR ERROR
(SpO2 sensora kļūda)

Ierīcei pievienotais SpO2 sensors
nedarbojas.

Sazinieties ar kompānijas Medtronic
apstiprinātu personālu.

PULSE NOT FOUND
(Pulss nav atrasts)

Pulss nav nosakāms.

Pacientam nekavējoties ir
nepieciešama medicīniska palīdzība.
Mainiet sensora atrašanās vietu uz
pacienta.

FILTERLINE
DISCONNECTED
(Sistēma FilterLine
atvienota)

Sistēma FilterLine™ nav
savienota ar ierīci.

Parādās tikai tad, ja ir iespējota
opcija Parameter Standby
(Parametru gaidīšana).
Ierīces CO2 pieslēgvietā ievietojiet
sistēmu FilterLine™.

SPO2 SENSOR
DISCONNECTED (SPO2
sensors atvienots)

SpO2 sensors nav savienots ar
ierīci.

Parādās tikai tad, ja ir iespējota
opcija Parameter Standby
(Parametru gaidīšana).
Ierīces SpO2 pieslēgvietā ievietojiet
SpO2 sensoru.

SpO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (SpO2 sensors
nav pievienots pacientam)

Sensors neatrodas uz pacienta.

Pareizi novietojiet sensoru uz
pacienta.

REPLACE SpO2 CABLE
(Nomainiet SpO2 kabeli)

SpO2 kabelis ir bojāts.

Nomainiet SpO2 kabeli.

FILTERLINE BLOCKAGE
(Sistēma FilterLine
bloķēta)

Sistēma FilterLine™ ir sapinusies
vai nosprostota.

Atvienojiet sistēmu FilterLine™ un
pievienojiet to atkārtoti. Pārbaudiet
elpceļu adapteri un, ja
nepieciešams, nomainiet sistēmu
FilterLine™.

BATTERY LOW (Zems
akumulatora uzlādes
līmenis)

Akumulatora uzlādes līmenis ir
zems un monitors drīz izslēgsies.

Pievienojiet monitoru maiņstrāvas
barošanai.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED
(Attālinātā sistēma
atvienota)

Capnostream™20p monitors vairs
nav savienots ar attālināto
sistēmu. Šis ziņojums tiek attēlots
tikai tad, ja to iespējo
saimniekdators. Šis ziņojums tiks
attēlots tā, kā tas ieprogrammēts
saimniekdatorā, un var atšķirties
no šeit minētā.

Pārbaudiet savienojumu ar attālināto
sistēmu.

Informatīvie ziņojumi
17. tabula. Informatīvie ziņojumi

Ziņojums

Apraksts

CLEARING FILTERLINE (Sistēmas FilerLine tīrīšana)

Sistēma FilterLine™ ir sapinusies vai
nosprostota ar ūdeni. Tiek attēlots tīrīšanas
laikā, līdz sistēma FilterLine™ tiek atbloķēta
vai tiek konstatēts bloķēšanas stāvoklis.

NO USB DEVICE FOUND (USB ierīce nav atrasta)

USB pieslēgvietai nav pievienota derīga
zibatmiņa.
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Trauksmes signālu veidi

Ziņojums

Apraksts

USB FLASH FULL (USB zibatmiņa ir pilna)

USB zibatmiņas ierīcē nav brīvas vietas.

USB TIME OUT (USB ierīces taimauts)

Saziņa ar USB ir apturēta, jo no USB ierīces
netiek saņemta atbildes reakcija.

SPO2 WEAK. REPOSITION SENSOR. (SPO2 vājš.
Pārvietojiet sensoru.)
SPO2 WEAK. TOO MUCH LIGHT. (SPO2 vājš. Pārāk
daudz gaismas.)
SPO2 WEAK. TRY EAR SENSOR. (SPO2 vājš.
Mēģiniet lietot auss sensoru.)
SPO2 WEAK. TRY NASAL SENSOR. (SPO2 vājš.
Mēģiniet lietot nazālo sensoru.)
SPO2 WEAK. TRY ADHESIVE SENSOR. (SPO2 vājš.
Mēģiniet lietot ar līmvielu apstrādātu sensoru.)
SPO2 WEAK. TRY USING HEADBAND (SPO2 vājš.
Mēģiniet lietot galvas lenti.)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO COLD. (SPO2 vājš.
Sensors pārāk auksts.)
SPO2 WEAK. CHECK BANDAGE. (SPO2 vājš.
Pārbaudiet stiprinājumu.)
SPO2 WEAK. NAIL POLISH? (SPO2vājš. Nagu laka?)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO TIGHT? (SPO2 vājš.
Sensors pārāk ciešs?)
SPO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE. (SpO2 vājš
traucējumu dēļ.)
SPO2 WEAK. CLEAN SENSOR SITE. (SPO2 vājš.
Notīriet sensora vietu.)

SpO2 modulis nosaka, ka pulss ir vājš, un
ierosina iespējamos iemeslus.

Klusie informatīvie ziņojumi
18. tabula. Klusie informatīvie ziņojumi

Ziņojums
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Apraksts

CO2 WARM UP (CO2 tiek uzsildīts)

CO2 modulis tiek sagatavots darbam.

CO2 READY (CO2 gatavs)

Pirms pirmā CO2 mērījuma pēc tam, kad ir pievienota sistēma
FilterLine™, un pirms tiek noteikta pacienta elpa, ziņojums CO2
READY (CO2 gatavs) nomaina ziņojumu CO2 WARM-UP (CO2
tiek uzsildīts).

CALIBRATION REQUIRED
(Nepieciešama kalibrācija)

CO2 kalibrācijai ir beidzies termiņš.

MAINTENANCE REQUIRED
(Nepieciešama apkope)

CO2 apkopei ir beidzies termiņš.

PERFORMING AUTOZERO
(Notiek automātiska nulles punkta
kalibrācija)

Monitors automātiski veic nulles punkta kalibrāciju.

USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS (Notiek USB datu
saziņa)

Notiek USB datu saziņa.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS* (Notiek RS-232 datu
saziņa)

Notiek RS-232 datu saziņa.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(USB datu saziņa pārtraukta)

USB datu saziņa ir pārtraukta.

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED (RS-232 datu saziņa
pārtraukta)

RS-232 datu saziņa ir pārtraukta.
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Parametru gaidīšanas režīms

Ziņojums

Apraksts

USB DEVICE FAILED (USB ierīces
kļūme)

Monitoram pievienotajai USB ierīcei ir darbības kļūda.

REPORT TRANSFER COMPLETE
(Datu pārsūtīšana pabeigta)

Datu pārsūtīšana ir pabeigta.

CO2 MONITORING HAS BEEN
OFF FOR HH:MM (CO2
monitorings ir izslēgts SS:MM)

Attēlo laiku stundās un minūtēs, cik ilgi režīmā PUMP OFF
(Sūknis izslēgts) sūknis ir bijis izslēgts.

DEMO MODE — PRERECORDED
DATA (Demonstrācijas režīms —
iepriekš ierakstīti dati)

Demonstrācijas režīms — iepriekš ierakstīti dati. Tiek attēlots
demonstrācijas režīma laikā, kad netiek attēlots neviens cits
ziņojums.

SPO2 LOW ALARM LIMIT: XX
(Zema SPO2 trauksmes
robežvērtība: xx)

Tiek attēlots, ja trauksmes signāla SpO2 Low (Zems SpO2)
robežvērtība ir iestatīta zemāk par 85%.

REMOTE SYSTEM CONNECTED*
(Attālinātā sistēma pievienota)

Capnostream™20p ir savienots ar attālināto sistēmu. Šis
ziņojums tiek attēlots tikai tad, ja to iespējo saimniekdators.
Šis ziņojums tiks attēlots tā, kā tas ieprogrammēts
saimniekdatorā, un var atšķirties no šeit minētā.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED* (Attālinātā
sistēma atvienota)

Capnostream™20p monitors vairs nav savienots ar attālināto
sistēmu. Šis ziņojums tiek attēlots tikai tad, ja to iespējo
saimniekdators. Šis ziņojums tiks attēlots tā, kā tas
ieprogrammēts saimniekdatorā, un var atšķirties no šeit minētā.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION (Nesaderīga
programmatūras versija)

Fails nav atrasts. Tiek attēlots iestādes noklusējuma iestatījumu
pārsūtīšanas laikā.

NO FILE FOUND (Fails nav atrasts)

Fails nav atrasts. Tiek attēlots iestādes noklusējuma iestatījumu
pārsūtīšanas laikā

A/hr REQUIRES 1 HOUR OF
DATA (A/hr nepieciešami dati par
vienu stundu) (ja pieejams)

A/hr nepieciešami dati par vienu stundu. A/hr netiek attēlots,
jo, lai aprēķinātu šo vērtību, nepieciešami dati par vienu stundu
un tie vēl nav pieejami

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ODI nepieciešami dati par vienu
stundu) (ja pieejams)

ODI nepieciešami dati par vienu stundu. ODI netiek attēlots,
jo, lai aprēķinātu šo vērtību, nepieciešami dati par vienu stundu
un tie vēl nav pieejami

CO2 STANDBY (CO2 gaidīšana)

CO2 gaidīšanas režīms ir aktivizēts.

SpO2 STANDBY (SpO2 gaidīšana)

SpO2 gaidīšanas režīms ir aktivizēts.

NO BATTERY INSTALLED (Nav
uzstādīts akumulators)

Ierīcei nav uzstādīts akumulators

* Izmantojot ar attālināto sistēmu, šis ziņojums tiks attēlots tā, kā tas ieprogrammēts saimniekdatorā, un var
atšķirties no šeit minētā. Saimniekdators var arī piedāvāt ziņojumu, kas tiks attēlots, pārtraucot saziņu.

Parametru gaidīšanas režīms
Kapnogrāfijai un pulsa oksimetrijai monitorā pieejama opcija, kas atsevišķam parametram nodrošina gaidīšanas
režīmu. Izmantojot šo režīmu, nepieciešamības gadījumā lietotājs var aktivēt režīmu Parameter Standby
(Parametru gaidīšanas režīms). Šīs opcijas mērķis ir iespējot situāciju, kurā ierīce norādīs trauksmes signālu,
kad paraugu līnija/sensors ir atvienots no ierīces, bet pēc nepieciešamības ļauj lietotājam izslēgt šo opciju.
Iespējamās opcijas ir norādītas tālāk.
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Parametru gaidīšanas režīms

Noklusējums: Standarta
monitorings

1. DARBĪBA
Iestādes noklusējuma
iestatījumos

Turpināt standarta monitoringu: Kamēr notiek
C02 paraugu līnijas vai Sp02 sensora
atvienošana, tikai ekrāna ziņojums, un
kamēr notiek Sp02 sensora atvienošana no
pacienta, vidējas prioritātes skaņas
trauksmes signāls un ekrāna ziņojums

Iespējot parametru
gaidīšanas režīmu

2. DARBĪBA
Aktivizēt, 2 sekundes turot
nospiestu trauksmes
signāla klusuma taustiņu
monitora priekšpusē

Neaktivizēt parametru
gaidīšanas režīmu
kapnogrāfijai: kamēr
notiek C02 paraugu
līnijas atvienošana,
skaņas trauksmes
signāls un ekrāna
ziņojums

Aktivizēt režīmu
Parameter Standby
(Parametru gaidīšana)
kapnogrāfijai: kamēr
notiek C02 paraugu
līnijas atvienošana,
tikai ekrāna
ziņojums

Neaktivizēt parametru
gaidīšanas režīmu
pulsa oksimetrijai:
kamēr notiek Sp02
sensora atvienošana
no ierīces vai
pacienta, skaņas
trauksmes signāls
un ekrāna ziņojums

Aktivizēt parametru
gaidīšanas režīmu
pulsa oksimetrijai:
kamēr notiek Sp02
sensora atvienošana
no ierīces vai
pacienta, tikai ekrāna
ziņojums

Režīmā Standard Mode (Standarta režīms) (kad nav iespējots režīms Parameter Standby (Parametru gaidīšana))
sistēmas FilterLine™ vai SpO2 sensora/pagarinājuma kabeļa noņemšana no ierīces izraisīs ziņojuma (attiecīgi
FILTERLINE DISCONNECTED (Sistēma FilterLine atvienota) vai SpO2 SENSOR DISCONNECTED
(SpO2 sensors atvienots)) parādīšanu ekrānā, bet neatskanēs neviens trauksmes signāls. SpO2 sensora
noņemšana no pacienta izraisīs skaņas signāla atskaņošanu un ekrāna ziņojuma parādīšanu. Pēc noklusējuma
režīms Parameter Standby (Parametru gaidīšana) ir atspējots.
Ja režīms Parameter Standby (Parametru gaidīšana) ir iespējots un sistēma FilterLine™ ir pievienota un pēc tam
atvienota no ierīces, tiks atskaņots vidējas prioritātes trauksmes signāls FILTERLINE DISCONNECTED
(Sistēma FilterLine atvienota). Līdzīgi, ja pulsa oksimetrijas sensors/pagarinājuma kabelis ir pievienots un pēc
tam atvienots no ierīces, tiks atskaņots vidējas prioritātes trauksmes signāls SPO2 SENSOR
DISCONNECTED (SpO2 sensors atvienots). Šī trauksmes signāla mērķis ir nepieļaut neautorizētu sistēmas
FilterLine™/SpO2 sensora atvienošanu no ierīces, ko, iespējams, var veikt pacients vai pacienta viesi.
Ja režīms Parameter Standby (Parametru gaidīšana) ir iespējots un SpO2 sensors tiek atvienots no pacienta,
tiks atskaņots trauksmes signāls un ekrānā parādīsies ziņojums tāpat kā režīmā Standard (Standarts).
Režīms Parameter Standby (Parametru gaidīšana) tiek iespējots vienumā SYSTEM>SERVICE>Enter Service
password>INST DEFAULTS>MONITOR> (Sistēma>Apkope>Ievadīt apkopes paroli>Iestādes noklusējuma
iestatījumi>Monitors), iestatot režīmu PARAMETER STANDBY MODE (Parametru noklusējuma režīms)
kā ENABLED (Iespējots). Dodieties atpakaļ uz ekrānu Home (Sākums), noklikšķinot uz
BACK>BACK>HOME (Atpakaļ>Atpakaļ>Sākums).
Tomēr var būt situācijas, kurās ārsts vēlas izmantot režīmu Parameter Standby (Parametru gaidīšana), taču
nevēlas, lai šie trauksmes signāli tiktu atskaņoti, atvienojoties sistēmai FilterLine™ vai SpO2 sensoram, jo ārsts
ir autorizējis atvienošanu. Šajos gadījumos monitors nodrošina iespēju, veicot šīs darbības, vienam vai abiem
parametriem iestatīt gaidīšanas režīmu.
Kad režīms Parameter Standby (Parametru gaidīšana) ir iespējots iestādes noklusējuma iestatījumos,
to iespējams aktivizēt, veicot tālāk norādītās darbības.
1. Atvienojiet sistēmu FilterLine™ un/vai SpO2 sensoru no ierīces vai atvienojiet SpO2 sensoru no pacienta.
Piezīme. Kapnogrāfijas parametru gaidīšanas režīmu iespējams aktivēt tikai tad, ja tajā brīdī tiek
atskaņots trauksmes signāls FilterLine™ Disconnected (Sistēma FilterLine™ atvienota) vai ja
kopš ierīces ieslēgšanas tai vēl nav bijusi pievienota sistēma FilterLine™. Līdzīgi pulsa
oksimetra parametru gaidīšanas režīmu iespējams aktivizēt tikai tad, ja tajā brīdī tiek
atskaņots trauksmes signāls SpO2 Sensor Disconnected (SpO2 sensors atvienots) vai SpO2
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Sensor Not on Patient (SpO2 sensors nav pievienots pacientam), vai ja kopš ierīces
ieslēgšanas tai vēl nav bijis pievienots SpO2 sensors vai noteikts pulss.
Piezīme. Kapnogrāfijas parametru gaidīšanas režīmu nav iespējams aktivēt, ja konkrētajā brīdī
monitors veic pacienta monitoringu, izmantojot kapnogrāfiju. Līdzīgi pulsa oksimetra
parametru gaidīšanas režīmu nav iespējams aktivēt, ja konkrētajā brīdī monitors veic
pacienta monitoringu, izmantojot pulsa oksimetriju.

2. Lai aktivētu režīmu Parameter Standby (Parametru gaidīšana), 2 sekundes vai ilgāk turiet nospiestu
trauksmes signāla klusuma pogu, kas atrodas priekšējā paneļa apakšpusē (
). Līknes laukā (ja līknes
lauks ir pieejams) un ziņojuma laukā tagad tiks attēlots jauns ziņojums CO2 STANDBY (CO2 gaidīšana)
un/vai SPO2 STANDBY (SPO2 gaidīšana) (pēc nepieciešamības). (Tas ir papildus attiecīgi trauksmes
signāliem FILTERLINE DISCONNECTED (Sistēma FilterLine atvienota) vai SPO2 SENSOR
DISCONNECTED (SPO2 sensors atvienots), vai SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2 sensors nav
pievienots pacientam), kuri joprojām būs redzami līknes un ziņojumu laukos.)
Piezīme. Īsi nospiežot pogu Alarm Silence (Trauksmes signāla klusums), tāpat kā iepriekš,
visi dzirdamie trauksmes signāli tiks īslaicīgi (uz 2 minūtēm) izslēgti.

3. Kad parametru gaidīšana ir aktivēta, notiks tālāk norādītās darbības. Šajā režīmā CO2 un/vai SpO2 trauksmes
signāli neeksistē, tātad netiks atskaņoti skaņas trauksmes signāli, Capnostream™20p priekšējā panelī netiks
ieslēgta mirgojoša dzeltena gaismas diode, šie trauksmes signāli netiks saglabāti nevienā datu saglabāšanas
metodē un šie trauksmes signāli netiks nosūtīti uz centrālajām stacijām, medmāsas izsaukuma indikatoriem utt.
4. Lai vienlaikus piekļūtu abu parametru gaidīšanas režīmiem, ievadiet tos vienu pēc otra vai, lai tos ievadītu
vienlaikus, nospiediet pogu Alarm Silence (Trauksmes signāla klusums) (
) brīdī, kad sistēma
FilterLine™ ir atvienota un SpO2 sensors nav pievienots pacientam vai ierīcei.
Lai izietu no kapnogrāfijas parametru gaidīšanas režīma, atkārtoti pievienojiet sistēmu FilterLine™. Lai izietu
no pulsa oksimetrijas parametru gaidīšanas režīma, SpO2 sensoru atkārtoti pievienojiet pacientam un ierīcei.
(Tādējādi, ja lietotājs nezina, ka monitors atrodas režīmā Parameter Standby (Parametru gaidīšana), monitoram
pievienojot sistēmu FilterLine™ vai pacientam pievienojot SpO2 sensoru, monitors izies no režīma Parameter
Standby (Parametru gaidīšana) un atsāks monitoringu.)
19. tabula. Ziņojumu un trauksmes signālu stāvoklis dažādās parametru gaidīšanas situācijās

Funkcija

Stāvoklis, kad režīms Stāvoklis, kad režīms
Parameter Standby
Parameter Standby
(Parametru gaidīšana) (Parametru gaidīšana)
ir atspējots
ir iespējots, bet nav
aktivēts

Stāvoklis, kad režīms
Parameter Standby
(Parametru gaidīšana)
ir iespējots un ir aktivēts

Ekrāna ziņojums FilterLine™
disconnected (Sistēma
FilterLine™ atvienota)
(no ierīces)/Ekrāna ziņojums
SpO2 sensor disconnected
(SpO2 sensors atvienots)
(no ierīces)

Jā

Jā

Jā

Trauksmes ziņojums
FilterLine™ disconnected
(Sistēma FilterLine™
atvienota) (no ierīces)/
Trauksmes ziņojums SpO2
sensor disconnected (SpO2
sensors atvienots)
(no ierīces)

Nē

Jā

Nē
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Trauksmes signāla klusums

Funkcija

Stāvoklis, kad režīms Stāvoklis, kad režīms
Parameter Standby
Parameter Standby
(Parametru gaidīšana) (Parametru gaidīšana)
ir atspējots
ir iespējots, bet nav
aktivēts

Stāvoklis, kad režīms
Parameter Standby
(Parametru gaidīšana)
ir iespējots un ir aktivēts

Vidējas prioritātes skaņas
trauksmes signāls SpO2
Sensor not on Patient (SpO2
sensors nav pievienots
pacientam)

Jā

Jā

Nē

Ekrāna ziņojums SpO2
Sensor not on Patient (SpO2
sensors nav pievienots
pacientam)

Jā

Jā

Jā

Ziņojums CO2 Standby (CO2
gaidīšana)/ziņojums SpO2
Standby (SpO2 gaidīšana)

Nē

Nē

Jā

Augstas prioritātes (pacienta)
trauksmes signāli

Jā

Jā

Nē (ja parametrs atrodas
gaidīšanas režīmā)

Mirgojošas sarkanas un
dzeltenas gaismas diodes uz
Capnostream™20p priekšējā
paneļa augstas prioritātes
(pacienta) trauksmes signālu
laikā

Jā

Jā

Nē, ja parametrs atrodas
gaidīšanas režīmā (tā kā augstas
prioritātes [pacienta] trauksmes
signāli, kas ir saistīti ar gaidīšanā
esošo parametru, šajā gadījumā
neeksistē)

Augstas prioritātes (pacienta)
trauksmes signālu
saglabāšana vai pārsūtīšana
uz attālinātām stacijām

Jā

Jā

Nē, ja parametrs atrodas
gaidīšanas režīmā (tā kā augstas
prioritātes [pacienta] trauksmes
signāli, kas ir saistīti ar gaidīšanā
esošo parametru, šajā gadījumā
neeksistē)

Trauksmes signāla klusums
Lai īslaicīgi apklusinātu/atspējotu trauksmes signālu, nospiediet trauksmes signāla pogu.

.

Nospiežot trauksmes signāla klusuma pogu, visi trauksmes signāli tiek apklusināti uz 2 minūtēm. Šī darbība
attiecas gan uz tiem trauksmes signāliem, kas jau skan, gan uz tiem trauksmes signāliem, kas varētu atskanēt
2 minūšu laikā. 2 minūšu trauksmes signāla klusumu iespējams atcelt, ja otro reizi tiek nospiesta trauksmes
signāla klusuma poga.
Vizuālie trauksmes signāli joprojām tiek attēloti. Kamēr trauksmes signāla klusuma periods ir aktīvs, ekrānā
tiek attēlots zvaniņš, kuram pāri atrodas krustotas pārtrauktas līnijas (
). Ja iestādes iestatījumos skaņas
trauksmes signāli ir pastāvīgi atspējoti, tiek attēlots simbols ar zvaniņu, kuram pāri pārkrustotas divas
nepārtrauktas līnijas ( ).
Ja vienumā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) ir iestatīts pastāvīgais trauksmes signāla
klusums (noklikšķinot uz SYSTEM>SERVICE>Input Service password>INST DEFAULTS>AUDIO
ALARM VOLUME >AUDIO OFF (Sistēma>Apkope>Ievadiet apkopes paroli>Iestādes noklusējuma
iestatījumi>Trauksmes signāla skaļums>Skaņa izslēgta), skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumu
mainīšana 132. lpp.), izmantojot šo trauksmes signāla klusuma pogu ( ), netiks iestatīts pastāvīgs trauksmes
signāla klusums. Tā vietā, ja vienumā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) ir iestatīts
pastāvīgais trauksmes signāla klusums, šī poga neietekmēs trauksmes signāla klusumu, un, nospiežot to,
atskanēs nepareizā taustiņa signāls. Ja ir iestatīts pastāvīgais trauksmes signāla klusums, periodiski mirgos
zvaniņa ikona ( ).
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Trauksmes signālu robežvērtību mainīšana

BRĪDINĀJUMS. Trauksmes signālu skaņu nedrīkst izslēgt, kamēr neesat pārliecinājies, ka pacients tiek
novērots, izmantojot citus līdzekļus.

Trauksmes signālu robežvērtību mainīšana
Trauksmes signālu robežvērtības atšķiras pacientiem Adult/Pediatric (Pieaugušie/pediatrijas pac.)
(pieaugušajiem un visiem pediatrijas pacientiem) un Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie). Katrs trauksmes
signālu komplekts tiek iestatīts atsevišķi.
Trauksmes signālu robežvērtības iespējams mainīt pacienta ar augstu prioritāti (steidzamajiem) un brīdinājuma
trauksmes signāliem ekrānā Alarm Limits (Trauksmes signālu robežvērtības). Ekrānam Alarm Limits
(Trauksmes signālu robežvērtības) iespējams piekļūt, izmantojot ekrānu Alarm Review (Trauksmes signālu
pārskats). Ekrānā Alarm Limits (Trauksmes signālu robežvērtības) iespējams iespējot vai atspējot brīdinājuma
trauksmes signālus. (Ja brīdinājuma trauksmes signāli ir atspējoti, kolonnā Caution Alarm (Brīdinājuma
trauksmes signāls) vērtības tiks pelēkotas.) Robežas iespējams arī atiestatīt iestatījumos Institutional Default
(Iestādes noklusējuma iestatījumi), izmantojot šajā ekrānā esošo pogu DEFAULT RESET (Noklusējuma
iestatījumu atiestatīšana).
Piezīme. Vidēs, kurās ir liels augstums virs jūras līmeņa, EtCO2 vērtības var būt zemākas par tām,
kas tiek novērotas vietās, kas atrodas jūras līmenī, kā to apraksta Daltona daļējo spiedienu
likums. Ja monitors tiek izmantots vidēs, kurās ir liels augstums virs jūras līmeņa, ieteicams
atbilstoši pielāgot EtCO2 trauksmes signāla iestatījumus.

30. attēls. Trauksmes signālu robežvērtību ekrāns

 TRAUKSMES SIGNĀLU ROBEŽVĒRTĪBU MAINĪŠANA
1. Atveriet ekrānu Alarm Limits (Trauksmes signālu robežvērtības), ekrāna Alarm Review (Trauksmes signālu
pārskats) apakšmalā esošajā joslā Menu (Izvēlne) atlasiet pogu ALARM LIMITS (Trauksmes signālu
robežvērtības).
2. Lai mainītu iestatījumu, izmantojot vadības pogu, ritiniet līdz atsevišķam robežvērtības iestatījumam. Lai
atlasītu iestatījumu, noklikšķiniet uz vadības pogas, tad, lai atlasītu jaunu vērtību, pagrieziet vadības pogu.
Lai iestatītu jauno vērtību, vēlreiz noklikšķiniet uz vadības pogas.
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3. Lai iespējotu brīdinājuma trauksmes signālus, izmantojot vadības pogu, ekrānā noklikšķiniet uz pogas
CAUTION ENABLE (Brīdinājums iespējots). Tagad brīdinājuma trauksmes signāla robežvērtības būs
aktīvas, un tās šajā ekrānā iespējams mainīt tāpat kā pacienta ar augstu prioritāti (steidzamo) trauksmes
signālu robežvērtības. Iespējojot brīdinājuma trauksmes signālus, poga CAUTION ENABLE (Brīdinājums
iespējots) tiks mainīta uz pogu CAUTION DISABLE (Brīdinājums atspējots), un, noklikšķinot uz pogas
CAUTION DISABLE (Brīdinājums atspējots), brīdinājuma trauksmes signāli tiks atspējoti.
4. Lai atlasītu vienumu HOME (Sākums), izmantojiet vadības pogu un, lai atgrieztos ekrānā Home (Sākums),
vēlreiz noklikšķiniet uz vadības pogas.
Ja trauksmes signāla augšējā robeža tiks tuvināta trauksmes signāla apakšējai robežai, tā, ja nepieciešams, tiks
samazināta, lai starp augšējo un apakšējo trauksmes signāla robežu saglabātu vismaz 5 vienību starpību. Šāda
veida pielāgojums izraisa trauksmes signāla apakšējās robežas vērtības krāsas maiņu, lai būtu redzams, ka tā ir
aktīva. Līdzīgi, ja trauksmes signāla apakšējā robeža tiks tuvināta trauksmes signāla augšējai robežai, tā, ja
nepieciešams, tiks samazināta, lai starp augšējo un apakšējo trauksmes signāla robežu saglabātu vismaz
5 vienību starpību. Šāda veida pielāgojums izraisa trauksmes signāla augšējās robežas vērtības krāsas maiņu,
lai būtu redzams, ka tā ir aktīva.
Trauksmes signāls tiks aktivēts, ja mērījums pārsniedz augšējās robežas vērtību vai ir mazāks par apakšējās
robežas vērtību, ne tikai gadījumos, kad šīs vērtības tiek sasniegtas.
Izslēdzot monitoru, trauksmes signāla robežvērtībām tiks atiestatītas to rūpnīcas noklusējuma vērtības. Lai
izmaiņas būtu pastāvīgas, izmantojiet režīmu Service (Apkope), trauksmes signālu robežām mainot iestatījumus
Institutional Settings (Iestādes iestatījumi) (skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumi 132. lpp.).
Piezīme. Ja tiek izmantoti dažādi trauksmes signālu sākotnējie iestatījumi vienādām vai atšķirīgām
iekārtām, kas atrodas vienā apvidū, var rasties potenciāli draudi.
Piezīme. Ja SpO2 trauksmes signāla robežvērtība ir iestatīta zemāk par 85%, ziņojums SpO 2 LOW
ALARM LIMIT: xx (Zema SpO2 trauksmes signāla robežvērtība: xx) tiks attēlots galvenes
laukā, norādot SpO2 trauksmes signāla robežvērtības līmeni LOW (Zems).

Trauksmes signālu iestatījumu pārbaudīšana
Lai pārbaudītu trauksmes signālu NO BREATH (Nav elpošanas), nodrošiniet ierīcē normālas elpošanas
attēlojumu. Kad tiek attēlota normāla elpošana, lai radītu situāciju, kad nav elpošanas, no pacienta mutes
izņemiet parauga līniju. Ierīcei tagad vajadzētu attēlot trauksmes signālu NO BREATH (Nav elpas).
Lai pārbaudītu pulsa oksimetrijas trauksmes signālu SENSOR NOT ON PATIENT (Sensors nav pievienots
pacientam), nodrošiniet, ka monitorā tiek attēlotas SpO2 vērtības. Kad tiek attēlotas SpO2 vērtības, atvienojiet
sensoru no testa subjekta, lai radītu trauksmes stāvokli SENSOR NOT ON PATIENT (Sensors nav pievienots
pacientam). Tagad monitoram būtu jāattēlo trauksmes signāls SENSOR NOT ON PATIENT (Sensors nav
pievienots pacientam).

SPO2 trauksmes signāli un SatSeconds
Lai palīdzētu mazināt aplamu SpO2 trauksmes signālu skaitu un biežumu, Capnostream™20p izmanto
kompānijas Nellcor™ tehnoloģiju SatSeconds. Šī tehnoloģija darbojas ar SpO2 sarkanajām steidzamo trauksmes
signālu robežvērtībām, nevis ar dzeltenajām brīdinājuma signālu robežvērtībām.
Novērojot skābekļa piesātinājuma augšējo un apakšējo trauksmes signāla robežu, trauksmes signāli tiek
ierosināti, ja viena no šīm robežām tiek pārkāpta pat par vienu procentpunktu. Standarta trauksmes signāla
pārvaldībā, kad %SpO2 līmenis pārsniedz trauksmes signāla līmeni, atskan trauksmes signāls.
Ja nav vēlami tik bieži trauksmes signāli, tos iespējams novērst, izmantojot kompānijas Nellcor™ metodi
SatSeconds. Izmantojot šo metodi, augšējā un apakšējā trauksmes līmeņa robeža tiek iestatīta tāpat kā parastajā
trauksmes signālu pārvaldībā. Tāpat arī iespējams iestatīt SatSeconds robežvērtību, lai trauksmes signāla ietvaros
tiktu ņemta vērā ne tikai %SpO2 trauksmes signāla robežvērtības pārkāpšana, bet arī laiks, kurā pacienta %SpO2
rādījums atrodas virs vai zem robežvērtības.
Aprēķina metode ir norādīta tālāk.
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SatSeconds tiek aprēķināts, reizinot procentpunktu, par cik procentpunktiem %SpO2 vērtība atrodas ārpus
trauksmes signālu robežas, skaitu ar sekunžu skaitu, kuras %SpO2 vērtība atrodas ārpus šīs robežas.
To iespējams aprakstīt ar šādu vienādojumu:
Punkti x sekundes = SatSeconds
Kur:
Punkti = %SpO2 procentpunkti, kas pārsniedz robežvērtību
Sekundes = sekunžu skaits, kuras %SpO2 vērtība paliek šajā punktā, pārsniedzot robežvērtību.
Pieņemot, ka SatSeconds robežas iestatījums ir 50 un SpO2 trauksmes signāla robežvērtības līmenis LOW
(Zems) ir iestatīts kā 90, trauksmes signāla atbildes laiks ir aprakstīts un ilustrēts tālāk.
Šajā piemērā %SpO2 nokrīt līdz 88 (2 punkti) un paliek tādā līmenī 2 sekundes
(2 punkti x 2 sekundes = 4 SatSeconds).
Tad %SpO2 vērtība samazinās līdz 86 uz 3 sekundēm un tad līdz 84 uz 6 sekundēm.
SatSeconds rezultāts ir šāds:
%SpO2 sekundes SatSeconds
2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Kopējais SatSeconds = 52
Pēc aptuveni 10,9 sekundēm atskanēs SpO2 trauksmes signāls, jo tiks pārsniegts lielums 50 SatSeconds
(skatiet bultiņu tālāk redzamajā attēlā).

Piesātinājuma līmeņi ir mainīgi, nevis vairākas sekundes paliek nemainīgi. Bieži %SpO2 līmeņi mainās virs un
zem trauksmes signāla robežas, vairākas reizes atkārtoti nonākot diapazonā, kurā nav trauksmes.
Šādu svārstību laikā Capnostream™20p integrē %SpO2 punktu skaitu, gan negatīvos, gan pozitīvos, līdz tiek
sasniegta vai nu SatSeconds robežvērtība (SatSeconds laika iestatījums), vai %SpO2 līmenis atgriežas normālajā
diapazonā un tur paliek.
SatSeconds trauksmes signāla attēlojums
SatSeconds tiek attēlots monitora ekrāna laukā SpO2. Ja opcija SatSeconds ir iespējota un SpO2 rādījums ir mazāks
par minimālo vērtību, tiks sākta SatSeconds atskaite. Ja tiek sasniegta SatSeconds robeža, tiek atskaņots trauksmes
signāls un attēlotā %SpO2 skaitliskā vērtība mirgo. Tāpat kā standarta trauksmes signāla pārvaldībā, trauksmes
signālu iespējams apklusināt, nospiežot pogu ALARM SILENCE (Trauksmes signāla klusums) (
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Trauksmes līmeņa robežvērtības — rūpnīcas noklusējuma iestatījumi
Trauksmes signālu robežvērtību rūpnīcas noklusējuma iestatījumi pacientiem Adult (Pieaugušie) un Neonatal
(Jaundzimušie) ir norādīti sadaļā 32. tabula. Trauksmes signālu/indikatoru robežvērtību rūpnīcas noklusējuma
iestatījumi 135. lpp.
Pēc noklusējuma brīdinājuma trauksmes signāli ir atspējoti.
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10. nodaļa

Tendenču lietošana
Ievads
Tendenču attēlojuma ekrāni
Grafiskā tendenču attēlojuma ekrāns
Tabulārais tendenču attēlojuma ekrāns
Tendenču parametru izvēle
Svarīgas piezīmes par tendenču pārskatiem
Noteiktu notikumu izskats ekrānā Trend Data (Tendenču dati)
Grafiskā tendenču ekrāna izmantošana pacientu monitoringa veikšanā
Tendenču datu drukāšana
Tendenču atmiņas dzēšana
Tendenču konfigurācija

Ievads
Capnostream™20p glabā pacienta datus, kas monitoringa laikā nodrošina detalizētu informāciju par pacienta vēsturi.
Tendenču attēlojumā iespējams pārlūkot pacienta vēsturi kā daļu no medicīniskās analīzes, kas palīdz pacienta
izvērtējumā.
Iestāde var definēt tendenču glabāšanai šādus lielumus: 12 stundas datu 5 sekunžu izšķirtspējā, 24 stundas datu
10 sekunžu izšķirtspējā vai 72 stundas datu 30 sekunžu izšķirtspējā. Kad tendenču atmiņas glabātuve sasniedz
maksimālo kapacitāti, jaunie dati tiks pārrakstīti pār datiem, kas saglabāti tendenču datu uzkrāšanas sākumā.
Tendenču dati saglabā šādus parametrus.

•
•

Time (Laiks), Date (Datums), EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI (ja pieejams)
Sarkanie augstas prioritātes (steidzamie) trauksmes signāli un dzeltenie brīdinājuma trauksmes
signāli

•

Aprīkojuma izraisīti notikumi, piemēram, CLEARING FILTERLINE (Sistēma FilterLine tiek
tīrīta), un citi ar monitoru saistītie ziņojumi.

•
•
•

Lietotāja ievadītus notikumu marķierus kopā ar visu notikumu apzīmējumiem.
Apzīmējumu CASE START (Lietas sākums), kas norāda lietas sākumu
Trauksmes signālu notikumu skaits (visiem sarkanajiem augstas prioritātes (steidzamajiem) un
dzeltenajiem brīdinājuma trauksmes signāliem)

Ievērojiet, ka ekrānos Trend (Tendences) vai izdrukās netiek attēloti indeksi A/hr un ODI (pat ja ir pieejami).
Rādītāji A/hr un ODI tiek ierakstīti, un tos iespējams apskatīt ekrānā un izdrukā Apnea and O2 Desaturation
Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats). Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apnoju un O2
nepiesātinājuma pārskats 97. lpp.
Piezīme. Pirms izslēgšanas vai pirms pacienta lietas izbeigšanas ir ļoti ieteicams tendenču informāciju
lejupielādēt USB ierīcē, lai izveidotu tendenču datu dublējumkopiju.

Datu saglabāšanas biežuma izšķirtspēju var mainīt tikai ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma
iestatījumi) (skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumi 132. lpp.).
Piezīme. Ja tiek mainīti izšķirtspējas iestatījumi, tiks dzēsti atmiņā iepriekš saglabātie tendenču dati.

Tendenču datus iespējams skatīt monitorā, drukāt un lejupielādēt, izmantojot RS-232 savienojumu vai USB
zibatmiņas ierīci, lai tālākai analīzei tos pārsūtītu uz datoru. Ja vēlaties vēlāk uz šiem datiem atsaukties, pirms
monitora izslēgšanas ir ieteicams tendenču datus lejupielādēt, lai nodrošinātu dublējumkopiju.
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Ja pacients tiks novērots ilgāku laika periodu, nekā ir iespējams saglabāt monitora atmiņā, ieteicams regulāri
lejupielādēt pacienta datus, izmantojot USB saskarni, kā aprakstīts sadaļā 12. nodaļā Pacienta datu lejupielāde
107. lpp.

Tendenču attēlojuma ekrāni
Tendenču dati tiek attēloti divos dažādos formātos — grafiskā un tabulārā. Ekrāns Graphical Trend
(Tendences grafiski) ļauj pārskatīt pacienta datus ilgākā laika skalā (vienlaikus 2, 4 vai 12 stundas) un ritināt pa
datiem, aplūkojot modeļus, noteiktus notikumus vai trauksmes signālus.
Kad esat atradis interesējošos datus, iespējams tuvināt noteiktu notikumu vai, izmantojot ekrānu Tabular Trend
(Tabulārs tendenču ekrāns), aplūkot ziņojumus. Ekrānā Tabular Trend (Tabulārs tendenču ekrāns) dati tiek
attēloti viegli lasāmā tabulas formātā.
Lai mainītu ekrānos Trend (Tendence) attēloto parametru secību, skatiet sadaļu Parametru secības mainīšana
tendenču attēlojumā 137. lpp.

Grafiskā tendenču attēlojuma ekrāns
 EKRĀNA GRAPHICAL TREND DISPLAY (GRAFISKAIS TENDENČU ATTĒLOJUMS) APLŪKOŠANA
1. Ekrānā Home (Sākums) izmantojiet vadības pogu, lai ekrāna apakšmalas izvēlnes joslā izvēlētos pogu
TREND (Tendence). Tiek parādīts ekrāns Graphical Trend (Tendences grafiski), kas redzams 31. attēls.
Grafiskais tendenču attēlojums tālāk.

Kursora
atrašanās
vietas laiks un
datums

Dzeltenā
kursora līnija

Tālummaiņas
līmenis

Reāllaika
pacienta
dati

Pacienta dati,
kas parādās
kursora
atrašanās
vietā
Notikuma
indikators

31. attēls. Grafiskais tendenču attēlojums

2. Ņemiet vērā, ka ekrānos Trend (Tendence) tiek attēlota gan tendenču informācija (aprakstīta tālāk),
gan reāllaika pacienta skaitliskie dati, kas tiek attēloti ekrāna labajā pusē. Tendenču dati attēlo tendenču
atmiņas vēsturiskos datus. Kad ekrāns tiek atvērts pirmo reizi, kursora līnija tiek parādīta grafiskā attēlojuma
vidū, kas ir atainoto datu viduspunkts. Kreisajā pusē tiek attēloti pacienta dati laika punktā, kuru norāda
kursors. Detalizēta informācija par grafisko tendenču attēlojumu tiek aprakstīta nākamajā sadaļā.
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Grafiskais tendenču attēlojums
Ekrāna centrā tiek parādīts grafisks tendenču attēlojums. Augšējos divos grafikos tiek attēlota kapnogrāfijas
datu vēsturiskā tendence: etCO2 baltā krāsā un elpošanas ritma vērtības — zilā krāsā. Līdzīgi — divos vidējos
grafikos tiek attēloti pacienta pulsa oksimetrijas vēsturiskie dati: SpO2 dati ir rozā krāsā un pulsa ātruma
vērtības ir zaļā krāsā. Apakšējā grafikā IPI vērtības tiek attēlotas oranžā diagrammā.
Ekrāna kreisajā pusē tiek attēloti kursora atrašanās vietas datuma un laika pacienta vēsturiskie dati. Tiek attēlots
precīzs kursora atrašanās vietas ierakstītais datums un laiks.

•

Tālummaiņas līmenis. Izmantojot taustiņu ZOOM (Tālummaiņa), šo vienumu iespējams iestatīt
kā 2, 4 vai 12 stundas

•

Dzeltenā kursora līnija. Atlasot opciju SCROLL (Ritināt), vertikālā dzeltenā līnija tiek attēlota
visos četros grafikos, un to iespējams pārvietot, izmantojot vadības pogu. Kursora līnija attēlo
pašreizējo atrašanās vietu tendenču datos, kuras precīzs datums un laiks tiek norādīts sarakstā zem
galvenes CURSOR LOCATION (Kursora atrašanās vieta), kas atrodas netālu no ekrāna augšējās
kreisās puses, kā redzams šeit: 31. attēls. Grafiskais tendenču attēlojums 88. lpp.

•

Trauksmes signāla indikators: platas, vertikālas, sarkanas līnijas (sarkanajiem steidzamajiem
trauksmes signāliem) un dzeltenas līnijas (dzeltenajiem brīdinājuma trauksmes signāliem),
kas var tikt atainotas četros grafikos, attēlojot trauksmes signāla notikuma laiku. Sarkanā līnija
EtCO2, SpO2, RR un PR trauksmes signāliem tiek zīmēta cauri noteiktā parametra līknes
attiecīgajam grafikam. Trauksmes signāla NO BREATH (Nav elpošanas) gadījumā sarkanā
līnija tiek attēlota cauri abiem grafikiem — gan EtCO2, gan RR. Detalizētu informāciju par
reālo trauksmes signālu ir iespējams apskatīt attēlotajā ekrānā Tabular Trend (Tendences
tabulāri), kas aprakstīts sadaļā Tabulārais tendenču attēlojuma ekrāns 91. lpp.

•

Notikuma indikators: mazā, vertikālā līnija rozā krāsā, kas tiek parādīta grafika apakšdaļā
un attēlo notikuma reģistrācijas laiku. Reālo notikumu ir iespējams apskatīt attēlotajā ekrānā
Tabular Trend (Tendences tabulāri), kas aprakstīts sadaļā Tabulārais tendenču attēlojuma
ekrāns 91. lpp.

Vienumā Menu Bar (Izvēlnes josla) iespējams atlasīt tālāk norādītās vadīklas, kas paredzētas grafisko tendenču
skatīšanai.

•

TABULAR (Tabulārs) — pārslēdz attēlojuma veidu no Graphical (Grafisks) uz Tabular
(Tabulārs) (tendenču attēlojumā Tabular (Tabulārs) šī vadīkla tiek mainīta, lai attēlotu veidu
Graphical (Grafisks)). Tabulārā tendenču attēlojuma skaidrojumu skatiet sadaļā Tabulārais
tendenču attēlojuma ekrāns 91. lpp.

•

SCROLL (Ritināt) — ļauj ritināt pa pacienta datiem. Kursora atrašanās vietas datums un laiks
tiek norādīti vienumā CURSOR LOCATION (Kursora atrašanās vieta).

•
•

ZOOM (Tālummaiņa) — ļauj palielināt vai samazināt aplūkojamo laika segmentu.

•

ALARM LIMITS (Trauksmes signālu robežvērtības) — attēlo ekrānu Alarm Limits (Trauksmes
robežvērtības), kurā iespējams redzēt iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainīt tos.

PRINT TREND (Drukāt tendenci) — nodrošina ekrānā noteiktajā brīdī redzamā tendenču
attēlojuma izdruku.

Ritināšanas un tālummaiņas vadīklu izmantošana
Ir vairāki veidi, kā pacienta datu izmeklēšanai iespējams izmantot ekrānus Trend (Tendences). Tālāk ir sniegts
īss vispārējās noteiktu grafiskā ekrāna Trend (Tendences) notikumu meklēšanas un attēlošanas metodes
pārskats.
 TENDENČU DATU SKATĪŠANA REŽĪMĀ SCROLL (RITINĀT)
1. Izmantojiet vadības pogu, lai grafiskajā tendenču režīmā izvēlnes joslā Menu Bar (Izvēlnes josla) atlasītu
vienumu SCROLL (Ritināt). Joslā Menu Bar (Izvēlnes josla) rūtiņa ap vārdu SCROLL (Ritināt) kļūs
dzeltena, un laika/datuma galvenes arī kļūs dzeltenas, norādot, ka tiek izmantots ritināšanas režīms.
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32. attēls. Ritināšanas režīms grafiskajā tendenču ekrānā

2. Ja tiek ritināts līdz ekrāna beigām un ritināšana tiek turpināta, ekrāns tiks mainīts, lai attēlojumam pievienotu
1/2 nākamā vai iepriekšējā laika perioda (piemēram, skatot 2 stundu attēlojumu no 4 pēcpusdienā līdz
6 pēcpusdienā un ritinot atpakaļ, lai sasniegtu 4 pēcpusdienā, dzeltenā līnija atgriezīsies ekrāna vidū un
ekrānā tiks attēlots periods no 3 pēcpusdienā līdz 5 pēcpusdienā). Ja, ritinot pa labi līdz galam, tiek atskaņots
pīkstiens, tas nozīmē, ka esat pašreizējā laikā. Ja, ritinot pa kreisi līdz galam, tiek atskaņots pīkstiens,
tas nozīmē, ka esat ierakstīto datu sākumā.
3. Lai redzētu īsāku vai garāku laika posmu ekrānā, izvēlnes joslā Menu Bar (Izvēlnes josla) atlasiet ZOOM
(Tālummaiņa), lai mainītu izšķirtspēju uz 2, 4 vai 12 stundām. Ierāmējums ap vienumu ZOOM
(Tālummaiņa) kļūst dzeltens, tādējādi norādot, ka notiek tālummaiņas līmeņa pielāgošana. Lai izietu no
tālummaiņas režīma, vēlreiz noklikšķiniet uz vadības pogas. Pēc tam varat atgriezties ritināšanas režīmā
un turpināt izmeklēt ierakstītos pacienta datus.
Mainot izšķirtspēju uz 12 stundu iestatījumu, varat redzēt lielāku pacienta datu apjomu. Lai to paveiktu,
noklikšķiniet uz vienuma ZOOM (Tālummaiņa) izvēļņu joslā, izmantojot vadības pogu. Rāmītis ap vienumu
ZOOM (Tālummaiņa) no zila kļūs dzeltens, un virsrakstu josla, kurā tiek attēlota ekrāna izšķirtspēja, arī kļūs
dzeltena. Pagrieziet vadības pogu, lai atlasītu vienumu 12 HR DISPLAY (12 stundu skats), un tad
noklikšķiniet uz vadības pogas.
Lai to paveiktu, noklikšķiniet uz vienuma SCROLL (Ritināt) izvēļņu joslā, izmantojot vadības pogu.
Rūtiņas krāsa ap vārdu SCROLL (Ritināt) tiks mainīta no zilas uz dzeltenu, un laika un datuma galvene,
kas atrodas zem vārda CURSOR LOCATION (Kursora atrašanās vieta), arī kļūs dzeltena. Lai kursoru
pārvietotu pa kreisi vai pa labi, pagrieziet vadības pogu. Griežot vadības pogu, tiek mainīts laiks, kā arī
pacienta dati, kas atrodas ekrāna kreisajā pusē, attēlojot rādījumus tajā laika punktā.
Lai atrastu kādu notikumu vai trauksmes notikumu, ritiniet grafisko attēlojumu, meklējot notikuma un
trauksmes notikuma atzīmes, kā iepriekš parādīts 31. attēls. Grafiskais tendenču attēlojums 88. lpp. Dzelteno
kursora līniju novietojiet uz sarkanās trauksmes signāla atzīmes, tad, noklikšķinot uz vadības pogas, izejiet
no ritināšanas režīma. Tālummainot uz citu laika attēlojumu, kursors tiks attēlots grafika ekrāna vidū
atbilstošajā laikā, kas ir atzīmēts iepriekšējā ekrānā.
Lai atlasītu opciju Zoom (Tālummaiņa) (piem., mainītu uz zemāku tālummaiņas līmeni par 4, 2, 1 stundu),
izmantojiet pogu ZOOM (Tālummaiņa) un vēlreiz ritiniet, līdz esat atradis noteikto interesējošo lauku.
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Lai izietu no režīma Zoom change (Tālummaiņas maiņa), noklikšķiniet uz vadības pogas.
4. Lai izietu no režīma Scroll (Ritināt), noklikšķiniet uz vadības pogas.
Lai skatītu vairāk informācijas par attēloto pacientu, izmantojiet vadības pogu, lai vienumā Menu Bar (Izvēlnes
josla) atlasītu tendenču attēlojuma veidu TABULAR (Tabulārs), un instrukcijas skatiet tālāk sadaļā Tabulārais
tendenču attēlojuma ekrāns 91. lpp.

Tabulārais tendenču attēlojuma ekrāns
 EKRĀNA TABULAR TREND DISPLAY (TABULĀRS TENDENČU ATTĒLOJUMS) APLŪKOŠANA
1. Izmantojiet vadības pogu, lai grafiskajā tendenču režīmā izvēlnes joslā Menu Bar (Izvēlnes josla) atlasītu
vienumu TABULAR (Tabulārs). Tiks attēlots ekrāns Tabular Trend display (Tabulārs tendenču attēlojums).
Lai no ekrāna Home (Sākums) ieietu režīmā Tabular Trend (Tendences tabulāri), izvēlnes joslā Menu Bar
(Izvēlnes josla) noklikšķiniet uz vienuma TREND (Tendences), tad izvēlnes joslā Menu Bar (Izvēlnes josla)
noklikšķiniet uz vienuma TABULAR (Tabulārs).

33. attēls. Tabulārs tendenču attēlojums

2. Ņemiet vērā, ka reāllaika pacienta dati tiek attēloti ekrāna labajā pusē, bet ekrāna kreisajā pusē tiek attēlots
vienums Tabular Trend (Tendences tabulāri) ar detalizētu pacienta datu vēsturi.
3. Joslā Menu (Izvēlne) noklikšķiniet uz vienuma ZOOM (Tālummaiņa), lai pašreizējā attēlojuma laika
izšķirtspēju mainītu uz 60, 15, 3 vai 1,5 minūtēm vai iestatījumu MINIMUM (Minimāls). Iestatījums
MINIMUM (Minimāls) tiek definēts kā tendences rakstīšanas izšķirtspēja, un tā var būt 5, 10 vai
30 sekundes (instrukcijas par ierakstīšanas izšķirtspējas mainīšanu skatiet sadaļā Iestādes noklusējuma
iestatījumi 132. lpp.).
Tabulāro datu skatīšanas vadīklas ir norādītas tālāk.

•

GRAPHICAL (Grafisks) — pārslēdz attēlojumu no Graphical (Grafisks) uz Tabular (Tabulārs)
(tendenču attēlojumā Graphical (Grafisks) šī vadīkla tiek mainīta, lai attēlotu veidu Tabular (Tabulārs))

•

SCROLL (Ritināt) — ļauj ritināt pa pacienta datiem.
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•

ZOOM (Tālummainīt) — ļauj palielināt vai samazināt vidējoto laika daudzumu katrā punktā,
kas tiek attēlots tabulā. Izmantojot zemāko iestatījumu, tālummaiņa ļauj detalizēti apskatīt
trauksmes ziņojumus un notikumus.

•

PRINT TREND (Drukāt tendenci) — nodrošina ekrānā noteiktajā brīdī redzamā tendenču
attēlojuma izdruku.

•

ALARM LIMITS (Trauksmes signālu robežvērtības) — attēlo ekrānu Alarm Limits (Trauksmes
robežvērtības), kurā iespējams redzēt iestatījumus un nepieciešamības gadījumā mainīt tos.

Tālāk redzamajā tabulā tiek attēlota tabulārā attēlojuma paraugs ar 1,5 minūšu izšķirtspēju.
20. tabula. Tabulāra attēlojuma piemērs
TIME
(Laiks)
12:23 AM
10
12:24 AM
40
12:26 AM
10
12:27 AM
40
12:29 AM
10
12:30 AM

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

EVENTS
(Notikumi)

98

71

9

2*

98

71

7

5*

98

70

7

98

71

7

98

71

8

2010. gada 23. maijs
41

17

2010. gada 23. maijs
48

16

2010. gada 23. maijs
49

16

1

21*

2010. gada 23. maijs
35

17

22*

2010. gada 23. maijs
29

16

1

22*

2010. gada 23. maijs

Notikumi tiek atzīmēti ar trīsstūri (līdzīgu notikumu pogai, kas atrodas monitora priekšējā panelī),
un trauksmes notikumi tiek atzīmēti ar zvaigznīti. Numurs, kas atrodas blakus katram šim apzīmējumam,
norāda, cik šajā laika periodā ir notikuši trauksmes notikumi vai notikumi.
4. Lai redzētu noteiktus notikumus un trauksmes ziņojumus, mainiet vienuma ZOOM (Tālummaiņa)
iestatījumu un vērtību MINIMUM (Minimāls), kas tālummaiņas līmeni maina uz zemāko laika intervālu.
Tagad tabulā tiks attēloti noteikti notikumi, kā arī sarkanie augstas prioritātes (steidzamie) un dzeltenie
brīdinājuma trauksmes signāli, un, lai tabulā ritinātu augšup vai lejup, iespējams izmantot opciju Scroll
(Ritināt). Tālāk redzamajā tabulā ir redzams tabulārā attēlojuma paraugs ar izšķirtspēju MINIMUM
(Minimāls) (šajā gadījumā minimālās izšķirtspējas iestatījums ir 5 sekundes).
21. tabula. Detalizēta tabulārā attēlojuma piemērs
LAIKS
sek.
3:23 AM

92

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

EVENTS
(Notikumi)

99

74

8

PROPOFOL

2010. gada 23. maijs

05

29

22

10

29

20

99

73

8

15

29

20

100

71

8

20

27

16

92

66

4

25

26

14

88

64

4

30

26

14

88

65

4

35

26

14

88

65

4

40

26

14

88

65

4

45

26

14

88

65

4

50

26

14

88

65

4
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Iepriekš redzamajā piemērā laika periodā starp 3:23:05 un 3:23:10 AM pacientam tika dots skābeklis,
kam seko elpošanas ātruma kāpums līdz līmenim, kas ierosinājis augstas vērtības trauksmes signālu.
Uz to norāda sarkanā augšupvērstā bultiņa. Līdzīgi — zems elpošanas ātrums tiktu apzīmēts ar sarkanu
lejupvērstu bultiņu.
Ja režīma Event Marking Mode (Notikumu atzīmējuma) iestatījums ir QUICK (Ātrs), zemākajā
tālummaiņas līmenī nav pieejama teksta informācija, bet tik un tā tiks attēlots trīsstūris, kas norādīs,
ka notikums ir atzīmēts.
5. Monitors saglabās pacienta datus par laika posmu līdz 72 stundām. Ja datu ir vairāk, nekā iespējams redzēt
ekrānā, ritinot uz augšu, tiks attēloti agrākie dati, bet, ritinot uz leju, tiks attēloti vēlākie dati.

Tendenču parametru izvēle
Ierīce attēlo šādus tendenču parametrus: EtCO2, RR, SpO2, PR un IPI. Lietotājs var iestatīt vēlamo parametru
secību, izmantojot ekrānu Trend: Display Configuration (Tendences: attēlojuma konfigurēšana) (plašāku
informāciju skatiet sadaļā Parametru secības mainīšana tendenču attēlojumā 137. lpp.). Ja vienumā Trend
Reports (Tendenču pārskati) nevēlaties skatīt šos parametrus, atlasiet opciju BLANK (Tukšs) dažām spraugām,
kas atrodas ekrānā Trend: Display Configuration (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Tendences: Attēlojuma
konfigurēšana).

Svarīgas piezīmes par tendenču pārskatiem
Ievērojiet tālāk norādītos darbības traucējumus, kas attiecas uz tendenču pārskatiem, ieskaitot tabulāros
tendenču pārskatus, kas redzami ekrānā, drukātos un lejupielādētos tendenču pārskatus.

•

Katrs tendenču pārskatā attēlotais skaitlis ir paraugu ņemšanas laika katras sekundes rezultātu
vidējā vērtība. Piemēram, 30 sekunžu paraugu ņemšanas periodā rezultāts, kas tiek attēlots
katras 30 sekundes, ir paraugu ņemšanas perioda katru 30 sekunžu datu punktu vidējā vērtība.

•

Ja kādā brīdī paraugu ņemšanas laikā ir bijis trauksmes notikums (t. i., 30 sekunžu laika periodā
kādā brīdī šajās 30 sekundēs, kad dati tiek ierakstīti katras 30 sekundes), tas tiks pierakstīts,
pat ja vidējotais ierakstītais skaitlis neizraisa trauksmes notikumu.

•

Paziņojums “EtCO2 not available” (EtCO2 nav pieejams) tiek ģenerēts katru reizi, kad ierīce
veic pašapkopi, un šī procedūra aizņem aptuveni 10 sekundes. Tas notiek pēc 1 stundas
lietošanas un pēc tam aptuveni ik pēc 12 stundām, vai pēc apkārtējās vides spiediena vai
temperatūras maiņas. Šādā gadījumā EtCO2 un citām fizioloģiskajām vērtībām tiek saglabātas
tās vērtības, kas bija pirms pašapkopes uzsākšanas.
Šis process ļauj modulim pielāgoties apkārtējās vides temperatūras un spiediena izmaiņām.

Noteiktu notikumu izskats ekrānā Trend Data (Tendenču dati)
 NOTEIKTU NOTIKUMU MEKLĒŠANA VIENUMĀ TREND DATA (TENDENČU DATI)
1. Grafiskajā tendenču ekrānā izmantojiet kursoru, lai noteiktu interesējošā lauka atrašanās vietu.
2. Lietojiet vienumu ZOOM (Tālummaiņa), lai pēc iespējas tuvinātu noteikto lauku.
3. Pārslēdzieties uz attēlojumu Tabular trend (Tendences tabulāri).
4. Lietojiet vienumu SCROLL (Ritināt), lai atrastu interesējošo lauku.
5. Veiciet tālummaiņu līdz minimālajai izšķirtspējai, lai apskatītu detalizētu trauksmes notikumu un notikumu
informāciju.

Grafiskā tendenču ekrāna izmantošana pacientu monitoringa veikšanā
Ekrānu Graphical Trend (Tendences grafiski) iespējams izmantot kā galveno monitoringa ekrānu ekrāna Home
(Sākums) vietā. Reāllaika līkņu vietā ekrāns Graphical Trend (Tendences grafiski) ļauj viegli izsekot pacienta
stāvokļa izmaiņām. Gan ekrānam Trend (Tendences), gan ekrānam Home (Sākums) reāllaika skaitliskie dati
tiek attēloti ekrāna labajā pusē.
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Ja ekrāns Graphical Trend (Tendences grafiski) tiek izmantots kā monitoringa ekrāns, ir svarīgi nodrošināt,
lai grafiki tiktu atjaunināti ar jaunākajiem datiem. Ja pēc ieiešanas ekrānā Graphical Trend (Tendences grafiski)
nav izmantota funkcija Scroll (Ritināt), tas notiks automātiski. Automātiskajā atjaunināšanas režīmā pa labi no
dzeltenā kursora līnijas ekrānā tiks automātiski atjaunināti jaunie dati. Ja lauks, kas atrodas pa labi no kursora,
ir aizpildīts, grafiki tiks nobīdīti, lai būtu iespējams zīmēt vairāk datu punktu.
Ja tiek izmantota funkcija Scroll (Ritināt) un pēc tam vēlaties pacienta monitoringa veikšanai izmantot ekrānu
Graphical Trend (Tendences grafiski), vienkārši dodieties uz ekrānu Home (Sākums) un vēlreiz atlasiet
vienumu TREND (Tendence).

Tendenču datu drukāšana
Ja ir uzstādīts izvēles printeris, iespējams iegūt ekrānā attēloto tendenču datu izdruku, vienumā Menu Bar
(Izvēlnes josla) atlasot vienumu PRINT TREND (Drukāt tendences).

Tendenču atmiņas dzēšana
Kad monitors tiek pieslēgts pie cita pacienta, ieteicams dzēst tendenču atmiņu, lai agrākos datus nesajauktu
ar pašreizējā pacienta datiem. Ja jūs strādājat ar pacientu lietām un pašreizējā lieta tiek beigta, tendenču atmiņa
tiek automātiski dzēsta.
Piezīme. Pirms izslēgšanas vai pirms pacienta lietas izbeigšanas ir ļoti ieteicams tendenču informāciju
lejupielādēt USB ierīcē, lai izveidotu tendenču datu dublējumkopiju.

 TENDENČU ATMIŅAS DZĒŠANA
1. Lai no monitora atmiņas dzēstu tendenču datus, izmantojiet vadības pogu, lai dotos uz ekrānu Home
(Sākums), un izvēlnē atlasiet vienumu SYSTEM (Sistēma).
2. Ekrānā System (Sistēma) atlasiet vienumu CLEAR TREND (Dzēst tendences). Vārds CONFIRM?
(Apstiprināt?) tiks attēlots tieši virs vienuma Menu Bar (Izvēlnes josla).
3. Ja esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst tendenču atmiņu, noklikšķiniet uz vadības pogas. Ja nevēlaties dzēst
tendenču atmiņu, pagrieziet pogu pa kreisi vai pa labi, lai atceltu darbību.
4. Kad iekārta tiek ieslēgta, tiek attēlots ziņojums, kas ierosina dzēst tendenču atmiņu, lai sāktu darbu ar jaunu
pacientu bez tendenču atmiņā esošas iepriekšējo pacientu informācijas. Šis ekrāns ir redzams šeit: 34. attēls.
Tendenču atmiņas ziņojums, zem. Lai dzēstu tendenču atmiņu, noklikšķiniet uz vienuma YES (Jā). Ja tiek
paredzēts, ka mērīšana tiks turpināta tam pašam pacientam, ieteicams saglabāt tendenču atmiņu. Šādā
gadījumā noklikšķiniet uz vienuma NO (Nē). Ja pacienta dati tiek ierakstīti kā daļa no lietas, aizverot lietu,
pacienta dati vienmēr tiks dzēsti.
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34. attēls. Tendenču atmiņas ziņojums

Tendenču konfigurācija
Lai tendenču attēlojumos mainītu parametrus, dodieties uz ekrānu Home (Sākums) un atlasiet vienumu
SYSTEM (Sistēma), lai attēlotu ekrānu System Setup (Sistēmas iestatījumi). Tabulā, kas atrodas tālāk, opcijas
ir attēlotas tā, kā tās tiek attēlotas ekrānā System Setup (Sistēmas iestatījumi).
22. tabula. Monitora parametri
DATE (Datums)

MAY 25, 2011
(2011. gada 25. maijs)

TIME (Laiks)

11:27:32 AM

LANGUAGE (Valoda)

LATVIEŠU

EVENT MARKING MODE (Notikuma
atzīmēšanas režīms)

DETAILED (Detalizēts)

TREND GRAPHICAL DISPLAY [hour] (Tendenču
grafiskais attēlojums [stundās])

4 stundas

TREND INCREMENT DISPLAY [min] (Tendenču
palielinājuma attēlojums [minūtēs])

1.5 min

NURSE CALL (Medmāsas izsaukums)

DISABLED (Atspējots)

HOME SCREEN (Sākuma ekrāns)

STANDARD
(Standarta)

HOME IPI DISPLAY (hour) (Sākuma IPI
attēlojums (stundās))

1 stundas

IPI ALARM (IPI trauksmes signāls)

DISABLED (Atspējots)

Vienuma Trend Data (Tendenču dati) parametri ir šādi: Event Marking Mode (Notikumu atzīmēšanas režīms),
Trend Graphical Display (Tendenču grafiskais attēlojums) un Trend Increment Display (Tendenču
palielinājuma attēlojums).
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Vienuma Trend Display (Tendenču attēlojums) iestatījumi apzīmē to, kā ekrāns tiks sākotnēji apzīmēts, ieejot
režīmā Trend (Tendence). Esot ekrānā Trend (Tendences), šos skatus iespējams viegli mainīt, izmantojot iezīmi
Zoom (Tālummaiņa). Šie iestatījumi tiks saglabāti līdz monitora izslēgšanai.
Datu saglabāšanas biežuma izšķirtspēju var mainīt tikai ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma
iestatījumi) (skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumi 132. lpp.).
Event Marking Mode (Notikuma atzīmēšanas režīms)

•

Detalizētā notikumu atzīmēšana: nospiežot pogu Event (Notikums), ir iespējams ievadīt noteiktu
noteikuma aprakstu, izmantojot tabulā norādītas 30 lietotāja definētās vērtības (skatiet sadaļu
Pacienta notikumu ievadīšana 46. lpp.).

•

Ātrā notikumu atzīmēšana: kad tiek nospiesta poga Event (Notikums), atzīmē, ka notikums
ir noticis, bet netiek sniegta detalizēta informācija.

Ja notikumu atzīmēšanas režīmā monitora iestatījums ir Detailed (Detalizēts), iespējams ievadīt ātro
notikumu atzīmi, divas reizes nospiežot pogu Event (Notikums).
Tendenču grafiskais attēlojums
Tendenču grafiskā attēlojuma opcijas ir 2, 4 un 12 stundas. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir 4 stundas.
Tendenču palielinājuma attēlojums
Vienuma Tabular Trend Display (Tabulārs tendenču attēlojums) sadaļas Trend Increment Display (Tendenču
palielinājuma attēlojums) opcijas ir MINIMUM (Minimāls), 1,5, 3, 15 vai 60 minūtes. Rūpnīcas noklusējuma
iestatījums ir 1,5 minūtes. Iestatījums MINIMUM (Minimāls) tiek definēts kā tendences rakstīšanas izšķirtspēja,
un tā var būt 5, 10 vai 30 sekundes (instrukcijas par ierakstīšanas izšķirtspējas mainīšanu skatiet sadaļā Iestādes
noklusējuma iestatījumu mainīšana 132. lpp.).
Datu saglabāšanas biežuma izšķirtspēju var mainīt tikai ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma
iestatījumi) (skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumi 132. lpp.).
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Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

11. nodaļa

Pārskati
Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats
Drukātā pārskata opcijas
Drukātie pārskati
Parauga pārskati

Kad ekrānā Home (Sākums) lietotājs noklikšķina uz pogas REPORTS (Pārskati), ekrānā tiks attēloti pārskati
Apnea (Apnoja) un O2 Desat (O2 nepiesātinājums). Detalizētu informāciju skatiet tālāk redzamajā sadaļā
Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskatszem. Lai drukātu citus pacienta pārskatus, ekrānā Apnea and O2 Desat
Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) noklikšķiniet uz pogas PRINT REPORT (Drukāt pārskatu).
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Drukātie pārskati 101. lpp.
Poga REPORTS (Pārskati) netiks attēlota, ja A/hr un ODI attēlojumi nav pieejami vai ir atspējoti (vai nu ekrānā
Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi), vai arī ekrānā System Setup (Sistēmas iestatījumi)) vai ja
vienuma Patient Type (Pacienta veids) iestatījums ir Infant/Neonatal (Zīdainis/jaundzimušais) vai viens no Pediatric
(Pediatrijas pac.) pacientu veidiem. Tā vietā, noklikšķinot uz ekrāna Home (Sākums) pogas PRINT (Drukāt), tiks
atvērts ekrāns (Drukāt). Plašāku informāciju skatiet sadaļā Drukātie pārskati 101. lpp.

Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats
Ekrānā redzamais un drukātais pārskats Apnea un O2 Desat (Apnoju un O2 nepiesātinājums) atspoguļo plašu
A/h un ODI notikumu attēlojumu iestatītajā laika periodā (2, 4, 8 vai 12 stundas). Tie attēlo vidējo A/hr un ODI
vērtību visā laika periodā, kā arī sarakstu ar notikumu skaitu katrā laika periodā, kur apnojas notikumi tiek
sarindoti pēc notikuma ilguma sekundēs. Vēl tiek attēlota katras rindas notikumu summa visam laika periodam
(2, 4, 8 vai 12 stundas pēc lietotāja izvēles). Šajos pārskatos ir informācija gan par pacienta A/hr un ODI
stāvokli, gan par vispārējo ainu, kas aprūpes sniedzējam var palīdzēt pamanīt tendences šajās jomās.
Šis pārskats ir pieejams tikai pieaugušiem pacientiem, jo A/hr un ODI vērtības ir pieejamas tikai pieaugušiem
pacientiem.
Gadījumos, kad iestatītajam periodam trūkst daļas informācijas (piemēram, 12 stundu laikā, kas tiek attēlots
ekrānā, SpO2 netika mērīts pusstundas garumā, tādēļ tai pusstundai nav iespējams attēlot ODI), attiecīgā laika
sadaļa tiks iezīmēta pelēkā krāsā, lai norādītu, ka trūkst datu. Ja pirmā monitoringa stunda vēl nav pabeigta,
attiecīgā laika sadaļā ekrānā arī tiks iezīmēta pelēkā krāsā (tā kā A/hr un ODI indikatori tiek norādīti par stundu,
tad, ja ir pieejami dati par mazāk nekā vienu stundu, tos nav iespējams aprēķināt un attēlot).
Piezīme. Šis pārskats tiek atjaunināts katras 60 sekundes. Tā kā ekrānā Home (Sākums) A/hr un ODI
skaitliskās vērtības tiek atjauninātas reizi sekundē, laiku pa laikam vērtības, kas tiek attēlotas
šajos divos ekrānos, var nedaudz nesakrist.
Piezīme. Šo ekrānu ieteicams izmantot, ja aprūpētājs vēlas iegūt vairāk informācijas par pacienta
apnoju un O2 nepiesātinājuma notikumiem vai gadījumos, kad ekrānā Home (Sākums)
indikators norāda, ka noteiktais pārskats jāapskata. Kad monitora ekrānā tiek attēlots
pārskats, attēlojums netiek atjaunināts, tādēļ nav ieteicams šo pārskatu nepārtraukti skatīt
monitorā, bet tā vietā, veicot pacienta monitoringu, nepārtraukti skatiet ekrānu Home
(Sākums). Skaitliskās vērtības EtCO2, FiCO2, RR, SpO2 un PR tiek pastāvīgi atjauninātas
visos ekrānos, tostarp ekrānā A/hr and O2 Desat Report (A/hr un O2 nepiesātinājuma
pārskats).

Ekrānam Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) iespējams piekļūt, ja ekrāna
Home (Sākums) izvēlnē tiek nospiesta poga REPORTS (Pārskati). Vienumu Print Report (Drukāt pārskatu),
kas tiek attēlots ekrānā Print Report (Drukāt pārskatu), ir iespējams drukāt no ekrāna Apnea and O2 Desat
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Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats), izmantojot iebūvēto Capnostream™20p printeri (izmantojot
pogu START PRINTER (Palaist printeri)), vai saglabāt USB zibatmiņā (izmantojot pogu START USB
(Palaist USB)).
Ekrāna Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) pogas ir šādas.
 TREND (Tendences) — doties uz grafisko tendenču ekrānu
 PRINT (Drukāt) — lietotāju pārvirza uz standarta drukas ekrānu
 ZOOM (Tālummaiņa) — ekrānā attēloto laika periodu maina uz citu opciju. Opcijas ir 2, 4 un
12 stundas.
 SCROLL (Ritināt) — pārvieto kursoru pa ekrānu tā, ka iespējams skatīt dažādus laika intervālus
 PRINT REPORT (Drukāt pārskatu) — lietotājam attēlo ekrānu Apnea and O2 Desat Report: Print
Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats: Drukāt pārskatu).
Pārskatā Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) nodrošināto informāciju
iespējams saglabāt USB zibatmiņā tālāk norādītajā veidā.
Pārskata
nosaukums

Apraksts

Iekļautie lauki

Apnea and O2 Desat
Report (Apnojas un O2
nepiesātinājuma
pārskats)

Ar tabulatoru atdalītais fails ar
paplašinājumu .txt. Pārskata A/hr
un ODI dati visiem tendenču
datiem par iepriekšējām 2, 4, 8 vai
12 stundām (atkarībā no vienuma
ZOOM (Tālummaiņa) atlasītās
opcijas).

DATE (Datums), TIME (Laiks), CASE ID (Lietas ID),
Patient type (Pacienta veids), ZOOM (Tālummaiņa)
atlasīta
Katram pārskatā redzamajam laika periodam lielumi
Apnea Count (Apnoju skaits) un Desat Count
(Nepiesātinājumu skaits), visa perioda summārie lielumi
Apnea count (Apnoju skaits) un Desat Count
(Nepiesātinājumu skaits), kā arī vidējie A/hr un ODI
rezultāti
Pacienta rādījumi: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Pacienta steidzamo trauksmju notikumi: EtCO2 HIGH
(EtCO2 augsts), EtCO2 LOW (EtCO2 zems), RR HIGH
(RR augsts), RR LOW (RR zems), NO BREATH (Nav
elpošanas), SpO2 HIGH (SpO2 augsts), SpO2 LOW (SpO2
zems), PR HIGH (PR augsts), PR LOW (PR zems), IPI
LOW (IPI zems)
Notikumi, uz kuriem attiecas aprīkojuma informatīvie
ziņojumi:
Notikumi: EVENT 1 (1. notikums), EVENT 2 (2. notikums),
EVENT 3 (3. notikums)

Drukātajos pārskatos Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) tiek iekļauta tālāk
norādītā informācija.
Pārskata
nosaukums

Apraksts

Iekļautie lauki

Apnea and O2 Desat
Report (Apnojas un O2
nepiesātinājuma
pārskats)

A/hr un ODI dati kopā ar pacienta
rādījumiem (kas attēloti tendenču
pārskatā) un grafiskie tendenču
dati. Pārskats, kurā redzami dati
par iepriekšējām 2, 4, 8 vai
12 stundām (atkarībā no vienuma
ZOOM (Tālummaiņa) atlasītā
līmeņa).

DATE (Datums), TIME (Laiks), CASE ID (Lietas ID),
Patient type (Pacienta veids), ZOOM selected (Atlasītā
tālummaiņa), visa perioda lielumu Apnea count (Apnoju
skaits) un Desat Count (Nepiesātinājumu skaits) summa,
perioda vidējie A/hr un ODI rezultāti, kā arī katram laika
periodam pārskatā lielumi Apnea Count (Apnoju skaits) un
Desat Count (Nepiesātinājuma skaits).
Pacienta rādījumi: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Pacienta grafisko tendenču grafiki: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI

Drukāta pārskata Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) piemērs ir parādīts šeit:
36. attēls. Drukātais apnoju un nepiesātinājuma pārskats 100. lpp.
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Ekrāna Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) piemērs ir parādīts šeit: 35. attēls.
Apnoju un nepiesātinājuma pārskata ekrāns 99. lpp.
Average
Apnea Per
Hour (Vidējais
apnoju skaits
stundā)

Apnea Counts
(Apnoju
skaits) un
Apnea Sums
(Apnoju
summas)
Desat Count
(Nepiesātināju
mu skaits)
Desat Sum
(Nepiesātināju
mu summa)
ODI

35. attēls. Apnoju un nepiesātinājuma pārskata ekrāns

Ekrānā redzamā
pacienta informācija

Skaidrojums

A/hr
(Apneas per Hour)
(Apnoju skaits stundā)

Vidējais A/hr skaits vienā stundā noteiktā laika periodā,
kas tiek attēlots ekrānā

Apnea Count (Apnoju
skaits)

Visu notikumu No breath (Nav elpas) (apnoja) skaita
summa katrā laika kategorijā (≥10 sekundes,
10–19 sekundes, 20–29 sekundes) noteiktā laika periodā,
kas tiek attēlots ekrānā

SUM(Apnea sum)
(Apnoju summa)

Notikumu No breath (Nav elpas) (apnoja) skaits katrā laika
kategorijā (≥10 sekundes, 10–19 sekundes,
20–29 sekundes) katrā noteiktā laika perioda intervālā
(šajā gadījumā no 12:00 AM (12:00 naktī) līdz 1:00 AM
(1:00 no rīta))

Desat Count
(Nepiesātinājumu
skaits)

Visu notikumu Desat (Nepiesātinājums) summa visā laika
periodā, kas tiek attēlots ekrānā

SUM(Desat sum)
(Nepiesātinājumu
summa)

Visu notikumu Desaturation (Nepiesātinājums) skaits
noteiktā laika periodā (šajā gadījumā no 12:00 AM
(12:00 naktī) līdz 1:00 AM (1:00 no rīta)) katrā intervālā

ODI

Vidējais ODI skaits vienā stundā noteiktā laika periodā,
kas tiek attēlots ekrānā
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Drukātā pārskata opcijas
Capnostream™20p monitoru ir iespējams iegādāties ar iebūvētu termisko lenšu printeri. Capnostream™20p
pārskatu drukāšanas izvēlne tiek izmantota kopā ar izvēles printeri.
Lai pārskatu drukātu ar ārējo printeri, ieteicamā procedūra ir pārsūtīt datus uz datoru, izmantojot USB zibatmiņu
(skatiet sadaļu Datu pārsūtīšana, izmantojot USB datu pieslēgvietu 107. lpp.). Pārskatu tad iespējams formatēt
un drukāt, izmantojot datoru.
Ir pieejami tālāk norādītie drukātie pārskati.

•
•
•
•
•
•
•

Tabular Case Report (Tabulārs lietas pārskats)
Graphical Case Report (Grafisks lietas pārskats)
Tabular Trend Report (Tabulārs tendenču pārskats)
Graphical Trend Report (Grafisks tendenču pārskats)
Real Time Continuous Waveforms (Reāllaika nepārtrauktas līknes)
Real Time Continuous CO2 Waveform (Reāllaika nepārtraukta CO2 līkne)
Real Time Continuous Tabular (Reāllaika nepārtraukta tabula)

Drukātais pārskats Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2 nepiesātinājuma pārskats) (ja pieejams)
ir aprakstīts iepriekš.
Tendenču pārskatos drukātie dati ir tie dati, kas tika attēloti ekrānā Trend (Tendences) brīdī, kad tika atlasīts vienums
PRINT TREND (Drukāt tendenci). Lietas pārskata izšķirtspēja vienmēr ir minimāla (maksimālas detaļas).
Dati Real Time Continuous Tabular (Reāllaika nepārtraukta tabula) tiek drukāti, izmantojot tādu intervālu,
ar kādu ekrānā tiek atjauninātas skaitliskās vērtības.
Grafiks(-i) Real Time Continuous Waveform (Reāllaika nepārtrauktā līkne) tiek drukāti tādā formā, kā tie tiek
attēloti ekrānā.
Lūdzu, ievērojiet, ka visi pārskati Trend (Tendence) un Case (Gadījums) jādrukā, pirms lieta tiek pabeigta. Kad
pacienta lieta tiek pabeigta, lietas un tendenču dati tiek dzēsti no atmiņas un drukāšana vairs nav iespējama.

Drukātie pārskati
Ekrānam Print (Drukāt) iespējams piekļūt no ekrāna Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2
nepiesātinājuma pārskats) (ja A/hr un ODI ir iespējots) vai no ekrāna Home (Sākums) (ja A/hr un ODI nav
pieejams vai nav iespējots).
Ekrānā Print (Drukāt) iespējams izvēlēties, kuru pārskatu drukāt, kā arī sākt un apturēt pārskata drukāšanu.
 PĀRSKATA DRUKĀŠANA.
1. Ekrānā Home (Sākums) atlasiet vienumu REPORTS (Pārskati).
2. Attēlotajā ekrānā Apnea and O2 Desat (Apnoju un O2 nepiesātinājums) atlasiet vienumu PRINT (Drukāt), lai
attēlotu ekrānu Print (Drukāt), kas redzams šeit: 37. attēls. Drukāšanas ekrāns 102. lpp.
3. Pacientiem Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie), lai skatītu ekrānu Print (Drukāt), ekrānā Home (Sākums)
atlasiet vienumu PRINT (Drukāt).
4. Izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu drukājamā pārskata veidu. Vienlaikus iespējams atlasīt tikai vienu
pārskata veidu. Atlasītais pārskats tiks apzīmēts ar zvaigznīti (*). Ja tiek izvēlēts lietas pārskats un pašlaik
nav aktīvu pacienta lietu, laukā, kas atrodas pa labi no pārskata nosaukuma, tiks rakstīts NO CASES
(Nav lietu).
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37. attēls. Drukāšanas ekrāns

5. Izvēlieties datus, kas tiks drukāti.
Ekrānā Print (Drukāt) atlasiet opciju PRINT FORMAT (Drukas formāts). Ekrānā Print Format (Drukas formāts)
atlasiet parametrus, kurus vēlaties drukāt pārskatā.
Tabulārajā formātā vienā drukātajā pārskatā tiek attēlotas trīs datu kolonnas, un grafiskajā formātā — vienā
drukātajā pārskatā tiek attēloti divi grafiki. Atlasītais drukas formāts tiek piemērots visiem drukājamajiem
pārskatiem.
Tabulārajiem pārskatiem atlasei ir pieejami vienumi EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI un blank (tukšs).
Grafiskajiem pārskatiem atlasei ir pieejami vienumi EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI un blank (tukšs). Atlasot
izvēli blank (tukšs), kolonnā nekas netiks drukāts.
6. Lai atgrieztos ekrānā Print (Drukāt), ekrāna apakšmalā esošajā joslā Menu (Izvēlne) noklikšķiniet uz
vienuma BACK (Atpakaļ).
7. Lai sāktu drukāšanu, ekrānā Print (Drukāt) noklikšķiniet uz vienuma START PRINTER (Palaist printeri).
Lai apturētu drukāšanu, lai apturētu nepārtraukto drukāšanu vai atceltu citus pārskatus, kuru izpilde vēl nav
pabeigta, ekrānā noklikšķiniet uz pogas STOP PRINTER (Apturēt printeri).
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23. tabula. Drukātie pārskati — parametri

Pārskata
nosaukums

Apraksts

Visi pārskati

Tabular Case
Report (Tabulārs
lietas pārskats)

Iekļautie lauki

Pārskata laikposms

CS20P (norāda, ka pārskatu ģenerēja
Capnostream™20P)
Tās ierīces sērijas numurs, no kuras tika
izdrukāts pārskats
Name of Report (Pārskata nosaukums)
(TREND REPORT (Tendenču pārskats),
CASE REPORT (Lietas pārskats) vai
REAL TIME REPORT (Reāllaika pārskats))
Patient Type (Pacienta veids) (ADULT
(Pieaugušie), PEDIATRIC (Pediatrijas
pac.) [3 vecuma diapazoni] vai
INFANT/NEONATAL
(Zīdaiņi/jaundzimušie))
Case ID (Lietas ID)
DATE (Datums), TIME (Laiks)
Ierakstītās lietas
pacienta rādījumi
tabulārā formātā. Laiks
starp datu ierakstiem ir
tendenču pieauguma
attēlojumam pieejamā
zemākā iespējamā
izšķirtspēja
(30 sekundes).

Pacienta rādījumi ierakstīšanas perioda
sākumā un beigās: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Pacienta rādījumi: Trīs no šiem
parametriem (atbilstoši ekrānā PRINT
FORMAT (Drukas formāts) izvēlētajiem
parametriem, skatiet sadaļu Pārskata
drukāšana 101. lpp.): EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.

Kad lieta ir apturēta,
no lietas sākuma līdz
pašreizējam laikam dati nav
pieejami

Pacienta steidzamo un brīdinājuma
trauksmju notikumi. Visas pacienta
steidzamās un brīdinājuma trauksmes
Notikumi, uz kuriem attiecas aprīkojuma
informatīvie ziņojumi
Notikumi: EVENT 1 (1. notikums), EVENT
2 (2. notikums), EVENT 3 (3. notikums)
Graphical Case
Report (Grafisks
lietas pārskats)

Tabular Trend
Report (Tabulārs
tendenču
pārskats)

Ierakstītās lietas
pacienta rādījumi
grafiskā formātā. Laiks
starp datu ierakstiem ir
tendenču pieauguma
attēlojumam pieejamā
zemākā iespējamā
izšķirtspēja
(30 sekundes).

Pacienta rādījumi ierakstīšanas perioda
sākumā un beigās: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.

Ierakstītās lietas
tendenču atmiņas
rādījumi tabulārā
formātā. Laiks starp datu
ievadīšanu ir tendenču
pieauguma attēlojumam
iestatītā izšķirtspēja
(MINIMUM (Minimāls)
[30 sekundes],
1,5 minūtes, 3 minūtes,
15 minūtes, 60 minūtes).

DATE (Datums), TIME (Laiks)

Līmeņu grafiki diviem no tālāk norādītajiem
parametriem (atbilstoši parametriem, kas
atlasīti ekrānā PRINT FORMAT (Drukas
formāts), skatiet sadaļu Pārskata
drukāšana 101. lpp.) ar 30 sekunžu
intervāliem: EtCO2 (mmHg), RR (bpm),
SpO2 (%), PR (bpm), IPI.
Pacienta rādījumi ierakstīšanas perioda
sākumā: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Pacienta rādījumi tendenču pieauguma
attēlojuma iestatītajiem intervāliem. Trīs no
šiem parametriem (atbilstoši ekrānā PRINT
FORMAT (Drukas formāts) izvēlētajiem
parametriem, skatiet sadaļu Pārskata
drukāšana 101. lpp.): EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Notikumi, uz kuriem attiecas pacienta
steidzamie un brīdinājuma trauksmju
signāli
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Kad lieta ir apturēta,
no lietas sākuma līdz
pašreizējam laikam dati nav
pieejami

Tendenču dati, kas tiek
parādīti pašlaik attēlotajā
tendenču ekrānā vai, ja
drukāšana tiek veikta no
ekrāna PRINT (Drukāt),
visnesenāk attēlotajā
tendenču ekrānā. Tiks
drukāti tikai tie datu punkti,
kas konkrētajā brīdī ir
redzami ekrānā (aptuveni
desmit datu punkti). Tad
vienuma ZOOM
(Tālummaiņa) līmenis
tendenču ekrānā (izvēles ir
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Pārskata
nosaukums

Apraksts

Iekļautie lauki
Notikumi, uz kuriem attiecas aprīkojuma
informatīvie ziņojumi
Notikumi: EVENT 1 (1. notikums), EVENT
2 (2. notikums), EVENT 3 (3. notikums)

Pārskata laikposms
2, 4 un 12 stundas) noteiks
izdrukā redzamo datu
minūšu/stundu skaitu. Kad
dati ir dzēsti, tie vairs nav
pieejami.

Graphical Trend
Report (Grafisks
tendenču
pārskats)

Tendenču atmiņas
pacienta rādījumi
grafiskā formātā. Laiks
starp datu ievadīšanu ir
tendenču pieauguma
attēlojumam iestatītā
izšķirtspēja (MINIMUM
(Minimāls)
[30 sekundes],
1,5 minūtes, 3 minūtes,
15 minūtes, 60 minūtes).

Pacienta rādījumi ierakstīšanas perioda
sākumā: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Līmeņu grafiki diviem no tālāk norādītajiem
parametriem (atbilstoši parametriem, kas
atlasīti ekrānā PRINT FORMAT (Drukas
formāts), skatiet sadaļu Pārskata
drukāšana 101. lpp.) ar tendenču
pieauguma attēlojuma iestatītajiem
intervāliem: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Tendenču dati, kas tiek
parādīti pašlaik attēlotajā
tendenču ekrānā vai, ja
drukāšana tiek veikta no
ekrāna PRINT (Drukāt),
visnesenāk attēlotajā
tendenču ekrānā. Tādējādi
vienuma ZOOM
(Tālummaiņa) līmenis
tendenču ekrānā (izvēles ir
2, 4 un 12 stundas) noteiks
izdrukā redzamo datu
stundu skaitu. Kad dati ir
dzēsti, tie vairs nav
pieejami.

Real Time
Continuous
Waveform
(Reāllaika
nepārtrauktā
līkne)

EtCO2 un SpO2 līmeņa
grafiskais attēlojums —
katras 50 milisekundes
tiek attēlots datu punkts

Pacienta rādījumi ierakstīšanas perioda
sākumā: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR
EtCO2 un SpO2 līmeņu grafiki.

Reāllaika dati kopš brīža,
kad tika piespiesta poga

Real Time
Continuous CO2
Waveform
(Reāllaika
nepārtraukta
CO2 līkne)

etCO2 līmeņu grafiskais
attēlojums — datu
punkts tiek attēlots ik
pēc 50 milisekundēm

Pacienta rādījumi ierakstīšanas perioda
sākumā: etCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR.

Real Time
Continuous
Tabular
(Reāllaika
nepārtraukta
tabula)

EtCO2, RR un PR datu
tabulārs attēlojums ar
datu līniju katras
2 sekundes

Pacienta rādījumi ierakstīšanas perioda
sākumā: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Trīs no šiem parametriem (atbilstoši ekrānā
PRINT FORMAT (Drukas formāts)
izvēlētajiem parametriem, skatiet sadaļu
Pārskata drukāšana 101. lpp.): EtCO2,
FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

START PRINTER
(Palaist printeri), līdz brīdim,
kad tika piespiesta poga
STOP PRINTER (Apturēt
printeri)
Reāllaika dati kopš brīža,
kad tika piespiesta poga

START PRINTER
(Palaist printeri), līdz brīdim,
kad tika piespiesta poga
STOP PRINTER (Apturēt
printeri)
Reāllaika dati kopš brīža,
kad tika piespiesta poga

START PRINTER
(Palaist printeri), līdz brīdim,
kad tika piespiesta poga
STOP PRINTER (Apturēt
printeri)

* Lūdzu, ievērojiet, ka visos gadījumos EtCO2 un FiCO2 vērtības tiek attēlotas atlasītajās mērvienībās, SpO2 — procentos
un RR un PR mērvienība ir bpm (ieelpas/sitieni minūtē).
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Parauga pārskati

Parauga pārskati
Parauga lietas pārskati
Tālāk norādīti tabulārie un grafiskie lietas pārskata piemēri, kas aprakstīti iepriekš.

38. attēls. Lietas pārskatu izdrukas piemērs
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Parauga pārskati

Parauga tendenču pārskati
Tālāk norādīti tabulārā un grafiskā pārskata Trend (Tendences) piemēri, kas aprakstīti iepriekš.

39. attēls. Drukātie tendenču pārskati
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Ievads

12. nodaļa

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Pacienta datu lejupielāde
Ievads
Datu pārsūtīšana, izmantojot USB datu pieslēgvietu
Datu pārsūtīšana, izmantojot RS-232 pieslēgvietu
Analogā datu izvade, izmantojot Capnostream
Medmāsas izsaukuma zvana darbība
Medmāsas izsaukuma sistēmu veidi
Darbības ar slimnīcas pacientu datu sistēmām
Nuvon VEGA™* sistēmu lietošana

Ievads
Saglabātos un pašreizējos datus Capnostream™20p monitors var eksportēt uz ārējām ierīcēm, izmantojot tālāk
norādītās metodes.

•
•
•

Datu pārsūtīšana uz USB zibatmiņu vēlākai datu pārsūtīšanai uz datoru
Tiešs savienojums ar datoru, izmantojot RS-232 pieslēgvietu
7 kanālu analogā izvade

Trauksmes nosacījuma notikumu iespējams norādīt arī ārējā sistēmā, izmantojot iezīmi Nurse Call (Medmāsas
izsaukuma zvans).

Datu pārsūtīšana, izmantojot USB datu pieslēgvietu
Ir septiņi pārskatu veidi, kurus iespējams pārsūtīt uz USB zibatmiņas ierīci, kas aprakstīti tālāk redzamajā
tabulā. Pieci pārskatu veidi ir teksta formātā un ir piemēroti izmantošanai tādās lietojumprogrammās kā
Microsoft Excel. Divi bināro datu pārskatu veidi ir paredzēti pielāgotām programmēšanas
lietojumprogrammām.
Papildus tam pārskatu Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2nepiesātinājuma pārskats) (ja pieejams A/hr
un ODI) iespējams lejupielādēt USB zibatmiņas ierīcē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apnoju un O2
nepiesātinājuma pārskats 97. lpp.
Ja A/hr un ODI nav pieejams, netiks ierakstīts neviens A/hr un ODI trauksmes notikums.
24. tabula. Datu pārsūtīšanas veidi

Pārskata
nosaukums
Tabular Case Report
(Tabulārs lietas
pārskats)

Apraksts
Ar tabulatoru atdalītais fails ar
paplašinājumu .txt. (Ar tabulatoru atdalītos
failus iespējams eksportēt
lietojumprogrammā Excel, kā atdalītāju
izmantojot “tab” (tabulators).) Pārskats par
atlasītajai lietai izvēlētajiem tendenču
atmiņā saglabātajiem datiem. Laiks starp
datu ievadīšanu ir tendenču glabāšanas
izšķirtspēja (5, 10 vai 30 sekundes).
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Iekļautie lauki
DATE (Datums), TIME (Laiks)
Pacienta rādījumi: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Notikumi, uz kuriem attiecas pacienta steidzamie
un brīdinājuma trauksmju signāli
Notikumi, uz kuriem attiecas aprīkojuma
informatīvie ziņojumi
Notikumi: EVENT 1 (1. notikums), EVENT 2
(2. notikums), EVENT 3 (3. notikums)
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Pārskata
nosaukums
Tabular Trend Report
(Tabulārs tendenču
pārskats)

Iekļautie lauki

Apraksts
Ar tabulatoru atdalītais (.txt) fails. Saglabā
visus tendenču atmiņā saglabātos datus.
Laiks starp datu ievadīšanu ir tendenču
glabāšanas izšķirtspēja (5, 10 vai
30 sekundes).

DATE (Datums), TIME (Laiks)
Pacienta rādījumi: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Notikumi, uz kuriem attiecas pacienta steidzamie
un brīdinājuma trauksmju signāli
Notikumi, uz kuriem attiecas aprīkojuma
informatīvie ziņojumi
Notikumi: EVENT 1 (1. notikums), EVENT 2
(2. notikums), EVENT 3 (3. notikums)

Real Time Continuous
CO2 Waveform
(Reāllaika
nepārtraukta CO2
līkne)

Ar tabulatoru atdalītais (.txt) fails, kurā
katras 50 milisekundes tiek ievadīti dati.

DATE (Datums), TIME (Laiks)

Real Time Continuous
Tabular (Reāllaika
nepārtraukta tabula)

Ar tabulatoru atdalītais (.txt) fails, kas ir
līdzīgs pārskatam Tabular Trend
(Tendences tabulāri), bet reāllaikā tiek
pārsūtīts līniju pa līnijai.

DATE (Datums), TIME (Laiks)

Pacienta rādījumi katras 50 milisekundes
(CO2 līknes izveidošanai): CO2*

Pacienta rādījumi: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/hr, ODI.
Notikumi, uz kuriem attiecas pacienta steidzamie
un brīdinājuma trauksmju signāli
Notikumi, uz kuriem attiecas aprīkojuma
informatīvie ziņojumi
Notikumi: EVENT 1 (1. notikums), EVENT 2
(2. notikums), EVENT 3 (3. notikums)

Real Time Continuous
Tabular (Reāllaika
nepārtraukta tabula) ar
reāllaika nepārtrauktu
līkni (saīsinātais
nosaukums ir FULL
CONTINUOUS
TRANSFER (Pilna
nepārtraukta
pārsūtīšana))

Ar tabulatoru atdalīts fails (.txt), kas ir
līdzīgs reāllaika nepārtrauktajam
tabulārajam pārskatam, kas reāllaikā tiek
pārsūtīts līniju pa līnijai, bet datu ievade tiek
veikta katras 50 milisekundes (20 reizes
sekundē). Tiek attēloti CO2 dati, kurus
iespējams izmantot, lai izveidotu
nepārtrauktu reāllaika līkni, kurā datu
ievade tiek veikta katras 50 milisekundes.
Tabulārie dati tiek ierakstīti datu punktos,
balstoties uz tendenču glabāšanas
izšķirtspējas iestatījumiem (5, 10 vai
30 sekundes) tā, ka dati, kas atrodas starp
šiem punktiem, tiek atkārtoti papildu rindās.

DATE (Datums), TIME (Laiks)
Pacienta rādījumi (tendenču glabāšanas
izšķirtspējā): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI,
A/hr, ODI
Notikumi, uz kuriem attiecas pacienta steidzamie
un brīdinājuma trauksmju signāli
Notikumi, uz kuriem attiecas aprīkojuma
informatīvie ziņojumi
Notikumi: EVENT 1 (1. notikums), EVENT 2
(2. notikums), EVENT 3 (3. notikums)
Pacienta rādījumi katras 50 milisekundes (CO2
līknes izveidošanai): CO2 wave (CO2 līkne)

Full Binary Continuous
Transfer (Pilna bināra
nepārtraukta
pārsūtīšana)

Skatiet Capnostream™20p datu pārsūtīšanas protokolu dokumentu

Full Binary Trend
Transfer (Pilna bināra
tendenču pārsūtīšana)

Skatiet Capnostream™20p datu pārsūtīšanas protokolu dokumentu

*

CO2 mērvienībā mm/Hg (milimetri dzīvsudraba staba)

Ievērojiet, ka .txt failos pirmās sešas datu rindas ir tādas, kā norādīts tālāk.
1. līnija — pārskata veida nosaukums.
2. līnija — tukša vai Patient ID (Pacienta ID), ja pārskats ir lietas pārskats
3. līnija — pacienta veids (informāciju par pacienta veidiem skatiet sadaļā Pacienta veida iestatīšana 45. lpp.)
4. līnija — tukša
5. līnija — kolonnu virsraksti
6. līnija — kolonnu virsrakstu otrā līnija
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Datu pārsūtīšana, izmantojot USB datu pieslēgvietu

Capnostream™20p atpazīst kompāniju SanDisk, Lexar un PNY Technologies ražotās zibatmiņas ierīces. Tā
neatpazīs zibatmiņas ierīces ar uzlabotām funkcijām, kurām ir nepieciešama papildu draiveru instalācija,
piemēram, SanDisk U3. Ar Capnostream™20p izmantojamās USB atmiņas ietilpības ierobežojums ir 8 GB.
Tālāk ir attēlota parasta zibatmiņas ierīce.

40. attēls. Parasta zibatmiņas ierīce

 CAPNOSTREAM™20P DATU IERAKSTĪŠANA USB IERĪCĒ.
1. Ievietojiet USB zibatmiņu USB pieslēgvietā, kas atrodas Capnostream™20p aizmugurē.
2. Kad zibatmiņas dzinis ir noteikts, ekrāna augšējā labajā stūrī blakus trauksmes notikumu simbolam tiks
attēlota USB ikona. Atkarībā no dziņa veida šis process var ilgt līdz 40 sekundēm.
USB
pieslēgvietas
ikona
41. attēls. USB ikona
Piezīme. Capnostream™20p monitora USB pieslēgvieta ir paredzēta tikai izmantošanai ar zibatmiņas
ierīci. Tā nav pilnpakalpojumu USB pieslēgvieta. Nemēģiniet datoram pievienot monitoru,
izmantojot USB pieslēgvietu.
Piezīme. USB zibatmiņa USB pieslēgvietā jāievieto uzmanīgi, nepielietojot pārmērīgu spēku. Ja USB
zibatmiņu nevar viegli ievietot USB pieslēgvietā, nelietojiet šo zibatmiņu.

3. Kad tiek attēlota USB ikona, monitors ir gatavs sākt datu izvadi uz USB zibatmiņas ierīci.
4. Lai atvērtu ekrānu System (Sistēma), ekrānā Home (Sākums) izvēlnes joslā atlasiet pogu SYSTEM
(Sistēma) un pēc tam atlasiet vienumu DATA OUTPUT (Datu izvade).
5. Izmantojiet vadības pogu, lai tabulā DATA OUTPUT (Datu izvade) atlasītu vēlamo pārskatu, kā parādīts
tālāk. Lūdzu, ievērojiet, ka opcijas Tabular Case (Lieta tabulāri) un Tabular Trend (Tendences tabulāri)
ir pieejamas tikai tad, kad pacienta lieta ir aktīva. Ja pašreizējā lieta ir aizvērta, lieta un tendenču atmiņa ir
dzēstas un šī informācija vairs nebūs pieejama.
25. tabula. Datu izvades veida atlase
TABULAR CASE (Lieta tabulāri)
TABULAR TREND (Tendences tabulāri)
REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM (Reāllaika nepārtraukta CO2 līkne)
REALTIME CONTINUOUS TABULAR (Reāllaika nepārtraukta tabula)
FULL CONTINUOUS TRANSFER (Pilna nepārtraukta pārsūtīšana)
FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER (Pilna bināra nepārtraukta
pārsūtīšana)
FULL BINARY TREND TRANSFER (Pilna bināra tendenču pārsūtīšana)

6. Atlasītā pārskata nosaukuma kreisajā pusē tiks attēlota zvaigznīte. Ja neviena lieta nav aktīva, atlasot opciju
Tabular Case (Lieta tabulāri), tās labajā pusē tiks attēlots teksts NO CASES (Nav lietu).
7. Lai izvēlnes joslā atlasītu vienumu START USB (Palaist USB), pagrieziet vadības pogu un noklikšķiniet uz
tās, lai sāktu datu pārsūtīšanu. Datu izvadi iespējams atcelt, noklikšķinot uz pogas vēlreiz un atlasot vienumu
STOP USB (Apturēt USB).
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Datu pārsūtīšana, izmantojot USB datu pieslēgvietu

UZMANĪBU!

Ja laikā, kamēr notiek datu pārsūtīšana, zibatmiņas diska dzinis tiek atvienots no
Capnostream™20p, dati var būt nelasāmi. Pirms zibatmiņas dziņa atvienošanas datu pārsūtīšana
jāpabeidz vai jāaptur, izvēlnes joslā atlasot vienumu STOP USB (Apturēt USB).

UZMANĪBU!

Pirms izveidot saskarni ar monitoru, pārbaudiet, vai USB zibatmiņa nesatur vīrusus.

Piezīme. Ja Capnostream™20p neatpazīst zibatmiņas dzini, atvienojiet to un ievietojiet atkārtoti. Ja
zibatmiņas dzinis vēl joprojām netiek atpazīts, pārbaudiet, vai izmantoto dzini ir ražojis
atbalstīts ražotājs.
Piezīme. Ja zibatmiņas dzinī ir mazāk nekā 100 KB brīvas vietas, rakstīšana USB dzinī netiek atļauta.
Ja tā notiek, datu pārsūtīšana, kas tiek veikta, tiks atcelta. Ja diskā brīvās vietas ir pārāk maz,
NAV iespējams uzsākt jaunu datu pārsūtīšanu.
Piezīme. Plašāku informāciju par tendenču pārskatiem skatiet sadaļā Svarīgas piezīmes par tendenču
pārskatiem 93. lpp.

Maksimālais datu apjoms, ko iespējams pārsūtīt vienā failā, ir 65 536 rindiņas (tas atbilst lietojumprogrammas
Excel 2003 vai vecākas faila Excel maksimālajam lapas izmēram). Ja datu apjoms pārsniedz 65 536 rindiņas,
automātiski tiek atvērts jauns fails un tiek turpināta datu pārsūtīšana jaunā failā. Šajā gadījumā jaunais faila
nosaukums tiek indeksēts, kā norādīts 26. tabula. Failu nosaukumdošanas metodes.
Tālāk norādīti aptuvenie paredzamie failu izmēri. Pacientu lietām, kurās plaši tiek pierakstīti notikumi un
trauksmes notikumi, failu izmēri būs lielāki.
Tabular Case (Lieta tabulāri): 1 stunda, ja izšķirtspēja ir 30 sek. 21kB
Tabular Trend (Tendences tabulāri): 1 stunda, ja izšķirtspēja ir 30 sek. 24kB
Real Time Continuous CO2 Waveform (Reāllaika nepārtraukta CO2 līkne): 1 stunda, ja izšķirtspēja ir 50 msek.
4,2 MB
Real Time Continuous Tabular (Reāllaika nepārtraukta tabula): 1 stunda, ja izšķirtspēja ir 2 sek. 264kB
Full Continuous Transfer (Pilna nepārtraukta pārsūtīšana): 1 stunda, ja izšķirtspēja ir 50 msek. 12 MB
Full Binary Continuous Transfer (Pilna bināra nepārtraukta pārsūtīšana): 1 stunda, ja izšķirtspēja ir 50 msek.
732kB
Full Binary Trend Transfer (Pilna bināra tendenču pārsūtīšana): 1 stunda, ja izšķirtspēja ir 30 sek. 5kB
USB failu nosaukumu veidošanas konvencija
Dažādiem pārskata veidiem tiek izmantota tālāk norādītā failu nosaukumu veidošanas konvencija.
<REPORT TYPE>_<PATIENT TYPE>_<REPORT DATE>_<REPORT TIME>_<PATIENT ID>_<FILE NO>.ext
Kur:
 REPORT TYPE (Pārskata veids) — trīs burtu pārskata veida identifikators (skatiet šeit: 26. tabula.
Failu nosaukumdošanas metodes).
 PATIENT TYPE (Pacienta veids) — pacienta veids (Adult (Pieaugušie), Pediatric 6-12 yrs
(Pediatrijas pac. 6–12 gadi) u.c.).
 REPORT DATE (Pārskata datums) — sākuma datums, kurā tika izveidots pārskats, formātā yymmdd
(ggmmdd).





REPORT TIME (Pārskata laiks) — sākuma laiks, kurā tika izveidots pārskats, formātā hhmmss.
PATIENT ID (Pacienta ID) — ierīcē ievadītais (vai ierīces automātiski nodrošinātais) pacienta ID.
FILE NO (Faila Nr.) — sērijas numurs, kas norāda, vai dati ir sadalīti vairākos failos.
Faila paplašinājums .ext ir .txt (ar tabulatoru atdalītais faila veids) vai .bin (binārais faila veids).

Monitorā attēlotajā laukā Patient ID (Pacienta ID) ir redzama rakstzīme “/”, kas failu nosaukumiem nav derīga
rakstzīme. Failu nosaukumos tā tiek aizvietota ar defisi “-”. Rakstzīme “/” monitorā tiek izmantota, lai norādītu,
ka ir vairāki faili, kuriem ir vienāds pacienta ID (piem., Smith/1, Smith/2, Smith/3).
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Failu nosaukumu piemēri.
Dažādiem pārskatiem, kas izveidoti 2011. gada 15. janvārī plkst. 5:23:57 pacientam, kura ID ir
"20090115035705", failu nosaukumi ir attēloti tālāk.
26. tabula. Failu nosaukumdošanas metodes

Pārskata veids

Faila nosaukums

Tabular Case Report (Tabulārs lietas pārskats)

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Tabular Trend Report (Tabulārs tendenču pārskats)

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Real-time Continuous CO2 Waveform (Reāllaika
nepārtraukta CO2 līkne)

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Real Time Continuous Tabular (Reāllaika
nepārtraukta tabula)

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Full Continuous Transfer (Pilna nepārtraukta
pārsūtīšana)

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt

Full Binary Continuous Transfer (Pilna bināra
nepārtraukta pārsūtīšana)

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Full Binary Trend Transfer (Pilna bināra tendenču
pārsūtīšana)

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Apnea and O2 Desat Report (Apnoju un O2
nepiesātinājuma pārskats) (ja pieejams)

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Piemēri
Izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto piemēru, vairāki pārskata Real-time Continuous Tabular (Reāllaika
nepārtraukta tabula) faili tiktu izveidoti, kā norādīts tālāk.
Pārskata veids

Faila nosaukums

Real Time Continuous Tabular (Reāllaika nepārtraukta tabula) RCT_110115_052357_1.txt
RCT_110115_052357_2.txt RCT_110115_052357_3.txt
RCT_110115_052357_4.txt ... RCT_110115_052357_10.txt ...
RCT_110115_052357_100.txt ... RCT_110115_052357_1000.txt
Piezīme. Binārie faili nekad netiek sadalīti vairākos failos, jo uz tiem neattiecas lietojumprogrammas
MS Excel datu garuma ierobežojums.

USB kļūdas ziņojumi
Monitora ziņojumu laukā var tikt attēloti tālāk norādītie ziņojumi.
NO USB DEVICE FOUND (USB ierīce nav atrasta): informatīvais ziņojums, kas tiek parādīts, ja USB
pieslēgvieta tiek izmantota, bet nav pievienota USB ierīce.
USB DEVICE FAILED (USB ierīces kļūme): tiek parādīts, kad USB ierīce ir atrasta, bet nevar veiksmīgi veikt
datu pārsūtīšanu.
USB FLASH FULL (USB zibatmiņa ir pilna): informatīvais ziņojums, kas tiek parādīts, kad datus vairs nevar
augšupielādēt USB zibatmiņā, jo tās atmiņa ir pilna.
USB TIME OUT (USB ierīces taimauts): informatīvais ziņojums, kas tiek parādīts, kad monitorā nav iespējams
izveidot savienojumu ar USB ierīci.
Pacienta datu lasīšana no saglabātiem Capnostream™20p failiem
USB pārskatu tipi, kuru faila paplašinājums ir .txt (atdalīts ar tabulatoriem), ir teksta faili. Šādi tie ir ērti lasāmi
lielākajā daļā izklājlapu un datu bāzu lietojumprogrammu. Šajā gadījumā formāts .txt nozīmē, ka katrā faila
rindā aiz katra datu fragmenta atrodas cilne. Dokuments Patient Data Transfer Application Note (Pacienta datu
pārsūtīšanas lietojumprogrammas piezīme), kurā paskaidrota pārsūtīto datu izmantošana, ir atrodams lietotāja
rokasgrāmatas kompaktdiskā.
Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs
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Divi USB pārskatu tipi, kuru faila paplašinājums ir .bin, ir binārie faili. Šie faili ir paredzēti programmētājiem,
kuri veido programmas lietošanai ar Capnostream™20p. Bināro failu formāti ir aprakstīti dokumentā
Capnostream Data Transfer Protocols (Capnostream datu pārsūtīšanas protokoli), kurš ir atrodams lietotāja
rokasgrāmatas kompaktdiskā.

Datu pārsūtīšana, izmantojot RS-232 pieslēgvietu
Capnostream™20p monitora aizmugurē ir 9°kontaktu RS-232 savienojums. Lai iegūtu plašāku informāciju par
to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu, skatiet dokumentu Capnostream Data Transfer Protocols (Capnostream datu
pārsūtīšanas protokoli), kas pieejams lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā. RS-232 saskarnes datu pārsūtīšanas
ātrums ir iestatīts ekrānā Institutional Defaults: Monitor (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Monitors). Rūpnīcas
noklusējuma iestatījumos ir iestatīta automātiska datu pārsūtīšanas ātruma noteikšana. Lai saņemtu informāciju
par to, kā mainīt datu pārsūtīšanas ātrumu, skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumu mainīšana 132. lpp.
Datu pārsūtīšana caur RS-232 portu var notikt vienlaikus ar datu pārsūtīšanu uz USB zibatmiņu.
Piezīme. RS-232 ports ir nodrošināts ar elektroizolāciju saskaņā ar standartu IEC 60101-1-1.
Nemedicīniskas ierīces, piemēram, personālos datorus un printerus, šim portam var pievienot
bez papildu elektroizolācijas. Šīs ierīces jānovieto vismaz 1,5 metru attālumā no pacienta
vides.

RS-232 portu var izmantot datu pārsūtīšanai uz personālo datoru, izmantojot Profox. Lai iegūtu vairāk
informācijas, sazinieties ar Profox Associates, Inc. vietnē http://www.profox.net/.

Analogā datu izvade, izmantojot Capnostream™20p
Nepieciešamais aprīkojums
Tālāk ir sniegts to elementu saraksts, kuri nepieciešami, lai iestatītu datu pārsūtīšanu starp Capnostream™20p
monitoru un analogu sistēmu.
Detaļas/Medtronic PN

Objekts
Capnostream™20p monitors

Jebkurš Capnostream™ 20 (CS20) monitors

Digitāls/analogs kabelis

PM20ACB (jāiegādājas atsevišķi)

Analoga sistēma (miega laboratorijas vai cita analoga sistēma)

N/A

Vairumam sistēmu standarta komunikācijas kabeļi ar 3,5 mm
(1/8 collas) mono audio spraudni datu pārsūtīšanai no
digitālā/analogā pārveidotāja kabeļa uz analogo sistēmu
(nepieciešamo kabeļu skaits ir atkarīgs no to kanālu skaita, kuros tiks
pārsūtīti dati).
Dažām sistēmām ir nepieciešami citi kabeļi vai adapters, piemēram,
Remlogic, kuram nepieciešami tālruņa veida kontaktligzdas
savienotāji.

Šie kabeļi jāiegādājas atsevišķi, un tie ir
pieejami jebkurā elektropreču veikalā.
Nestandarta sistēmām, iespējams, ir
nepieciešami citāda veida kabeļi.

Lai iestatītu datu pārsūtīšanu starp monitoru un analogu ierīci, jāizveido šādi savienojumi:
 D/A kabeļa pievienošana monitoram
 D/A kabeļa pievienošana analogajai ierakstīšanas ierīcei
Šie savienojumi ir aprakstīti tālāk. Kad šie savienojumi ir izveidoti, dati no monitora tiek pārsūtīti uz analogo
ierīci tik ilgi, kamēr šīs abas ierīces ir savienotas.
BRĪDINĀJUMS. Monitoru drīkst pievienot ar D/A kabeli tikai ierīcēm, kas ir apstiprinātas saskaņā ar
standartu IEC 60601-1.
Datu kabeļiem, kas savieno šīs divas ierīces, ir septiņi datu kanāli. Katrs datu kanāls nodrošina 0–1 volta izvadi
(1 volts ir vērtība Cal High (Pastiprinājuma kalibrēšana), piemēram, maksimālā vērtība), kas vada vismaz
12 mA strāvu. Katram kanālam ir nodrošināta aizsardzība pret izvades datu īsslēgumu.
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Attiecībā uz visiem mērījumu parametriem pilnas skalas mērījuma signāla vērtība, t. i., augstākā iespējamā
derīgā vērtība, ir 0,9 volti.
Parametru kalibrēšanai (kas tiek veikta pirms mērījumu veikšanas, sagatavojot ierīci precīziem mērījumiem)
izmantotā signāla vērtība ir 1,0 volti (attiecībā uz vērtību Cal High vai Gain Cal (Pastiprinājuma kalibrēšana)),
mērījumos šis skaitlis norāda nepareizu vērtību. Signāls ar 0,0 voltu vērtību (Cal Low (Zema kalibrēšana), Zero
Cal (Nulles kalibrēšana)) norāda uz nulles skalas vērtību, kas no Capnostream™20p ierīces nosūtīta uz analogo
ierīci. Vērtības 0 V un 1,0 V tiek dotas tikai kalibrēšanas nolūkiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vērtība 1,0 V
nenorāda faktisko vērtību, ko var radīt reāls pacienta mērījums.
Ņemiet vērā arī to, ka vērtība 1,0 V ir no Capnostream™20p nosūtītais signāls, kas izmērīts D/A kabeļa galā.
D/A kabelim pievienotie papildu kabeļi var nedaudz vājināt šo signālu. Analogo signālu pieejamo vērtību
saraksts ir redzams 28. tabula. D/A kalibrēšanas vērtības tālāk.
Capnostream™20p monitora un analogās ierīces savienošana, izmantojot D/A kabeli
 D/A KABEĻA PIEVIENOŠANA MONITORAM
1. Iespraudiet komunikācijas kabeļa analogās izvades savienotāju monitora 15 kontaktu analogajā pieslēgvietā.
Šī pieslēgvieta Capnostream™20p monitora aizmugurē ir apzīmēta ar tekstu Analog Out (Analogā izvade).
Savienotāji
analogajai
ierīcei
Analogās
izvades
savienotājs
(pievienošanai
Capnostream™
monitoram)

42. attēls. Capnostream™20p D/A kabelis (PN PM20ACB)
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Analogā
pieslēgvieta

43. attēls. Analogā pieslēgvieta uz Capnostream™20p

2. Capnostream™20p ierīce ir konfigurēta septiņu analogo signālu izvadei, kur katrs no tiem pārsūta ar
dažādiem ierīces izmērītajiem parametriem saistītus datus.
3. Ja ir nepieciešams mainīt noklusējuma parametrus, kas tiek izvadīti dažādos kanālos, skatiet tālāk redzamo
aprakstu.
4. Ja katra kanāla noklusējuma signālu vērtības nav jāmaina, pievienojiet D/A kabeli pie analogās ierīces,
kā aprakstīts tālāk.
 D/A KABEĻA PIEVIENOŠANA ANALOGAJAI IERĪCEI
1. D/A kabeļa galā ir septiņi vadu pāri ar savienotājiem, kuriem ir pieejami ar krāsām kodēti septiņi kanāli, kas
atbilst D/A kabeļa attiecīgā vadu pāra izolējošajam pārklājumam. Krāsu kodējumu skatiet tabulā tālāk. Katra
šī savienojuma signāla vērtība jau ir precizēta.
2. Atlasiet katru vajadzīgo izvades savienotāju (ar krāsām iezīmētie vadi) un, izmantojot standarta
komunikācijas kabeli ar 3,5 mm (⅛ collas) mono audio spraudni, savienojiet katru savienotāju ar analogās
ierīces attiecīgo izvades kanālu. (Kabeļa galā jābūt 3,5 mm (⅛ collas) mono audio spraudnim, kas paredzēts
savienošanai ar D/A kabeli, otrajā galā jābūt attiecīgajam savienotājam, kas paredzēts analogajai ierīcei.)
3. Atkārtojiet šo procedūru, lai izveidotu visus vajadzīgos savienojumus.
Tabulā tālāk ir minētas D/A kabeļa krāsas un kanāli.
27. tabula. D/A kabeļa krāsu nozīme

Datu kanāls
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Krāsa

CH1

SARKANA

CH2

BALTA

CH3

ZAĻA

CH4

ZILA

CH5

DZELTENA

CH6

BRŪNA

CH7

ORANŽA
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Noklusējuma digitālo/analogo kanālu vērtību maiņa Capnostream™20p ierīcē
Capnostream™20p ierīce nodrošina septiņu analogo signālu izvadi atbilstoši vairākiem parametriem, kas ar šo
ierīci tiek novēroti. Šo septiņu datu kanālu izvadei ir pieejami 12 dažādi iestatījumi. Lai gan Capnostream™20p
ierīcē katram kanālam ir nodrošinātas noklusējuma signālu vērtības, tās var mainīt, izmantojot tālāk aprakstīto
procedūru.
Pašreizējie iestatījumi un pieejamās opcijas ir redzamas, atverot Capnostream™20p ierīces iestatīšanas ekrānu
Digital to Analog (Digitāls uz analogu), kā redzams iepriekšējā attēlā.
 NOKLUSĒJUMA D/A KANĀLU VĒRTĪBU NEATGRIEZENISKA MAINĪŠANA CAPNOSTREAM™20P IERĪCĒ,
IZMANTOJOT EKRĀNU SERVICE (APKOPE)
1. Lai mainītu Capnostream™20p monitorā pastāvīgi saglabājamos iestatījumus, atveriet ekrānu Institutional
Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) šādi: Capnostream™20p ierīces ekrāna Home (Sākums) izvēlnes
joslā noklikšķiniet uz SYSTEM>SERVICE (Sistēma>Apkope). Ievadiet apkopes paroli (skatiet sadaļu
Capnostream™ apkopes parole 153. lpp.) un noklikšķiniet uz INST DEFAULTS>MONITOR>D/A
(Iestādes noklusējuma iestatījumi>Monitors>D/A).
2. Izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu kanālu, kuram vēlaties piešķirt signālu. Lai atlasītu vēlamo kanālu,
grieziet vadības pogu. Kad kanāls ir iezīmēts, noklikšķiniet. Pēc tam grieziet vadības pogu un atlasiet šim
kanālam piešķiramo signālu. Lai atlasītu signālu, vēlreiz noklikšķiniet uz vadības pogas. Atkārtojiet
procedūru ar katru kanālu, kuram vēlaties piešķirt vai mainīt piešķirto signālu.
3. Katram kanālam var piešķirt jebkuru signālu. Vienu un to pašu signālu var piešķirt arī vairākiem kanāliem.
 NOKLUSĒJUMA D/A KANĀLU VĒRTĪBU ĪSLAICĪGA MAINĪŠANA CAPNOSTREAM™20P IERĪCĒ, IZMANTOJOT
EKRĀNU SYSTEM (SISTĒMA)
1. Lai īslaicīgi mainītu noklusējuma D/A kanālu vērtības, Capnostream™20p ierīces ekrāna Home (Sākums)
izvēlnes joslā atlasiet SYSTEM (Sistēma). Lapas SYSTEM (Sistēma) izvēlnes joslā atlasiet D/A SETUP
(D/A iestatīšana). Septiņi pieejamie datu kanāli ir redzami ekrāna kreisajā pusē. Kanāliem piešķiramie
signāli ir redzami labajā pusē.
2. Izmaiņu procedūra ir tāda pati kā šajā sadaļā minētajā 2. darbībā.
3. Lai pabeigtu savienošanas procedūru, kad nepieciešamās izmaiņas ir veiktas, pievienojiet D/A kabeli
analogajai ierīcei, kā aprakstīts iepriekš.
4. Šīs izmaiņas tiks saglabātas līdz monitora izslēgšanai. Lai D/A iestatījumus mainītu neatgriezeniski, skatiet
iepriekš sniegto informāciju.
5. Lai pabeigtu savienošanas procedūru, kad nepieciešamās izmaiņas ir veiktas, pievienojiet D/A kabeli
analogajai ierīcei, kā aprakstīts iepriekš.
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44. attēls. Capnostream™20p ierīces ekrāns Digital/Analog Setup (Digitālā/analogā iestatīšana)

Analogās ierīces kalibrēšana darbam ar Capnostream™20p
Lai analogā ierīce kopā ar D/A kabeli darbotos ar Capnostream™20p monitoru, tā ir jākalibrē, izmantojot tālāk
aprakstīto procedūru. Tā kā no monitora uz analogo ierīci signāls tiek sūtīts voltos, analogā ierīce jākalibrē tā,
lai tā var interpretēt sprieguma vērtību, ko tā saņem kā pareizu pacienta vērtību.
Kalibrēšanas procedūra sastāv no divām daļām: Gain Calibration (Pastiprinājuma kalibrēšana) un Zero
Calibration (Nulles kalibrēšana).
 Vienums Gain Calibration (Pastiprinājuma kalibrēšana) tiek izmantots, lai norādītu parametra
maksimālo vērtību, kas atbilst analogās ierīces maksimālajam spriegumam (1,0 V).
 Vienums Zero Calibration (Nulles kalibrēšana) tiek izmantots, lai norādītu parametra minimālo
(nulles) pacienta vērtību, kas atbilst analogās ierīces nulles spriegumam (0,0 V).
Kalibrēšanas procedūra
 ANALOGĀS IERĪCES (PIEMĒRAM, POLISOMNOGRĀFA) KALIBRĒŠANA IZMANTOŠANAI AR
CAPNOSTREAM™20P MONITORU
1. Pārliecinieties, vai Capnostream™20p monitors un analogā ierīce ir savienoti, izmantojot D/A kabeli,
kā aprakstīts iepriekš, un, ja nepieciešams, pārliecinieties, vai visiem kanāliem ir piešķirtas nepieciešamās
signālu vērtības, kā aprakstīts 28. tabula. D/A kalibrēšanas vērtības tālāk.
2. Nulles kalibrēšanai izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu izvēlnes pogu D/A CAL (D/A kalibrēšana),
un atlasiet iestatījumu CAL LOW (Zema kalibrēšana). Visiem kanāliem tiek iestatīta vērtība ALWAYS
LOW (Vienmēr zema). Apstipriniet, ka analogās ierīces izvades iestatījums attiecīgajam kanālam vai
kanāliem ir nulle.
3. Pastiprinājuma kalibrēšanai izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu izvēlnes pogu D/A CAL (D/A kalibrēšana),
un atlasiet iestatījumu CAL HIGH (Augsta kalibrēšana). Visiem kanāliem tiek iestatīta vērtība ALWAYS
HIGH (Vienmēr augsta). Apstipriniet, ka analogās ierīces izvade ir saistīta ar kanālu vai kanāliem atbilstoši
kanāla/kanālu maksimālajai izvadei.
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4. Pagrieziet vadības pogu izvēlnes joslā un noklikšķiniet uz CAL RESET (Kalibrēšanas atiestatīšana).
Visu kanālu iestatījumi tiek atjaunoti uz signālu nosūtīšanu saskaņā ar konkrētajām mērījumu vērtībām.
5. Kad kalibrēšanas procedūra ir pabeigta, ir izveidota D/A skala. Līdz ar to analogā ierīce var interpretēt
no monitora saņemto signālu un pareizi reģistrēt pacienta rādītājus. Piemēram, tā kā ir zināms,
ka 0 V = 0 mmHg (izelpotajam CO2) un 1,0 V = 111 mmHg (izelpotajam CO2), no monitora saņemtais
signāls 0,37 V tiek interpretēts analogajā ierīcē kā 41 mmHg.
6. Kad D/A skala ir iestatīta, visi kanāli jāiestata uz nulli un polisomnogrāfā jāveic neatkarīga pastiprinājuma
kalibrēšana.
7. Pārbaudiet, vai Capnostream™20p ierīcē esošās vērtības tiek pareizi pārsūtītas uz analogo ierīci, īslaicīgi
veicot monitoringu un pēc tam pārbaudot vērtības gan monitorā, gan analogajā ierīcē. Ja vērtības netiek
precīzi pārsūtītas, iespējams, ka nav pareizi veikta kalibrēšana un/vai kanālu piešķiršana.
28. tabula. D/A kalibrēšanas vērtības

Parametrs

Skala

0 V vērtība
(nulles
kalibrēšanas
zemā vērtība)

1,0 V vērtība
(pastiprinājuma
kalibrēšanas
maksimālā
vērtība)

EtCO2 + End of breath indication
(EtCO2 + izelpas beigu norāde)
(EtCO2 vērtība, kad tiek norādīts
uz izelpas beigām, pretējā
gadījumā 0 V)

100 mmHg = 0,9 V
(D/A noklusējuma
EtCO2 diapazons)
VAI
150 mmHg = 0,9 V
(D/A EtCO2
diapazona izvēles
izmaiņas, ko var
veikt ekrānā D/A
Setup (D/A
iestatīšana))

0=0V

111 mmHg = 1,0 V
vai
167 mmHg = 1,0 V
(atkarībā no
izmantotās skalas)

EtCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

FiCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

RR

150 BPM (ieelpas
minūtē) = 0,9 V

0=0V

167 BPM = 1,0 V

CO2 Wave (CO2 līkne)

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

CO2 Measurement Valid (Derīgs
CO2 mērījums)

0 V = yes (Jā)
1 V = no (Nē)

0=0V

N/A

SpO2 Saturation (SpO2
piesātinājums)

100% Sat = 0,9 V

0=0V

111% = 1,0 V

Pulse Rate (Pulsa ātrums)

250 BPM (sitieni
minūtē) = 0,9 V

0=0V

278 BPM = 1,0 V

SpO2 Wave (SpO2 līkne) (līknes
josla)

255 Pleth
(Josla) = 0,9 V

0=0V

283 Pleth
(Josla) = 1,0 V

Taisnstūrvilnis pie 1 Hz, darba
cikls 50%

0–1 V p-p

0=0V

N/A

No signal (always high) (Nav
signāla (vienmēr augsts))

1V

0=0V

N/A

No signal (always low) (Nav
signāla (vienmēr zems))

0V

0=0V

N/A

IPI*

0 IPI = 0 V
10 IPI = 0,9 V

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Nepareizs IPI signāls (kas tiek saņemts, ja nav pieejamas visu parametru vērtības, un tāpēc IPI
netiek aprēķināts) ģenerē vērtību 1,0 V.
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Medmāsas izsaukuma zvana darbība

Darbs ar digitālo/analogo sistēmu
Kad ierīces ir savienotas un kalibrētas, kā aprakstīts iepriekš, var sākt darbu ar sistēmu. Lūdzu, ņemiet vērā tālāk
minēto informāciju.
Monitora darbība
Monitors komunikācijas laikā darbojas normāli.
Piezīme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nav nepieciešams izmantot pogu DISABLE (Atspējot)
Capnostream™20p ierīces izvēlnes joslā D/A. Capnostream™20p ierīces opcija D/A ir
iespējota pēc noklusējuma. (Ja D/A komunikācija ir iespējota, pogas apzīmējums ir DISABLE
(Atspējot).) Ja nepieciešams, šo pogu var izmantot, lai opciju D/A Capnostream™20p ierīcē
atspējotu.

Problēmu novēršana
Tālāk ir aprakstītas dažas problēmas, kas var rasties digitālās/analogās konvertēšanas sistēmas iestatīšanas laikā,
un ieteikumi, kā tās novērst.
29. tabula. Problēmu novēršana

Problēma

Saistītais
komponents

Problēma

Risinājums

Netiek pārsūtīti CO2
dati.

Analogā ierīce

Nav vai nepareizi veikta
kalibrēšana.

Veiciet analogās ierīces
kalibrēšanu, kā aprakstīts
šajā dokumentā.

Netiek pārsūtīti CO2
dati.

D/A kabelis

Radies D/A kabeļa
neizmantotā savienotāja
īsslēgums.

Nesaīsiniet neizmantotos
vadus/savienotājus.

Netiek pārsūtīti CO2
dati.

Monitors

Ir atspējota D/A
komunikācija.

Atveriet Capnostream™20p
ierīces ekrānu D/A Setup
(D/A iestatīšana) un izvēlnes
joslā noklikšķiniet uz pogas
ENABLE (Iespējot).

Dati tiek pārsūtīti, bet
vērtības atšķiras no
Capnostream™20p
ierīcē esošajām
vērtībām

Monitors un analogā
ierīce

Nepareiza kalibrēšana

Atkārtojiet kalibrēšanu, kas
izveidos parametra vērtības
voltu skalu

Dati tiek pārsūtīti, bet
vērtības atšķiras no
Capnostream™20p
ierīcē esošajām
vērtībām

Monitors un analogā
ierīce

Nepareiza kanālu
piešķiršana

Pārbaudiet kanālu
piešķiršanu

Medmāsas izsaukuma zvana darbība
Capnostream™20p monitors ļauj izveidot savienojumu ar ārēju medmāsas izsaukuma sistēmu. Ja savienojums
ir izveidots, no monitora tiek nosūta informācija uz iestādes medmāsas izsaukuma sistēmu, ka ir radusies
trauksmes situācija, brīdinot medicīnisko personālu, ka pacientam ir nepieciešama medicīniska aprūpe.
Uz medmāsas izsaukuma sistēmu tiek nosūtīti tikai trauksmes dati, kā aprakstīts šeit: 31. tabula. Medmāsas
izsaukuma zvana indikatori 121. lpp.
Medmāsas izsaukuma trauksmes signāla izvade aktivizējas vienlaikus ar trauksmes signāla atskaņošanu
monitorā, kas ir aktīva, līdz tiek novērsta trauksmes situācija. Kad trauksmes situācija ir novērsta (proti, kad
trauksmes signāls monitorā pārstāj skanēt), medmāsas izsaukuma trauksmes signāla izvade tiek pārtraukta.
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Medmāsas izsaukuma sistēmu veidi

Medmāsas izsaukuma kabeli (3,5 m) var iegādāties uzņēmumā Medtronic (daļas numurs 011149). Viens
medmāsas izsaukuma kabeļa gals tiek pievienots Capnostream™20p monitoram. Kabelis tiek piegādāts
nepabeigts, lai to būtu iespējams iebūvēt, pielāgojot medmāsas izsaukuma sistēmai.

Medmāsas izsaukuma sistēmu veidi
Atkarībā no trauksmes signāla aktivēšanas/izslēgšanas veida medmāsas izsaukuma sistēmas parasti var
konfigurēt divējādi, proti, fiksējot un nefiksējot.
Fiksējošās sistēmas: medmāsas izsaukuma gaisma/trauksmes signāls ir aktīvs tik ilgi, līdz pievienotajās ierīcēs
pārtrauc skanēt trauksmes signāls un līdz medmāsa atceļ trauksmi, nospiežot medmāsas izsaukuma sistēmas
pogu CANCEL ALARM (Atcelt trauksmi).
Nefiksējošās sistēmas: medmāsas izsaukuma gaisma/trauksmes signāls ir aktīvs tik ilgi, līdz pievienotajās
ierīcēs pārtrauc skanēt trauksmes signāls. Ja trauksmes situācija vairs nepastāv, lietotāja iejaukšanās NAV
nepieciešama. Tas nozīmē, ka, ja trauksmes situācija atrisinās patstāvīgi, medmāsas izsaukuma gaisma un
signāls izslēdzas automātiski.
Ja tiek izveidots savienojums starp Capnostream™20p ierīci un medmāsas izsaukuma sistēmu, ir jāizmanto
nefiksējoša konfigurācija.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka abu veidu medmāsas izsaukuma sistēmās medmāsas izsaukuma trauksmes signālu nevar
izslēgt, kamēr tiek saņemts trauksmes signāls no pievienotās ierīces, piemēram, Capnostream™20p monitora.
Medmāsas izsaukuma kabelis
Monitorā ir iebūvēts relejs, ko var savienot ar slimnīcas medmāsas izsaukuma sistēmu, izmantojot medmāsas
izsaukuma kabeli. Tālāk ir sniegti detalizēti dati par medmāsas izsaukuma kabeli.
30. tabula. Medmāsas izsaukuma kabeļa specifikācija

Vērtība

Parametrs
Nominālā pievadītā strāva

2A

Maksimālā pieļaujamā strāva

2A

Maksimālais pieļaujamais
spriegums

24 V līdzstrāva

Stereo tālruņa spraudnis

3,5 mm (⅛ collas)

45. attēls. Medmāsas izsaukuma sistēmas stereo fono spraudnis

Savienojamā stereo tālruņa spraudņa izvades diagramma ir redzama 45. attēls. Medmāsas izsaukuma sistēmas
stereo fono spraudnis virs. Lūdzu, ņemiet vērā šādu informāciju.
 N1 (STANDARTA) – N2 (PARASTI SLĒGTS): parasti slēgta releja konfigurācija
 N1 (STANDARTA) – N3 (PARASTI ATVĒRTS): parasti atvērta releja konfigurācija
 AR MEDMĀSAS IZSAUKUMU SAISTĪTO DATU PĀRSŪTĪŠANAS IESTATĪŠANA
1. Lai izmantotu funkciju Nurse Call (Medmāsas izsaukuma zvans), iespraudiet medmāsas izsaukuma kabeli
kontaktligzdā Nurse Call (Medmāsas izsaukuma zvans), kas atrodas monitora aizmugurē un ir redzams tālāk.
2. Pievienojiet otru kabeļa galu pie iestādes sistēmas saskaņā ar iestādes prasībām.
3. Iespējojiet savienojumu Nurse Call (Medmāsas izsaukums), kā aprakstīts sadaļā Medmāsas izsaukuma zvana
aktivizēšana tālāk.
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Medmāsas izsaukuma sistēmu veidi

Medmāsas
izsaukuma
zvana
savienojums

46. attēls. Medmāsas izsaukuma zvana savienojuma vieta

Medmāsas izsaukuma zvana aktivizēšana
Medmāsas izsaukuma zvans rūpnīcas noklusējuma iestatījumos ir atspējots, un, lai funkcija darbotos, tā
jāiespējo. To var izdarīt, izmantojot ekrānu System Setup (Sistēmas iestatīšana), tomēr, monitoru izslēdzot,
funkcija atkal tiek atspējota. Lai funkciju Nurse Call (Medmāsas izsaukums) iespējotu neatgriezeniski,
iespējojiet to, izmantojot monitora ekrānu režīma Service (Apkope) sadaļā Institutional Defaults (Iestādes
noklusējuma iestatījumi), kā aprakstīts tālāk.
 FUNKCIJAS NURSE CALL (MEDMĀSAS IZSAUKUMA ZVANS) AKTIVIZĒŠANA
1. Ieslēdziet monitoru un nogaidiet, līdz tiek parādīts ekrāns Home (Sākums). Izmantojot vadības pogu, atlasiet
pogu SYSTEM (Sistēma), lai atvērtu ekrānu System (Sistēma), pēc tam atlasiet SERVICE (Apkope) un
ievadiet apkopes paroli (skatiet sadaļu Capnostream™ apkopes parole 153). lpp).
2. Ekrānā SERVICE (Apkope) atlasiet INST DEFAULTS (Iestādes noklusējuma iestatījumi) un pēc tam
atlasiet MONITOR (Monitors).
3. Izmantojot vadības pogu, atlasiet NURSE CALL (Medmāsas izsaukuma zvans) un mainiet opciju uz
ENABLED (Iespējots).
4. Lai izietu no režīma Service (Apkope), atlasiet BACK (Atpakaļ), BACK (Atpakaļ) un HOME (Sākums).
Jaunais iestatījums ir saglabāts.
5. Pārbaudiet medmāsas izsaukuma sistēmu, kā tālāk aprakstīts sadaļā Medmāsas izsaukuma zvana
pārbaudīšana zem.
6. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar medmāsas izsaukumu saistītie dati netiek pārsūtīti, ja trauksmes signāli tiek
izslēgti īslaicīgi (izmantojot pogu Alarm Silence (Trauksmes signāla klusums) monitora priekšpusē). Plašāku
informāciju par šo funkciju skatiet sadaļā Trauksmes signāla klusums 82. lpp. Ar medmāsas izsaukumu
saistīto datu pārsūtīšana turpinās, ja trauksmes signāli tiek izslēgti, izmantojot vienumu Institutional Defaults
(Iestādes noklusējuma iestatījumi) (skatiet sadaļu Iestādes noklusējuma iestatījumi 132. lpp.).
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Darbības ar slimnīcas pacientu datu sistēmām

Medmāsas izsaukuma zvana pārbaudīšana
Lai pārbaudītu, vai sistēma darbojas, veiciet testa trauksmes zvana piespiedu atskaņošanu (piemēram, dažas
sekundes elpojot sistēmā FilterLine™, pēc tam pārtrauciet tajā elpot, lai aktivizētu trauksmes signālu NO
BREATH (Nav elpošanas)). Pārliecinieties, vai gaidāmais rezultāts atbilst iestādes medmāsas izsaukuma
sistēmas standartam. Tas var būt brīdinājuma gaismas ieslēgšanās vai skaņas signāla atskanēšana, rodoties
trauksmes situācijai.
Tabulā tālāk ir sniegta informācija par to, kurus trauksmes signālus norāda medmāsas izsaukuma zvana izvade.
31. tabula. Medmāsas izsaukuma zvana indikatori

Trauksmes signāla veids

Aktivizē medmāsas
izsaukumu

Augstas prioritātes (sarkans) steidzami pacienta
trauksmes signāli

JĀ

(Dzeltenie) brīdinājuma trauksmes signāli

NĒ

Vidējas prioritātes trauksmes

JĀ

Informatīvie ziņojumi

NĒ

Klusie informatīvie ziņojumi

NĒ

Darbības ar slimnīcas pacientu datu sistēmām
Capnostream™20p monitorā tiek nodrošināts savienojums ar slimnīcas pacientu datu sistēmām (Bernoulli un
Oxinet III), kuras ir izstrādājis un/vai pārdevis uzņēmums Cardiopulmonary Corporation (CPC). Pateicoties šai
opcijai, ir iespējama regulāra datu pārsūtīšana reāllaikā no monitora uz slimnīcas pacientu datu sistēmām.
Ir pieejamas astoņu gultu vai 12 gultu konfigurācijas.
Pirms savienojuma izveides sākšanas pārliecinieties, ka ir pieejams tālāk norādītais aprīkojums.
 Sistēma Bernoulli vai Oxinet III, kas ir uzstādīta slimnīcā
 Ierīce Bernoulli-MSM vai Oxinet Client Bridge, kurā iebūvēts 9 kontaktu D savienotāja kabelis
 Capnostream™20p monitors
Pievienojiet sistēmu, kā norādīts Bernoulli-MSM vai Oxinet Client Bridge lietošanas norādījumos. Sistēma tiek
izmantota kopā ar Y tipa kabeli, kas tiek pievienots klienta tiltam, Capnostream™20p monitoram un sienas
kontaktrozetei. Pārliecinieties, ka visi savienotāji ir droši pievienoti tā, lai Capnostream™20p monitors
turpinātu saņemt energoapgādi, kamēr tas darbojas ar šo sistēmu.
Kad atbilstoši iepriekš minētajiem norādījumiem ir izveidots ierīču savienojums, dati binārā formātā tiek
automātiski pārsūtīti no Capnostream™20p monitora uz sistēmu Bernoulli/Oxinet® III. Nav nepieciešama
monitora papildu iestatīšana.
Tiek pārsūtīti tālāk norādītie mērījumu dati.
 Momentānais CO2
 EtCO2
 FiCO2
 Elpošanas ātrums
 SpO2
 Pulss
Tiek pārsūtīta arī informācija par pacienta veidu, trauksmes datiem un ierīces iestatījumiem.
Izmantojot sistēmu Bernoulli, ir pieejama arī ārējā dzīvībai svarīgo pazīmju saskarne, kas ir redzama klīniskās
informācijas sistēmā, kā arī iekšējā ADT (uzņemšana, izrakstīšana un pārvešana) saskarne.
Lai iegūtu papildinformāciju par sistēmu Bernoulli/Oxinet III vai novērstu ar iestatīšanas procedūru saistītas
problēmas, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
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Nuvon VEGA™* sistēmu lietošana

UZMANĪBU!

Ja slimnīcas pacientu datu sistēmas vai tai pievienoto kabeļu defekta dēļ rodas slimnīcas
pacientu datu sistēmas kļūme, dati no Capnostream™20p monitora netiks pārsūtīti uz
sistēmu.

UZMANĪBU!

Capnostream™20p monitora trauksmes skaņas signālu drīkst izslēgt tikai tad, ja esat
pārliecinājies, ka nepārtrauktu pacienta monitoringu nodrošina citas atbilstošas ierīces.

Nuvon VEGA™* sistēmu lietošana
Capnostream™20p ierīces var savienot arī ar Nuvon sistēmu VEGA™*, lai klīniskās informācijas sistēmas
saistītu ar elektroniskajās diagrammās norādītajām pacientu dzīvībai svarīgām pazīmēm.
Capnostream™20p monitora savienošanu ar VEGA™* sistēmu uz vietas veic Nuvon uzstādīšanas speciālists ar
norīkota slimnīcas IT nodaļas darbinieka palīdzību. Visi fizioloģiskie pacientu dati, kas ir izveidoti ierīcē
Capnostream™20p, tiek nosūtīti uz VEGA™* sistēmu, kur tie tiks izmantoti klīniskās informācijas sistēmā. Lai
iegūtu papildinformāciju par Nuvon VEGA™* sistēmu, sazinieties tieši ar Medtronic tirdzniecības pārstāvi vai
Nuvon tirdzniecības pārstāvi.
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13. nodaļa

Apkope un problēmu novēršana
Ievads
Līdz monitora apkopei atlikušo stundu skaita noteikšana
CO2 kalibrācija
CO2 kalibrācijas pārbaude
Apkope
Drošinātāju maiņa
Printera papīra ruļļa maiņa
Tīrīšana
Problēmu novēršana
Monitora atgriešana
Tehniskā palīdzība

Ievads
Capnostream™20p monitoram nav nepieciešamas nekādas apkopes procedūras, tikai lietotāja iestādes noteiktie
darbības testi. Monitora tehnisko apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts apkopes personāls ik pēc 30 000 lietošanas
stundu.
Periodiski jāveic monitora CO2 noteikšanas mehānisma kalibrēšana, kā norādīts sadaļā CO2 kalibrācija
124. lpp. CO2 kalibrāciju var pārbaudīt jebkurā brīdī, lai pārliecinātos, ka tā atbilst pareizas lietošanas
ierobežojumiem.
Sadaļā Problēmu novēršana 128. lpp. ir aprakstīti iespējamie sarežģījumi, cēloņi un ieteikumi, kā tos risināt.
Piezīme. Lai iegūtu norādījumus par apkopi un darbības pārbaudēm, sazinieties ar vietējo izplatītāju
vai skatiet apkopes rokasgrāmatu.

Līdz monitora apkopei atlikušo stundu skaita noteikšana
Ekrānā Service (Apkope) ir norādīta informācija par to, pēc cik stundām jāveic apkope vai kalibrācija.
Lai piekļūtu ekrānam Service (Apkope), ekrāna Home (Sākums) apakšā atrodamajā joslā Menu (Izvēlne)
atlasiet vienumu SYSTEM (Sistēma) un pēc tam atlasiet SERVICE (Apkope). Lai skatītu, pēc cik stundām
jāveic apkope, parole nav jāievada. Tālāk ir parādīts galvenais apkopes ekrāns.

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

123

CO2 kalibrācija

47. attēls. Apkopes ekrāns

Kad monitors ir lietots 30 000 stundu, nosūtiet to apstiprinātam apkopes centram. Lai iegūtu norādījumus par
nosūtīšanu, sazinieties ar vietējo pārstāvi.

CO2 kalibrācija
Piezīme. Iekārta tiek kalibrēta rūpnīcā.

Monitora kalibrēšana jāveic kvalificētam apkopes personālam pēc pirmajām 1200 lietošanas stundām vai
12 mēnešiem atkarībā no tā, kas notiek vispirms. Pēc tam kalibrācija jāveic ik pēc 12 mēnešiem vai pēc
4000 lietošanas stundām atkarībā no tā, kas notiek vispirms.
Lai palīdzētu laikus plānot gaidāmo kalibrāciju, monitorā tiek saglabāta informācija par atlikušo darba stundu
skaitu līdz kalibrācijai un pēdējo kalibrāciju.
Kad būs jāveic kalibrācija, monitora ziņojumu apgabalā tiks parādīts informatīvais ziņojums CALIBRATION
REQUIRED (Nepieciešama kalibrācija).
Līdz kalibrēšanai atlikušais darba stundu skaits tiek parādīts sveiciena ekrānā katru reizi, kad monitors tiek
ieslēgts (skatiet šeit: 9. attēls. Sveiciena ekrāns 33. lpp.). Pēc lietošanas stundu ierobežojuma pārsniegšanas
ziņojums tiks mainīts uz ziņojumu CALIBRATION OVERDUE (Kalibrācija ir nokavēta). Līdz kalibrācijai
atlikušo lietošanas stundu skaitu var redzēt arī apkopes ekrānā, un, pārsniedzot ierobežojumu, arī apkopes
ekrānā tiek parādīts ziņojums CALIBRATION OVERDUE (Kalibrācija ir nokavēta). Apkopes ekrānā redzamie
dati tiek atjaunināti, kad monitors tiek ieslēgts, kā arī katru reizi, kad tiek ievadīta parole, lai aktivizētu režīmu
Service (Apkope).
Piezīme. Monitora kalibrēšanu ieteicams veikt ne vēlāk kā divas nedēļas pēc ziņojuma CALIBRATION
REQUIRED (Nepieciešama kalibrācija) parādīšanas ekrānā.

124

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

CO2 kalibrācijas pārbaude
Piezīme. Ja Capnostream™20p monitoram 30 minūtes vai ilgāk nav pievienota sistēma FilterLine™,
Capnostream™20p monitora CO2 monitoringa funkcija automātiski tiks pārslēgta gaidīšanas
režīmā. Šis automātiskais gaidīšanas režīms samazina nepieciešamību bieži veikt
kalibrēšanu gadījumos, kad monitoram ilgu laiku nav pievienota sistēma FilterLine™. Šādā
gadījumā laika periods, kurā monitors ir ieslēgts, taču nav pievienota sistēma FilterLine™,
netiks iekļauts laika atskaitē līdz kalibrēšanai, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc liekas
kalibrēšanas.

Lai parādītu iepriekšējās kalibrācijas datumu, aktivizējiet režīmu Service (Apkope) un pārejiet uz ekrānu
Calibration (Kalibrācija). Ekrānā Home (Sākums) atlasiet pogu SYSTEM (Sistēma), lai atvērtu ekrānu System
(Sistēma), un pēc tam atlasiet pogu SERVICE (Apkope), lai atvērtu ekrānu Service (Apkope). Ievadiet apkopes
paroli un pēc tam atlasiet CO2 CAL (CO2 kalibrācija). Ekrānā tiek parādīts līdz kalibrācijai atlikušo stundu
skaits, iepriekšējās kalibrācijas datums un datums, kurā jāveic nākamā kalibrācija (gadu pēc iepriekšējās
kalibrācijas). Lai skatītu šo ekrānu, jāievada režīma Service (Apkope) parole.

CO2 kalibrācijas pārbaude
Atkarībā no iestādes politikas un prakses monitors var tikt pārbaudīts jebkurā laikā, lai noteiktu, vai CO2
noteikšana atbilst pieņemtajiem ierobežojumiem. Tālāk atrodamajā kalibrācijas pārbaudes procedūrā ir sniegti
pakāpeniski norādījumi kalibrācijas pārbaudes veikšanai.
UZMANĪBU!

Šī kalibrācijas pārbaude jāveic, izmantojot ražotāja apstiprinātu kalibrācijas komplektu,
kurā ir ietverts 5% CO2, 21% O2 un Bal N2 gāzu maisījums un apstiprināti savienošanas
līdzekļi (“T” adapteris).

Ražotāja apstiprinātu kalibrēšanas komplektu var iegādāties no Airgas, Scott Medical Products division
(Z03NI748BDC002, reģistrācijas numurs: 4653ORF-2BD).). Tas sastāv no 2 iepakojumiem ietver tālāk
norādītos elementus.
 Kalibrācijas gāze, kuras sastāvā ir 5% CO2, 21% O2 un Bal N2
 Caurulīšu sistēmas adapteris (“T” adapteris)
 Kalibrēšanas līnija (Calibration FilterLine™)
Piezīme. Ja šis process tiek veikts, kamēr monitora darbību nodrošina akumulators, pārliecinieties,
ka tas ir pilnībā uzlādēts.
Piezīme. Pirms kalibrācijas pārbaudes pārliecinieties, ka kalibrācijas komplektā iekļautā kalibrācijas
līnija ir cieši pievienota.

Kalibrācijas pārbaudes procedūra
Piezīme. Jebkurā kalibrācijas pārbaudes posmā varat pāriet atpakaļ uz pirmo ekrānu, noklikšķinot
uz pogas BACK (Atpakaļ).

 KALIBRĀCIJAS PĀRBAUDES VEIKŠANA
1. Izmantojiet vadības pogu, lai pārvietotos ekrānā CO2 CALIBRATION CHECK (CO2 kalibrācijas pārbaude).
Ekrāna Home (Sākums) izvēlnē atlasiet pogu SYSTEM (Sistēma) un pēc tam atlasiet CAL CHECK
(Kalibrācijas pārbaude). Vai arī ekrānā Service (Apkope) atlasiet CO2 CAL (CO2 kalibrācija) un pēc tam
atlasiet CAL CHECK (Kalibrācijas pārbaude).
Tiek parādīts ekrāns CO2 CALIBRATION CHECK (CO2 kalibrācijas pārbaude). Izmantojot ekrānā
redzamos norādījumus, veiciet kalibrācijas pārbaudes darbības.
2. Ekrānā tiek parādīts šāds ziņojums: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (Pievienojiet sistēmu
FilterLine monitoram). Pievienojiet kalibrācijas līniju monitoram un atlasiet START (Sākt), lai sāktu
kalibrācijas pārbaudi.
3. Ekrānā tiek parādīts šāds ziņojums: CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO2 21% O2 BALANCE N2]
(Pievienojiet kalibrācijas gāzi [5% CO2 21% O2 N2 līdzsvars]). Otru kalibrācijas līnijas galu pievienojiet
gāzes tvertnei un pēc tam atlasiet CONTINUE (Turpināt).
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Apkope

4. Ekrānā tiek parādīts šāds ziņojums: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (Atveriet gāzes padevi no
balona). Atveriet gāzes tvertni un atlasiet CONTINUE (Turpināt).
Modulis veic kalibrācijas pārbaudi. Pārbaudes veikšanas laikā tiek rādīts ziņojums CALIBRATION CHECK
IN PROGRESS (Tiek veikta kalibrācijas pārbaude). Ja CO2 modulis joprojām uzsilst, monitorā tiek rādīts
ziņojums NOT READY TO CALIBRATE (Nav gatavs kalibrācijai). Gaidiet, līdz modulis ir gatavs, un pēc
tam atlasiet CONTINUE (Turpināt).
5. Kad modulis ir pabeidzis kalibrācijas pārbaudes mērījumus un apstrādā datus, tiek parādīts šāds ziņojums:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (Notiek rezultātu aprēķināšana, gāzes
padevi var pārtraukt).
6. Pārtrauciet kalibrācijas pārbaudes gāzes padevi. Ja kalibrācijas pārbaude jāaptur, pirms tā ir pabeigta,
izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu STOP (Apturēt).
7. Ekrānā tiek parādīts šāds ziņojums: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE
(Atvienojiet kalibrācijas gāzi un sistēmu FilterLine) un CONTINUE (Turpiniet).
Pēc tam modulī tiek parādīts šāds ziņojums:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (Kalibrācijas pārbaude ir pabeigta)
MEASURED CO2 X.X% (Noteiktais CO2 daudzums — X,X%)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3% (Precizitāte 5% gāzei ir 4,7–5,3%).
Atlasiet BACK (Atpakaļ), lai atgrieztos ekrānā Home (Sākums), vai START (Sākt), lai atkārtoti veiktu
kalibrācijas pārbaudi.
8. Ja kalibrācijas pārbaudes rezultāts norāda, ka monitors nav pareizi kalibrēts, tiek parādīts ziņojums
MEASURED CO2 NOT WITHIN SPECIFICATIONS. CALIBRATION RECOMMENDED (Noteiktais
CO2 daudzums neatbilst specifikācijai. Ieteicams veikt kalibrēšanu). Šādā gadījumā jāveic kalibrācija.
Skatiet apkopes rokasgrāmatu vai sazinieties ar Medtronic apstiprinātu apkopes personālu.
9. Ja monitorā nav iespējams izpildīt kalibrācijas pārbaudi, tiek parādīts ziņojums CALIBRATION FAILED
(Kalibrācija neizdevās) un kāds no tālāk norādītajiem ziņojumiem:
FILTERLINE NOT CONNECTED (Nav pievienota sistēma FilterLine)
CALIBRATION FAILED: NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS
(Kalibrācija neizdevās: nav gāzes, nepareiza gāzes koncentrācija vai nestabila gāze)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (Mērījuma kļūda;
pārbaudiet visus savienojumus un mēģiniet vēlreiz)
CALIBRATION ABORTED BY USER (Lietotājs priekšlaikus pārtrauca kalibrāciju)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (Neizdevās CO2 moduļa iekšējais paštests)
Piezīme. Kalibrācijas gāzu utilizācija jāveic atbilstoši vietējiem gāzu utilizācijas noteikumiem.

Apkope
Monitoram nav jāveic nekādas apkopes procedūras, tikai lietotāja iestādes noteiktās darbības pārbaudes. Sadaļā
Problēmu novēršana 128. lpp. ir aprakstīti iespējamie sarežģījumi, cēloņi un ieteikumi, kā tos risināt.
Ieteicams veikt periodisku apkopi atbilstoši lietošanas stundām.
 CO2 sūknis jānomaina ik pēc 30 000 lietošanas stundu.
 Kalibrēšana ir jāveic pēc pirmajām 1200 darba stundām, un pēc tam kalibrēšana ir jāveic reizi gadā
vai ik pēc 4000 darba stundām atkarībā no tā, kurš nosacījums tiek izpildīts pirmais (skatiet sadaļu
CO2 kalibrācija 124. lpp.).
 Monitora lietošanas stundu skaits, kas atlicis līdz 30 000 stundu lietošanas ierobežojumam, kad jāveic
apkope, tiek parādīts ikreiz, kad tiek ieslēgta ierīce. Šo informāciju var skatīt arī ekrānā Service
(Apkope).
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Drošinātāju maiņa

 Laika gaitā litija jonu akumulatora rezerves strāvas padeve var samazināties. Lai novērstu
akumulatora jaudas samazināšanos, akumulatoru ieteicams nomainīt reizi divos gados.
Piezīme. Lai pasūtītu rezerves daļas, kalibrācijas komplektus vai saņemtu atbildes uz jautājumiem par
apkopi un periodisku apkopi, sazinieties ar vietējo pārstāvi.

Drošinātāju maiņa
Monitora aizsardzību pret pārspriegumu nodrošina divi drošinātāji. Ja pārdeg drošinātāji, monitors netiek
ieslēgts un akumulators netiek uzlādēts.
Lai nomainītu drošinātājus, izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas padeves vadu.
Drošinātāji atrodas monitora aizmugurē, zem elektrisko vadu savienojuma. Izmantojiet plakano skrūvgriezi,
lai noņemtu drošinātāju korpusa vāku, un nomainiet drošinātājus, izmantojot tikai drošinātājus ar tādu pašu
nominālo strāvu (F3.15 A 250 voltu zemas atslēgtspējas drošinātāji). Piespiežot aizveriet drošinātāju korpusa
vāku un pēc tam atkārtoti pievienojiet strāvas padeves vadu un ieslēdziet monitoru.
Piezīme. Ja drošinātāji pārdeg, tas nozīmē, ka radās anormāls elektriskais režīms. Ja iemesls nav
zināms, sazinieties ar pārstāvi, lai noteiktu, vai ir nepieciešama apkope.

Printera papīra ruļļa maiņa
Ja printerī beidzas papīrs, tas ir jānomaina ar termoprintera papīra rulli (Medtronic partijas Nr. 010516) vai
līdzīgu papīru, kas atbilst sadaļā Iekšējais termiskais printeris (izvēles) 146. lpp. norādītajām specifikācijām.
 PRINTERA PAPĪRA NOMAINĪŠANA
1. Atveriet printera plastmasas vāku.
2. Izņemiet papīra nodalījumā atrodamo tukšo vārpstu.
3. Ievietojiet jauno papīra rullī virzienā, kāds parādīts tālāk atrodamajā attēlā, lai papīra brīvais gals atrodas virs
plastmasas vāka, kā redzams attēlā.
Poga Feed
(Padeve)

48. attēls. Papīra ruļļa ievietošana printerī

4. Aizveriet durtiņas tā, lai tās noklikšķ. Īslaicīgi nospiediet pogu Feed (Padeve), lai pārbaudītu, vai papīrs ir
pareizi izlīdzināts un nav iesprūdis vāka malā.
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Tīrīšana

Tīrīšana
Lai tīrītu monitora virsmas, nedaudz samitriniet drānu 70% spirta šķīdumā un noslaukiet visas virsmas.
Var izmantot arī spirta salvetes. Tīrīšanas biežumu nosaka slimnīcas politika.
Lai tīrītu ekrānu, izmantojiet mitru drānu, kas nepūkojas.
Lai tīrītu Nellcor™ atkārtoti izmantojamos sensorus, vispirms noņemiet sensoru no pacienta un atvienojiet to no
Capnostream™20p ierīces. Sensora virsmu var tīrīt, izmantojot tādu šķīdumu kā 70% izopropilspirts.
Ja nepieciešama zema līmeņa dezinfekcija, izmantojiet 1:10 balinātāja šķīdumu. Neizmantojiet nešķaidītu
balinātāju (5%~5,25% nātrija hipohlorītu) vai jebkuru citu tīrīšanas šķīdumu, kas nav norādīts šeit, jo šādi var
tikt izraisīti neatgriezeniski sensora bojājumi. Auss klipša sensoru var tīrīt, noslaukot to ar izopropilspirtu (70%)
vai iemērcot sensoru tajā uz 10 minūtēm. Ja auss klipsis tiek mērcēts, pirms nākamās lietošanas noteikti
noskalojiet to ar ūdeni un ļaujiet tam nožūt. Nesterilizējiet auss klipsi ar starojumu, tvaiku vai etilēna oksīdu.
Katram atkārtoti izmantojamajam sensoram atbilstošos norādījumus skatiet tā lietošanas norādījumos.
BRĪDINĀJUMS. Nekarsējiet šo ierīci autoklāvā un nesterilizējiet to.
UZMANĪBU!

Neizsmidziniet un nelejiet nekāda veida šķidrumu tieši uz monitora, piederumiem vai
palīgmateriāliem.

UZMANĪBU!

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai stiprus
šķīdinātājus, tostarp acetona šķīdumus vai šķīdumus, kas ražoti no naftas.

UZMANĪBU!

Microstream™ etCO2 palīgmateriālus ir paredzēts lietot tikai vienam pacientam, un tos
nedrīkst apstrādāt atkārtoti. Nemēģiniet tīrīt, dezinficēt vai izpūst sistēmu FilterLine™, jo tā
varat sabojāt monitoru.

UZMANĪBU!

Nepakļaujiet SpO2 sensora savienotāja kontaktus tīrīšanas šķīduma iedarbībai, jo tas var
bojāt sensoru.

UZMANĪBU!

Ja monitora ārējo virsmu dezinfekcijai tiek izmantotas 1:10 balinātāja šķīdumā (0,5–1%
nātrija hipohlorīta šķīduma) samitrinātas salvetes, jāizvairās no ekrāna savienotāju saskares
ar balinātāja šķīdumu. Atkārtota tīrīšana, izmantojot balinātāju, var izraisīt virsmu krāsas
maiņu un nogulsnes.

Problēmu novēršana
Šajā sadaļā norādītas iespējamās problēmas, kas var rasties, izmantojot monitoru, un ieteikumi šo problēmu
novēršanai. Ja nevarat novērst problēmu, sazinieties ar kvalificētu apkopes personālu vai vietējo pārstāvi.
Ar elektrību saistītās problēmas
Problēma
Monitoru nevar ieslēgt.
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Darbība

Iemesls
Iekšējais akumulators ir pilnībā
izlādējies, strāvas padeves vads ir
nepareizi pievienots vai atvienots,
vai arī ir bojāts kabeļa elektriskais
savienojums.

Pārbaudiet strāvas padeves vada
savienojumu.

Sienas maiņstrāvas kontaktrozetē
nav pieejama strāva, un iekšējais
akumulators nav uzlādēts.

Pārbaudiet savienojumus un novērsiet
problēmu.

Drošinātāji ir pārdeguši.

Nomainiet drošinātājus. Sazinieties ar savu
pārstāvi, lai noteiktu elektriskās problēmas
iemeslu.
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Problēma

Iemesls

Darbība

Elektrotīkla un monitora
ieslēgšanas indikatori ir
ieslēgti, bet ierīce
nedarbojas, izmantojot
akumulatora jaudu, kad
tiek atvienots
maiņstrāvas piegādes
kabelis.

Monitorā nav pareizi ievietots
akumulators.

Atveriet akumulatora korpusu un pārbaudiet,
vai akumulatora kabelis ir cieši pievienots
akumulatora ligzdai. (Skatiet sadaļu
Akumulatora komplekta uzstādīšana 23. lpp.)

Monitors ir pievienots
elektrotīklam, bet
akumulators netiek
uzlādēts.

Monitoram netiek pievadīta
maiņstrāva.

Pārbaudiet, vai ir ieslēgts oranžais strāvas
padeves indikators. Ja tas ir izslēgts,
pārbaudiet, vai maiņstrāvas padeves vads ir
pareizi pievienots maiņstrāvas kontaktrozetei.

Akumulators nav
pilnībā uzlādēts, kad
tas bijis pievienots
24 stundas.

Akumulators nav atkārtoti uzlādēts
pilnībā.

Atvienojiet monitoru no maiņstrāvas uz 3–
4 stundām un pēc tam atkārtoti pievienojiet to.
Pievienojot akumulatoru maiņstrāvai, tas tiks
pilnībā uzlādēts.
Ja akumulators joprojām netiek pilnībā
uzlādēts, nomainiet to.

CO2 problēmas
Problēma

Iemesls

Darbība

Pastāvīgi tiek rādīts
ziņojums NO BREATH
(Nav elpošanas) un
mirgo sarkanais
trauksmes indikators.

Fizioloģisks iemesls.

Pārbaudiet pacientu.

Nosprostota vai bloķēta sistēma
FilterLine™.

Pārbaudiet sistēmu FilterLine™ un nomainiet,
ja tā ir bloķēta.

Sistēma FilterLine™ ir aizķērusies
aiz kaut kā, vai caurulīte ir
sapinusies.

Apskatiet sistēmu FilterLine™ no monitora līdz
pacientam, lai pārbaudītu, vai līnija nav
sapinusies, salocījusies vai aizķērusies aiz
gultas vai aprīkojuma.

Sistēma FilterLine™ ir
pievienota, bet sūknis
nedarbojas un CO2,
EtCO2 vai RR rādījumi
netiek rādīti.

Sistēma FilterLine™ nav pareizi
pievienota.

Pārbaudiet, vai sistēmas FilterLine™
spraudnis ir ieskrūvēts monitorā.

Zelta krāsas gredzens ir nolietots
vai netīrs.

Pārliecinieties, ka sistēmas FilterLine™
savienotāja galā atrodas zelta krāsas
gredzens un ka tas nav bojāts vai netīrs.
Notīriet visus netīrumus vai nomainiet sistēmu
FilterLine™, ja nepieciešams.

EtCO2 vērtības tiek
nolasītas neparasti.

Pacienta, kuram tiek nodrošināta
plaušu mehāniskā ventilācija,
elpošana ir neregulāra.

Nav jāveic nekādas darbības.

Noplūde elpceļā.

Pārbaudiet savienojuma un līnijas noplūdes
pacientam un labojiet tās, ja nepieciešams.

Nepareiza kalibrācija.

Pārbaudiet kalibrāciju. Skatiet sadaļu CO2
kalibrācijas pārbaude 125. lpp.

BTPS iestatījums ir izslēgts.

Pārbaudiet BTPS iestatījumu iestādes
iestatījumos. Papildinformāciju skatiet sadaļā
CO2 parametri 140. lpp.

EtCO2 vērtības ir
konsekventi augstākas
vai zemākas, nekā
paredzēts.

SpO2 sensors
Problēma
Nav SpO2 signāla:
parādītā skābekļa
piesātinājuma un pulsa
ātruma vērtība ir nulle.

Iemesls
Sensors nav pareizi pievienots
monitoram vai pagarinājuma
kabelim.
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Darbība
Pārbaudiet, vai sensors un pagarinājuma
kabelis (ja tas tiek izmantots) ir pareizi
pievienoti monitoram.
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Problēmu novēršana

Problēma

Darbība

Iemesls

Capnostream™20p
ekrānā tiek parādīts
ziņojums Replace SpO2
sensor (Nomainiet SpO2
sensoru)

SpO2 platē netiek saņemta
informācija no kabeļa.

Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet SpO2
sensoru un mēģiniet vēlreiz.
Ja ziņojums joprojām tiek parādīts, nomainiet
kabeli vai sensoru.

Zudis pulsa vai SpO2
signāls: parādītā
skābekļa piesātinājuma
un pulsa ātruma vērtība
ir nulle.

Sensors nav pareizi pievienots
pacientam.

Pārbaudiet sensora lietojumu.

Pacienta perfūzija, iespējams, ir
pārāk vāja.

Pārbaudiet pacienta stāvokli.

Iespējams, ir bojāts sensors vai
sensora pagarinājuma kabelis.

Nomainiet sensoru vai sensora pagarinājuma
kabeli

Pacienta pārmērīga kustība vai
elektroķirurģiski traucējumi.

Ja iespējams, nodrošiniet, ka pacients
nekustas. Pārbaudiet, vai sensors ir droši un
pareizi novietots. Ja nepieciešams, nomainiet
to, pārvietojiet uz jaunu vietu vai izmantojiet
sensoru, kurš pieļauj vairāk kustību.

Pārmērīga apgaismošana.

Pārbaudiet sensora novietojumu vai pārklājiet
sensoru ar tumšu vai gaismu necaurlaidīgu
materiālu.

Sensors novietots uz ekstremitātes,
uz kuras atrodas asinsspiediena
mērītājs, arteriālais katetrs,
intravaskulārā līnija vai nagu laka.

Pārbaudiet sensora novietojumu.

Pacienta stāvoklis.

Pārbaudiet pacientu.

Pārmērīgas pacienta kustības.

Ja iespējams, nodrošiniet, ka pacients
nekustas, un izmantojiet sensoru, kurš pieļauj
vairāk kustību.

Tiek parādīti neprecīzi
SpO2 mērījumi.

Printeris
Problēma
Printeris nedrukā. Mirgo
printera sarkanais
trauksmes indikators.

Printeris darbojas, bet
izvadītais papīrs ir
tukšs.
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Darbība

Iemesls
Printera vāks ir atvērts.

Pilnībā atveriet printera plastmasas vāku,
pārliecinieties, ka neliels papīra daudzums
atrodas ārpus monitora, un pēc tam aizveriet
vāku tā, lai tas noklikšķ.

Printera papīrs nav pareizi pārlikts
pār plastmasas vāku, vai tas ir
iestrēdzis tajā.

Atveriet printera plastmasas vāku un izvelciet
papīru tā, lai neliels tā daudzums atrodas
ārpus monitora. Turiet papīru tā, lai neliels tā
daudzums atrastos ārpus monitora, un pēc
tam aizveriet vāku tā, lai tas noklikšķ.

Printerī nav papīra.

Atveriet plastmasas vāku un ievietojiet jaunu
papīra rulli.

Papīra rullis monitora printera
nodalījumā ir ievietots otrādi.

Atveriet plastmasas vāku, apgrieziet papīra
rulli uz otru pusi, aizveriet plastmasas vāku,
atstājot nelielu papīra daudzumu ārpus
monitora.
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Monitora atgriešana

Medmāsas izsaukuma zvans
Problēma
Nedarbojas funkcijas
Nurse Call (Medmāsas
izsaukuma zvans)
izvade.

Darbība

Iemesls
Funkcija Nurse Call (Medmāsas
izsaukuma zvans) nav iespējota.

Sistēmas iestatīšanas ekrānā vai režīma
Service (Apkope) ekrānā Institutional
Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi)
iespējojiet funkciju Nurse Call (Medmāsas
izsaukuma zvans).

Fono spraudņa vadojuma
problēma.

Pārbaudiet monitora aizmugurē esošajai
kontaktligzdai Nurse Call (Medmāsas
izsaukuma zvans) pievienotā kabeļa un fono
spraudņa vadojumu.

CO2 kalibrācija
Problēma
Monitorā tiek parādīts
ziņojums CALIBRATION
REQUIRED (Nepieciešama
kalibrācija), bet sveiciena
ekrānā tiek rādīts, ka līdz
nākamajai kalibrācijai ir
atlikušas vairākas stundas.

Iemesls
Kopš pēdējās CO2 kalibrācijas ir pagājis
vairāk nekā gads.

Darbība
Veiciet CO2 kalibrāciju.

Monitora atgriešana
Ja nepieciešams atgriezt monitoru, lai veiktu remontu, sazinieties ar vietējo pārstāvi, lai iegūtu norādījumus
par nosūtīšanu.
Lai atkārtoti ievietotu monitoru iepakojumā, atvienojiet no tā piederumus. Ievietojiet monitoru sākotnējā
nosūtīšanas kastē. Ja sākotnējā kaste nav pieejama, izmantojiet piemērotu kasti, kurā ievietots atbilstošs
iesaiņojamā materiāla daudzums. Nav nepieciešams atgriezt sensorus, Microstream™ EtCO2 palīgmateriālus
vai strāvas padeves vadus.
Ja rodas monitora disfunkcija, rūpīgi ievietojiet iepakojumā monitoru kopā ar nelietotajiem palīgmateriāliem
no tās pašas partijas un atgrieziet tos pārbaudei.

Tehniskā palīdzība
Lai saņemtu tehnisku palīdzību, sazinieties ar vietējo Medtronic pārstāvi vai rakstiet uz šādu e-pasta adresi:
Capnographytechnicalsupport@covidien.com.
Apkopes rokasgrāmatā ir ietverta informācija par tādu monitora apkopi, kas jāveic kvalificētam personālam.
Ja nepieciešams atgriezt monitoru, lai veiktu remontu, sazinieties ar vietējo pārstāvi, lai iegūtu norādījumus
par nosūtīšanu.
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1. pielikums

Iestādes iestatījumi
Iestādes noklusējuma iestatījumi
Iestādes noklusējuma iestatījumu mainīšana
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšana
Iestādes noklusējuma iestatījumu augšupielādēšana vai lejupielādēšana
Monitora iestatījumu mainīšana

Iestādes noklusējuma iestatījumi
Kad Capnostream™20p ierīce tiek nosūtīta no rūpnīcas, visi maināmie iestatījumi ir konfigurēti atbilstoši
informācijai tabulās, kas atrodamas sadaļā Monitora iestatījumu mainīšana 133. lpp. Tos sauc par rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem. Ja konkrētā lietošanas vide norāda, ka ieteicamāki vai vajadzīgāki ir citi iestatījumi,
vai ja iestādes politika pieprasa citas vērtības, nevis rūpnīcas noklusējuma iestatījumu vērtības, tad rūpnīcas
noklusējuma iestatījumus var mainīt tā, lai tie būtu spēkā, katru reizi ieslēdzot monitoru. Tas ir drošāk, nekā
pirms katras izmantošanas reizes gaidīt, lai personāls mainītu iestatījumus.
Noklusējuma iestatījumus var mainīt manuāli pilnvarots tehniķis/biomedicīnas inženieris, izveidojot iestādes
noklusējuma iestatījumus. Noklusējuma iestatījumus iestata ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma
iestatījumi), kuram var piekļūt ekrānā Service (Apkope). Ekrāns Service (Apkope) ir aizsargāts ar paroli.
Procedūra ir aprakstīta sadaļā Iestādes noklusējuma iestatījumu mainīšana tālāk.

Iestādes noklusējuma iestatījumu mainīšana
Lai atvērtu ekrānu Service (Apkope), izmantojot vadības pogu, ekrānā Home (Sākums) atlasiet pogu SYSTEM
(Sistēma) un pēc tam izvēlnē atlasiet pogu SERVICE (Apkope). Netālu no ekrāna augšējās daļas tiek parādīts
paroles ievadīšanas lodziņš.
ENTER PASSWORD
(Ievadiet paroli)
Kā aprakstīts sadaļā Ekrāna navigācija 40. lpp., izmantojot vadības pogu, atlasiet ENTER PASSWORD
(Ievadiet paroli). Izmantojot vadības pogu, ievadiet paroli un, kad pēdējais burts ir ievadīts, vēlreiz noklikšķiniet
uz vadības pogas. Parole ir redzama sadaļā Capnostream™ apkopes parole 153. lpp. Apkopes paroles lapu no
rokasgrāmatas var izņemt drošai glabāšanai.
Izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu vienumu INST DEFAULTS (Iestādes noklusējuma iestatījumi).
Var mainīt vienumu ALARM LIMITS (Trauksmes signālu robežvērtības), TRENDS (Tendences),
MONITOR (Monitors), CO2 un SpO2 noklusējuma iestatījumus.
Pēc jebkura rūpnīcas noklusējuma iestatījuma mainīšanas uz iestādei raksturīgu iestatījumu ierīce ir jāizslēdz,
izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam ierīce ir jāstartē vēlreiz, lai pārliecinātos, ka jaunie
iestatījumi ir saglabāti.
BRĪDINĀJUMS. Iestatījumu maiņa var nelabvēlīgi ietekmēt pacientu uzraudzību. Iestādes iestatījumu
izmaiņas var veikt tikai pilnvaroti darbinieki.
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Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšana
Piezīme. Ja ierīce darbojas apkopes režīmā, pacienti netiek uzraudzīti pat tad, ja monitors, darbojoties
apkopes režīmā, ir savienots ar pacientu. (Monitors sāk darboties apkopes režīmā, kad tiek
ievadīta apkopes parole.) Tāpēc, kad monitoru pārslēdzat apkopes režīmā, ieteicams noņemt
sistēmu FilterLine™ no pacienta vai atvienot sistēmu FilterLine™ no monitora. Kamēr
monitors darbojas apkopes režīmā, dati netiek reģistrēti, un tādējādi pacienta uzraudzība
apkopes režīma laikā var radīt datu zuduma problēmas.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšana
Katra tālāk aprakstītā iestatījumu sadaļa ļauj atiestatīt katras konkrētās sadaļas rūpnīcas iestatījumus. Varat arī
veikt visās sadaļās vispārēju visu iestatījumu atiestatīšanu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Lai to
izdarītu, pirmo reizi atlasot ekrānu Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi), atlasiet RESET
(Atiestatīt).

49 attēls. Iestādes noklusējuma iestatījumu ekrāns

Iestādes noklusējuma iestatījumu augšupielādēšana vai lejupielādēšana
Capnostream™20p nodrošina iespēju lejupielādēt iestādes noklusējuma iestatījumus no monitora USB
zibatmiņā vai augšupielādēt iestādes noklusējuma iestatījumus no USB zibatmiņas monitorā.
Šo utilītu izmanto, piemēram, lai vienkāršotu procedūru, ja iestāde vēlas visās ierīcēs konkrētā grupā vai nodaļā
izmantot vienus un tos pašus iestādes noklusējuma iestatījumus. Šādā gadījumā iestādes noklusējuma
iestatījumus var izveidot vienā ierīcē un šos iestatījumus var augšupielādēt USB zibatmiņā, kā aprakstīts tālāk.
Pēc tam šos noklusējuma iestatījumus var lejupielādēt citās nodaļas/iestādes Capnostream™20p ierīcēs,
izmantojot šo procedūru.
 NOKLUSĒJUMA IESTATĪJUMU AUGŠUPIELĀDĒŠANA VAI LEJUPIELĀDĒŠANA
1. Lai veiktu augšupielādi, Capnostream™20p ierīces USB pieslēgvietā ievietojiet USB zibatmiņu ar brīvu
atmiņu vismaz 2 KB apjomā. Lai veiktu lejupielādi, Capnostream™20p ierīces USB pieslēgvietā ievietojiet
USB zibatmiņu ar iepriekš ielādētiem iestādes noklusējuma iestatījumiem.
2. Lai atvērtu galveno ekrānu System (Sistēma), noklikšķiniet uz izvēlnes pogas SYSTEM (Sistēma).
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3. Lai atvērtu ekrānu Service (Apkope) un ievadītu apkopes paroli, noklikšķiniet uz izvēlnes pogas SERVICE
(Apkope) (skatiet sadaļu Capnostream™ apkopes parole 153. lpp.).
4. Lai atvērtu ekrānu Software Support (Programmatūras atbalsts), noklikšķiniet uz izvēlnes pogas
SOFTWARE SUPPORT (Programmatūras atbalsts). Ekrāns Software Support (Programmatūras atbalsts)
ir redzams šeit: 50. attēls. Programmatūras atbalsta ekrāns 134. lpp.
5. Lai noklusējuma iestatījumus no Capnostream™20p ierīces augšupielādētu USB zibatmiņā, noklikšķiniet
uz pogas UPLOAD DEFAULTS (Augšupielādēt noklusējuma iestatījumus), vai noklikšķiniet uz pogas
DOWNLOAD DEFAULTS (Lejupielādēt noklusējuma iestatījumus), lai noklusējuma iestatījumus no USB
zibatmiņas lejupielādētu Capnostream™20p ierīcē. Iestatījumu lejupielādēšana USB zibatmiņas diskā
izveido mapi ar nosaukumu settings (iestatījumi), kur atrodas faili, kurus var izmantot noklusējuma
iestatījumu augšupielādēšanai citā Capnostream™20p ierīcē. Pēc noklusējuma iestatījumu
augšupielādēšanas monitors automātiski izslēdzas, restartējiet monitoru, lai turpinātu darbību.

50. attēls. Programmatūras atbalsta ekrāns

Monitora iestatījumu mainīšana
Trauksmes signālu robežvērtības
Monitorā tiek uzglabātas divas trauksmes signālu robežvērtību kopas, kas attiecas uz Adult/Pediatric
(Pieaugušie/pediatrijas pac.) un Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie) pacientu veidiem. (Robežvērtības
Adult/Pediatric (Pieaugušie/pediatrijas pac.) attiecas uz pieaugušiem pacientiem un visiem trīs pediatrijas
pacientu veidiem.) Trauksmes signālu robežvērtību rūpnīcas noklusējuma iestatījumi pacientiem Adult
(Pieaugušie) un Neonatal (Jaundzimušie) iepriekš ir norādīti šeit: 32. tabula. Trauksmes signālu/indikatoru
robežvērtību rūpnīcas noklusējuma iestatījumi 135. lpp.
Lai mainītu trauksmes signālu robežvērtības katram pacientu veidam, atveriet ekrānu Institutional Defaults
(Iestādes noklusējuma iestatījumi). Atlasiet ALARM LIMITS (Trauksmes signālu robežvērtības) un pēc tam
izmantojiet vadības pogu, lai atlasītu SET INFANT/NEONATAL (Iestatīt zīdaiņu/jaundzimušo pacientu
vērtības) vai SET ADULT/PEDIATRIC (Iestatīt pieaugušo/pediatrijas pacientu vērtības), vai SET ALARM
DELAY (Iestatīt trauksmes signāla atlikšanu) pēc nepieciešamības. Pēc tam tiek parādīti ekrāni Institutional
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Defaults: Alarm Limits: Infant/Neonatal (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Trauksmes signālu robežvērtības:
Zīdaiņu/jaundzimušo pacientu noklusējuma iestatījumi) vai Institutional Defaults: Alarm Limits:
Adult/Pediatric (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Trauksmes signālu robežvērtības: Pieaugušie/pediatrijas pac.)
vai Alarm Delay (Trauksmes signāla atlikšana). Plašāku informāciju par vienuma Alarm Delay (Trauksmes
signāla atlikšana) opcijām, skatiet sadaļu Trauksmes signāla atlikšana 74. lpp.
Mainiet iestatījumus, kā aprakstīts sadaļā Trauksmes signālu robežvērtību mainīšana 83. lpp.
Pēc noklusējuma brīdinājuma trauksmes signāli ir atspējoti un ekrānā Alarm Limits (Trauksmes signālu
robežvērtības) brīdinājuma trauksmes signālu skaita iestatījumi ir redzami pelēkā krāsā. Ja vēlaties brīdinājuma
trauksmes signālus iespējot, atlasiet CAUTION ENABLE (Brīdinājums iespējots). Ja brīdinājuma trauksmes
signāli ir iespējoti, brīdinājuma trauksmes signālu skata iestatījumi mainās pelēka uz baltu.

51. attēls. Iestādes noklusējuma iestatījumu trauksmes signālu robežvērtību ekrāns

Tālāk ir sniegti pacientu Adult/Pediatric (Pieaugušie/pediatrijas pac.) un Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie)
trauksmes signālu robežvērtību rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.
32. tabula. Trauksmes signālu/indikatoru robežvērtību rūpnīcas noklusējuma iestatījumi

Parametrs

Adult/Pediatric
Adult/Pediatric Infant/Neonatal Infant/Neonatal
(Pieaugušie/pedi (Pieaugušie/pedi (Zīdaiņi/jaundzi- (Zīdaiņi/jaundziatrijas pac.)
atrijas pac.)
mušie)
mušie)
sarkanais
dzeltenais
sarkanais
dzeltenais
steidzamais
brīdinājuma
steidzamais
brīdinājuma
trauksmes
trauksmes
trauksmes
trauksmes
signāls
signāls
signāls
signāls

Diapazons

EtCO2 High
(EtCO2 augsts)

60

55

50

45

5–150 mmHg

EtCO2 Low
(EtCO2 zems)

15

17

20

22

0-145 mmHg

FiCO2 High
(FiCO2 augsts)

8

8

5

5

2-98 mmHg
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Parametrs

Adult/Pediatric
Adult/Pediatric Infant/Neonatal Infant/Neonatal
(Pieaugušie/pedi (Pieaugušie/pedi (Zīdaiņi/jaundzi- (Zīdaiņi/jaundziatrijas pac.)
atrijas pac.)
mušie)
mušie)
sarkanais
dzeltenais
sarkanais
dzeltenais
steidzamais
brīdinājuma
steidzamais
brīdinājuma
trauksmes
trauksmes
trauksmes
trauksmes
signāls
signāls
signāls
signāls

Diapazons

RR High
(RR augsts)

30

25

65

6

5-150 sitieni
minūtē

RR Low (RR
zems)

5

7

25

28

0-145 sitieni
minūtē

No Breath
Detected (Nav
noteikta elpošana)

30

N/A

15

N/A

10–60 sek.

SpO2 High (SpO2
augsts)

100

100

98

98

piesātinājums
25-100%

SpO2 Low (SpO2
zems)

85

90

85

90

piesātinājums
20–95%

Pulse Rate High
(Pulsa ātrums
augsts)

140

140

200

200

30-240 sitieni
minūtē

Pulse Rate Low
(Pulsa ātrums
zems)

50

50

100

100

25-235 sitieni
minūtē

Trauksmes
signāls IPI Low
(Zems IPI)

3

5

N/A

N/A

1–9 vai OFF
(Izslēgts)

SatSeconds

25

25

25

25

10, 25, 50,
100 vai OFF
(Izslēgts)

Trauksmes signāla atlikšana
Trauksmes signālu skaitu var atlikt uz 10, 15, 20 vai 30 sekundēm, vai arī tos nav iespējams atlikt (vienums
Alarm Delay (Trauksmes signāla atlikšana) atspējots). Šī opcija ir pieejama visiem pacientu veidiem.
Vienumu Alarm Delay (Trauksmes signāla atlikšana) var iestatīt ekrānā Institutional Defaults (Iestādes
noklusējuma iestatījumi), kam var piekļūt, atlasot SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE PASSWORD
(Sistēma>Apkope>Ievadīt apkopes paroli) (skatiet sadaļu Capnostream™ apkopes parole 153. lpp.) >INST
DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY (Iestādes noklusējuma iestatījumi>Trauksmes signālu
robežvērtības>Iestatīt trauksmes signāla atlikšanu).
33. tabula. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu un izvēles trauksmes signālu atlikšanas iestatījumi

Parametrs
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Izvēles

Rūpnīcas noklusējuma
vērtība

EtCO2 High Alarm Delay (Augsts
EtCO2: trauksmes atlikšana)

10, 15, 20 vai 30 sekundes vai Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)

RR High Alarm Delay (Augsts
RR: trauksmes atlikšana)

10, 15, 20 vai 30 sekundes vai Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)

SpO2 Low Alarm Delay (Zems
SpO2: trauksmes atlikšana)

10, 15, 20 vai 30 sekundes vai Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)

PR Low Alarm Delay (Zems PR:
trauksmes atlikšana)

10, 15, 20 vai 30 sekundes vai Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)

PR High Alarm Delay (Augsts
PR: trauksmes atlikšana)

10, 15, 20 vai 30 sekundes vai Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)
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Tendences iestatījumi
Iestādes noklusējuma iestatījumus var iestatīt, lai mainītu monitorā saglabāto tendenci un tās attēlošanas veidu
ekrānā. Lai iegūtu informāciju par konkrētiem SpO2 un CO2 tendences iestatījumiem, skatiet atsevišķus
iestatījumus, kas aprakstīti tālāk attiecībā uz SpO2 un CO2 parametriem.
34. tabula. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu un izvēles tendences iestatījumi

Izvēles

Parametrs

Rūpnīcas
noklusējuma vērtība

Trend Recording
Resolution (Tendences
reģistrēšanas
izšķirtspēja)

5 sekundes 12 stundās
10 sekundes 24 stundās
30 sekundes 72 stundās

30 sekundes 72 stundās

Tabular Increment
Display Default
(Noklusējuma iestatījumi
pieauguma attēlojumam
tabulas veidā)

MINIMUM (Minimums); 1,5; 3; 15 vai
60 minūtes

1,5 minūtes

Graphical View Default
(Grafiskā skata
noklusējuma iestatījumi)

2, 4 vai 12 stundas

4 stundas

Noklusējuma ekrānā Trend Settings (Tendences iestatījumi) ir redzams arī vienums Home IPI Display
(Sākuma IPI attēlojums) (skatiet sadaļu IPI attēlojums 66. lpp.).
Noklusējums Trend Recording Resolution (Tendences reģistrēšanas izšķirtspēja) nosaka, cik stundas var
ierakstīt pacienta datus.
Vienums Tabular Increment Display (Tabulārs pieauguma attēlojums) ļauj iespējot noklusējumu, kas jāiestata ar
tabulā norādītajām vērtībām.
Vienumu Graphical View Default (Grafiskā skata noklusējums) var mainīt tā, lai logā Trend (Tendence) būtu
redzami dažādu laika periodu dati.
Piezīme. Mainot tendences izšķirtspēju, tiek notīrīta tendences atmiņa, tādējādi dzēšot visus monitorā
bijušos pacienta datus.

Lai mainītu tendences noklusējuma iestatījumus, izvēlnes joslā noklikšķiniet uz SERVICE>INST
DEFAULTS>TREND (Apkope>Iestādes noklusējuma iestatījumi>Tendence). Lai pārvietotos uz iepriekš
aprakstītajiem parametriem, izmantojiet vadības pogu un noklikšķiniet uz tās, lai skatītu opcijas. Izvēlieties
opciju, izmantojot vadības pogu, un noklikšķiniet uz tās vēlreiz, lai reģistrētu opciju kā noklusējumu.
Parametru secības mainīšana tendenču attēlojumā
Ekrānos Graphical (Grafisks attēlojums) un Tabular (Tabulārs attēlojams) ir redzami pieci dažādi pacienta parametri.
Tendences parametru secību var mainīt ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi), lai pirmajā
(nevis otrajā) tendenču attēlojuma ekrānā parādītu atbilstošākus parametrus. Procedūra ir šāda: Noklikšķiniet uz
SYSTEM>SERVICE>Enter Service password (skatiet sadaļu Capnostream™ apkopes parole 153. lpp.) >INST
DEFAULTS>TREND>CONFIG. DISPLAY (Sistēma>Apkope>Ievadiet apkopes paroli>Iestādes noklusējuma
iestatījumi>Tendences>Attēlojuma konfigurēšana), lai atvērtu ekrānu Institutional Defaults: Trend: Display
Configuration (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Tendences: Attēlojuma konfigurēšana).
Attiecībā uz katru maināmo pozīciju, izmantojot vadības pogu, pārvietojiet kursoru uz to līniju, noklikšķiniet uz
vadības pogas un pēc tam no slejas Parameters Available (Pieejamie parametri) izvēlieties parametru, kuru
vēlaties redzēt šajā līnijā. Piemēram, līnijas Parameter Position 1 (Parametra 1. pozīcija) noklusējums ir EtCO2.
Lai mainītu tendences attēlojumu tā, lai IPI tendenču ekrānā ir redzams kā pirmais parametrs, pārvietojiet
kursoru uz Parameters Selected: EtCO2 (Atlasītie parametri: EtCO2), noklikšķiniet uz vadības pogas un pēc tam
ritiniet, izmantojot vadības pogu, līdz kolonnā Parameters Available (Pieejamie parametri) sasniedzat IPI.
Noklikšķiniet ar vadības pogu, lai novietotu IPI kā pirmo parametru tendenču attēlojumā.
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Kad tendenču attēlojuma izmaiņas ir pabeigtas, noklikšķiniet uz BACK>BACK>BACK>HOME
(Atpakaļ>Atpakaļ>Atpakaļ>Sākums), lai saglabātu izvēli. Lai atgrieztos pie noklusējuma iestatījumiem,
noklikšķiniet uz FACTORY DEFAULTS (Iestādes noklusējuma iestatījumi) ekrānā Institutional Defaults:
Trend: Display Configuration (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Tendences: Attēlojuma konfigurēšana).
Ekrānā Institutional Defaults: Trend (Iestādes noklusējuma iestatījumi: Tendences), izmantojot izvēlnes joslu,
var arī mainīt notikumu marķējumus, kas tiek izmantoti tendenču reģistrēšanā. Detalizēts skaidrojums ir
pieejams sadaļā Notikumi tālāk.
Notikumi
Capnostream™20p ierīcē var saglabāt maksimāli 10 notikumu nosaukumus katrā no trīs kategorijām. Tas ļauj
ārstējošajam veselības aprūpes speciālistam aprakstīt notikumu, kas ir ievadīts monitora atmiņā. Trīs kategorijas
ir medikamenti, pacienta darbības un klīniskās iejaukšanās darbības.
Vairums notikumu nosaukumu ir pieejami kā rūpnīcas iestatījumi ar vairākām tukšām vietām visās trīs
kategorijās. Visus 30 notikumu nosaukumus var rediģēt, lai nodrošinātu visatbilstošāko aprakstu tai videi,
kurā monitors tiek izmantots.
Katra notikuma nosaukums var būt veidots no 11 burtciparu simboliem. Ja notikuma nosaukums ir atstāts tukšs,
šī notikuma atlase tiek saglabāta tendences atmiņā kā Quick event (Ātrs notikums) (lai iegūtu informāciju par
notikumu izmantošanu, skatiet sadaļu Pacienta notikumu ievadīšana 46. lpp.).
Ar medikamentiem saistītie notikumi
Ļauj iestādei ievadīt 10 notikumu marķējumu kopu, kuru lietotājs var izmantot, lai atzīmētu medikamentu ordinēšanu
uzraudzības laikā. Noklusējuma medikamenti ir šādi: FENTANYL, VERSED, MIDAZOLAM, MORPHINE,
DEMEROL, PROPOFOL, SURFACTANT un OTHER (Citas). Pēdējie trīs iestatījumu lauciņi ir tukši. Visus
iestatījumus var mainīt. Lai vienumu Medication Events (Ar medikamentiem saistītie notikumi) atiestatītu uz
rūpnīcas iestatījumiem, izmantojiet vadības pogu un atlasiet FACTORY DEFAULTS (Rūpnīcas iestatījumi).
Ar pacientu saistītie notikumi
Ļauj iestādei ievadīt 10 notikumu marķējumu kopu, kuru lietotājs var izmantot, lai atzīmētu notikumus,
kas saistīti ar pacientu uzraudzības laikā. Noklusējuma ar pacientu saistītie notikumi ir šādi: EATING (Ēšana),
DRINKING (Dzeršana), COUGHING (Klepus), AMBULATING (Pārvietošanās), CHEST PT (Krūškurvja
fizikālā terapija), TURNED (Pagriezts), SNORING (Krākšana) un OTHER (Citi). Pēdējie divi iestatījumu
lauciņi ir tukši. Visus iestatījumus var mainīt. Lai vienumu Patient Events (Ar pacientu saistītie notikumi)
atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, izmantojiet vadības pogu un atlasiet FACTORY DEFAULTS (Rūpnīcas
iestatījumi).
Ar iejaukšanos saistītie notikumi
Ļauj iestādei ievadīt 10 notikumu marķējumu kopu, kuru lietotājs var izmantot, lai atzīmētu notikumus,
kas attiecas uz uzraudzības laikā nepieciešamo fizisku vai cita veida iejaukšanos. Noklusējuma ar iejaukšanos
saistītie notikumi ir šādi: OXYGEN (Skābeklis), SUCTION (Atsūkšana), ADJ AIRWAY (Elpceļu pielāgošana),
NARCAN, ROMAZICON, NEB TX, STIMULATED (Stimulēts), CO2 INSUFFL (CO2 insuflācija), ABG un
OTHER (Citi). Pēdējie divi iestatījumu lauciņi ir tukši. Visus iestatījumus var mainīt. Lai vienumu Intervention
Events (Ar iejaukšanos saistītie notikumi) atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izmantojiet
vadības pogu un atlasiet FACTORY DEFAULTS (Rūpnīcas iestatījumi).
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Kā mainīt notikumu noklusējuma iestatījumus
Ekrānā Service (Apkope) atlasiet ekrānu INST DEFAULTS (Iestādes noklusējuma iestatījumi) un pēc tam
ekrānu TREND (Tendences). Ekrāna Institutional Settings: Trend (Iestādes iestatījumi: Tendence) izvēlnes
joslā var atlasīt vienumu MED (Medikamenti), kas ļauj mainīt ar zālēm saistīto notikumu iestatījumus, PAT
(Pacients), kas ļauj mainīt ar pacientu saistīto notikumu iestatījumus, un INT (Iejaukšanās), kas ļauj mainīt ar
iejaukšanos saistīto notikumu iestatījumus. Lai mainītu notikumu, ritiniet līdz konkrētam notikuma
marķējumam un noklikšķiniet uz tā, lai notīrītu lauku un ievadītu citu notikuma nosaukumu.
Monitora iestatījumi
Ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) atlasiet MONITOR (Monitors).

52. attēls. Iestādes noklusējuma iestatījumi: monitors

Monitoram var iestatīt tālāk norādītos iestādes noklusējuma iestatījumus.
Parametrs

Izvēles

Rūpnīcas noklusējuma
vērtība

Date Format (Datuma formāts)

dd mmm yy (dd mmm gg) vai
mmm dd, yy (mmm dd, gg)

mmm dd, yy (mmm dd, gg)

Time Format (Laika formāts)

12 vai 24 stundas

12 stundas

Language (Valoda)

English (angļu), Spanish (spāņu),
French (franču), German (vācu), Italian
(itāļu), Dutch (holandiešu), Portuguese
(portugāļu), Russian (krievu), Swedish
(zviedru), Norwegian (norvēģu),
Japanese (japāņu)

English (angļu)

Audio Alarm Silence (Skaņas
trauksmes signāla klusums)

Maximum (Maksimāls), Last Setting
(Pēdējais iestatījums), Audio Off
(Skaņa izslēgta)

MAXIMUM (Maksimāls)

Event Marking Mode (Notikuma
atzīmēšanas režīms)

Quick/Detailed (Ātrs/detalizēts)

DETAILED (Detalizēts)
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Izvēles

Parametrs

Rūpnīcas noklusējuma
vērtība

RS-232 Baud Rate (RS-232 datu
pārraides ātrums)

AUTO; 9600; 19.2K; 57.6K;
115.2K

AUTO

Medmāsas izsaukuma zvans

Enabled (Iespējots), Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)

Ekrāns Home (Sākums)

Standard (Standarta), Numeric
(Skaitlisks)

STANDARD (Standarta)

IPI attēlojums (ekrānā HOME
(Sākums), Trend (Tendences) un
Alarm review (Trauksmes
pārskats))

Enabled (Iespējots), Disabled
(Atspējots)

ENABLED* (Iespējots)

IPI Alarm (IPI trauksmes signāls)

Enabled (Iespējots), Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)

RS232 FUNCTION (RS232
funkcija)

VueLink: IPI, A/hr, ODI
VueLink:IPI
VueLink: CO2 ONLY (Tikai CO2)
Standard (Standarta)

Ierīcē Capnostream™20p
vairs nav pieejami iestatījumi
Standard (Standarta);
VueLink

A/hr and ODI Display (A/hr un ODI
attēlojums) (ja pieejams)

Enabled (Iespējots), Disabled
(Atspējots)

ENABLED* (Iespējots)

Parameter standby mode
(Parametru gaidīšanas režīms)

Enabled (Iespējots), Disabled
(Atspējots)

DISABLED (Atspējots)

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka IPI nav pieejams pacientiem Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie) un tāpēc šiem pacientiem šī
opcija ir automātiski atspējota. Turklāt A/hr un ODI nav pieejams zīdaiņiem/jaundzimušajiem vai pediatrijas pacientiem.

CO2 parametri
Iestādes noklusējuma iestatījumus var iestatīt CO2 parametriem, ko var izdarīt monitorā. Lai parametrus
mainītu, ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) atlasiet CO2.
Izvēles

Parametrs

*
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Rūpnīcas
noklusējuma vērtība

CO2 mērvienības

mmHg, kPa, Vol%

mmHg

BTPS*

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

On (Ieslēgts)

FiCO2 Display (FiCO2 attēlojums)

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

On (Ieslēgts)

Pump-Off Timeout (Sūkņa izslēgšanas
noildze) (minūtēs)

5, 10, 15 vai 30

15

CO2 Waveform Scale (CO2 līknes skala)
(mmHg)

50, 100, 150, Auto (Automātisks)

Auto (Automātisks)

EtCO2 Scale for Trend Display (EtCO2 skala
tendenču attēlojumam)

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display (Elpošanas
ritma skala tendenču attēlojumam)

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric (Viļņa ātrums
pieaugušiem/pediatrijas pacientiem)
(mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal (Viļņa ātrums
zīdaiņiem/jaundzimušajiem) (mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

BTPS apzīmē mērīšanas laikā izmantoto standarta korekciju, izmantojot ķermeņa temperatūru, spiedienu un
piesātinājumu. Visās mērīšanas procedūrās vienuma BTPS vērtībai jābūt ON (Ieslēgts). Kalibrācijas procedūrās ierīce
automātiski izslēdz BTPS korekciju un pēc šo procedūru veikšanas atkal to ieslēdz. Lietotājam nav nepieciešams mainīt
BTPS iestatījumu.
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SpO2 parametri
Vienumu Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma iestatījumi) iespējams iestatīt visiem monitorā
iestatāmajiem SpO2 parametriem. Lai parametrus mainītu, ekrānā Institutional Defaults (Iestādes noklusējuma
iestatījumi) atlasiet vienumu SpO2.
Izvēles

Parametrs

Rūpnīcas
noklusējuma vērtība

Pulse Tone (Pulsa signāls)

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

Off (Izslēgts)

Sat-Seconds (Piesātinājums sekundēs)

On/Off (Ieslēgts/izslēgts)

On (Ieslēgts)

SpO2 Scale for Trend Display (SpO2
skala tendenču attēlojumam)

0–100, 50–100

50-100

PR Scale for Trend Display (PR skala
tendenču attēlojumam)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric (Viļņa
ātrums pieaugušiem/pediatrijas
pacientiem) (mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal (Viļņa
ātrums zīdaiņiem/jaundzimušajiem)
(mm/sek.)

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Jaudas padeve

2. pielikums

Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Specifikācijas
Jaudas padeve
Akumulators
Vadīklas
Attēlojums
Microstream™ kapnogrāfija
Nellcor™ Oximax™ pulsa oksimetrija
Trauksmes signāli
Izvades
Iekšējais termiskais printeris (izvēles)
Vispārējie raksturlielumi
Aprīkojuma klasifikācija
Atbilstība

Jaudas padeve
Vērtība

Objekts
Ieejas spriegums

100–240 VAC, 50/60 Hz

Drošinātāji

Divi F 3,15 A 250 voltu zemas atslēgtspējas drošinātāji* **

Ieejas jauda

90 VA

*Ražotājs var izvēlēties to vietā piegādāt F3.15A 250 voltu augstas atslēgtspējas drošinātājus.
**Izmantojiet tikai ražotāja piegādātos drošinātājus

Akumulators
Vērtība

Objekts
Akumulatora veids

14,4 V, 4,5 Ah litija jonu

Akumulatoru ekspluatācija

2,5 h (bez termiskā rakstītāja)

Akumulatora uzlādes laiks

100% 12 h laikā

Vadīklas
Objekts
Priekšējais panelis
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Vērtība
1 monitora vadīklas slēdzis On/Off (Ieslēgt/izslēgt)
4 specifisku funkciju taustiņi
1 optiskais kodētājs ar slēdzi
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Attēlojums
Vērtība

Objekts
Ekrāns

162 mm (6,4 collu) krāsu TFT displejs
Pikseļu laukums: 0,204 (augstums) x 0,204 (platums) mm
(0,008 collas)
Aktīvais displeja laukums: 130,56 (augstums) x
97,92 (platums) mm (5,14 collas x 3,86 collas)
Izšķirtspēja 640 x 480 pikseļi
Skata leņķis (vertikāls) 110
Skata leņķis (horizontāls) 140

Sekošanas ātrums

3,0; 6,3; 12,5 un 25 mm/sek.

Līknes paraugu ātrums

75,7 paraugi/sek. vienumam SpO2 (fiksēts)
20 paraugi/sek. vienumam Capnography (Kapnogrāfija) (fiksēts)

Tendenču glabāšana

8640 punktu glabāšana
- 12 h ar 5 s izšķirtspēju
- 24 h ar 10 s izšķirtspēju
- 72 h ar 30 s izšķirtspēju

Tendenču attēlojums

Grafiskais attēlojums:
- 2 h, 6 h, 12 h skati
Tabulārais attēlojums
- 60 min, 15 min, 3 min, 1,5 min un minimālā izšķirtspēja
(minimālo izšķirtspēju iespējams iestatīt kā 5, 10 vai 30 sek.)

Microstream™ kapnogrāfija
Vērtība

Objekts
CO2 mērvienības

mmHg vai kPa, vai Vol%

CO2, EtCO2, FiCO2 diapazons

0–150 mmHg

CO2 līknes izšķirtspēja

0,1 mmHg

EtCO2, FiCO2 izšķirtspēja

1 mmHg

CO2 precizitāte

0-38 mmHg: ±2 mmHg
39–150 mmHg: ± (5% rādījumu + 8% katram 1 mmHg virs 38 mmHg)
Precizitāte attiecas uz elpošanas ritmu līdz 80 bpm. Ja elpošanas
ritms pārsniedz 80 bpm, precizitāte ir 4 mmHg vai ±12% no rādījuma
atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka, EtCO2 vērtībām, kas pārsniedz
18 mmHg.

Elpošanas ritma diapazons

0-150 sitieni minūtē

Elpošanas ritma precizitāte

0-70 ieelpas minūtē: ±1 ieelpas minūtē
71-120 ieelpas minūtē: ±2 ieelpas minūtē
121–150 ieelpas minūtē: ±3 ieelpas minūtē

CO2 trauksmes signāli

No breath (Nav elpošanas), EtCO2 high (EtCO2 augsts), EtCO2 low
(EtCO2 zems), RR high (RR augsts), RR low (RR zems), IPI low
(Zems IPI) (IPI rādītājiem arī nepieciešama pulsa oksimetrijas
informācija)

Plūsmas ātrums

50 (42,5≤ plūsma ≤ 65) ml/min, plūsma mērīta, izmantojot tilpumu

Līknes paraugi

20 paraugi sekundē

Atbildes laiks

2,95 s (parasti); izmantojot garās parauga līnijas, ~5,0 s

Inicializācijas laiks

40 sek. (parasti)

Kalibrācijas intervāls

Sākotnējā kalibrācija jāveic pēc 1200 darbības stundām, pēc tam —
reizi gadā vai pēc 4000 darbības stundām (atkarībā no tā, kas tiek
sasniegts pirmais)
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Nellcor™ Oximax™ pulsa oksimetrija

Nellcor™ Oximax™ pulsa oksimetrija
Vērtība

Objekts
SpO2 mērījuma diapazons

0–100%

SpO2 precizitāte*
Režīmiem Adult (Pieaugušie) un Pediatric (Pediatrijas pac.)
SpO2 diapazons 70–100%

 2 cipari

SpO2 diapazons 0–69%

Nav noteikts

Režīmam Infant/Neonatal (Zīdaiņi/jaundzimušie):
SpO2 diapazons 70–100%

 3 cipari

SpO2 diapazons 0–69%

Nav noteikts

Pulsa ātruma diapazons

20–250 sitieni minūtē

Pulsa ātruma precizitāte

 3 ieelpas minūtē

Trauksmes signāli

Pielāgojamās trauksmes signālu robežvērtības
SpO2 high (SpO2 augsts), SpO2 low (SpO2 zems), Pulse Rate
high (Pulsa ātrums augsts), Pulse Rate low (Pulsa ātrums zems)

Sat Sec diapazons

10, 25, 50, 100

* Rādījuma precizitāte zemas perfūzijas apstākļos (konstatētā IR pulsa modulācijas amplitūda starp 0,03%
un 1,5%) tika validēta, izmantojot pacienta simulatora signālus. SpO2 un pulsa ātruma vērtības atšķiras
monitoringa diapazonā vāja signāla diapazona dēļ un salīdzinājumā ar ievades signāla patieso
piesātinājumu un pulsa ātrumu

Trauksmes signāli
Vērtība

Objekts
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Augstas prioritātes pacienta
brīdinājuma trauksmes signāli

Mirgojoša sarkana gaismas diode
Mirgojoša sarkana skaitliskā vērtība
Atkārtots pīkstiena modelis
Trauksmes signāla norāde ekrānā
Medmāsas izsaukuma zvans

Pacienta brīdinājuma trauksmes
signāli

Mirgojoša dzeltena gaismas diode
Mirgojoša dzeltena skaitliskā vērtība
Nav skaņas trauksmes signāla

Vidējas prioritātes trauksme

Mirgojoša dzeltena gaismas diode
Trīskāršs pīkstiens ik trīsdesmit sekundes
Trauksmes signāla norāde ekrānā
Medmāsas izsaukuma zvans

Informatīvie ziņojumi

Pīkst vienreiz
Informatīva norāde ekrānā

Klusie informatīvie ziņojumi

Informatīva norāde ekrānā

Trauksmes signāla skaļuma vadīkla

5 soļi

Trauksmes signāla spiediena
līmeņa diapazons

50 līdz 85 dB(A)

Īslaicīgi apklusināts trauksmes
signāls

Visi trauksmes signāli apklusināti uz 2 minūtēm
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Izvades
Analogā izvade
15 kontaktu D tipa ligzda
Kontakta izvade:

Kontakttapiņa

Nozīmējums

Kontakttapiņa

Nozīmējums

1

Zemējums

9

Zemējums

2

1. kanāla
signāls

10

Zemējums

3

Zemējums

11

5. kanāla signāls

4

2. kanāla
signāls

12

Zemējums

5

Zemējums

13

6. kanāla signāls

6

3. kanāla
signāls

14

Zemējums

7

Zemējums

15

7. kanāla signāls

8

4. kanāla
signāls

Medmāsas izsaukuma zvans
Parasti atvērts/parasti aizvērts relejs
Nominālā pievadītā strāva: 2 A
Maksimālā pieļaujamā strāva: 2 A
Maksimālais pieļaujamais spriegums: 24 V
līdzstrāva
Kontakta kapacitāte 2 A pie 24 V līdzstrāvas.
⅛ collas stereo fono ligzdas tipa savienojums
Atbilstošs stereo fono spraudnis

N1–N2: parasti aizvērts relejs
N1–N3: parasti atvērts relejs
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Iekšējais termiskais printeris (izvēles)

RS-232
9 kontaktu D tipa ligzda
Kontakta izvade

Kontakttapiņa

Nozīmējums

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Izolēts zemējums

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
USB A tipa saimnieksavienojums (ligzda)
Izmantošanai tikai ar zibatmiņas dziņiem.
Kontakta izvade

Kontakttapiņa

Nozīmējums

1

VBUS

2

Dati -

3

Dati +

4

Zemējums

Iekšējais termiskais printeris (izvēles)
Vērtība

Objekts
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Tips

Divu kanālu

Drukas metode

Termiskā rakstīšana

Punktu blīvums

203 dpi

Papīra platums

58 mm (2 ¼ collas)

Papīra ruļļa diametrs (maksimālais)

40 mm (1 ½ collas)

Papīra garums (maksimālais)

15,2 metri (50 pēdas)

Ātrums

25 mm/s
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Vispārējie raksturlielumi

Vispārējie raksturlielumi
Vērtība

Objekts
Ierīces izmēri

167 mm (a) x 220 mm (p) x 192 mm (dz)
(6,6 collas (a) x 8,7 collas (p) x 7,6 collas (dz))

Ierīces svars

2,2 kg (4,85 mārciņas)

Darbības temperatūra

no 0 C līdz 35 C (no 32 F līdz 95 F)

Darbības spiediens un augstums
virs jūras līmeņa

Spiediens: 430 mmHg līdz 795 mmHg
Augstums virs jūras līmeņa: no -381 m līdz 3000 m
(no -1250 pēdām līdz 9843 pēdām)

Darbības mitrums

no 10% līdz 95% (bez kondensācijas)

Glabāšanas un transportēšanas
temperatūra

Mērvienības apakšējā robeža -20 C (-4 °F)
Augšējā robeža 60 C (140 °F)

Glabāšanas un transportēšanas
spiediens un augstums virs jūras
līmeņa

Spiediens: 430 mmHg līdz 795 mmHg
Augstums virs jūras līmeņa: no -381 m līdz 4572 m
(no -1250 pēdām līdz 15 000 pēdām)

Glabāšanas un transportēšanas
mitrums

no 10% līdz -95% (bez kondensācijas)

Iepakojuma izmēri

315 mm (a) x 340 mm (p) x 285 mm (dz)
(12,4 collas (a) x 13,4 collas (p) x 11,2 collas (dz))

Iesaiņojuma svars

5,9 kg (13 mārciņas)

Aprīkojuma klasifikācija
Vērtība

Objekts
Aizsardzības pret elektrošoku veidi

1. klase

Aizsardzības pret elektrošoku
pakāpe

BF tipa pret defibrilāciju izturīgas pievienotās daļas

Ekspluatācijas režīms

Nepārtraukts

Aizsardzības pret šķidrumu iekļuvi
pakāpe

standarta IEC 60601-1 11.6.5 apakšpunkts par IPX1 klases
aprīkojumu, kas aizsargāts pret pilēšanu*

* IPx1 norāda, ka ierīce ir aizsargāta pret vertikāli pilošu ūdens lāšu negatīvo ietekmi.

Atbilstība
Šis izstrādājums atbilst tālāk norādītajiem standartiem.
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 No 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 A klases izstarotā un vadītā emisija
IEC 60601-1-8 (dzirdamie un vizuālie trauksmes signāli)
ISO 80601-2-55 (kapnogrāfija)
ISO 80601-2-61 (pulsa oksimetrija)
IEC 60601-2-49 Noteiktas prasības pacienta monitoringa aprīkojuma darbības traucējumu gadījumā

Elektromagnētiskā imunitāte
Monitors ir piemērots izmantošanai noteiktā elektromagnētiskā vidē. Monitora lietotājam jāpārliecinās,
vai monitors tiek izmantots elektromagnētiskā vidē.
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35. tabula. Vadlīnijas un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskās emisijas

Emisiju pārbaude

Atbilstība

RF emisijas EN 55011

1. grupa

RF emisija
EN 55011

Klase A

Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2

Klase A

Sprieguma svārstības/
ņirboņas emisijas
EN 61000-3-3

5. klase

Elektromagnētiskā vide — vadlīnijas
Capnostream™20P izmanto RF enerģiju tikai
iekšējām funkcijām. Tā kā RF emisijas ir ļoti zemas,
visticamāk, netiks radīti darbības traucējumi tuvu
esošam elektroniskajam aprīkojumam.
Monitors ir piemērots izmantošanai slimnīcās

36. tabula. Vadlīnijas un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskā imunitāte

Imunitātes
pārbaude

IEC 60601-1-2
testa līmenis

Elektromagnētiskā vide —
vadlīnijas

Elektrostatiskā izlāde
(ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV kontakts
± (2, 4, 8, 15) kV
gaiss

± 8 kV kontakts
± (2, 4, 8,15) kV gaiss

Grīdai jābūt no koka, betona vai
keramiskajām flīzēm. Ja grīdas ir
noklātas ar sintētisku materiālu, tad
relatīvajam mitrumam vajadzētu būt
vismaz 30%. Ja izmanto sintētiskus
materiālus, mazs relatīvais mitrums var
radīt lielāku elektrostatisko spriegumu.
Lielāka sprieguma elektrostatiskā izlāde
var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Elektrības strauja
pāreja/uzliesmojums
EN 61000-4-4

± 2 kV
elektroapgādes
līnijām

± 2 kV
elektroapgādes
līnijām

Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt tādai,
kāda paredzēta tipiskai komerciālai vai
slimnīcas videi.

± 1 kV
ievades/izvades
līnijas

± 1 kV
ievades/izvades
līnijas

± 2 kV maiņstrāvai

± 2 kV maiņstrāvai

± 500 V, ± 1 kV
diferencētais režīms

± 500 V, ± 1 kV
diferencētais režīms

± 500 V, ± 1 kV,
± 2 kV parastais
režīms

± 500 V, ± 1 kV,
± 2 kV parastais
režīms

0% UT; 0,5 cikliem
(0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° un
315°)

0% UT; 0,5 cikliem

0% UT; 1 ciklam
(0°)

0% UT; 1 ciklam

Vilnis
EN 61000-4-5

Strāvas padeves
ievades līniju strāvas
kritumi, īsi pārtraukumi
un voltāžas variācijas
EN 61000-4-11

70% UT;
25/30 cikliem
(0°)
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līmenis

70% UT;
25/30 cikliem

Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt tādai,
kāda paredzēta tipiskai komerciālai vai
slimnīcas videi.

Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt tādai,
kāda paredzēta tipiskai komerciālai vai
slimnīcas videi. Ja Capnostream™20P
lietotājam ir nepieciešama nepārtraukta
ekspluatācija strāvas padeves
pārtraukumu laikā, ieteicams, lai
monitoram tiktu padota barošana no
nepārtrauktās barošanas avotiem vai
akumulatora.

Pārvietojams un pie gultas novietojams kapnogrāfs/pulsa oksimetrs

Atbilstība

Imunitātes
pārbaude

IEC 60601-1-2
testa līmenis

Atbilstības
līmenis

Elektromagnētiskā vide —
vadlīnijas

Jaudas frekvences
(50/60 Hz)
magnētiskais lauks
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Jaudas frekvences magnētiskajiem
laukiem jābūt komerciālās vai slimnīcas
vides īpašību līmenī.

Vadītā
RF IEC 61000-4-6

3 Vrms, 150 kHz uz
80 MHz
6 Vrms, ISM joslā
150 kHz un 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(nemodulēts)

Izstarotā
RF IEC 61000-4-3

Izstarotā RF EM
lauki:
3 V/m 80 MHz pie
2,7 GHz

Lietojot portatīvās un mobilās RF sakaru
iekārtas, atstatumam starp šīm iekārtām
un jebkuru Capnostream™20P
sastāvdaļu, tostarp kabeļiem, ir jābūt ne
mazākam par ieteicamo atstatumu, ko
aprēķina, izmantojot raidītāja frekvencei
piemērojamo vienādojumu.
Ieteiktie atstatumi:
d= 1,2√𝑃
d= 1,2√𝑃, no 80 MHz līdz 800 MHz:
d= 2,3√𝑃, no 800 MHz līdz 2,5 GHz:
kur P ir raidītāja maksimālais izvades
raidījums vatos (W) saskaņā ar raidītāja
ražotāja informāciju un d ir ieteicamais
attālums metros (m).2
Lauku stiprumiem no fiksētām
RF zondēm, ko nosaka
elektromagnētiskā vietas izpēte, jābūt
mazākiem nekā katras frekvences
diapazona saderības līmenim.ab
Traucējumi var rasties blakus iekārtām,
kas marķētas ar tālāk norādīto simbolu

3 V/m (nemodulēts,
rms)

Izstarotais RF IEC
tuvuma laukiem:
27 V/m, 385 MHz

27 V/m

28 V/m, 450 MHz
(28 V/m)

28 V/m

9 V/m, 710, 745,
780 MHz

9 V/m

28 V/m, 810, 870,
930 MHz

28 V/m

28 V/m, 1720, 1845,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m, 2450 MHz

28 V/m

9 V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9 V/m

Minimālais nošķīruma attālums
augstākiem IMUNITĀTES LĪMEŅIEM
tiek aprēķināts izmantojot tālāk norādīto
vienādojumu:

E=

6
𝑑

√𝑃

Kur P ir maksimālā jauda vatos (W), d ir
minimālais nošķīruma attālums (m) un E
ir IMUNITĀTES TESTA LĪMENIS voltos
metrā (V/m).
Minimālais nošķīruma attālums tuvuma
laukiem ir 0,3 m.
UT ir AC (maiņstrāvas) tīkla spriegums pirms testa līmeņa piemērošanas.
Pie 80 MHz un 800MHz ir spēkā lielākais frekvenču diapazons
PIEZĪME. Ne visās situācijās šīs vadlīnijas var izrādīties atbilstīgas. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanos ietekmē absorbcija un atstarošanās
no struktūrām, objektiem un cilvēkiem.
1
2

a No fiksētajiem raidītājiem, piemēram, radio telefonu (mobilo/bezvadu) bāzes stacijām, sauszemes mobilajiem radio, amatieru radio, AM un FM radioapraidēm un
TV apraides, izstaroto lauku stiprumu nav iespējams teorētiski paredzēt precīzi. Lai izvērtētu fiksēto RF raidītāju radīto elektromagnētisko vidi, iespējams veikt vietas
elektromagnētisko izvērtējumu. Ja Capnostream™20P lietošanas vietā izmērītais lauka stiprums pārsniedz iepriekš norādīto piemērojamo RF saderības līmeni, ir jānovēro,
vai Capnostream™20P darbojas normāli. Ja novērotā veiktspēja neatbilst normai, iespējams, ir nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, Capnostream™20P monitora
pārorientēšana vai pārvietošana.
b Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka spēkam ir jābūt mazākam par [V1] V/m.
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Monitors ir paredzēts lietošana elektromagnētiskā vidē, kurā izstarotie RF traucējumi tiek kontrolēti. Monitora
pircējs vai lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, kā norādīts tālāk, atbilstoši saziņas
aprīkojuma maksimālajai izvades jaudai, saglabājot minimālu attālumu starp pārvietojamām un mobilām RF
saziņas ierīcēm (raidītājiem) un monitoru.
37. tabula. Ieteicamie atstatumi starp pārvietojamām un mobilām RF sakaru ierīcēm un monitoru

Raidītāja W novērtētā
maksimālā izvades jauda

Attālums starp ierīcēm pēc raidītāja frekvences
metros1
150 kHz līdz 80 MHz
d= 1,2√𝑃

80 MHz līdz 800 MHz
d= 1,2√𝑃

800 MHz līdz 2,5 GHz
d= 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

Raidītājiem, kuru maksimālā izejas jauda iepriekš tekstā nav uzrādīta, ieteicamo attālumu starp ierīcēm d (m) var
noteikt, izmantojot vienādojumu, kas ir spēkā raidītāja frekvencei, kur P ir raidītāja maksimālā izejas jauda vatos (W)
saskaņā ar raidītāja ražotāja sniegto informāciju.
1

Pie 80 MHz un 800 MHz ir spēkā lielākajai frekvenču amplitūdai noteiktais attālums.

PIEZĪME. Ne visās situācijās šīs vadlīnijas var izrādīties atbilstīgas. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanos ietekmē absorbcija un atstarošanās
no struktūrām, objektiem un cilvēkiem.
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Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli
Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli

Microstream™ EtCO2 palīgmateriāli
Tālāk norādītajā tabulā H izstrādājumi (paredzēti lietošanai mitrās vidēs) ir atzīmēti ar zvaigznīti (*).
Microstream™ palīgmateriāli

Intubācijas palīgmateriāli
Sistēmas FilterLine™ komplekts pieaugušajiem/pediatrijas pac.
Sistēmas FilterLine™ komplekts pieaugušajiem/pediatrijas pac., 100 gab.
Sistēmas FilterLine™ H komplekts pieaugušajiem/pediatrijas pac.*

XS04620
010579
XS04624

Sistēmas FilterLine™ H komplekts pieaugušajiem/pediatrijas pac., 100 gab.*

010580

Sistēmas FilterLine™ H komplekts zīdaiņiem/jaundzimušajiem*
Sistēmas FilterLine™ komplekts pieaugušajiem/pediatrijas pac., garš

006324
007768

Sistēmas FilterLine™ H komplekts pieaugušajiem/pediatrijas pac., garš*

007737

Sistēmas FilterLine™ H komplekts zīdaiņiem/jaundzimušajiem, garš*

007738

VitaLine™ H komplekts pieaugušajiem/pediatrijas pac.*
VitaLine™ H komplekts zīdaiņiem/jaundzimušajiem*
Palīgmateriāli, kas nav paredzēti intubācijai
Smart CapnoLine™ Plus (O2 savienotājs)

010787
010807

Smart CapnoLine™ Plus (O2 savienotājs), 100 gab.

010209

Smart CapnoLine™ Plus, garš (O2 savienotājs)
Smart CapnoLine™ Plus, garš (O2 savienotājs), 100 gab.

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2 caurulīšu sistēma)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2 caurulīšu sistēma), 100 gab.

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2, garš (O2 caurulīšu sistēma)
Smart CapnoLine™ Plus O2, garš (O2 caurulīšu sistēma), 100 gab.

009826
010341

Smart CapnoLine™ pediatrijas pac.
Smart CapnoLine™ O2 pediatrijas pac. (O2 caurulīšu sistēma)
Smart CapnoLine™ O2 pediatrijas pac., garš (O2 caurulīšu sistēma)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2 caurulīšu sistēma)*
Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2 caurulīšu sistēma), 100 gab.*

010433
010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2, garš (O2 caurulīšu sistēma)*
Smart CapnoLine™ H O2 pediatrijas pac. (O2 caurulīšu sistēma)*
Smart CapnoLine™ H O2 pediatrijas pac., garš (O2 caurulīšu sistēma)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (O2 savienotājs)
Smart CapnoLine Guardian™ (O2 savienotājs), 100 gab.

012528
012537

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2 caurulīšu sistēma)
Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2 caurulīšu sistēma), 100 gab.

012529
012538
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Smart CapnoLine Guardian™ O2, garš (O2 caurulīšu sistēma)

012530

Smart CapnoLine Guardian™ O2, garš (O2 caurulīšu sistēma), 100 gab.

012539

Āķa un cilpas nostiprinātājs

012542

O2/CO2 nazāla sistēma FilterLine™ pieaugušajiem (O2 caurulīšu sistēma)
O2/CO2 nazāla sistēma FilterLine™ pieaugušajiem (O2 caurulīšu sistēma),
100 gab.

006912

O2/CO2 nazāla sistēma FilterLine™ pieaugušajiem, gara (O2 caurulīšu sistēma)
O2/CO2 nazāla sistēma FilterLine™ pieaugušajiem, gara (O2 caurulīšu sistēma),
100 gab.

007739
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Apkopes parole ir: SERV
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