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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") –
Garanti for Oridion-monitorer:
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN gjelder for enhver pasientmonitor som er produsert av Oridion Medical
1987 Ltd. ("Oridion"), ("Produkter"). Underlagt begrensningene heri garanterer Oridion at Produkter som er levert
av Oridion eller dets autoriserte distributør skal være uten defekter i to (2) år etter leveringsdatoen, men ikke i mer
enn 27 måneder etter produksjonsdatoen, både i materiale og utførelse og således i det alt vesentlige skal være i
samsvar med Oridion's publiserte spesifikasjoner for de respektive produkter som er i kraft på tidspunktet for
produksjon. Denne begrensede garantien ekskluderer (i) produkter kjøpt gjennom uautoriserte tredjeparter,
(ii) produkter som har vært utsatt for misbruk, feilbehandling, uhell, endring, forsømmelse, uautorisert reparasjon
eller installasjon og (iii) produkter som er brukt med annet forbruksmateriell enn Oridion's FilterLine®-produkter.
Videre skal denne garantien ikke gjelde ved bruk av produkter i et program eller miljø som ikke er innenfor
Oridions spesifikasjoner, eller i tilfelle enhver handling, feil, forsømmelse eller mislighold av Kunden. Oridion skal
etter eget skjønn reparere eller erstatte de skadde Produktene. Kunden kan ikke returnere produkter uten først å ha
innhentet et autorisasjonsnummer for returmaterialer (RMA) fra Oridion eller et av de autoriserte servicesentrene
og en kopi av produktfakturaen.

Ansvarsbegrensning
BRUKEREN KAN BRUKE PARAMETERNE (INKLUDERT ENHVER OG ALLE REFERANSER TIL CO 2,
SPO2, GJELDENDE INTEGRATED PULMONARY INDEX™ OG FREMTIDIGE OG RELATERTE
INDEKSER OG KONFIGURASJONER OG SIGNALALARMER), SOM VISES PÅ ORIDIONS
PASIENTOVERVÅKINGSENHETER
OG/ELLER
ORIDIONS
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL
OG/ELLER ALL OUTPUT I RAPPORTER SOM ER LASTET NED FRA ORIDIONS
PASIENTOVERVÅKINGSSYSTEMER, TIL SKRIVERE ELLER USB-MINNEPINNER ELLER GODKJENTE
SYSTEMER ("DATA") UTELUKKENDE OG EKSKLUSIVT FOR PASIENTBEHANDLING. BRUKEREN
ERKJENNER AT DATA OVERFØRT FRA ORIDIONS PASIENTOVERVÅKINGSENHETER IKKE KAN
OVERFØRES, KOBLES TIL, UTVEKSLES ELLER PÅ ANNEN MÅTE SENDT OG AT ORIDION
FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL
DATA SOM ER BLITT OVERFØRT, KOBLET TIL, UTVEKSLET ELLER PÅ ANNEN MÅTE SENDT.
BRUKEREN ERKJENNER VIDERE AT DATAENE IKKE KAN SELGES, LISENSIERES ELLER PÅ ANNEN
MÅTE KOMMERSIALISERES, VERKEN HELT ELLER DELVIS. ENHVER ANNEN BRUK AV DATAENE
ELLER TILKOBLING TIL ANDRE SYSTEMER, ENTEN AV BRUKEREN ELLER ENHVER PART PÅ
NEVNTES VEGNE, ER UNDERLAGT EN SEPARAT LISENSIERINGSAVTALE MED ORIDION, SOM
INNBEFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, FORRETNINGSVILKÅR SOM SKAL FORHANDLES I
GOD TRO.
BRUKEREN ERKJENNER OG FORSTÅR AT DATAENE LEVERES "SOM DE ER", OG AT ORIDION
AVVISER ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT GARANTIER FOR
SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. ORIDION SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG
FOR EVENTUELLE PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ NOEN PERSONER ELLER MATERIELL
ELLER IMMATERIELL EIENDOM SOM SKYLDES EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAK. ORIDION
FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE LIGNENDE SKADER UANSETT PROSESSFORM, ENTEN I
KONTRAKT, ERSTATNING (INKLUDERT FORSØMMELSE), STRENGT PRODUKTANSVAR ELLER
ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI ELLER BILLIGSHETSTEORI, SELV OM ORIDION ER BLITT GJORT
OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE TAP ELLER SKADER.
Ved uoverensstemmelse mellom den engelske og oversatte versjonen av denne garantien og ansvarsfraskrivelse,
skal den engelske versjonen gjelde.
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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.
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Sikkerhetsopplysninger
Advarsler
Definisjoner

For å kunne bruke Capnostream™20P monitor (heretter kalt Capnostream) på en korrekt og trygg måte, må
denne operatørhåndboken ogBruksanvisningen som følger med Microstream™ etCO2 forbruksvarer
(FilterLine™) og SpO2-sensorene, leses nøye. Bruk av monitoren krever at man setter seg inn i og nøye følger
disse instruksjonene, sikkerhetsinformasjonen i fet skrift og spesifikasjonene.

Advarsler
Generelt
ADVARSEL:

Hvis du er usikker på nøyaktigheten av en måling, sjekk først pasientens livstegn med andre
metoder, og sjekk deretter om monitoren fungerer korrekt.

ADVARSEL:

Enheten skal ikke brukes som en apnémonitor.

ADVARSEL:

Enheten skal betraktes som en enhet for tidlig varsling. Hvis det indikeres en trend mot
deoksygenering av pasienten, skal blodprøvene analyseres av et laboratorie co-oksymeter
for å få en fullstendig forståelse av pasientens tilstand.

ADVARSEL:

For å ivareta pasientens sikkerhet, må du ikke plassere monitoren i en stilling som kan føre
til at den faller ned på pasienten.

ADVARSEL:

Plasser pasientens kabler (SpO2-sensor og FilterLine™) slik at du reduserer faren for at
pasienten vikles inn i kabelen eller kveles.

ADVARSEL:

Monitoren må ikke løftes etter SpO2-sensorkabelen eller FilterLine™, ettersom disse kan
løsne fra monitoren og få denne til å falle ned på pasienten.

ADVARSEL:

Monitoren bør ikke brukes ved siden av eller stablet med annet utstyr, men hvis tilstøtende
eller stablet bruk er nødvendig, bør monitoren observeres for å verifisere normal drift i den
konfigurasjonen den skal brukes i.

ADVARSEL:

For å sikre korrekt funksjon og forhindre teknisk svikt, er det viktig at monitoren ikke
utsettes for ekstrem fuktighet, som f.eks. regn.

ADVARSEL:

Bruken av tilbehør, omformere, sensorer og kabler som ikke er spesifisert, kan føre til økt
stråling og/eller redusert immunitet for utstyret og/eller systemet.

ADVARSEL:

Gjenbruk av engangsutstyr kan utgjøre en krysskontamineringsrisiko for pasienten eller
skade monitorens funksjon.

ADVARSEL:

CO2-avlesninger, respirasjonsfrekvens, pulsoksymetriavlesninger og pulssignaler kan
påvirkes av feil bruk av sensor, visse miljøforhold og visse pasienttilstander.

ADVARSEL:

Monitoren er et reseptbelagt utstyr som kun må betjenes av kvalifisert helsepersonell.

ADVARSEL:

Ingen endring av dette utstyret er tillatt.

ADVARSEL:

Hvis kalibrering ikke finner sted som beskrevet i den aktuelle servicemanualen, kan
monitoren være ute av kalibrering. En monitor som er ute av kalibrering kan gi unøyaktige
resultater.

ADVARSEL:

Hvis eksoskontaktporten virker skadet, må du ikke bruke enheten med anestesigasser.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter
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Advarsler
Merk:

Enheter som kobles til monitoren, må kun være av medisinsk kvalitet.

Merk:

En nøyaktig visning av følgende parametere er nødvendig for å utføre enhetens essensielle
ytelse: Karbondioksid i utåndet pust (CO2) og respirasjonsfrekvens når det overvåkes med
kapnografi, og arteriell oksygenmetning av blodet (SpO2) og pulsfrekvens ved overvåkning
med pulsoksymetri. Hvis pasienten overvåkes med begge funksjonene, vil alle disse
parametrene vises.

MR-skanning
ADVARSEL:

Oksymetrisensorer må ikke brukes mens en magnetisk resonans avbildning (MR) pågår.
Indusert strøm kan forårsake brannsår. Sensorene kan påvirke MR-bildet, og MR-enheten
kan påvirke nøyaktigheten av oksymetrimålingene.

ADVARSEL:

Ikke bruk FilterLine™ H-sett spedbarn/neonatal under MR-skanning
(magnetresonanstomografi). Bruk av FilterLine™ H Set Infant/Neonatal (spedbarn/nyfødt)
under MR-skanning kan skade pasienten.

FORSIKTIG:

Monitoren må plasseres utenfor MR-rommet under MR-skanning. Overvåking av etCO2
kan utføres ved bruk av FilterLine™ XL når monitoren brukes utenfor MR-rommet.
(Se Overvåke CO2 under MR-skanning på side 55.

FORSIKTIG:

Bruken av en CO2 prøvetakingsslange med H i navnet (hvilket indikerer at den er for bruk i
fuktige miljøer) under MR-skanning, kan føre til forstyrrelser. Det anbefales å bruke
prøvetakingsslanger som ikke er av H-typen. For en liste over H prøvetakingsslanger, se
Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell på side 141.

Monitorbruk med defibrillatorer
ADVARSEL:

Alle kabler og rør, herunder SpO2-sensorer og CO2 prøvetakingsslanger, bør holdes borte
fra defibrillatoren og dens elektroder, og skal ikke løpe mellom, ved siden av, eller
overlappe elektrodene og elektrodeledningene, for å redusere potensiell interferens mellom
monitoren og defibrilleringsutstyr.

ADVARSEL:

Alle SpO2-sensorer må være helt intakt og uskadet for å muliggjøre bruk av en defibrillator
med monitoren.

Alarmer
ADVARSEL:

Slå ikke av den akustiske alarmen hvis dette kan gå ut over pasientens sikkerhet.

ADVARSEL:

Reager alltid øyeblikkelig på systemalarmer, ettersom det ikke er sikkert at pasienten
overvåkes under visse alarmforhold.

ADVARSEL:

Kontroller alltid før bruk at alarmgrensene er riktige for den pasienten som overvåkes.

ADVARSEL:

Kontroller den innstilte varigheten for avslått akustisk alarm før den slås av midlertidig.

ADVARSEL:

Lydalarmsignal med et trykknivå som er lavere enn områdelydnivåer kan hindre at
operatøren gjenkjenner alarmtilstander.

FORSIKTIG:

Hvis alarmgrenser settes til ekstreme verdier, kan det svekke effekten av alarmsystemet.

Brannfare
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ADVARSEL:

Når monitoren brukes med anestetika, så som lystgass, eller høye konsentrasjoner av
oksygen, må gassuttaket kobles til et utluftingssystem.

ADVARSEL:

Monitoren skal ikke brukes i nærheten av brennbar anestetisk blanding med luft, oksygen,
eller lystgass.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

Advarsler

ADVARSEL:

FilterLine™ kan antennes i nærheten av O2 når den er direkte utsatt for laser, ESUapparater, eller høy temperatur. Under hode- og nakkeprosedyrer som involverer laser,
elektrokirurgiske apparater eller høy temperatur, må den brukes varsomt for å forhindre
antennelse av FilterLine™ eller kirurgiske draperier.

Elektrisk
ADVARSEL:

For å beskytte mot elektrisk støt, må monitorens deksel kun fjernes av kvalifisert
servicepersonell. Det finnes ingen indre deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

ADVARSEL:

For å sikre at pasienten er elektrisk isolert, må apparatet kun kobles til annet utstyr med
kretser som er elektrisk isolert.

ADVARSEL:

Enheten skal bare kobles til en treleder, jordet kontakt av sykehuskvalitet. Trelederpluggen
må settes inn i et riktig jordet trelederkontakt. Hvis det ikke er noen trelederkontakt
tilgjengelig, må et slikt installeres av en kvalifisert elektriker i henhold til gjeldende
elektrisitetsforskrift. Jordledningen må ikke under noen omstendighet fjernes fra
stikkontakten. Ikke bruk noen form for skjøteledninger eller adaptere. Strømledningen og støpselet må være intakt og uskadet. For å unngå fare for elektrisk støt, må dette utstyret
kun kobles til en nettledning med beskyttende jording.

ADVARSEL:

Sørg for at monitoren er plassert slik at strømkontakten er tilgjengelig for umiddelbar
frakobling fra strømforsyningsnettet om nødvendig.

ADVARSEL:

Ved tvil om vernejordlederen er hel, skal apparatet drives på strøm fra det interne batteriet
til vernejordlederen på strømforsyningen er fullt ut funksjonell.

ADVARSEL:

Ikke koble til en stikkontakt som styres av en veggbryter eller en dimmer.

ADVARSEL:

Mål apparatets lekkasjestrøm når en ekstern enhet kobles til serieporten. Lekkasjestrømmen
må ikke overskride 100 mikroampere.

ADVARSEL:

For å unngå fare for elektrisk støt, må dette utstyret kun kobles til en nettledning med
beskyttende jording.

ADVARSEL:

Når ekvipotensialjordingen på baksiden av enheten skal brukes (ref. Figur 7 Capnostream™20p sett bakfra på side 29), må brukeren koble til pluggen slik at utilsiktet
frakobling unngås.

ADVARSEL:

I et anlegg med avtakbare spenningsutjevningsledere kan ekvipotensial- jordingen på
baksiden av enheten (ref. Figur 7 - Capnostream™20p sett bakfra på side 29) brukes som
valgfri kobling mellom Capnostream™ 20P og det elektriske anleggets potensialutjevnings
samleskinne. Den ekvipotensiale jordingen på baksiden av apparatet bør ikke brukes for en
beskyttende jordingsforbindelse.

ADVARSEL:

Strømkabelen bør alltid kobles til enheten først og deretter til stikkontakten på veggen.

FORSIKTIG:

Det elektriske anlegget i rommet eller bygningen hvor monitoren skal brukes, må være i
samsvar med de nasjonale forskriftene det aktuelle landet.

FORSIKTIG:

Hold strømledningen, støpselet og stikkontakten klar i tilfelle det blir presserende
nødvendig å koble fra strømforsyningen.

Elektromagnetisk interferens
Dette apparatet er testet og oppfyller kravene til medisinsk teknisk utstyr i overensstemmelse med standardene
EN60601-1-2. Denne standarden er utarbeidet for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig interferens i vanlig
medisinsk teknisk utstyr.
Men på grunn av den utbredte bruken av radiofrekvens overføringsutstyr og andre kilder for elektrisk støy i
sykehusmiljøer (f.eks. mobiltelefoner, toveis sambandsutstyr, elektriske apparater), er det mulig at høye nivåer
av slik interferens grunnet nærhet til eller styrken av slike kilder kan føre til at apparatet ikke lenger fungerer
som det skal.
Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter
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Definisjoner

ADVARSEL:

Bruk av Høyfrekvens elektrokirurgisk utstyr i nærheten av monitoren kan produsere
forstyrrelser i monitoren og føre til feil målinger.

ADVARSEL:

Monitoren må ikke brukes med nukleær spinntomografi (MRT, NMR, NMT) fordi
monitorens funksjon kan bli forstyrret.

ADVARSEL:

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert tilbehør som antennekabler og eksterne
antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av Capnostream™20pmonitoren, inkludert kablene. Ellers kan ytelsen til dette utstyret bli forringet.

Merk:

Utslippskarakteristikkene til Capnostream™20p-monitoren gjør at det egner seg for bruk på
industriområder og sykehus (EN 55011 klasse A). Hvis det brukes i et boligområde (hvor
EN 55011 klasse B vanligvis kreves), vil dette utstyret kanskje ikke gi tilstrekkelig beskyttelse
for radiofrekvens-kommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje iverksette
skadeforhindringstiltak, som å flytte eller omplassere utstyret.

Definisjoner
OBS! En merknad er satt inn for å angi prosedyrer eller tilstander som ellers kan mistolkes eller overses og for å
klargjøre åpenbare motstridende eller forvirrende situasjoner.
Forsiktig: En forsiktighetsregel er satt inn for å henlede oppmerksomheten på en prosedyre som kan føre til
skade eller ødeleggelse av utstyret hvis den ikke følges nøye.
Advarsel: En advarsel er satt inn for å henlede oppmerksomheten på farlige eller risikofylte tilstander knyttet til
driften, rengjøringen og vedlikeholdet av utstyret, som kan føre til personskade eller død hos operatøren eller
pasienten.
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Kapittel 1

Om denne håndboken
Oversikt
Anvendelsesområde
Spesifikke indikasjoner for bruk
Hvem bør lese denne håndboken
Kontakte teknisk støtte
Symboler

Oversikt
Denne håndboken gir rettledning i hvordan Capnostream™ 20ps monitor monteres og betjenes.
Capnostream™ 20p er en portabel sengemonitor som kontinuerlig overvåker en pasients:

•
•
•
•
•

Endetidal karbondioksid (etCO2) -nivå av karbondioksid i utåndet pust
Respirasjonsfrekvens (RF).
Delvis innåndet karbondioksid (FiCO2) – nivået av karbondioksid som er tilstede under
innånding.
Oksygenmetning (SpO2).
Pulsfrekvens (PF).

Enheten viser også en Integrated Pulmonary Index™-verdi (integrert lungeindeks - heretter referert til som IPIverdi), som er en tallverdi som integrerer fire hovedparametere som måles av Capnostream™ 20P for å gi en
enkel indikasjon på pasientens respirasjonsstatus. De integrerte parametrene er etCO2, RF, SpO2 og PF. Bare
disse fire parametrene brukes for å beregne IPI – andre parametre tas ikke i betraktning.
I tillegg viser enheten antall Apnéer per time (A/t) og en Oksygen Desaturerings Indeks (ODI), som brukes for å
hjelpe til med identifisering og kvantifisering av apné og oksygen desatureringshendelser for pasienter over
22 år, som følger:

•
•

A/t: Antall pustestopp (på minst 10 sekunder) som pasienten opplevde, enten i løpet av den siste
timen (på Hjemskjermen), eller gjennomsnittlige pauser per time i en periode (på Apné og O2
desatureringsskjermen).
ODI: Antall ganger SpO2-verdien falt 4 % eller mer fra grunnlinjen og returnerte til grunnlinjen
på 240 sekunder eller mindre, enten den siste timen (på Home-skjermen), eller gjennomsnittlige
pauser per time i en periode (på Apné og O2 desatureringsskjermen).

Indeksene A/t og ODI er ikke tilgjengelige over alt. For å utstyre din enhet med funksjonene A/t and ODI,
kontakt Capnographyinfo@covidien.com.

Anvendelsesområde
Capnostream™20p kombinert kapnograf/puls oksimetermonitor og dets tilbehør er ment å gi profesjonelle
helsearbeidere kontinuerlig, ikke-invasiv måling og overvåking av karbondioksidkonsentrasjonen i ekspirert og
inspirert respirasjon og respirasjonsfrekvens, samt kontinuerlig ikke-invasiv overvåking av funksjonell
oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO2) og pulsfrekvens. Den er ment brukt med neonatale, pediatriske
og voksne pasienter i sykehus og sykehuslignende anlegg, samt i transportmiljøer mellom sykehus.
Capnostream™20p skal bare betjenes av kvalifisert helsepersonell.
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Spesifikke indikasjoner for bruk

Capnostream™20p-monitoren gir klinikeren en integrert lungeindeks (IPI). IPI er basert på monitorens fire
parametere; karbondioksid i utåndet pust, respirasjonsfrekvens, oksygenmetning og pulsfrekvens. IPI er en
enkelt indeks for respirasjonsstatusen til en voksen eller pediatrisk pasient, og som vises på en skala på 1 - 10,
hvor 10 indikerer optimal lungestatus. IPI-overvåking viser en enkel verdi som representerer pasientens
pulmonale parametere og som varsler legen om endringer i pasientens pulmonale status.
IPI er et supplement til, og er ikke ment å erstatte, overvåking av vitale tegn.

Spesifikke indikasjoner for bruk
En ytterligere indikasjon på monitoren er å gi informasjon for å hjelpe til med identifisering av apné og
hendelser med oksygendesaturering hos voksne pasienter (22 år og eldre) i intensivavdelinger og andre
avdelinger ved sykehus, gjennom rapportering av disse hendelsene og beregning av den tilhørende Apné per
time (A/t) og oksygendesatureringsindeks (ODI).

Hvem bør lese denne håndboken
Denne håndboken skal leses av:

•
•
•
•

Helsepersonell som skal bruke Capnostream™20p.
Utstyrsansvarlige som skal sørge for at utstyret er i samsvar med institusjonens retningslinjer.
Forskere eller laboratoriepersonell som skal laste ned pasientdata.
Tekniske eksperter som skal koble Capnostream™20p til en datamaskin via grensesnittet
RS-232.

ADVARSEL:

I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning
av en lege.

Kontakte teknisk støtte
I tilfelle tekniske problemer med Capnostream™20p-monitoren, kontakt Medtronic teknisk støtte som følger:
Nord-Amerika: Tlf.: +001-888-ORIDION (674-3466), Faks.: +001 (781) 453-2722, utenfor Nord-Amerika:
Tlf.: + 2-589-9104, faks: 9722-582-8868, e-post: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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Symboler
Følgende symboler vises på monitoren.
Tabell 1 - Symbolene som vises på monitoren

Symbol

Beskrivelse
Monitorens PÅ/AV-knapp

Vekselstrømindikator

ENHET PÅ-indikator

Hendelsesvalg

Pasient legge inn/skrive ut

Pumpe av

Midlertidig avstilling av alarmer

Type BF defibrillatorsikker beskyttelse
Gassinntak
Gassutløp
Ekvipotensial jording
Tilkoblingsport for USB flashminne

CE-merke

Kun for reseptbruk
Direktiv om kassering av elektrisk og
elektronisk utstyr

Se bruksanvisningen

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter
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Introduksjon

Kapittel 2

Teknologisk oversikt
Introduksjon
Funksjoner
Teknologisk oversikt

Introduksjon
Capnostream™20p sengemonitor sørger for nøyaktig og kontinuerlig overvåking av kapnografi og
pulsoksymetri for intuberte og ikke-intuberte neonatale til voksne pasienter. Ved å bruke Microstream™teknologi, patenterte FilterLine™ etCO2-forbruksvarer og pulsoksymetriteknologi, kan Capnostream™20p
brukes til samtidig "problemfri" overvåking av etCO2 og SpO2.

Funksjoner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor med to parametere, som støtter nåværende behandlingsstander for innhenting av CO2og SpO2-målinger.
Integrated Pulmonary Index™ (IPI) (integrert lungeindeks), som gir en enkel, tydelig og
omfattende indikasjon på en pasients respirasjonsstatus og -trender.
Apné per time og Oksygen desatureringsindeks, indekser som brukes for å hjelpe til med
identifisering og kvantifisering av apné og hendelser med oksygen desatureringshendelser (hvis
tilgjengelig).
Enkelt brukergrensesnitt med fargeskjerm
Rutinefunksjoner er tilgjengelig med 2 klikk
72-timers trender for å gjennomgå pasienthistorikk
Ett klikks alarmgransking
SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis), en integrert Smart Capnography
alarmstyringsteknologi som reduserer klinisk ubetydelige alarmer.
Hendelsesmarkering for å sammenligne hendelser og administrasjon av medikamenter i forhold
til endringer i pasientens status
Journalføring av tilfeller for å hjelpe med organiseringen av pasientfiler
Sykepleier anrop
Valgfri intern skriver
USB-utgang for å overføre pasientdata til USB flashminneenheter
Analog utgang for bruk i søvnlaboratorier og andre laboratoriemiljø
RS-232-port for dataoverføring

Teknologisk oversikt
Denne seksjonen gir en grunnleggende oversikt over kapnografi og pulsoksymetri.
Hva er kapnografi?
Kapnografi er en ikke-invasiv metode for overvåking av karbondioksidnivået i ekspirert respirasjon (etCO2) for
å vurdere en pasients respirasjonsstatus.
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Capnostream™20p bruker Microstream™ Non-Dispersive Infrared (NDIR) (ikke-dispersiv infrarød)
spektroskopi for kontinuerlig måling av CO2-mengden under hvert åndedrag, mengden CO2 til stede på slutten
av ekspirasjonen (etCO2), mengden CO2 som er til stede under innånding (FiCO2), og respirasjonsfrekvensen.
Infrarød spektroskopi brukes til måling av konsentrasjonen av molekyler som absorberer infrarødt lys. Fordi
absorpsjonen er proporsjonal med konsentrasjonen av de absorberende molekylene, kan konsentrasjonen
bestemmes ved å sammenligne absorpsjonen med en kjent standard.
Microstream™ etCO2-forbruksvarer gir en prøve av de inspirerte og ekspirerte gassene fra
respiratorforbruksvarene eller direkte fra pasienten (via en oral kanyle/nesekanyle) inn i monitoren for
CO2-måling. Fuktighet og pasientsekreter trekkes ut fra prøven, samtidig som formen på CO2 bølgeformen
opprettholdes.
Prøvens strømningshastighet på 50 ml/min reduserer akkumuleringen av væske og sekreter og minsker således
risikoen for at slangen tilstoppes i fuktige akuttmottak.
Når gassprøven er inne i Microstream™ CO2-sensoren, går den gjennom en mikroprøvecelle (15 mikroliter).
Dette ekstremt lave volumet skylles raskt, slik at man oppnår hurtig stigetid og nøyaktige CO2- verdier selv ved
høy respirasjonsfrekvens.
Micro Beam IR-kilden lyser opp mikroprøvecellen og referansecellen. Denne merkevarebeskyttede IR lyskilden
genererer kun spesifikke bølgelengder som er karakteristiske for CO2 absorpsjonsspekteret. Det er derfor ikke
nødvendig med kompensering når det er forskjellige konsentrasjoner av N2O, O2, anestesigasser og vanndamp i
den luften som pustes inn og ut. Det IR som passerer gjennom mikroprøvecellen, og det IR som går gjennom
referansecellen, måles av IR-detektorene.
Mikroprosessoren i monitoren beregner CO2-konsentrasjonen ved å sammenligne signalene fra begge
detektorene.
Hva er pulsoksymetri?
Pulsoksymetri er basert på følgende:

•
•

Forskjellen i absorpsjonen av rødt og infrarødt lys (spektrofotometri) ved oksyhemoglobin og
deoksyhemoglobin.
Endringer i volumet av arterielt blod i vev under pulssyklusen (pletysmografi), og derav
lysabsorpsjon av det blodet.

Et pulsoksimeter bestemmer spotmålt oksygenmetning (SpO2) ved å føre rødt og infrarødt lys inn i et arterielt
nett og måle endringene i lysabsorpsjon under pulssyklusen. Røde og infrarøde lavspennings LED-lys i
oksymetrisensoren fungerer som lyskilder. En fotodiode fungerer som fotodetektor.
Fordi oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin har forskjellig lysabsorpsjon, er den mengden av rødt og infrarødt
lys som absorberes av blodet relatert til hemoglobinets oksygenmetning. For å identifisere det arterielle
hemoglobinets oksygenmetning, bruker monitoren arteriestrømmens pulserende natur. Under systolen pumpes
en ny puls med arterielt blod inn i blodkaret og blodvolumet og lysabsorpsjonen øker. Under diastolen når
blodvolumet og lysabsorpsjonen deres laveste punkt. Monitoren baserer sine SpO2-målinger på forskjellen
mellom maksimum og minimum absorpsjon (dvs. målingene ved systole og diastole). Fokuset med
lysabsorpsjon ved pulserende arterielt blod eliminerer effektene av ikke-pulserende absorberere så som vev,
bein og venøst blod.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter
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Kapittel 3

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

Capnostream™20p-monitoren
Utpakking og kontroll
Installere batteripakken
Montere monitoren
Sette opp regelmessig vedlikehold
Tilleggsutstyr
Knapper, indikatorer og tilkoblinger
Betjeningsknapper på frontpanelet
Slå på monitoren
Standard seksjoner av Displayskjermen
Home-skjerm numerisk visning
Avslutte bruken av monitoren
Skjermnavigering
Angi dato, klokkeslett, språk og andre alternativer
Tidsavbrudd for skjerm
Capnostream™20p: Kontrollark før bruk

Dette kapitlet beskriver monitorens fysiske komponenter og hvordan monitoren skal settes opp slik at den er
klar til bruk.
For å forenkle installasjon, oppsett og prosessen med å komme i gang finner du Capnostream™20p
driftskontrollark i slutten av dette kapitlet. Ta en kopi av kontrollarket og kryss av for hvert trinn etter hvert som
du setter opp monitoren.

Utpakking og kontroll
Pakk ut monitoren og kontroller alle komponentene før du fortsetter.
 PAKKE UT OG INSPISERE MONITOREN:
1. Ta Capnostream™20p-monitoren og tilbehøret forsiktig ut av boksen.
2. Sjekk at alle gjenstandene på følgeseddelen er inkludert:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capnostream™20p-monitor
Brukerhåndbok
To 3,15 ampere hurtigblåsende og lav bruddkapasitet type sikringer
FilterLine™ startsett
Strømkabel
SpO2 sensorpakke
SpO2 forlengelseskabel
Papirrull til skriver (én er installert og én ekstra rull)
Batteripakke
CD med ekstra dokumentasjon (RS-232 dataoverføringsprotokoller for Capnostream,
produktkombinasjoner for overføring av pasientdata og denne håndboken på flere språk)

3. Kontroller hver komponent.
Kontakt din lokale representant hvis noen av komponentene mangler eller er skadet.
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Installere batteripakken
Merk:

Når du pakker opp monitoren, skal emballasjeavfall kastes i henhold til lokale bestemmelser
for avhending av emballasjeavfall.

Installere batteripakken
ADVARSEL:

Enheten må alltid betjenes med batteriet installert for reservestrøm i tilfelle et kort eller
midlertidig strømstans.

ADVARSEL:

Døra til batterirommet bør alltid være lukket under drift, eller når koblet til strømnettet.

Monitoren drives av nettstrøm eller av et batteri. Den er utstyrt med en oppladbar Litium-ion batteripakke. Åpne
batteridekselet på siden av monitoren (se under) for å installere batteripakken.

Kontakt for
tilkobling av
batteri
Sperre

Dør til batterirom

Figur 1 - Installere batteripakken

 INSTALLERE BATTERIPAKKEN:
1. Skyv de to låsene på batteridekselet innover og åpne batteridekselet.
2. Hold batteripakken med ledningene til høyre, roter sperren opp til horisontal stilling og plasser batteripakken
i monitoren.
3. Skyv batteripakken helt inn.
4. Hold inn batteriet og lås det i stilling ved å returnere sperren til vertikal stilling.
5. Plugg batterikabelen inn i kontakten for tilkobling av batteri og påse at siden med riller sitter til høyre slik at
pluggen passer i stikkontakten. Skyv ledningene tilbake inn i monitoren.

Sperre
Kontakt for
tilkobling av
batteri

Figur 2 - Nærbilde av batteripakken

6. Innrett klaffene på dekselet til batterirommet med sporene i monitorkapslingen, lukk dekselet og skyv de to
låsene utover.
Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter
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7. Bytt batteripakken før første gangs bruk ved å plassere batteripakken i monitoren og koble til monitoren,
uten å slå på monitoren. Batteripakken vil deretter lades, innen omtrent 12 timer. Så snart batteripakken er
ladet, kan du slå på og begynne å bruke monitoren. Hvis monitoren ikke er koblet til strømuttaket, kan den
ikke brukes på den batteripakken som følger med monitoren før den er ladet.
Sørg for at batteripakken er fulladet før monitoren brukes uten nettstrøm. En fulladet batteripakke gir 2,5 timers
drift (uten bruk av skriver). Batteripakken lades automatisk når monitoren er tilkoblet nettstrømmen. Det tar ca.
12 timer å lade opp et tomt batteri.
Når du begynner å bruke monitoren, må du kontrollere at batteriikonet nederst til venstre på monitorskjermen
indikerer at batteriet er fullt. Se Teste batteri- og nettstrømkoblingene nedenfor for detaljer.
Hvis ingen batteripakke er montert, vil ikonet Ikke noe batteri
vises på skjermen og advarselsmeldingen
IKKE NOE BATTERI INSTALLERT vil vises. Det er best å slå av monitoren før installering eller skifting av
batteriet.
ADVARSEL:

Det bør alltid være et uttakbart batteri installert i enheten. Hvis ikke batteriet er installert, vil
enheten fungere normalt på nettstrøm, men hvis nettstrømmen skulle brytes, vil ikke
monitoren fungere.

ADVARSEL:

Når batteriet skal skiftes, slå av monitoren og ta strømkabelen ut av stikkontakten. Ikke
prøv å koble fra eller til et batteri mens enheten er slått på eller koblet til en stikkontakt.

Merk:

Hvis batteriet ikke er fulladet, vil batteriikonet indikere batteriets ladenivå.

Teste batteri- og nettstrømkoblingene
Batteripakkens ladenivå og tilkobling av vekselstrøm må bekreftes før hver bruk.
 TESTE BATTERIET:
1. Trykk på knappen PÅ/AV

for å slå på monitoren.

2. Se på nivået til batteriikonet nederst til venstre på skjermen.
Indikator for
batteriets
ladenivå

Figur 3 - Menylinje med batteriets ladenivå

3. Hvis du tidligere har fulladet batteriet, skal batteriikonet indikere at batteriet er fullt.
Merk:

Som en del av oppstarten av monitoren, vil indikatoren for batteriets ladenivå vise fullt batteri i
ca. 15 sek. etter at monitoren er slått på. Deretter vil monitoren oppdatere indikatoren for
batteriets ladenivå slik at den viser det virkelige batterinivået.

Lad opp batteripakken når meldingen LAVT BATTERI vises på skjermen. Kontroller at monitoren er plugget til
nettstrøm når batteriet skal lades. Den oransje nettstrømindikatoren på monitorens frontpanel

tennes.

For normal drift må det alltid kontrolleres at den oransje nettindikatoren lyser når monitoren brukes. Dette vil
sikre at batteriet lades under bruk og at monitoren er forberedt i tilfelle strømbrudd eller når en pasient skal
overføres. Enheten kan kobles fra og overføres med pasienten hvis pasienten skal flyttes til et annet sted. Det
skal utvises forsiktighet når monitoren skal kobles til vekselstrøm igjen etter flyttingen.
Håndtere batteripakken
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FORSIKTIG:

Ikke legg batteriet i vann - det kan få funksjonsfeil.

FORSIKTIG:

For å unngå at batteripakken varmes opp, brenner eller sprekker, skal den kun lades opp i
monitoren.
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Oppbevare batteriet
Batteripakken må lagres på et tørt og kjølig sted, ikke inne i monitoren. Dets fyllingsgrad reduseres over tid. For
å gjenopprette fullt ladenivå, lad batteriet på nytt før bruk. Batteriet bør lades helt opp minst hver 3. måned.
Oppbevar ved -20 til 25 °C.
FORSIKTIG:

Oppbevaring eller transport av monitoren under andre miljøforhold enn de som er omtalt i
spesifikasjonen, vil påvirke ytelsen og skade monitoren.

Avhende batteriet
FORSIKTIG:

Ikke kast batteripakken i ilden, siden den kan eksplodere.

Følg lokale regelverk og gjenvinningsinstruksjoner for kassering eller gjenvinning av batterier.
Bruk av batteri og strøm
Hvis det oppstår et strømbrudd når monitoren drives på nettstrøm, går den automatisk over til batteridrift. Varigheten
av dette reservestrømbruken, basert på batterikapasitet, er opptil 2,5 time. Monitoren beholder sine innstillinger,
inkludert alarminnstillinger, mens den går på batteristrøm. Hvis det er angitt innstillinger i Institusjonelle standarder,
vil disse innstillingene forbli i monitorens innstillinger selv om monitoren ikke mottar strøm i det hele tatt, og vil være
tilgjengelig når den slås på igjen. Likeledes vil trenddata i enheten forbli i monitorens minne selv om skjermen ikke
mottar strøm i det hele tatt, og vil være tilgjengelig når skjermen slås på igjen.
Den oransje nettindikatoren lyser når monitoren drives av en ekstern strømkilde, og gir ingen indikasjon på
statusen til batteripakken.
Den grønne strømindikatoren lyser når monitoren er slått på.
Monitoren drives fra batteripakken hvis den oransje nettindikatoren er slukket og den grønne strømindikatoren lyser.
Batterisymbolet viser batteripakkens omtrentlige ladenivå. Meldingen LAVT BATTERI vises når det gjenstår
ca. 15 minutter med batteristrøm (tilsvarende 14,0 V).

Montere monitoren
Undersiden av Capnostream™20p-enheten er designet for å passe til en 100 mm VESA™* standard
monteringsplate. (Et eksempel er GCX modell FLP-002-17C monteringsplate, som passer på GCX modell
RS-0006-64D trillestativenhet). VESA™ monteringsplate kan bestilles fra Medtronic; delenummer 010713.
Se korrekt Bruksanvisning for disse produktene.

Gummiføtter (4)

Monteringshull (4)

Figur 4 - Monitoren sett nedenfra
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Sette opp regelmessig vedlikehold

FORSIKTIG:

Ikke ta av gummiføttene fra bunnen av monitoren. Disse gummiføttene er nødvendig når
monitoren skal plasseres på et bord, slik at den ikke beveger seg under bruk. Selv om
gummiføttene for øyeblikket ikke brukes, anbefales det at du beholder de på for senere
bruk.

Sette opp regelmessig vedlikehold
Hvis institusjonen har en database for regelmessig vedlikehold, logger du monitoren i denne databasen for den
regelmessige kalibreringsprosedyren. Kalibrering er nødvendig etter de første 1200 driftstimene (eller
12 måneder, det som kommer først) og deretter etter hver 4000 driftstime (eller 12 måneder, det som kommer
først). Antall driftstimer vil vises like etter at monitoren slås på og på monitorens Service-skjerm. For mer
informasjon om kalibrering og andre vedlikeholdsprosedyrer, se Vedlikehold og feilsøking på side 115.

Tilleggsutstyr
Tilgjengelig tilbehør
Se listen over tilgjengelig tilbehør for Capnostream™20p nedenfor.
Tabell 2 - Tilbehør til Capnostream™20p

Ekstrautstyr

Medtronic
delenummer

Papir (6 ruller)

010516

Papiret passer til Capnostream™20ps
integrerte skriver. Monitoren forsendes med
én papirrull samt én reserverull. Se Sette i
papirrull i skriveren på side 119 om hvordan
papiret settes inn.

Monterings adapterplate
(VESA™*)

010713

Brukes for å montere Capnostream™20p til
GCX trillestativer og andre
monteringsenheter. Se Montere monitoren på
side 25 for monteringsinstruksjoner.

Stativklemme for

011782

Klemmen passer til stativet (stativets diameter
19 mm [0,75"] til 38 mm [1,5"], eller på skinne
(skinnestørrelse 10 mm [0,39"] x 25 mm
[0,98"]).
Med hurtigfrakoblingsmekanisme.
Monteringsadapterplate er inkludert.

Trillestativ med kurv

Lagerføres ikke av
Medtronic

GCX modell RS-0006-64D
Trillestativsett 38" stang med 5"
monteringsplate av typen som skyves på –
inkludert: 21" sokkel, 4" hjul, 10 lb motvekt,
håndtak og 6" kurv.
Monteringsplate er nødvendig for å bruke
trillestativet.

Monteringsadapter for

011892

Brukes med et Bernoulli/Oxinet
sykehussystem. Se Drift med sykehusets
pasientdatasystemer på side 113.

Batteripakke

BP01000

Se Installere batteripakken på side 23 for
installasjon av batteriet.

Sykepleieranropskabel

011149

Kabellengde 3,5 meter: Kabelen leveres ikketerminert, så den kan bygges slik at den
passer til systemet. Se Sykepleieranrop drift
på side 110 for oppsettinstruksjoner.

hurtigfrakobling

Bernoulli Transmitter (sender)
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Bruk
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Ekstrautstyr

Medtronic
delenummer

Digital/Analog (D/A)-kabel

PM20ACB

US-strømkabel

014256

Europeisk strømkabel

014255

Bruk
Brukes for overføring av data fra
Capnostream™20p til en analog enhet, så
som en polysomnograf. Se Analog datautgang
med Capnostream på side 105 for
oppsettinstruksjoner.

Monitor Monteringsplate
Monteringssettet inneholder en VESA™* monteringsadapter, 100 x 100 mm til 75 x 75 mm, som kan festes til
bunnen av monitoren, som beskrevet over. Dermed kan monitoren monteres på en lang rekke GCX-stativer og
fester inkludert GCX modell RS-0006-64D trillestativenhet. Kontakt GCX (www.gcx.com) for mer informasjon
om deres tilgjengelige løsninger for montering av monitoren.
Merk at når monitoren monteres på et trillestativ eller et annet stativ, er det viktig å bruke et stativ med en
akselavstand på minst 53,5 cm (21") for å sikre stabiliteten.
Skriverpapir
Monitoren bruker termisk skriverpapir med følgende spesifikasjoner:
Tabell 3 - Spesifikasjoner for skriverpapir

Punkt

Merk:

Verdi

Papirbredde

58 mm (2 ¼")

Papirrull diameter (maks)

40 mm (1 1/2")

Papirlengde (maks)

15,2 meter (50 ft)

Noen produsenter bruker papir med annen tykkelse, så en rull på 15,2 meter fra en annen
produsent, kan overskride grensen for maks diameter og kanskje ikke passe i monitoren.

Nye papirruller som oppfyller spesifikasjonene, kan kjøpes fra Medtronic (delenummer 010516 for en pakke
med 6 ruller), eller i Nord-Amerika fra www.thermalpaperdirect.com (Modell nummer 22550).

Knapper, indikatorer og tilkoblinger
Nedenfor vises monitoren fra fronten, baksiden og sidene, hvor du ser skjermen, kontrollene og de utvendige
tilkoblingspunktene.
Monitor sett forfra
Frontpanelet på monitoren består av skjermen, handlingsknapper og kontrollbryteren.
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Knapper, indikatorer og tilkoblinger

12

1

11

10

2

3

4

5

6
8
7
9
Figur 5 - Capnostream™20p sett forfra

Tabell 4 - Capnostream™20p sett forfra viser de nummererte etikettene.
Tabell 4 - Capnostream™20p sett forfra

Merkelapp

Navn

Beskrivelse

Merkelapp

Navn

Beskrivelse

1

Monitorens
PÅ/AV-knapp

Knappebryter

7

Knapp for
midlertidig
avstilling av
alarm

Deaktiverer lydalarmen
midlertidig i to minutter.

2

Nettstrømindikator

Oransje lampe

8

Rød alarmindikator

Indikator som blinker under
alarmer med høy prioritet
(se Alarmer med høy
prioritet på side 71).

3

Monitorens
strømindikator

Grønn lampe

9

Gul alarmindikator

Indikator som lyser eller
blinker avhengig av
alarmstatus (se
Alarmskjermbilde på
side 68).

4

Hendelsesknapp

Starter prosessen med å
plassere enten en hurtig
eller detaljert
hendelsesmarkør i
trenddataene.

10

Kontrollbryter

Dreieknott som brukes til å
navigere på skjermen og
velge en funksjon når den
trykkes.

5

Knapp for
innleggelse/
utskrivning av
pasient

Lar operatøren Starte og
Stoppe et tilfelle og legge
inn pasient-ID.

11

Displayskjerm

Skjermen viser pasientdata,
menylinje, pasientmodus,
dato og klokkeslett, og
annen informasjon eller
feilmeldinger.

6

Pumpe Av-knapp

Slår av Capnography
(kapnografi)-pumpen i en
forhåndsinnstilt periode
for å beskytte monitoren
under sugeprosedyrer.

12

Bærehåndtak

Brukes for å bære
monitoren.
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Betjeningsknapper på frontpanelet
Figuren nedenfor er et nærbilde av kontrollene vist i Figur 5 - Capnostream™20p sett forfra på side 28 og
beskrevet i Tabell 4 - Capnostream™20p sett forfra ovenfor.

Figur 6 - Betjeningsknapper på frontpanelet

Bakpanelet til monitoren
På monitorens bakpanel finner du kontakter for strøm og kommunikasjon.
9

4

8
3

2

1

6
5

10

7
Figur 7 - Capnostream™20p sett bakfra

Tabell 5 - Capnostream™20p sett bakfra beskriver funksjonene til kontaktene på monitorens bakpanel.
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Tabell 5 - Capnostream™20p sett bakfra

Merkelapp

Funksjon

Beskrivelse

Merkelapp

Funksjon

Beskrivelse

1

Hovedsikringsholder

To 3,15 A
hurtigblåsende og
lav bruddkapasitets
sikringer.

6

Analog utgang

15 pinners hunnkontakt
av D-typen for 7-kanals
analog utgang.

2

Nettstøpsel

Tilkobling for
nettstrøm.

7

Spenningsutjevningsterminal

For tilkobling av
spenningsutjevningsleder.

3

USB-port

For flashminneenhet.

8

Produsentetiketter

4

RS-232

9 pinners
hunnkontakt av Dtypen for RS-232kommunikasjon.

9

Bærehåndtak

5

Sykepleieranrop

Port som brukes for
tilkobling til
systemet for
sykepleieranrop.

10

Strekkavlastning for
strømkabel

Monitor sett fra venstre og høyres
Venstre side på monitoren rommer batterihuset og tilkoblingspunktene til pasientgrensesnittet.

1

2

5

3

4

Figur 8 - Capnostream™20p sett fra venstre

Tabell 6 beskriver funksjonene på venstre side av monitoren.
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Tabell 6 - Capnostream™20p sett fra venstre

Merkelapp

Funksjon

Beskrivelse

1

FilterLine™ inngangskontakt

For å koble FilterLine™ til monitoren. Med
automatisk dørlukker.

2

Gassutløp

For tilkobling til et evakueringssystem når
monitoren brukes i nærvær av anestesigasser.
Gassutgangen er en kobling med mothaker,
beregnet for 3/32" ID-slange.

3

SpO2

For tilkobling av SpO2-sensor til monitoren med en
forlengelseskabel.

4

Batterihus

Hvor batteripakken installeres.

5

Strekkodeetikett

Strekkoden med monitorens serienummer og
modellnummer.

Høyre side av monitoren inneholder bare papirrullen som brukes til utskrift av pasientrapporter og knapper som
betjener denne skriveren. Denne skriverrullholderen er beskrevet i Figur 48 - Sett papirrull i skriveren på
side 119, og instruksjonene for å bytte skriverrull er beskrevet i Sette i papirrull i skriveren på side 119.

Slå på monitoren
Denne delen beskriver hvordan monitoren slås på.
FORSIKTIG:

Monitoren er kun ment som et supplement til andre undersøkelser av pasienten. Den må kun
brukes sammen med kliniske indikasjoner og symptomer.

FORSIKTIG:

Bruk kun Microstream™ EtCO2 forbruksvarer og Nellcor™ sensorer for å være sikker på at
monitoren fungerer som den skal.

 SLIK SLÅR DU PÅ MÅLEREN:
1. Plugg strømkabelen inn i nettstøpselet bak på monitoren (se Figur 7 - Capnostream™20p sett bakfra på
side 29). Sett på strekkavlastningen rundt kabelen og stram for å sikre at ikke strømkabelen kobler seg fra
monitoren ved et uhell.
2. Plugg strømkabelen inn i strømnettet.
3. Den oransje strømindikatoren på frontpanelet tennes.
FORSIKTIG:

Hvis den oransje lampen ikke lyser, drives monitoren på bare batteristrøm og vil slutte å
virke når batteriet er tomt.

4. Trykk på PÅ/AV-knappen

•
•
•

Den grønne strømindikatoren tennes, hvilket indikerer at monitoren er slått på.
En timeglassfigur vises på skjermen i noen få sekunder, etterfulgt av den blå monitor
velkomstskjermen i ca. 5 sekunder mens monitoren utfører en selvtest.
De røde og gule alarmlampene lyser kort og høyttaleren vil avgi en pipetone.

FORSIKTIG:

•

på frontpanelet for å slå på monitoren. Dette skjer:

Hvis de røde og gule alarmlysene ikke tennes, eller det ikke kommer lyd fra høyttaleren,
skal ikke monitoren brukes, men sendes til service.

Du vil nå høre pumpen slå seg på i noen sekunder, og deretter slå seg av igjen. Hvis imidlertid
en FilterLine™ er koblet til monitoren, vil pumpen forbli på.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

31

Standard seksjoner av Displayskjermen

Figur 9 - Velkomstskjerm

Standard seksjoner av Displayskjermen
Etter den blå velkomstskjermen vil du bli bedt om å tømme trendminnet. For en forklaring på den skjermen, se
Bruke pasienttilfeller og pasient ID på side 43. Etter denne skjermen vil Home-skjermen vises.
Home-skjermen viser informasjon om CO2 og SpO2 i tillegg til IPI-verdien og annen informasjon som er
standard på de fleste andre skjermer. Dette avsnittet beskriver de viktigste delene av skjermen.
Home-skjermen kan vises i ett av to grunnformater; grafisk og numerisk Standardinnstillingen er den skjermen
som er beskrevet nedenfor. Det numeriske formatet gir en større og mer leservennlig numerisk visning uten
forstyrrelse fra den grafiske kurveformvisningen. Mer informasjon om den numeriske visningen finner du i
Home-skjerm numerisk visning på side 36.
Home-skjerm standard visning
Den typiske standard Home-skjermen som vises i de to figurene nedenfor, viser data og kurveformer for en
pasient som overvåkes med en FilterLine™ og SpO2-sensor.
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Topptekstområde
Sanntids
CO2
Numeriske
Data

CO2
bølgeform
Sanntids
SpO2
Numeriske
Data

Sanntids IPI
og A/t- og
ODI-tall

Menylinje

IPI trenddata
Figur 10 - Typisk Home-skjerm

Figur 11 - Typisk Home-skjerm når A/t og ODI ikke er tilgjengelige
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Home-skjermene har følgende seksjoner:

•
•
•
•
•
•

Topptekstområde beskrevet på side 35
Menylinje beskrevet på side 35
Sanntids IPI-data med grafisk trendvisning beskrevet på side 37
A/t- og ODI-data beskrevet på side 36 (hvis tilgjengelig)
Sanntids CO2-data og CO2 kurveform, beskrevet på side 35
Sanntids SpO2-data beskrevet på side 35

De fleste av de andre skjermene inneholder topptekstområdet, menylinjen, sanntids CO2 og sanntids SpO2 data.
Når du går fra skjerm til skjerm, vil monitoren i de fleste tilfellene vise seksjonene Topptekst, Menylinje,
sanntids CO2 numeriske data og SpO2 numeriske data. Den kontinuerlige visningen av sanntids CO2 og SpO2
Numeriske data på høyre side gjør det mulig å overvåke pasienten selv under endring av systeminnstillingene,
eller ved observering av pasienthistorikken på trendskjermbildene.
IPI-alternativet på skjermen kan deaktiveres som en del av institusjonens standarder. (Hvis pasienttypen er
spedbarn/neonatal, deaktiveres IPI automatisk, og det eneste tilgjengelige alternativet for standard Homeskjermen viser SpO2kurveformen istedenfor IPI trendkurveformen.) Se Kapittel 7 Integrated Pulmonary
Index™ på side 62 for mer informasjon. Hvis alternativet IPI er deaktivert, vises en Home-skjerm uten
alternativet IPI. Et eksempel på denne Home-skjermen er vist i Figur 12 - Standard Home-skjerm uten IPIalternativ på side 34.
Topptekstområde

Sanntids
CO2
Numeriske
Data

CO2 bølgeform

Sanntids
SpO2
Numeriske
Data

A/t- og ODI-data

SpO2 kurveform

Menylinje

Figur 12 - Standard Home-skjerm uten IPI-alternativ
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Topptekstområde
Topptekstseksjonen vises alltid i den øverste delen av skjermen og inneholder informasjonen som er listet opp i
tabellen nedenfor.
4
1

5

2

6
Figur 13 - Topptekstområde

3

7

Tabell 7 beskriver elementene i topptekstområdet.
Tabell 7 - Topptekstseksjon

Punkt

Funksjon

Beskrivelse

1

Klokkeslett/dato

Viser klokkeslett og dato i valgte formater.

2

Pasienttype

Indikerer pasientmodus. Alternativene er VOKSEN, PEDIATRISK 1-3 ÅR, PEDIATRISK
3-6 ÅR, PEDIATRISK 6-12 ÅR og SPEDBARN/NEONATAL (for spedbarn under 1 år)

3

Navn på skjermen

Viser navnet til det aktuelle skjermen.

4

Meldingsområde

I dette området vises meldinger som forklarer alarmer og statusen til utstyr.

5

Pasient-ID

Hvis det er lagt inn en pasient-ID for det aktuelle tilfellet, vil pasientens ID vises.

6

Alarmstatusindikator

Indikerer om lydalarmene er aktiverte, midlertidig deaktiverte eller permanent deaktiverte.

7

USB-indikator

Indikerer om en USB Flash minneenhet for tiden er tilkoblet monitoren

Menylinje
Menylinjen med tilgjengelige alternativer og funksjoner er plassert langs bunnen av monitorskjermen. På
venstre side ses indikatoren for batteriets ladenivå. Til høyre er volumkontrollen for høyttaleren.
Menylinjen vil endres avhengig av hvilken alternativer og funksjoner som er tilgjengelig for et bestemt
skjermbilde. I noen skjermbilder er det flere valgbare alternativet i det skjermspesifikke området.
Sanntids CO2-data
Dette skjermområdet viser sanntids etCO2- og FiCO2-verdier i tillegg til valgte enheter, samt
respirasjonsfrekvensen (RF) i respirasjoner per minutt. Numerisk visning ses til høyre og en kurveform vises til
venstre. For flere detaljer om vist informasjon, se CO2-data vist på Capnostream™20p-monitoren på side 53.
Når alarmgrenseterskelen for CO2 er overskredet, vil enheten gi alarm; den berørte tallverdien vil blinke,
tallverdien vil vises med en rød eller gul bakgrunn (avhengig av om det er en høy prioritets pasient [nød] alarm
eller en forsiktighetsalarm), og en melding vil vises i topptekstområdet på skjermen.
Dette skjermområdet kan velges som om det var et menyalternativ. Hvis dette området velges, får du tilgang til
oppsettskjermen for å endre CO2-parameterverdier.
Sanntids SpO2-data
Dette skjermområdet viser sanntids numeriske SpO2-data: SpO2, PF og pleth-kurveformen eller pulssøylen vises alltid. (Hvis IPI er aktivert og det derfor ikke vises noen SpO2 kurveform, representeres SpO2-pulsen av
den grønne stolpen til venstre for denne boksen.)
For flere detaljer om de viste SpO2-dataene, se Kapittel 6 Pulsoksymetri med Capnostream™ 20p-monitoren på
side 56.
Når alarmgrenseterskelen for SpO2 er overskredet, vil enheten gi alarm; den berørte tallverdien vil blinke,
tallverdien vil vises med en rød eller gul bakgrunn (avhengig av om det er en høy prioritets pasient [nød] alarm
eller en forsiktighetsalarm), og en melding vil vises i topptekstområdet på skjermen.
Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter
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Dette skjermområdet kan velges som om det var et menyalternativ. Hvis dette området velges, får man tilgang
til oppsettskjermen for å endre SpO2 -parameterverdier, .inkludert alternativet med å slå pulsslagtonen på eller
av
Sanntids IPI-data med grafisk trendvisning
Dette skjermområdet viser sanntidsverdien til IPI, en tallverdi som oppsummerer fire parametere (etCO2, RF,
SpO2, PF) for å gi en rask indikasjon på pasientens respirasjonsstatus. IPI trendgrafen indikerer denne verdiens
trend for den valgte perioden (standardperioden er én time).
På IPI trendgrafen indikerer de røde og gule horisontale linjene henholdsvis den aktiverte høy prioritets pasient
(nød) alarmen og forsiktighetsalarm- grenser.
For mer informasjon om denne parameteren, se Kapittel 7 Integrated Pulmonary Index™ på side 62.
Når alarmgrenseterskelen for IPI er overskredet, vil enheten gi alarm; den berørte tallverdien vil blinke,
tallverdien vil vises med en rød eller gul bakgrunn (avhengig av om det er en høy prioritets pasient [nød] alarm,
eller en forsiktighetsalarm), og en melding vil vises i topptekstområdet på skjermen.
IPI-data er ikke tilgjengelig for enkelte pasienter. For mer informasjon, se Kapittel 7 Integrated Pulmonary
Index™ på side 62.
A/t- og ODI-data
Dette skjermområdet viser A/t- og ODI-verdiene (hvis tilgjengelig).
Se Apnéer per time og Oksygen Desaturerings Indeksen på side 64 for mer informasjon om A/t og ODI.
Hvis antall apnéer i løpet av én time de siste 12 timene overskrider et gitt antall, vil en Visuell Alarm vises i
form av en asterisk ved siden av A/t-verdien, hvilket indikerer at skjermen for A/t- og O2-metning bør sjekkes.
Skjermen for A/t og O2 Desat åpnes med menyknappen RAPPORTER. For mer informasjon om A/t Visual
Alert, se A/t visuell alarm på side 65.
Home-skjerm numerisk visning
Topptekstområde

Sanntids
CO2
numeriske
data
Sanntids IPI
numerisk og
IPI trenddata
og A/t- og ODIdata

Sanntids
SpO2
numeriske
data

Menylinje
Figur 14 - Typisk numerisk Home-skjerm
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Den numeriske skjermen inneholder følgende seksjoner:

•
•
•
•
•
•

Topptekstområde på side 37
Menylinje på side 35
Sanntids IPI-data med grafisk trendvisning på side 37
Sanntids CO2-data på side 35
Sanntids SpO2-data på side 35
A/t- og ODI-data på side 36 (hvis tilgjengelig)

Topptekstområde
Topptekstområdet er identisk med topptekstområdet som ses på standard Home-skjermen.
Menylinje
Menylinjen er lik menylinjen på standard Home-skjermen.
Sanntids CO2-data
Dette skjermområdet viser sanntids etCO2- og FiCO2-verdier i tillegg til valgte enheter, samt
respirasjonsfrekvensen (RF) i respirasjoner per minutt. Kun numerisk visning gis og av en slik størrelse at den
lett kan leses på avstand. For flere detaljer om den viste informasjonen, se CO2-data vist på Capnostream™20pmonitoren på side 53.
Når alarmgrenseterskelen for etCO2, FiCO2, eller RF overskrides, vil enheten gi alarm; den berørte tallverdien
vil blinke, tallverdien vil vises med en rød eller gul bakgrunn (avhengig av om det er en høy prioritets pasient
nød- eller en forsiktighetsalarm), og en melding vil vises i topptekstområdet på skjermen.
Dette skjermområdet kan velges som om det var et menyalternativ. Hvis dette området velges, får du tilgang til
oppsettskjermen for å endre CO2-parameterverdier.
Sanntids SpO2-data
Dette skjermområdet viser sanntids SpO2-data: Det har numerisk visning av en slik størrelse at den lett kan leses
på avstand. Som på standardskjermen vises kun de parametrene som er målt av den sonden som for øyeblikket
er tilkoblet enheten. For flere detaljer om de viste SpO2-dataene, se Kapittel 6 Pulsoksymetri med
Capnostream™ 20p-monitoren på side 56.
Når alarmgrenseterskelen for SpO2 er overskredet, vil enheten gi alarm; den berørte tallverdien vil blinke,
tallverdien vil vises med en rød eller gul bakgrunn (avhengig av om det er en nød- eller forsiktighetsalarm), og
en melding vil vises i topptekstområdet på skjermen.
A/t- og ODI-data
Dette skjermområdet viser A/t- og ODI-verdiene (hvis tilgjengelig).
For mer informasjon om A/t og ODI, se Apnéer per time og Oksygen Desaturerings Indeksen på side 64.
Hvis antall apnéer i løpet av én time de siste 12 timene overskrider et gitt antall, vil en Visuell Alarm vises i
form av en asterisk ved siden av A/t-verdien, hvilket indikerer at skjermen for A/t- og O2-metning bør sjekkes.
Skjermen for A/t og O2 Desat åpnes med menyknappen RAPPORTER. Se A/t visuell alarm på side 65 for mer
informasjon om den visuelle A/h-varslingen.
Sanntids IPI-data med grafisk trendvisning
Dette skjermområdet viser sanntidsverdien til IPI, en tallverdi som oppsummerer fire parametere (etCO2, RF,
SpO2, PF) for å gi en rask indikasjon på pasientens respirasjonsstatus. IPI trendgrafen under den numeriske
verdien indikerer denne verdiens trend i den valgte perioden.
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På IPI trendgrafen indikerer de røde og gule horisontale linjene grensene for henholdsvis den gjeldende innstilte
nød- og forsiktighetsalarmen.
For mer informasjon om denne parameteren, se Kapittel 7 Integrated Pulmonary Index™ på side 62.
Når alarmgrenseterskelen for IPI er overskredet, vil enheten gi alarm; den berørte tallverdien vil blinke,
tallverdien vil vises med en rød eller gul bakgrunn (avhengig av om det er en høy prioritets pasient [nød] alarm,
eller en forsiktighetsalarm), og en melding vil vises i topptekstområdet på skjermen.

Avslutte bruken av monitoren
Etter pasientovervåkingen skal bruken av monitoren avsluttes som følger:
1. Fjern FilterLine™ og SpO2-sensoren fra pasienten.
2. Slå monitoren AV med PÅ/AV-bryteren foran på monitoren.
3. Hvis monitoren er koblet til nettstrøm med AC-adapteren, kan den nå kobles fra nettstrømmen. Hvis
monitoren skal fortsette å lade når den ikke er i bruk, skal den forbli tilkoblet nettstrømmen. Monitoren vil
fortsette å lade det interne batteriet selv om den er slått av.
Forsiktig:

Bruk alltid av/på-bryteren for å slå av monitoren. Ikke fjern batteriet og koble ut monitoren
for å slå den av. Hvis monitoren slås av ved å fjerne batteriet og koble ut monitoren, kan
innstillingsdata gå tapt.

Skjermnavigering
Velg alternativer og angi verdier med kontrollbryteren. Kontrollbryteren fungerer på samme måte som en vanlig
datamus. Den brukes også som et tastatur for å legge inn tall og bokstaver.
 FLYTTE SEG RUNDT PÅ SKJERMEN:
1. Drei kontrollbryteren til høyre eller venstre for å flytte til neste skjermområdet, som utheves ved at rammen
blir blå.
2. Trykk på kontrollbryteren til den klikker for å velge.
 LEGGE INN TALL OG BOKSTAVER:
1. Når alfanumeriske data skal legges inn, vri kontrollbryteren for navigering og klikk deretter på blokkeringen
for innlegging av data på skjermen.
Innholdet i datablokken tømmes og en liten blokk med gul bakgrunn vises der det første tegnet skal
plasseres. Blokken vil inneholde en svart bokstav A.
2. Når du dreier kontrollbryteren til høyre eller venstre, vil du se hele alfabetet og tallene 0-9, tilbaketegnet ←,
et mellomrom og Enter-symbolet .
3. Trykk på kontrollbryteren til den klikker når ønsket tegn vises. Det innlagte tegnet får den vanlige fargen
(hvit) og den gule blokken flyttes til neste tegnplass.
4. Vri på kontrollbryteren igjen for å velge et nytt tegn.
5. Når du er ferdig med å legge inn tall og bokstaver, trykker du på kontrollbryteren to ganger etter at den siste
bokstaven eller symbolet er lagt inn.
 ENDRE INNSTILLINGER:
1. Når du står i et skjermbilde med innstillinger som kan endres, vrir du på kontrollbryteren til ønsket
innstilling utheves ved at rammen blir blå.
2. Trykk på kontrollbryteren til den klikker for å velge innstillingen.
3. Drei på kontrollbryteren til du når den nye innstillingen.
4. Trykk på kontrollbryteren til den klikker for å angi innstillingen.
5. Fortsett å velge innstillinger, eller drei kontrollbryteren for å velge TILBAKE eller HOME.
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Endring av konfigurasjoner
På de fleste valgskjermbilder, når du utfører en endring av én eller flere systemparametere, tas de nye
innstillingene i bruk når du avslutter skjermen ved å velge HOME eller TILBAKE. Hvis valgskjermen avsluttes
ved at du trykker på én av betjeningsknappene på frontpanelet, under skjermen, eller hvis du venter i mer enn ett
minutt og skjermen tidsavbrytes og tilbakestilles, lagres ikke innstillingene.

Angi dato, klokkeslett, språk og andre alternativer
Når du først slår på monitoren, skal du sjekke øverst til venstre i topptekstområdet for å sikre at dato og
klokkeslett er korrekt.
 ENDRE DATO, KLOKKESLETT, SPRÅK ELLER ANDRE ALTERNATIVER:
1. Bruk kontrollknappen på Home-skjermen for å velge SYSTEM i Menylinjen.
2. Bruk kontrollbryteren for å endre hver av innstillingene for dato og klokkeslett.
3. Bruk kontrollbryteren for å endre språket på skjermen.
4. De nye innstillingene (inkludert språk) gjelder til monitoren er slått av. For å endre skjermspråk og andre
innstillinger, se informasjon under Endre institusjonelle standarder på side 124.
5. For å velge andre listede parametre, velg det aktuelle alternativet og klikk deretter på menyknappen HOME
for å gå tilbake til Home-skjermen.
6. Hvis A/t og ODI ikke er tilgjengelig, vil ikke skjermalternativet vises i denne skjermen.

Figur 15 - Skjermbilde for systemoppsett

Tidsavbrudd for skjerm
Tidsavbrudd for skjerm
Alle oppsett- og systemskjermer vil bli tidsavbrutt etter 60 sekunder hvis kontrollbryteren ikke aktiveres og går
tilbake til den forrige skjermen.
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Capnostream™20p: Kontrollark før bruk
Følg listen med instruksjoner nedenfor for å få skjermen i drift raskt og problemfritt:
 1.

Pakk ut monitoren

•
•
•
 2.

•
•
•
•

 6.

Plugg strømkabelen inn i strømnettet.
Den oransje nettindikatoren på frontpanelet tennes.
Trykk PÅ/AV-knappen
på frontpanelet for å slå på monitoren. Den grønne
strømindikatoren tennes, og viser at monitoren er slått på.
Merk at både den oransje og grønne indikatoren skal lyse når monitoren er i bruk.
Kontroller at datoen og klokkeslettet som vises er riktige.
Bruk kontrollbryteren for å velge SYSTEM på menylinjen
Endre hver innstilling, inkludert dato og klokkeslett, i den skjermen om ønskelig.

•

Bruk kontrollbryteren for å velge funksjonen PASIENTTYPE på menylinjen på Homeskjermen

•

Velg VOKSEN, PEDIATRISK (etter alder) eller SPEDBARN/NEONATAL avhengig
av hva som passer.

Koble til en FilterLine™
Åpne FilterLine™-inngangen og koble til riktig FilterLine™.
Koble FilterLine™ til pasienten som beskrevet i Bruksanvisningen som fulgte med
FilterLine™. For å sikre at den er sikkert tilkoblet til monitoren, skal koblingen til
prøvetakingsslangen skrus med klokken inn i monitorens CO2-port til den ikke kan skrus
lenger inn. Dette vil sikre at det ikke er noen lekkasje av gasser under målingen via
tilkoblingspunktet, og at målingens nøyaktighet ikke kompromitteres.

Koble til en SpO2-sensor

•
•

Koble SpO2-forlengelseskabelen godt fast til monitorens SpO2-sensorport, og koble
deretter riktig SpO2-sensor til forlengelseskabelen.
Koble SpO2-sensoren til pasienten som beskrevet i bruksanvisningen.

 8.

Når én eller begge sensorene er koblet til monitoren, er den klar til bruk.

 9.

Kontroller alarmgrenser

•
•
40

Plugg strømkabelen inn i nettstøpselet bak på monitoren. Sett på strekkavlastningen rundt
kabelen og stram for å sikre at ikke strømkabelen kobler seg fra monitoren ved et uhell.

Angi pasienttype og -modus

•
•

 7.

Se Installere batteripakken på side 23 for installasjonsinstruksjoner.

Endre dato, klokkeslett eller språk

•
•
•
 5.

Kontroller at det er papir i skriveren.

Slå på monitoren

•

 4.

Kontroller at alle gjenstandene på følgeseddelen er vedlagt.

Installer batteripakken

•
 3.

Ta Capnostream™-monitoren og tilbehøret ut av boksen.

Kontroller standard for alarmgrensene og foreta eventuelle permanente endringer i
institusjonens standarder.
Se Alarmer og meldinger på side 67 for mer informasjon om alarmer.
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 10.

Åpne et pasienttilfelle

•
•
 11.

•
•

•
•

Plugg sykepleieranropskabelen inn i sykepleieranropskontakten bak på monitoren og
koble den andre enden av kabelen inn i institusjonens system i henhold til institusjonens
krav. Kontroller at alle kabler er tilkoblet og strammet.
Aktiver sykepleieranrop på monitoren som beskrevet i Sykepleieranrop drift på side 110.
Verifiser kommunikasjon mellom monitoren og systemet for sykepleieranrop.

Koble Oridion D/A (digital/analog)-datakabelen (delenummer PM20ACB) til baksiden av
monitoren og koble den andre enden av kabelen til et analog system, som en
polysomnograf, etter behov. Kontroller at alle kabler er tilkoblet og strammet.
Sett opp monitoren for sending av analoge data som beskrevet i Analog datautgang med
Capnostream på side 105.
Verifiser at det overføres data mellom monitoren og systemet.

Sett opp Bernoulli systemgrensesnittet (hvis relevant; sentralt overvåkingssystem og tilbehør må
kjøpes separat)

•
•
•
•
 15.

Se Kapittel 11 Rapporter på side 90 for detaljert informasjon.

Sett opp enheten for sending av analoge data (hvis relevant; tilbehør for tilkobling av analogt
system må kjøpes separat)

•

 14.

Velg ønsket type pasientrapport og trykk på SKRIV UT på skjermen.

Sett opp sykepleieranrop (hvis relevant: Tilbehør for tilkobling av sykepleieranrop må kjøpes
separat)

•

 13.

Se Bruke pasienttilfeller og pasient ID-numre på side 43 for instruksjoner.

Skrive ut pasientdata

•
•
 12.

Det anbefales å åpne et pasienttilfelle når du skal registrere pasientdata, slik at det blir
enklere å finne tilbake til og hente frem denne informasjonen. Det er nødvendig å åpne et
pasienttilfelle når du registrerer en Tabellarisk rapport over tilfeller.

Koble Client Bridge (klientbroen) til RS-232-porten bak på monitoren. Kontroller at alle
tilkoblinger er på plass og godt strammet.
Verifiser at Client Bridge (klientbroen) er montert på en sikker måte.
Verifiser kommunikasjon mellom Capnostream™20p-monitoren, klientbroen og
Bernoulli-stasjonen.
Se Drift med sykehusets pasientdatasystemer på side 113 for mer informasjon.

Sett opp dataoverføring via USB (USB-minnepinne må kjøpes separat)

•
•
•

Koble USB-minnepinnen bak på monitoren.
Velg ønsket type pasientrapport og trykk på Start USB på skjermen.
Se Dataoverføring via USB-dataporten på side 100 for mer informasjon.
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Klargjøre monitoren for en pasient
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Demo-modus
Menyreferansediagram for monitorskjermen

Klargjøre monitoren for en pasient
FORSIKTIG:

Hvis noen monitorreaksjon ikke virker korrekt, må den ikke brukes. Ta i stedet kontakt med
din lokale representant.

De følgende trinnene beskriver prosedyren for klargjøring av monitoren for en pasient.
 KLARGJØRE MONITOREN FOR EN PASIENT:
1. Slå på monitoren ved å trykke på PÅ/AV-bryteren

på frontpanelet.

2. Den fullstendige sekvensen for strøm på er beskrevet i Slå på monitoren på side 31.
3. Bekreft at både den grønne strømindikatoren og den oransje nettstrømindikatoren lyser.
FORSIKTIG:

Hvis den oransje lampen ikke lyser, drives monitoren på bare batteristrøm og vil slutte å
virke når batteriet er tomt. Se Slå på monitoren på side 31.

4. De røde og gule alarmlampene lyser kort og høyttaleren vil avgi en pipetone.
FORSIKTIG:

Hvis de røde og gule alarmlysene ikke tennes, eller det ikke kommer lyd fra høyttaleren,
skal ikke monitoren brukes, men sendes til service.

5. Kontroller dato og klokkeslett for å sørge for at det matcher gjeldende dato og klokkeslett. Hvis det ikke
gjøre det, må du justere systemskjermen som beskrevet i Angi dato, klokkeslett, språk og andre alternativer
på side 39.
6. Koble den ene eller begge sensorene til monitoren i henhold til instruksjonene i denne håndboken. For å
koble til sensorene se Koble til en FilterLine på side 52 og Koble en SpO2-sensor til monitoren på side 59.
Når én eller begge sensorene er koblet til monitoren, er den klar til bruk.
Hvis en FilterLine™ ikke er koblet til, vises det ingen CO2-kurveform, og meldingen FILTERLINE
FRAKOBLET vil vises.
Hvis en SpO2-sensor ikke er tilkoblet, vises ingen SpO2-kurveform, og meldingen SpO2-SENSOR
FRAKOBLET vil vises.
Det er mulig å bruke enten Kapnografi-funksjonen (etCO2) eller Pulsoksymetrifunksjonen (SpO2) uten å bruke
den andre funksjonen. Hvis du bare ønsker å bruke én funksjon, kobler du til BARE sensoren for den
funksjonen og monitoren vil fungere som normalt.
Merk: Capnostream™20p-monitoren skal bare brukes av én pasient om gangen.
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Bruke pasienttilfeller og pasient ID-numre

Stille inn pasienttype
Monitoren kjenner igjen fem ulike pasienttyper, se under.


Spedbarn/Neonatal: For pasienter fra fødsel til ettårsalderen



Pediatrisk 1 – 3 år: For pasienter i alderen 1 (ett) til 3 (tre) år



Pediatrisk 3 – 6 år: For pasienter i alderen 3 (tre) til 6 (seks) år



Pediatrisk 6 – 12 år: For pasienter i alderen 6 (seks) til (12) tolv år.



Voksen: For pasienter fra 12 år og opp

Pasienttypen vises øverst til venstre i skjermen. Det er obligatorisk å angi pasienttype.
Den opprinnelige standard pasienttypen på monitoren er VOKSEN. Når pasienttypen er endret, vil nåværende
pasienttype være standard.
FORSIKTIG:

Respirasjonsegenskapene beregnes forskjellig for de ulike pasienttypene. Det er derfor
svært viktig å angi riktig pasienttype. Feil innstilling vil føre til unøyaktig overvåking av
pasientens respirasjon og påvirke pasientens IPI-verdi.

 ENDRE PASIENTTYPE:
1. Hvis pasienttypen som vises på skjermen er korrekt for den aktuelle pasienten, er det ikke nødvendig å endre
pasienttypen. Hvis du ønsker å foreta en endring, bruk kontrollbryteren for å velge funksjonen
PASIENTTYPE på menylinjen i Home-skjermen.
2. Roter kontrollbryteren for å endre pasienttype og trykk for å registrere endringen. Denne endringer vil gjelde
inntil pasienttypen endres.
Monitoren har uavhengig innstilling av alarmgrense for voksne/pediatriske og spedbarn/neonatale pasienter som
kan konfigureres i henhold til fysiologien observert i de enkelte aldersgruppene. Se den relevante informasjonen
i Endre alarmgrenser på side 68.

Bruke pasienttilfeller og pasient ID-numre
Det anbefales på det sterkeste at du knytter alle data lagret i monitoren, med en pasient-ID som vil identifisere
opphavet med en bestemt pasient. Dette gjør det mulig å assosiere lagrede trenddata med en pasient-ID, og
muligheten for å forveksle data fra flere pasienter i én trendutskrift eller -nedlasting unngås.
 FOR Å BEGYNNE MED ET NYTT TILFELLE:
1. Når pasienten er koblet til monitoren, trykk på knappen Pasient innleggelse/utskriving
på frontpanelet
på monitoren. Feltet PASIENT-ID vises på skjermen og et automatisk generert 14-sifret ID-nummer vises i
ID-feltet:
PASIENT-ID

20101209072645

2. Denne automatisk genererte ID-en indikerer startdato og klokkeslett for tilfellets sesjon (format
ÅÅÅÅMMDDttmmss indikerer årstall, måned, dag, time, minutt og sekund da undersøkelsen startet). For å
bruke det automatisk genererte ID-nummeret, bruk kontrollbryteren for å velge START TILF og klikk
START TILF-knappen for å starte tilfellet.
3. Hvis du vil endre ID-nummer, må du vri på kontrollbryteren for å merke PASIENT-ID i blått på skjermen
og deretter klikke på kontrollbryteren. Bruk kontrollbryteren for å angi en ny alfanumerisk pasient-ID ved å
rotere og trykke på kontrollbryteren for å velge tall og bokstaver. Hvis du vil legge in et mellomrom, må du
dreie på bryteren til du ser en tom rute i stedet for en bokstav eller et tall, og deretter klikke for å legge til et
mellomrom. Du vil se at mellomrommet du legger inn, er merket med gult. Maksimal tillatt lengde for
pasient-ID er 20 tegn. Velg Enter-symbolet  for å avslutte. Se avsnittet Skjermnavigering på side 38 for
instruksjoner om hvordan du legger inn tall og bokstaver.
4. Hvis du vil endre pasienttypen for denne pasienten, kan du gjøre det fra denne skjermen: Bruk
kontrollbryteren, velg og endre pasienttypen.
Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

43

Legge inn pasienthendelser

5. Bruk kontrollbryteren for å velge START TILF.
Merk:

Når knappen START TILF trykkes, har tilfellet startet og knappen blir nå til STOPP TILF.

Merk:

Et nytt tilfelle kan ikke starte før det forrige tilfellet er stoppet med knappen STOPP TILF.

Merk:

Hvis du ikke er sikker på om monitoren for øyeblikket overvåker et tilfelle, klikk på knappen
Innleggelse/Utskrivning av pasient
for å vise skjermen hvor tasten START TILF vises.
Status for tasten START TILF kan gi en indikasjon på gjeldende status; når det ikke er startet
noe tilfelle, vises START TILF, og midt i et tilfelle vises STOPP TILF.

6. For å stoppe et tilfelle når overvåkingen av pasienten er fullført, tykk på tasten Innleggelse/Utskrivning av
pasient
og velg deretter STOPP TILF. Dette markerer slutten på dataene for den pasienten. Hvis et
tilfelle stoppes, slettes trendminnet og advarselen STOPPING AV TILFELLET VIL SLETTE
TRENDMINNET. TRYKK "STOPP TILF" IGJEN FOR Å BEKREFTE vises på skjermen når STOPP
TILF trykkes. Hvis du ønsker å overføre eller skrive ut et tilfelle, må dette gjøres før tilfellet stoppes. Hvis
du ikke ønsker å stoppe tilfellet, er det bare å vri på bryteren for å fjerne spørsmålet fra skjermen og fortsette
med tilfellet. Hvis du ønsker å stoppe tilfellet, klikk på kontrollbryteren igjen.
7. Hvis STOPP TILF ikke trykkes når brukeren avslutter overvåkingen og slår av monitoren, vil tilfellet
fortsette når monitoren slås av og deretter på igjen. Men hvis monitoren slås på igjen i et slikt tilfelle, vil en
advarsel foreslå at brukeren sletter trenddata og avslutter tilfellet (for å fjerne pasient-ID) før en ny
overvåkingsøkt starter. Denne skjermen vises i Figur 34 - Trendminnemelding på side 88. Medtronic
anbefaler på det sterkeste at du gjør dette for å unngå feilidentifisering av pasientdata. Hvis du imidlertid har
til hensikt å overvåke den samme pasienten som før, kan det være du ønsker å beholde trenddata og
undersøkelsesdata.
Hvis du klikker på JA og BEKREFTE? i skjermen som ses i Figur 34 - Trendminnemelding på side 88, vil
trendminnet tømmes, det aktuelle tilfellet lukkes, og alle dataene om tilfellet vil bli slettet i monitoren.
ADVARSEL:

Monitoren kan bare lagre ett tilfelle om gangen. Trendminnet inneholder kun data om det
aktuelle tilfellet, og når saken stoppes, slettes trendminnet.

Monitoren lagrer automatisk pasientdata og registrerer dato og klokkeslett for alle hendelser, enten alternativet
for pasienttilfellet brukes eller ikke. Så lenge trendminnet ikke slettes, forblir disse dataene lagret i monitoren,
helt til trendminnet er fullt og begynnelsen på trenddataene overskrives av nye data. (Se Kapittel 10 Bruke
trender på side 81 for mer informasjon om trendkapasitet.) Imidlertid vil utskrifter av tilfeller kun inkludere data
som er registrert etter at det gjeldende tilfellet ble startet (selv om trendminnet også inkluderer tidligere data for
det gjeldende tilfellet). På den annen side vil viste trenddata og trendutskrifter inkludere all data som er lagret i
trendminnet.

Legge inn pasienthendelser
Når pasienthistorikken skannes i monitoren, er det ofte nyttig å ha en oversikt over pasienthendelser som kan ha
påvirket de registrerte avlesningene. Monitoren har mulighet til å registrere en lang rekke pasienthendelser. Det
er to alternativer: Hurtige tilfeller og Detaljerte tilfeller.
Hvis monitoren er stilt inn på registrering av Hurtige hendelser, vil et trykk på hendelsesknappen ( ) sette et
merke i trendminnet, hvilket angir at det fant sted en hendelse den datoen og det tidspunktet knappen ble
trykket. Se Tabell 20 - Eksempel på tabellvisning for et eksempel på en hurtighendelsesmerking.
Med detaljerte tilfeller kan klinikeren registrere flere detaljer. Det finnes tre hendelseskategorier; administrere
medikamenter, fysisk aktivitet av pasienten og intervensjoner. Disse hendelsene kan markeres i monitorminnet
for å hjelpe til i sporing av pasientbehandling og vises i trendvisningene og datautgang.
 VISE DETALJERTE TILFELLER:
1. Trykk på hendelsesknappen
på frontpanelet på monitoren.
2. Tabellen under vises på skjermen. Bruk kontrollbryteren for å klikke på en hendelse.
3. Klikk på kontrollbryteren igjen for å lagre hendelsen og gå tilbake til Home-skjermen.
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Endre alarm- og pulsvolumer

Tabellen nedenfor viser fabrikkens standardinnstillinger. Navnet på hendelsene kan endres ved å bruke
institusjonens standarder som beskrevet i Endre institusjonelle standarder på side 124.
Tabell 8 - Hendelsesmarkeringer

MEDISIN

PASIENT

INTERVENERT

Fentanyl

SPISING

OKSYGEN

Kyndig

DRIKKE

INNSUG

MIDAZOLAM

HOSTING

TILSTØTENDE LUFTVEI

Morfin

AMBULERENDE

NARCAN

Demerol

BRYST FYSIOTERAPI

ROMAZICON

Propofol

VENDT

NEB TX

OVERFLATEAKTIVT STOFF

SNORKING

STIMULERT

Annet

ANNET

CO2 insuffl*
ABG
ANNET

* CO2-innblåsning
Hvis monitoren er stilt inn til å registrere detaljerte tilfeller, men du ønsker ikke å angi et spesifikt
hendelsesnavn, kan du trykke to ganger på hendelsesknappen
for å registrere et umerket tilfelle som et
hurtigmerketilfelle. Dette er nyttig når det ikke er tid til å angi detaljer.

Endre alarm- og pulsvolumer
Alarmvolumet kan økes eller dempes for pasientalarmer og pulstone. Pulstonen kan også slås av med SpO2 menyen. Pulstonen er slått av som standard.
Alarmvolum
 ØKE ELLER DEMPE ALARMVOLUMET:
1. Bruk kontrollbryteren for å velge høyttalerikonet på høyre side av menyen.
Høyttaler
volumikon
Figur 16 - Menylinje

2. Klikk én gang med kontrollbryteren for å velge alarmvolumkontrollen.
3. Drei på kontrollbryteren for å øke eller senke volumet. Det valgte alarmvolumnivået vil høres mens du dreier
på bryteren. Klikk på bryteren to ganger for å angi det nye volumnivået.

Figur 17 - Valg av alarmvolum
Merk:

Alarmvolumet kan ikke stilles til null med alarmvolumkontrollen. Lydalarmen kan bare
deaktiveres i de institusjonelle standardinnstillingene.

Pulstonens lydstyrke
Monitoren kan stilles inn til å avgi en pipetone for hvert pulsslag. Pulstonen er slått av når monitoren sendes fra
fabrikken.
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Alarmforsinkelse

Pulstonen kan også slås av med SpO2 -menyen. Pulstonen er slått av som standard.
Stille inn lydstyrken til pulstonen
Hvis lydstyrken til pulstonen skal økes eller dempes, brukes kontrollbryteren til å velge høyttalerikonet. Klikk
to ganger for å velge lydstyrkeinnstillingen for pulstonen.

Figur 18 - Valgt lydstyrke for pulstone

Lydstyrken til pulstonen kan stilles til null.
Slå pulstonen av/på
 SLÅ PULSTONENS VOLUM PÅ:
1. Bruk kontrollbryteren for å velge SpO2-visningsområdet. Klikk på kontrollbryteren for å gå til
SpO2-oppsettskjermen.
2. Drei på kontrollbryteren for å merke innstillingen PULSTONE, klikk på bryteren for å velge alternativet og
drei én gang på bryteren for å endre innstillingen til PÅ og trykk deretter på bryteren igjen for å angi dette
alternativet.
3. Det høres nå en pipetone for hvert pulsslag. For å slå pulstonen av, gjenta prosedyren og velg PULSTONE
av.
Standardalternativer for alarmvolum
Institusjonens standard lydnivå for alarm kan stilles til ett av tre valg beskrevet nedenfor, i skjermen
Institusjonelle standarder>Monitor. Disse valgene bestemmer lydalarmens volum når enheten slås på. Se
Institusjonelle standarder på side 124 for mer informasjon om institusjonelle standarder.
Tabell 9 - Lydalarmens volum

Alternativ for lydalarmens volum

Beskrivelse

Maksimum

Lydalarmens volum vil gå tilbake til maksimum lydstyrke når
enheten slås på, uansett tidligere innstillinger.

Siste innstilling

Lydalarmens volum vil forbli på det nivået som sist ble angitt, selv
etter at enheten slås av og deretter på igjen.

Lyd Av

Lydalarmens volum er av.

FORSIKTIG:

Alternativet Lyd av (som vil medføre permanent avstilling av alarmen) skal angis i
institusjonelle standarder bare i situasjoner hvor helsepersonellet også overvåker pasienten
ved bruk av andre hjelpemidler, for slik å unngå faren for manglende alarmer.

Alarmforsinkelse
Et alternativ for alarmforsinkelse (for en rekke alarmer) er tilgjengelig. For mer informasjon, se
Alarmforsinkelse på side 70.

Bruk av utluftingssystem
Når pasienten er bedøvet med gass, kan et utluftingssystem festes til monitoren. Gassutgangen er en kobling
med mothaker, beregnet for 3/32" ID-slange. Bruk en egnet slange og koble evakueringssystemet til gassutløpet
som er plassert mellom tilkoblingene for FilterLine™ og SpO2, som vist nedenfor i Figur 19, nedenfor.
Avhending av samplede gasser skal utføres henhold til standard driftsprosedyrer eller lokale forskrifter for
avhending av gasser.
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Slå av pumpen for suging eller utskylling

Scavenger-system tilkoblingspunkt

Figur 19 - Tilkoblingspunkt for utluftingssystem

Slå av pumpen for suging eller utskylling
Bruk Pumpe Av-modus under suging eller utskylling. Under Pumpe Av-modus utsettes pumpeaktiviteten for å
beskytte monitoren mot inntrekning av væsker, hvilket kan forårsake feilfunksjon.
I Pumpe Av-modus slås CO2-modulpumpen AV i en forhåndsinnstilt periode for å forhindre at det trenger
væsker inn i monitoren.
ADVARSEL:

Hvis enheten på et eller annet tidspunkt viser meldingen FILTERLINE-BLOKKERING, må
FilterLine™ skiftes.

 ENDRE PUMPEMODUS:
1. Før utskylling eller suging, må du trykke på knappen Pumpe av
som er plassert på fronten av monitoren.
CO2-modulpumpen slås av, nedtellingstimeren starter og Pumpe Av-skjermen vises. Nedtellingstimeren
vises i CO2-kurveformområdet.
Merk:

Mens pumpen er av, overvåkes ikke CO2 og det vises ingen respirasjonskurveform, tallverdier
for etCO2, FiCO2 eller respirasjonsfrekvens. SpO2- og pulsfrekvensovervåking fortsetter.

2. Pumpe Av-modus kan avsluttes ved å trykke på Pumpe Av-knappen igjen.
3. Pumpe Av-modus kan forlenges ved å bruke kontrollbryteren og velge menyalternativet FORLENG
TIDTAKER.
Når monitoren er i Pumpe Av-modus, vises det en timer i meldingsfeltet øverst på skjermen med de totale
timene og minuttene som CO2-overvåkingen har vært slått av.
Når timeren slutter eller Pumpe Av avsluttes manuelt med Pumpe Av-knappen igjen, vil pumpen slås på og
CO2-overvåkingen fortsette. Monitoren går automatisk tilbake til Home-skjermen.
Merk:

Knappen Pumpe av fungerer ikke når du blar i skjermbildene som viser trender som grafikk
eller i tabellform.
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Demo-modus

Demo-modus
Med Capnostream™20p-monitoren kan du vise forhåndsregistrerte standarddata for å vise et eksempel på
monitorskjermen under standard målebetingelser. Med Demo Mode kan leger og teknikere forstå det skjermen
viser under overvåkingen av pasienter, og er nyttig som en veiledning før monitoren kobles til virkelige
pasienter.
 BRUKE DEMO MODE:
1. For å gå til Demo Mode, klikk på SYSTEM og deretter på SERVICE på menylinjen nederst på skjermen.
Tast inn Service-passordet (se Endre institusjonelle standarder på side 124) for å gå til Service-skjermen.
2. Klikk på knappen DEMO MODE på menylinjen på serviceskjermen. Monitoren går nå over til Demo Mode
og viser forhåndsregistrerte CO2- og SpO2-data. Som en indikator for drift under Demo Mode, vil
toppteksten indikere DEMO MODE på en blinkende oransje bakgrunn. En rådgivende melding DEMO
MODE - INNSPILTE DATA vil også vises. Servicealternativer og funksjonen for kalibreringssjekk er ikke
tilgjengelig for brukeren mens enheten er i Demo mode.
3. Avslutt Demo Mode ved å slå av monitoren med PÅ/AV-knappen på fronten av monitoren. Når monitoren
slås på igjen, har den returnert til sin standard driftsstatus.

Menyreferansediagram for monitorskjermen
Diagrammet under viser menystrømbanene for navigering gjennom monitorens ulike skjermbilder av
Capnostream™20p
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Menyreferansediagram for monitorskjermen

Figur 20 - Skjermens menyreferansediagram når A/t og ODI er tilgjengelige
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Menyreferansediagram for monitorskjermen

Figur 21 - Skjermens menyreferansediagram når A/t og ODI ikke er tilgjengelige
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Kapittel 5

Kapnografi med Capnostream™20p-monitoren
Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell
Koble til en FilterLine
CO2-data vist på Capnostream™20p-monitoren
Justerbare CO2-parametere
Overvåke CO2 under MR-skanning

Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell
ADVARSEL:

Løse eller skadde koblinger kan redusere ventileringen eller forårsake en unøyaktig måling
av respirasjonsgass. Koble godt til alle komponenter og sjekk tilkoblingene for lekkasjer i
henhold til standard kliniske prosedyrer.

ADVARSEL:

Hvis det kommer for mye fuktighet inn i FilterLine™ (dvs. fra luftfuktighet eller fra pusting
av svært fuktig luft), vises meldingen Renser FilterLine-slangen i meldingsfeltet på
Capnostream™20p. Hvis ikke FilterLine™ kan tømmes, vises meldingen FilterLineblokkering i CO2-kurveformseksjonen på Home-skjermen og i meldingsområdet på
Capnostream™20p. (Hvis det ikke er noen bølgeformvisning, vises meldingen bare i
meldingsfeltet.) Bytt FilterLine™ når meldingen FilterLine-blokkering vises.

ADVARSEL:

FilterLine™ kan antennes i nærheten av O2 når den er direkte utsatt for laser, ESUapparater, eller høy temperatur. Når det utføres hode- og nakkeprosedyrer ved bruk av laser,
elektrokirurgiske utstyr eller høy varme, må det brukes med varsomhet for å forhindre
brann i FilterLine™ eller omgivende operasjonslaken.

FORSIKTIG:

Før bruk, les nøye Microstream™ etCO2 forbruksvarer Bruksanvisning.

FORSIKTIG:

For å sikre at monitoren fungerer som den skal må det bare brukes Microstream ™etCO2
forbruksvarer.

FORSIKTIG:

Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell er beregnet for engangsbruk og må ikke
gjenvinnes. Forsøk ikke å rengjøre, desinfisere eller blåse ut FilterLine™ fordi dette kan
skade monitoren.

FORSIKTIG:

Kasser Microstream ™EtCO2-forbruksvarer i samsvar med standard driftsprosedyrer eller
lokale forskrifter for deponering av kontaminert medisinsk avfall.

FORSIKTIG:

Ved overvåking med kapnografi under behandling med beroligende midler kan det
forårsake hypoventilasjon og distorsjon av CO2-kurven eller at den forsvinner. Hvis
bølgeformen svekkes eller forsvinner, er det en indikator på at pasientens luftkanalstatus bør
undersøkes.

FORSIKTIG:

Ved overvåking av pasienter under øvre endoskopi, kan delvis blokkering av luftrøret på
grunn av endoskopets plassering, føre til perioder med lave utslag og runde bølgeformer.
Forekomsten vil være tydeligere med høye nivåer av oksygentilførsel.

FORSIKTIG:

Hvis CO2-innblåsing utføres under CO2-overvåkingen, vil etCO2-verdiene følgelig stige
betydelig, hvilket kan forårsake apparatalarmer og unormalt høye bølgeformer inntil
pasientens CO2 er fjernet.

Merk:

Når det kobles en prøvetakingsslange til monitoren, skal koblingen til prøvetakingsslangen
skrus med klokken inn i CO2-porten på monitoren til den stopper. Da skal den være sikkert
koblet til monitoren. Dette vil sikre at det ikke er noen lekkasje av gasser under målingen via
tilkoblingspunktet, og at målingens nøyaktighet ikke kompromitteres.
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Koble til en FilterLine™
Merk:

Etter tilkobling av CO2-prøvetakingsslangen, må det kontrolleres at CO2-verdiene vises på
monitorskjermen.

Merk:

CO2 -prøvetakingsslanger brukt med monitoren er merket etter den øvre grensen for oksygen
som kan leveres med prøvetakingsslangen. Ved høyere nivåer av oksygentilførsel enn det
som er merket på prøvetakingsslangepakken, kan fortynning av CO2 -avlesinger inntreffe, og
føre til lavere CO2 -verdier.

Grunnleggende prinsipper
Når det velges Microstream™ etCO2-forbruksvarer, skal det tas hensyn til følgende:

•
•
•
•
•

Om pasienten er intubert eller ikke intubert
Om pasienten er på mekanisk ventilasjon
Hvor lenge det skal brukes
Pasientens høyde og vekt
Om pasienten puster gjennom nesen, munnen, eller veksler mellom oral og nasal pusting

For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale representant.
Velg riktig FilterLine™ og koble den til monitoren før du kobler den til pasientens luftveier. Husk å følge
Bruksanvisning for Microstream™ etCO2 forbruksvarer for korrekt tilkobling.
Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell
Du finner en liste over Microstream™ etCO2-forbruksvarer i Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell på
side 141.
Merk:

Smart-produkter for å ta prøver i munn og nese.
H-produkter er for langtidsbruk.

Merk:

Fellesbetegnelsen FilterLine™, som brukes i denne håndboken, kan byttes ut med hvilke som
helst av Microstream™ etCO2-forbruksvarene.

Merk:

De opplistede produktene er også tilgjengelig i versjoner designet for andre pasientstørrelser.

Listen beskriver hovedproduktene som er tilgjengelig. For mer informasjon om Microstream™ FilterLine™,
eller flere størrelser og pakningsalternativer for disse produktene, se
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

Koble til en FilterLine™
Før en pasient overvåkes med kapnografi, må egnet FilterLine™ kobles til monitoren og pasienten.
 KOBLE TIL:
1. Åpne FilterLine™-inngangen og koble til riktig FilterLine™. Skru koblingen til FilterLine™ inn i
monitoren med klokken til den stopper.
2. Koble FilterLine™ til pasienten som beskrevet i Bruksanvisningen som fulgte med FilterLine™.
Når FilterLine™ er tilkoblet, begynner monitoren umiddelbart å søke etter respirasjoner, men vil ikke indikere
en "Resp st" (Resp stopp) før det har forekommet noen gyldige respirasjoner.
Merk:
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CO2-funksjonen til Capnostream™20p-monitoren vil gå over til hvilemodus automatisk i
tilfeller hvor den blir stående på i 30 minutter eller mer uten at det er koblet til en FilterLine. I
dette tilfellet vil CO2-overvåking på monitoren gå over til hvilemodus automatisk og deretter
initialisere på nytt når det kobles til en FilterLine™. Denne initialiseringsprosessen tar
vanligvis 30 sekunder, men kan ta opp til 180 sekunder.
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CO2-data vist på Capnostream™20p-monitoren
Hjemskjermen på Capnostream™20p-monitoren viser sanntids CO2-data. De viste dataene omfatter:
 Sanntids etCO2- og FiCO2-verdier i tillegg til valgt enhet (se CO2-data vist på Capnostream™20pmonitoren på side 53 for detaljer om de tilgjengelige enhetene)
 Sanntids FiCO2-verdier i tillegg til valgte enhet (se Justerbare CO2-parametere på side 54 for detaljer
om de tilgjengelige enhetene)
 Respirasjonsfrekvens (RF) i respirasjoner per minutt
 CO2 bølgeform

EtCO2, FiCO2
og verdiene for
respirasjonsfrekvensen

CO2 bølgeform

Figur 22 - CO2 Data på Capnostream™20p-monitoren

I tillegg kan monitoren vise CO2-data i trendskjema, med klokkeslett, dato, etCO2, RF, alarmer, hendelser og en
START TILF-markør. For mer informasjon om trendvisning, se Kapittel 11 Bruke trender på side 81.
Når alarmgrensen for høyt eller lavt EtCO2 overskrides, blinker den aktuelle tallverdien for å varsle ansvarlig
helsepersonell om den spesifikke parameteren dette gjelder.
Om ønskelig kan det angis en forsinkelse for en rekke alarmer, slik at disse alarmene bare aktiveres hvis
parameteren overskrider alarmgrensene for antall sekunder som er angitt. Dette alternativet kan angis ved hjelp
av institusjonelle standarder. Se Institusjonelle standarder på side 124 for mer informasjon om hvordan
institusjonelle standarder angis.
Hvis den numeriske Home-skjermen er valgt, vil ikke CO2-kurveformen vises. I stedet vises CO2-data med stor
skrift, slik at tallene er lette å se også på avstand. CO2-seksjonen av den numeriske Home-skjermen er vist i
Figur 23 - CO2-seksjonen av Numerisk Home-skjerm, nedenfor.
Merk:

For både neonatale og voksne pasienter er den EtCO2 numeriske visningen på skjermen
maksimumsverdien for CO2 de siste 20 sekundene, med oppdatering én gang i sekundet.
En EtCO2-alarm aktiveres basert på EtCO2-verdien som vises på skjermen.

Merk:

I høytliggende omgivelser kan EtCO2-verdiene være lavere enn verdier som observeres ved
havnivå, som beskrevet i Dalton's lov om partialtrykket. Når monitoren brukes i høytliggende
omgivelser, anbefales det at man vurderer å justere EtCO2-alarminnstillingene deretter.

Merk:

Målemodus korrigerer CO2-verdien for BTPS-innstillinger [Body Temperature
(kroppstemperatur), Pressure (trykk), Saturation (metning)], som antar at alveolgasser er
mettet med vanndamp. BTPS bør forbli på for pasientmåling. Til andre formål kan den slås
av i CO2-oppsettskjermen.
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Justerbare CO2-parametere

Figur 23 - CO2-seksjonen av Numerisk Home-skjerm

Justerbare CO2-parametere
Monitoren Capnostream™20p gir mulighet til å justere noen parameterinnstillinger brukt for CO2-måling slik at
de passer til pasienten, institusjonens krav, eller andre behov. Følg prosedyren nedenfor for å endre disse
innstillingene midlertidig til enheten slås av. For å sette endringer som institusjonelle standarder, slik at
innstillingene forblir aktive selv etter at monitoren er slått av, se CO2-parametere på side 131.
 ENDRE CO2-PARAMETERINNSTILLINGER:
1. Fra Home-skjermen flyttes kontrollbryteren til CO2-seksjonen på skjermen, slik at den får en blå ramme.
Klikk på kontrollbryteren.
2. CO2-oppsettskjermen vises. Flytt kontrollbryteren til parameteren du vil endre og klikk for å velge
parameteren. Flytt kontrollbryterne for å velge ønsket innstilling og klikk for å velge innstillingen. Du finner
en liste over innstillingene som kan endres i Tabell 10 - Justerbare CO2-parametere, nedenfor.
3. Flytt kontrollbryteren til HOME-knappen og klikk for å velge. Skjermen vil også gå tilbake til Homeskjermen etter noen få sekunder hvis det ikke utføres handlinger på skjermen. Endringene lagres imidlertid
ikke hvis skjermen tidsavbrytes og går tilbake til HOME-skjermen på denne måten.
4. Endringene i parametrene gjelder til enheten er slått av.
Tabell 10 - Justerbare CO2-parametere

Parameter

Valg

Fabrikkstandard

BTPS*

Av/på

På

FiCO2-visning

Av/på

På

Pumpe av tidsavbrudd (minutter)

5, 10, 15 eller 30

15

CO2 bølgeform målestokk (mmHg)

50, 100, 150, Auto

Auto

EtCO2 trendvisningsskala

50, 100, 150

50

RF trendvisningsskala

50, 100, 150

50

Søkehastighet** (mm/sek) [for gjeldende
pasienttype]

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

6,3

A/t visuelt alarmnivå (apné/t) (hvis tilgjengelig)

1-99

10

* BTPS angir standardkorrigeringen som brukes under måling av kroppstemperatur, trykk og metning. BTPS skal
stilles til PÅ under alle målingsprosedyrer. Under kalibreringsprosedyrer slår enheten av BTPS-korrigeringen
automatisk og slår den på igjen etter disse prosedyrene. Brukeren trenger ikke å endre noe i BTPS-innstillingen.
** Sveipehastighet er den hastigheten med hvilken kurveformen fullfører en av grafens sykluser for å dekke hele
skjermen en gang.
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Overvåke CO2 under MR-skanning
Merk:

Merk at hvis bølgeformens målestokk endres i CO2 oppsettskjerm, eller i institusjonelle
standarder, vil et CO2 bølgeform med øvre verdier som overskrider øvre nivå for målestokken
vises ufullstendig, med de høyere verdiene skåret av. Standard kurveskala er derfor Auto.

Overvåke CO2 under MR-skanning
ADVARSEL:

Ikke bruk FilterLine™ H-sett spedbarn/neonatal under MR-skanning
(magnetresonanstomografi). Bruk av FilterLine™ H Set Infant/Neonatal (spedbarn/nyfødt)
under MR-skanning kan skade pasienten.

FORSIKTIG:

Monitoren må plasseres utenfor MR-rommet under MR-skanning. Når monitoren brukes
utenfor MR-rommet, kan overvåkingen av etCO2 implementeres ved å koble til FilterLine™
XL for ekstra lengde.

FORSIKTIG:

Bruken av en CO2 prøvetakingsslange med H i navnet (hvilket indikerer at den er for bruk i
fuktige miljøer) under MR-skanning, kan føre til forstyrrelser. Det anbefales å bruke
prøvetakingsslanger som ikke er av H-typen. For en liste over H prøvetakingsslanger, se
Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell på side 141.

Ikke-invasiv etCO2-overvåking under MR-avbildning (MRI) kan oppnås med monitoren, en FilterLine™ XL og
en passende CO2 prøvetakingsslange.
 BRUKE MONITOREN UNDER MR-SKANNING:
1. Plasser monitoren utenfor MR-rommet. Det må være et hull i MR-rommets vegg (diameter ca. 10 cm).
2. Koble FilterLine™ XL til monitoren og før FilterLine XL gjennom hullet i veggen i MR-rommet.
3. Koble FilterLine™ XL til pasienten.
Merk:

På grunn av at FilterLine™ XL er ekstra lang, kan forsinkelsestiden forlenges og responstiden
bli langsommere.

For å kjøpe FilterLine™ XL, kontakt din lokale representant.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

55

Nellcor™ SpO2-sensorer

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

Kapittel 6

Pulsoksymetri med Capnostream™ 20pmonitoren
Nellcor™ SpO2-sensorer
Koble en SpO2-sensor til monitoren
SpO2-data vist på Capnostream™20p-monitoren
Justerbare SpO2-parametere
Melding om SPO2 alarmgrense

Nellcor™ SpO2-sensorer

56

ADVARSEL:

Før bruk, les nøye gjennom sensorens Bruksanvisning, inkludert alle advarsler,
forsiktighetsregler og instruksjoner.

ADVARSEL:

Sensoren må ikke senkes ned i vann, løsningsmidler eller vaskeoppløsninger (sensoren og
kontaktene er ikke vanntett). Sterilisering skal ikke utføres ved hjelp av stråling, damp eller
etylenoksid. Se rengjøringsinstruksjonene i bruksanvisningen for gjenbrukbare
pulsoksymetrisensorer.

ADVARSEL:

Før hver bruk av SpO2-sensorer, sjekk at sensoren er intakt. Skadede sensorer (revnet, slitt
[slipt], eller utsatte optiske komponenter, ledninger eller metall) er forbudt å bruke. Bruk av
skadde sensorer kan kompromittere pasientens sikkerhet og kan føre til pasientskade.
Beskyttelse av skjermen mot virkningene av utslipp fra en hjerte defibrillator avhenger av
bruken av egnede SpO2-kabler og sensorer som er oppført i Tabell 11 på side 57.

ADVARSEL:

Bruk kun Nellcor™-sensorer for SpO2-målinger. Andre sensorer kan føre til at monitoren
ikke fungerer riktig.

ADVARSEL:

Oksymetrisensorer må ikke brukes mens en magnetisk resonans avbildning (MR) pågår.
Indusert strøm kan forårsake brannsår. Sensorene kan påvirke MR-bildet og MR-apparatet
kan påvirke nøyaktigheten av oksymetrimålingene.

ADVARSEL:

Bruk av feil applikasjon eller pulsoksymetrisensor kan føre til vevsskade. Kontroller
sensorens plassering som anbefalt i Bruksanvisningen. Ikke bruk for mye styrke når du
setter på sensoren. Ikke dekk til sensoren, ikke bruk ekstra tape, eller la sensoren sitte for
lenge på samme sted. Hvis huden under sensoren blir irritert, flytter du den til et annet sted.

FORSIKTIG:

Engangssensorer og selvklebende sensorer er ment for bruk av kun en enkelt pasient. Ikke
overfør en engangssensor eller en selvklebende sensor fra én pasient til en annen.

Merk:

Oksygentransduserne (sensorene) som brukes i denne enheten, kan kategoriseres som
overflateenheter som berører huden i en begrenset periode. Sensorene har bestått den
anbefalte biokompatibilitetstesten og er derfor i samsvar med ISO 10993–1.

Merk:

Fordi hemoglobinets lysabsorpsjon er avhengig av bølgelengde, og siden lysdiodenes
gjennomsnittlige bølgelengde varierer, må et overvåkingssystem kjenne den gjennomsnittlige
bølgelengden til sensorens røde LED for å kunne måle SpO2 nøyaktig. Under overvåking
velger overvåkingssystemets programvare koeffisienter som passer for bølgelengden til den
individuelle sensorens røde LED; disse koeffisientene brukes så for å bestemme SpO 2. For å
kompensere for forskjeller i vevtykkelse, justeres også lysintensiteten til sensorens lysdioder
(LED) automatisk. Sammen gir disse funksjonene automatisk kalibrering av SpO 2 egenskapen.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

Nellcor™ SpO2-sensorer

Data oppdateringsperiode, Data gjennomsnitt og Signal- behandling
OxiMax™-algoritmens avanserte signalbehandling gir automatisk den mengden data som kreves for måling av
SpO2 og pulsfrekvens, avhengig av måleforholdene. OxiMax™-algoritmen utvider automatisk den dynamiske
gjennomsnittstiden nødvendig utover syv (7) sekunder under degraderte eller vanskelige måleforhold forårsaket
av lav perfusjon, signalartefakt, omgivelseslys, elektrokauterisasjon, andre forstyrrelser, eller en kombinasjon av
disse faktorene, hvilket resulterer i en automatisk økning i det dynamiske gjennomsnittet. Hvis den resulterende
dynamiske gjennomsnittstiden overskrider 20 sek. for SpO2, setter algoritmen pulssøkbiten mens den fortsetter å
oppdatere SpO2- og pulsefrekvensverdiene hvert sekund.
Som disse måleforholdene utvider seg, kan nødvendig mengde data fortsette å øke. Hvis den dynamiske
gjennomsnittstiden når 40 sek. og/eller 50 sek. for pulsfrekvens, vil en teknisk alarm fastslå resultatene;
algoritmen setter Pulse Timeout biten og overvåkingssystemet rapporterer en null metning, hvilket indikerer tap
av puls, hvilket skal resultere i en akustisk alarm.
Funksjonelle prøveapparater og pasientsimulatorer
Noen modeller av kommersielt tilgjengelige funksjonelle prøveapparater og pasientsimulatorer, kan brukes for å
verifisere at Covidien Nellcor™ overvåkingssystemer, sensorer og kabler fungerer korrekt. Se brukerhåndboken
for det enkelte prøveapparatet og for spesifikke prosedyrer for den modellen eller prøven som brukes. Mens
slike innretninger kan være nyttige for å verifisere at sensoren, kablene og monitorsystemet fungerer, er de ikke
i stand til å produsere de dataene som er nødvendige for å kunne evaluere systemets SpO2-målinger nøyaktig.
Full evaluering av SpO2-målingenes nøyaktighet, krever som et minimum tillemping av sensorens
bølgelengdeegenskaper og reproduksjon av sensorens og pasientvevets komplekse optiske vekselvirkning. Disse
funksjonene er utenfor rammen av kjente prøveapparater. SpO2 målenøyaktighet kan kun evalueres in vivo ved
å sammenligne systemmålinger med verdier som kan spores til SaO2-målinger som er innhentet fra
simultanprøver av arterieblod og utført i et laboratorie CO-oksymeter.
Mange funksjonelle prøveapparater og pasientsimulatorer er designet for å få et grensesnitt med
overvåkingssystemets forventede kalibreringskurver og kan passe for bruk med overvåkingssystemer og/eller
sensorer. Ikke alle slike apparater er imidlertid tilpasset for bruk med OxiMax™ digitale kalibreringssystem.
Mens dette ikke vil påvirke bruken av simulatoren for å verifisere systemets funksjonalitet, kan de viste SpO2verdiene avvike fra testeinstrumentets innstillinger. For et korrekt fungerende overvåkingssystem vil denne
forskjellen være reproduserbar over tid og fra monitor til monitor innenfor ytelsesspesifikasjonene for
testapparatet.
Valg av Nellcor™ SpO2-sensorer
Ved valg av en sensor skal pasientens vekt og aktivitetsnivå vurderes, samt perfusjonens tilstrekkelighet,
tilgjengelige sensorsteder og forventet overvåkingsperiode. Sensormodellene er oppsummert i Tabell 11 Nellcor™ SpO2-sensorer, nedenfor. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale representant.
Nellcor™ pulsoksymetrisensorer inneholder LED-er som utstråler rødt lys med en bølgelengde på ca. 660 nm,
og infrarødt lys med en bølgelengde på ca. 900 nm. Den totale optiske utgangseffekten av sensorenes LED-er er
mindre enn 15 mW. Denne informasjonen kan være nyttig for klinikere, f.eks. de som utfører fotodynamisk
terapi.
Tabell 11 - Nellcor™ SpO2-sensorer

Oksygensensor
OXIMAX™

oksygentransduser (kun
engangsbruk)
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Modell

Pasientens vekt

MAX-N

<3 kg eller >40 kg

MAX-I

3 til 20 kg

MAX-P

10 til 50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg
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Oksygensensor
OXIMAX™

OxiCliq™

oksygentransduser

Modell

Pasientens vekt

MAX-FAST

>40 kg

P

10 til 50 kg

(kun engangsbruk)

A

>30 kg

OXIMAX™ Dura-Y™

multisite
oksygentransduser (ikke-sterile, gjenbruk)

D-YS

>1 kg

Brukes med Dura-Y sensor:
Øreklemme (for gjenbruk, ikke steril)
Pedi-Check™ pediatrisk hurtigprøveklype
(gjenbrukbar, usteril)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 til 4 kg

OxiMax™ Oxiband™
oksygentransduser(gjenbruk med engangs
ikke-sterile klebemiddel)

OXI-A/N

<3 kg eller >40 kg

OXI-P/I

3 til 40 kg

OXIMAX™ Durasensor™ oksygentransduser
(ikke-sterile, gjenbruk)

DS-100A

>40 kg

Nellcor™ Preemie SpO2-sensor, ikke
klebende (brukes for en enkelt pasient)

SC-PR

<1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2-sensor, ikke
klebende (brukes for en enkelt pasient)

SC-NEO

1,5 til 5 kg

Nellcor™ Adult (voksen) SpO2-sensor, ikke
klebende (brukes for en enkelt pasient)

SC-A

>40 kg

Nellcor™ Adult Respiratory Sensor
(åndedrettssensor for voksen), SpO2, RF

10068119

>30 kg

Nellcor™ fleksibel SpO2-sensor
(Ikke-steril, gjenbrukbar)

FLEXMAX

≥ 20 kg

FLEXMAX-P

≥ 20 kg

Sensorkabel DOC-10

DOC-10

NA

Sensorkabel OC-3

OC-3

NA

Ytelseshensyn
ADVARSEL:

Pulsoksymetriverdier og pulssignaler kan påvirkes av visse tilstander i omgivelsene, feil
bruk av sensoren og pasientens tilstand.

ADVARSEL:

Vevsskade kan forårsakes av feil bruk av en SpO2-sensor, eller brukens varighet. Kontroller
sensorens plassering som anbefalt i bruksanvisningen.

ADVARSEL:

Bruk kun Nellcor™-godkjente sensorer og pulsoksymetrikabler. Andre sensorer eller
oksymetrikabler kan forårsake feil monitorytelse og kan også føre til økt elektromagnetisk
utslipp eller redusert immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser.

Unøyaktige målinger kan forårsakes av;

•
•
•
•
•
•
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feil bruk av sensoren
plassering av sensoren på en ekstremitet med blodtrykksmansjett, arteriekateter eller
intravaskulær linje
omgivende lys
langvarige og/eller overdrevne pasientbevegelser
intravaskulære fargestoffer eller eksternt påført farging, som neglelakk og brunkrem
manglende tildekking av sensorstedet med et ugjennomskinnelig materiale i omgivelser med
kraftige lysforhold
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Tap-av-puls-signal kan oppstå i følgende situasjoner:

•
•
•
•

sensoren er festet for stramt
en blodtrykksmansjett pumpes opp på den samme ekstremiteten hvor sensoren er festet
det er en arteriell okklusjon i nærheten av sensoren
dårlig perifer perfusjon

Rengjør og fjern eventuelle stoffer som neglelakk fra påføringsstedet. Sjekk med jevne mellomrom at sensoren
sitter som den skal.
Velg passende sensor, plasser den slik som pålagt og iaktta de advarsler og forholdsregler som er beskrevet i
sensorens bruksanvisning.
Sterke lyskilder, som f.eks. kirurgiske lamper (spesielt lamper med en xenon-lyskilde), bilirubin-lamper,
fluorescerende lys, infrarøde varmelamper og direkte sollys, kan påvirke en SpO2-sensors funksjon. For å hindre
interferens fra omgivende lys, kontroller at sensoren er riktig plassert og dekk sensorområdet med et
ugjennomsiktig materiale.
FORSIKTIG:

Hvis man ved sterk rombelysning ikke dekker til sensoren med et ugjennomsiktig materiale,
kan målingene bli unøyaktige.

Hvis pasientbevegelse er et problem, prøv en av følgende løsninger:
 Kontroller at sensoren er riktig plassert og godt festet.
 Flytt sensoren til et mindre bevegelig sted.
 Bruk en selvklebende sensor som tolererer mer bevegelse hos pasienten.
 Bruk en ny sensor med nytt klebemiddel på baksiden.
Hvis dårlig perfusjon påvirker ytelsen, må det vurderes å bruke MAX-R-sensoren, ettersom denne nesesensoren
foretar målinger fra den fremre etmoidarterien, en arterie som tilføres blod fra carotis interna (halspulsåren).
Denne sensoren kan brukes til måling når den perifere perfusjonen er relativt dårlig.
Avlesningsnøyaktighet i nærværet av lav perfusjon (detektert IR pulsmoduleringsamplitude mellom 0,03 % og
1,5 %) ble validert ved hjelp av signaler supplert av en pasientsimulator. SpO2 og pulsfrekvensverdier ble
variert over det overvåkings området over et område med svake signalforhold og sammenlignet med
inngangssignalenes kjente sanne metnings- og pulsfrekvenser.

Koble en SpO2-sensor til monitoren
Før en pasient overvåkes med pulsoksymetri, må en egnet SpO2-sensor kobles til monitoren og pasienten.
 KOBLE TIL SPO2-SENSOREN:
1. Koble SpO2-forlengelseskabelen godt fast til monitorens SpO2-sensorport, og koble deretter riktig Nellcor™
SpO2-sensor til forlengelseskabelen.
2. Koble Nellcor™ SpO2-sensoren til pasienten, som beskrevet i bruksanvisningen, og bruk en Nellcor SpO2sensor forlengelseskabel.
3. Når SpO2-sensoren er plugget inn i forlengelseskabelen og tilkoblet monitoren, vil monitoren umiddelbart
begynne å søke etter en puls. Den vil vise INGEN PULS BLE FUNNET og SpO2-SENSOR IKKE PÅ
PASIENTEN inntil sensoren er plassert på pasienten. Dette klassifiserer som en alarm med middels prioritet
og vil generere en tredobbelt pipetone hvert 30. sekund. For å unngå alarmmeldingen og pipetonen, kan du
koble forlengelseskabelen til monitoren, men vente med å koble SpO2-sensoren til forlengelseskabelen til det
er på tide å koble pasienten til monitoren.
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SpO2-data vist på Capnostream™20p-monitoren
Monitorens Capnostream™20p-Hjemskjerm viser SpO2-data i sanntid. De viste dataene omfatter:
 SpO2-tallverdier
 Pulsfrekvens
 SatSeconds-figur (se SpO2-alarmer og SatSeconds på side 79 for en forklaring på dette temaet)
 Pletysmograf (SpO2-kurveform)
 Interferensindikator
SpO2
SpO2 kurveformsøyle
(pletysmograf)
Interferensindikator

Pulsfrekvens

SatSeconds

Figur 24 - SpO2 Data på Capnostream™20p-monitoren – Standardskjermbilde

På standard Home-skjerm med IPI aktivert (standard Home-skjerm), vises pletysmografen (SpO2-kurveformen)
som en grønn, vertikal stolpe i SpO2-seksjonen på skjermen (rett til venstre for SatSeconds tallverdi). Stolpen
indikerer pulsslag og stiger og faller i takt med pasientens pulsslag. En interferensindikator (den gule taggete
linjen sett i figuren over) vises når det innkommende signalet er utilstrekkelig eller degradert. Hvis signalet er
tilstrekkelig, vises ikke indikatoren.
Når IPI-visningen på Home-skjermen er deaktivert (se IPI-alternativer på side 63 og Institusjonelle standarder
på side 124), vises SpO2-seksjonen av Home-skjermen som vist i Figur 25 - SpO2 Data på Capnostream™20pmonitoren – Standardskjermbilde når IPI er deaktivert, nedenfor. Den pletysmografiske bølgeformen er ikkenormalisert ved hjelp av sanntids sensorsignal for å reflektere relativ pulserende styrke.
SpO2
kurveform
(pletysmograf)

SpO2-,
SatSeconds- og
Pulsfrekvensverdier

Figur 25 - SpO2 Data på Capnostream™20p-monitoren – Standardskjermbilde når IPI er deaktivert

I tillegg kan monitoren vise SpO2-data i trendform, med klokkeslett, dato, SpO2, pulsfrekvens (PF), alarmer,
hendelser og tilfellemarkører for å skille mellom pasienter. For mer informasjon om trendvisning, se Kapittel 11
Bruke trender på side 81.
Når Høy eller Lav alarmgrensen for SpO2 overskrides, blinker den aktuelle avlesningen for å varsle ansvarlig
helsepersonell om den spesifikke avlesningen dette gjelder.
Hvis numerisk Home-skjerm er valgt, vises ikke SpO2-kurveformen. I stedet vises SpO2-data med stor skrift,
slik at tallene er lette å se også på avstand. SpO2-seksjonen i tallvisningen på Home-skjermen vises i Homeskjerm numerisk visning på side 36.
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Justerbare SpO2-parametere
SpO2-,
SatSeconds- og
Pulsfrekvensverdier

Figur 26 - SpO2-seksjon av numerisk Home-skjerm

Justerbare SpO2-parametere
Monitoren Capnostream™20p gir mulighet til å justere noen parameterinnstillinger brukt for SpO2-måling slik
at de passer til pasienten, institusjonens krav, eller andre behov. Følg prosedyren nedenfor for å endre disse
innstillingene midlertidig til enheten slås av. For å sette endringer som institusjonelle standarder, slik at
innstillingene forblir aktive selv etter at monitoren er slått av, se Institusjonelle standarder på side 124.
 ENDRE SPO2-PARAMETERINNSTILLINGER:
1. Fra Home-skjermen flyttes kontrollbryteren til SpO2-seksjonen på skjermen slik at den får en blå ramme.
Klikk på kontrollbryteren.
2. SpO2-oppsettskjermen vises. Flytt kontrollbryteren til parameteren du vil endre og klikk for å velge
parameteren. Flytt kontrollbryterne for å velge ønsket innstilling og klikk for å velge innstillingen. Du finner
en liste over innstillingene som kan endres i Tabell 12 - Justerbare SpO2-parametere, nedenfor.
3. Flytt kontrollbryteren til HOME-knappen og klikk for å velge. Skjermen vil også gå tilbake til Homeskjermen etter noen få sekunder hvis det ikke utføres handlinger i skjermen.
4. Endringene i parametrene gjelder til enheten er slått av.
Tabell 12 - Justerbare SpO2-parametere

Parameter

Valg

Fabrikkstandard

Pulslyd

Av/på

På

Sat Sec (SatSeconds)

Av/på

På

SpO2-skala trendvisn

0-100, 50-100

50-100

PF-skala for trendvisning

150, 300

150

Sveipehastighet** (mm/sek)
[for gjeldende pasienttype]

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sveipehastighet er den hastigheten med hvilken kurveformen fullfører en av grafens sykluser for å dekke hele skjermen
en gang.

Melding om SPO2 alarmgrense
Når alarmgrensen for SpO2 er satt til under 85 %, vises meldingen "SpO2 LAV ALARMGRENSE": xx vil vises
i topptekstområdet og indikere nivået for SPO2 LAV alarmgrense.
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Integrated Pulmonary Index™
Introduksjon
Advarsler
IPI-visning
IPI-alternativer

Introduksjon
Integrated Pulmonary Index™ (heretter benevnt IPI) er en tallverdi som integrerer fire hovedparametere målt av
Capnostream™20p for å gi en enkel indikasjon på pasientens generelle respirasjonsstatus. De integrerte
parametrene er EtCO2, RF, SpO2 og PF. Bare disse fire parametrene brukes for å beregne IPI – andre parametre
tas ikke i betraktning.
IPI beregnes ved å bruke de gjeldende verdiene av disse fire parametrene og deres vekselvirkninger, basert på
kjente kliniske data. Slik kan IPI gi en tidlig indikasjon på en endring av respirasjonsstatus som ikke vises
gjennom den gjeldende verdien til disse fire parametrene individuelt. IPI er beregnet for å gi ekstra informasjon
om pasientstatusen, muligens før EtCO2-, RF-, SpO2- eller PF-verdier når nivåer som skaper klinisk bekymring.
IPI-trendgrafen (på Home-skjermen til Capnostream™20p) er spesielt verdifullt fordi den viser pasientens
respirasjonsstatustrend i én brukervennlig graf, og dermed kan varsle helsepersonellet om endringer i
pasientstatus. Viktigheten av IPI ligger ikke bare i dens absolutte tallverdi, men også i dens forhold til tidligere
verdier. Dermed kan en graf vise en stigende eller synkende trend i pasientstatus og varsle helsepersonellet om
at det kan være nødvendig med oppmerksomhet eller inngripen.

Figur 27 - IPI trendgraf

Et teknisk notat med detaljer om IPI-algoritmen kan fås fra Medtronic.
Fordi indeksen bruker data fra overvåkingen av både CO2 og SpO2, vil den bare være tilgjengelig når begge
parametrene er tilgjengelige.
Området til indeksen er 1-10. Indeksverdiene skal forstås som vist i tabellen nedenfor.
Indeksområde
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Pasientstatus

10

Normal

8-9

Innenfor normalområdet

7

Nær normalområdet. Krever oppmerksomhet

5-6

Krever oppmerksomhet og kan kreve kirurgisk inngrep

3-4

Krever inngrep

1-2

Krever umiddelbart inngrep
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Advarsler
Merk:

Tolkningen av pasientens IPI-poeng kan være forskjellig i ulike kliniske miljøer. For eksempel
kan pasienter med spesifikke respirasjonsproblemer (i motsetning til normalt friske pasienter
som overvåkes under sedasjon eller smertebehandling) kreve en lavere terskel for alarmen
IPI lav, som gjenspeiler deres reduserte respiratoriske kapasitet.

IPI er tilgjengelig for alle de tre gruppene med pediatriske pasienter (1-3 år, 3-6 år og 6-12 år) og for voksne
pasienter. Den er ikke tilgjengelig for spedbarn/neonatale pasienter (pasienter under ett år), og vil derfor ikke
vises på skjermbildene for denne pasientgruppen.

Advarsler
ADVARSEL:

Før overvåkingen av en pasient starter, må det kontrolleres at det er valgt riktig pasienttype.
Valg av feil pasienttype kan gi feil IPI-data for pasienten.

ADVARSEL:

Når alarmen IPI lav utløses for en pasient, skal det medisinske personalet gjennomgå
pasientens status for å avgjøre om det er nødvendig å endre behandlingen.

IPI-visning
IPI vises på Home-skjermen og er tilgjengelig i alle Capnostream™20p- funksjoner som et standardalternativ, i
tillegg til andre pasientparametere som etCO2 eller SpO2. Home-skjermen inneholder begge disse tallene og en
trendgraf for IPI.
IPI-alternativet kan deaktiveres fra skjermen for institusjonelle standarder. Se nedenfor for mer informasjon.
IPI-alternativet deaktiveres automatisk i neonatal målemodus.

IPI-alternativer
 ENDRE INNSTILLINGER FOR IPI-ALTERNATIVET:
1. Gå til Home-skjermen og klikk på SYSTEM-knappen i menylinjen nederst på skjermen.
2. Systemoppsettskjermen vises. Flytt kontrollbryteren til parameteren du vil endre og klikk for å velge
parameteren. Flytt kontrollbryterne for å velge ønsket innstilling og klikk for å velge innstillingen. Du finner
en liste over IPI-innstillingene som kan endres i Tabell 13 - Justerbare IPI-alternativer, nedenfor.
3. Flytt kontrollbryteren til HOME-knappen og klikk for å velge. Skjermen vil også gå tilbake til Homeskjermen etter noen få sekunder hvis det ikke utføres handlinger i skjermen.
4. Hvis IPI-alarmen deaktiveres, vil den ikke vises på Home-skjermen eller på noen andre skjermbilder. Den
vil stå på listen, men vil være grået ut på skjermen for Alarmgrenser.
5. Endringene i parametrene gjelder til enheten er slått av.
Tabell 13 - Justerbare IPI-alternativer

Parameter

Valg

Fabrikkstandard

Home IPI Display

1 time, 2 timer, 4 timer

1 time

IPI-alarm

Aktivert/deaktivert

Deaktivert

For å endre alternativene for IPI-visning og Alarm på en mer permanent basis, bruk alternativet Institusjonelle
standarder som beskrevet i Institusjonelle standarder på side 124 Home IPI Display-innstillingene kan endres i
Institutional Defaults (institusjonelle standarder): Trendskjermen og IPI Low Alert (aktivert eller deaktivert) kan
endres i de institusjonelle standardene: Monitorskjerm. IPI Lav Alarm Grenser kan endres i Institusjonelle
Standarder: Alarmgrenser: Angi voksen/pediatrisk skjerm.
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Kapittel 8

Apnéer per time og Oksygen Desaturerings
Indeksen
Introduksjon
Apnéer per time
Oksygen Desaturerings Indeks (ODI)
Apné og O2 desatureringsrapport
Overvåking med A/t og ODI
Smart A/t og ODI Home-skjerm
A/t- og ODI-alternativet
A/t og ODI demo mode

Introduksjon
Algoritmen for Apnéer per time (A/t) og Oksygen Desaturerings Indeks (ODI) er en del av Smart Capnographyfamilien med innovative algoritmer som er utviklet av Medtronic. Smart Capnography forenkler bruken av CO2overvåking på Microstream-konfigurerte produkter, for å forbedre pasientsikkerhet og klinisk arbeidsflyt.
A/t og ODI er ikke tilgjengelige over alt. For å utstyre din enhet med disse algoritmene, kontakt
Capnographyinfo@covidien.com.
Bruk av A/t og ODI er en enkel måte å hjelpe med identifiseringen og kvantifiseringen av hendelsene med apné
og oksygendesaturering for pasientens sykehusopphold.
A/t og ODI rapporterer hendelser for apné- og oksygendesaturering og beregner den tilhørende Apné per time
(A/t) og Oksygen Desaturerings Indeksen (ODI). Ved å bruke A/t og ODI kan leger gjenkjenne unormal
ventilering og oksygenering mens pasienten overvåkes med Capnostream™20p under sykehusinnleggelsen.
A/t og ODI er kun for voksne pasienter (22 år og eldre).
A/t og ODI vises i sanntid på Home-skjermen og på det brukervennlige skjermen for Apné og O2 desat-rapport,
som er tilgjengelig for utskriftsrapporter og i filformat som eksporteres til en USB-minnepinne.

Apnéer per time
En apné er en periode hvor respirasjonen stopper eller er kraftig redusert. Apnéer per time (A/t) beregnet av
Capnostream™20p-monitoren, som vist på Home-skjermen, gir antall pustepauser på minst 10 sekunder som
pasienten opplevde i løpet av den siste timen.
På Apné og O2 Desat-rapportskjermen er A/t de gjennomsnittlige apnéene per time for den valgte perioden på 2,
4, 8 eller 12 timer. På den skjermen vises også antall Apné-hendelser på ≥10 sek, 10 - 19 sek, 20-30 sek, og
>30 sek for den valgte perioden.
Denne A/t-verdien brukes til å varsle helsepersonellet om regelmessigheten til pasientens respirasjon.
Capnostream™20p Apneer per time
I Capnostream™20p-enheten er apné per time en telling av antall ganger i løpet av en time at respirasjonen
stoppet i ti sekunder eller mer. Fordi tellingen er timebasert, vises stiplede linjer på skjermen frem til det har
gått én time siden overvåkingen startet.
A/t er for øyeblikket kun tilgjengelig for voksne pasienter og er beregnet for pasienter på 22 år og eldre. Den er
ikke tilgjengelig for spedbarn (0-1 år) eller for pasienter under 22 år.
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Oksygen Desaturerings Indeks (ODI)

A/t visuell alarm
A/t visuell alarm, som vises som en asterisk ved siden av A/t-verdien, brukes til å varsle helsepersonellet om at
apnétellingen for en periode på én time i løpet av siste 12 timer, overskred et angitt tall. (Standardverdien som
vil utløse en A/t visuell alarm er 10.) Asterisken vises bare når det utløses en A/t visuell alarm, og oppdateres
hvert 10. minutt. Den visuelle alarmen på skjermen varsler helsepersonellet om at skjermen Apné og O2 Desat
skal vises for å få mer informasjon om pasientens respirasjonsmønstre. Se Justerbare CO2-parametere på
side 54 for å endre verdien som vil utløse en A/t visuell alarm.

Oksygen Desaturerings Indeks (ODI)
Oksygen Desaturerings Indeksen (ODI) indikerer "fallene" i SpO2 – dvs. antall ganger SpO2-verdien falt 4 %
eller mer fra grunnlinjen og returnerte til grunnlinjen innen 240 sekunder eller mindre. (Dette henviser til
prosentandelen av oksygenmetning, ikke prosentandelen av pasientens gjeldende SpO2-frekvens). Grunnlinjen
lages når en konsekvent og stabil SpO2-verdi [mellom ± 1 SpO2-punkt ( %)] er påvist i en 20 sekunders periode.
Denne grunnlinjen, oppdatert en gang per sekund, vil være den avrundede maksimum SpO2 i disse 20
sekundene. Hvis en gyldig grunnlinje ikke kan etableres basert på definisjonen ovenfor, beholdes den forrige
grunnlinjen.
På Home-skjermen vises ODI for den forrige timen. En lavere ODI (det vil si færre slike forekomster) indikerer
at pasientens oksygenmetning er mer stabil. Fordi indeksen er timebasert, vises stiplede linjer på skjermen frem
til det har gått én time siden overvåkingen startet.
På Apné og O2 Desat rapportskjerm er ODI gjennomsnittlige "fall" i SpO2 per time for den valgte perioden på 2,
4, 8 eller 12 timer.
ODI er for øyeblikket kun tilgjengelig for voksne pasienter og er beregnet for pasienter på 22 år og eldre. Den er
ikke tilgjengelig for spedbarn (0-1 år) eller for pasienter under 22 år.

Apné og O2 desatureringsrapport
Apné- og desatureringsrapportene på skjermen og utskriften viser et omfattende bilde av antall A/t- og ODIhendelser i løpet av en gitt periode på 2, 4, 8 eller 12 timer. Disse rapportene inneholder både detaljer om
pasientens A/t- og ODI-status og et generelt bilde som kan hjelpe helsepersonellet med å oppdage
pasienttrender i disse områdene. Se Apné og O2 desatureringsrapport på side 90 for mer informasjon om denne
rapporten.

Overvåking med A/t og ODI
Ved overvåking av pasienter med A/t og ODI, må det tas hensyn til følgende:
FORSIKTIG:

Merk at A/t og ODI ikke rapporterer hypopné-hendelser.

FORSIKTIG:

Apné per time (A/t) og Oksygen Desaturerings Indeks (ODI) representerer ikke, og må ikke
tolkes som, en Apné Hypopné Indeks (AHI), som rapportert av formelle
polysomnografistudier.

FORSIKTIG:

Apné per time (A/t) og oksygendesatureringsindeks (ODI) representerer ikke, og må ikke
brukes for å diagnostisere søvnrelaterte respirasjonsvansker.

FORSIKTIG:

Alarmer og støyende omgivelser kan påvirke A/t- og ODI-verdier. Se Merk for
anbefalinger om endring av innstillinger for en sovende pasient nedenfor.

FORSIKTIG:

A/t og ODI rapporteres av monitoren gjennom hele overvåkingsperioden, men monitoren
kan ikke "bedømme" om pasienten faktisk sover. Og hvis en pasient fjerner en sensor, kan
monitoren indikere apnéer når det ikke har funnet sted noen apné.

FORSIKTIG:

Administrering av opioid analgetika og sedativer kan forårsake respirasjonsdepresjon, som
kan føre til hendelser med forbigående apné- og O2-desaturering, som vil bli reflektert i A/tog ODI-verdiene.

FORSIKTIG:

Les all brukerinformasjon for å være sikker på full forståelse av A/t.
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FORSIKTIG:

ODI-verdier kan bli påvirket av algoritmene som brukes av pulsoksymetrimodulen.

Merk:

Merk at pasienttypen brukes til å beregne A/t og ODI. Derfor er det viktig å velge riktig
pasienttype. Av samme årsak vil endring av pasienttype (f.eks. fra voksen til pediatrisk) slette
A/t- og ODI-data som er lagret for den nåværende pasienten. A/t og ODI-overskrifter vil ikke
vises for pasientgruppene spedbarn/neonatal eller pediatrisk.

Merk:

Det vises ingen A/t- eller ODI-data på Home-skjermen i løpet av den første timen med
overvåking, fordi A/t og ODI indikerer antall hendelser for den forrige timen. De vises på
Home-skjermen når overvåkingen har pågått i én time.

Merk:

Når Capnostream™ A/t og ODI brukes på en sovende pasient, anbefales det at
Capnostream™20p-apparatet festes til en sentral overvåkingsstasjon hvor alarmene kan
høres. Når dette er gjort, kan alarmtonen på Capnostream™20p ved pasientens seng
deaktiveres, slik at pasienten ikke forstyrres når han sover. Lydalarmene avstilles gjennom
SYSTEM>SERVICE>Servicepassord (se Capnostream™ Service-passord på side 143)
>INST STANDARDER>MONITOR. I listen over alternativer på denne skjermen, endre
LYDALARM VOLUM til LYD AV. Dette må bare gjøres hvis Capnostream™20p er under
konstant overvåking via en tilkobling til en sentral stasjon (eller en annen type overvåking),
slik at helsepersonellet oppdager pasientalarmene når lyden på Capnostream™20p ved
pasientens seng er avslått.

Smart A/t og ODI Home-skjerm
A/t og ODI vises på Home-skjermen og er tilgjengelig i alle Capnostream™20p-funksjoner som et
standardalternativ, i tillegg til andre pasientparametere som EtCO2 eller SpO2.
Alternativet A/t og ODI kan deaktiveres fra SYSTEM-skjermen, eller fra skjermen Institusjonelle Standarder.
Se nedenfor for mer informasjon. For pasientgruppene spedbarn/neonatal og pediatrisk deaktiveres Smart A/tog ODI-alternativet automatisk.

A/t- og ODI-alternativet
 ENDRE INNSTILLINGER FOR A/T- OG ODI-ALTERNATIVET:
1. Gå til Home-skjermen og klikk på SYSTEM-knappen i menylinjen nederst på skjermen.
2. Systemoppsettskjermen vises. Endre A/h, ODI-VISNING til AKTIVERT eller DEAKTIVERT som ønsket.
3. Flytt kontrollbryteren til HOME-knappen og klikk for å velge. Skjermen vil også gå tilbake til Homeskjermen etter noen få sekunder hvis det ikke utføres handlinger i skjermen.
4. Endringene i A/t- og ODI-visningen gjelder til enheten er slått av.
Bruk alternativet for institusjonelle standarder, beskrevet i Institusjonelle standarder på side 124 for å endre A/tog ODI-alternativet.

A/t og ODI demo mode
Hvis du vil se A/t- og ODI-visningen uten å koble til en pasient, kan du stille monitoren til Demo Mode ved å
klikke System>Service>Legg inn Service-passord>Demo Mode. (Se Capnostream™ Service-passord på
side 143 for servicepassordet.)
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Endre alarmgrenser
Teste alarminnstillinger
SpO2-alarmer og SatSeconds
Alarmgrenser – Fabrikkens standardinnstillinger

Introduksjon
Capnostream™20p utløser alarmer for pasienttilstander og utstyrsfeil. Alarmer varsler helsepersonellet om at
pasientens tilstand er utenfor de forhåndsdefinerte grensene, eller indikerer en feil eller driftstilstand på
monitorens maskinvare.
Monitoren har fire nivåer for alarmer og veiledninger, som hver er definert med et sett lydindikasjoner og/eller
visuelle indikasjoner:

•
•
•
•

Alarmer med høy prioritet
Alarmer med middels prioritet
Veiledninger
Lydløse veiledninger

Høyprioritetsalarmer har muligheten til å stille inn to alarmnivåer, røde nødalarmer for hver alarmhendelse og
gule forsiktighetsalarmer for hver alarmhendelse, om ønskelig, slik at legen kan følge alarmsituasjoner som
utvikler seg.
Følgende tabell beskriver hvordan alarmene indikeres.
Tabell 14 - Alarmindikasjoner

Alarmtype

Indikatorer
Akustisk

Tall

Meldinger

Indikatorlys

Høyprioritets
(pasient)-alarmer
(røde høy prioritets
nødalarmer)

Gjentatt
pipetonemønster

Blinkende rød
(unntatt RESP
STOPP)

Meldingsområde

Blinkende rød

Høyprioritets
(pasient) RESP STalarm (RESP
STOPP)

Gjentatt
pipetonemønster

Tallverdien går
tilbake til null (0)

Meldingsområde
(med indikasjon på
forløpt tid siden
RESP ST (RESP
STOPP)) og i
kurveformområdet

Blinkende rød

Gule
forsiktighetsalarmer

Ingen

Blinkende gul

Meldingsområde

Blinkende gul
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Alarmtype

Indikatorer
Akustisk

Tall

Meldinger

Indikatorlys

Middels prioritet

Gjentatt tredobbel
pipetone

Utilgjengelig

Meldingsområde
(noen meldinger
også i
kurveformområdet se nedenfor)

Lysende gul

Veiledninger

Enkel pipetone

Utilgjengelig

Meldingsområde

Utilgjengelig

Lydløse
veiledninger

Ingen

Utilgjengelig

Meldingsområde

Utilgjengelig

Noen meldinger vises i kurveformområdet i tillegg til i meldingsområdet. Disse meldingene er:
Meldinger i CO2-kurveformområdet:
 FILTERLINE-BLOKKERING
 UTFØRER AUTO NULLST.
 TØMMING FILTERLINE
 CO2 ERROR
 CO2 HVILEMODUS
 FILTERLINE FRAKOBLET
SpO2 kurveform områdemeldinger (når der er et SpO2 kurveformområde istedenfor IPI-informasjon):
 SpO2 SENSOR IKKE PÅ PASIENT
 SpO2 STANDBY
 SpO2 SENSOR FRAKOBLET
 SPO2 FEIL
 SpO2 SENSOR FRAKOBLET
 INGEN PULS BLE FUNNET

Alarmskjermbilde
For å se de visuelle alarmindikatorene, er operatørens mente posisjon rett foran monitorskjermen. Den tiltenkte
plassering av operatøren for å høre lydsignaler, er enhver posisjon nær monitoren (i en 360° rekkevidde).
Alarmforekomster vises tydelig i den sanntids numeriske delen av alle skjermene ved blinking av tall og endring
av fargen på det numeriske bakgrunnen: Bakgrunn av tall vil blinke rødt hvis verdien krysser høy prioritet
pasient (nød) alarmgrensens terskel og blinker gult hvis verdien krysser forsiktighets alarmgrensens terskel.
(Sistnevnte er bare relevant hvis grensene for forsiktighetsalarm, som er valgfrie, er aktiverte.)
Alarmforekomster vises også på alle skjermbilder i topptekstområdet, slik at helsepersonellet umiddelbart gjøres
oppmerksomme på alarmene. Prioriteten til alarmvisning i topptekstområdet er beskrevet i Meldingsprioriteter
på side 70.
I tillegg vises meldingen "RESP ST" (RESP STOPP) og "FILTERLINE BLOKKERT" i CO2kurveformområdet i tillegg til i toppteksten hvis alarmtilstanden finnes. Hvis tallvisningen av Home-skjermen
vises (slik at det ikke er noe kurveformområde), vises denne meldingen bare i topptekstområdet.
På samme måte vises meldingen "SpO2-SENSOR IKKE PÅ PASIENT” i SpO2-kurveformområdet så vel som i
toppteksten, hvis denne alarmtilstanden eksisterer. Hvis IPI-alternativet er aktivert i tallvisningen av Homeskjermen vises (slik at det ikke er noe kurveformområde), vises denne meldingen bare i topptekstområdet.
Alarmtilfellene for en spesifikk pasient over en spesifikk tidsperioden kan gjennomgås i trendskjermbildet (se
Kapittel 10 Bruke trender på side 81 for mer informasjon). Capnostream™20p har også en Alarm Reviewskjerm for alarmgransking, som viser det absolutte antall av hver alarmtype som genereres i løpet av den siste
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timen for pasienten som for tiden overvåkes. Skjermen for alarmgransking vises i Figur 28 - Capnostream™20p
alarmgranskingsskjerm, nedenfor.
Med denne skjermen kan helsepersonellet raskt se hvor mange alarmer pasienten har utløst i løpet av den siste
timen, og dermed vurdere pasientens status. Den nås ved å klikke på ALARMER på menylinjen, fra Home- eller
Trend-skjermene.

Figur 28 - Capnostream™20p alarmgranskingsskjerm

Alarmgransking-skjermen viser følgende alarmer:
 Resp st-alarm (Resp stopp)
 Alarmer for høy og lav EtCO2





Alarmer for høy og lav respirasjonsfrekvens
Alarmer for høy og lav SpO2
Alarmer for høy og lav pulsfrekvens
Alarm for IPI Lav

Rekkefølgen i hvilken disse parametrene vises på skjermen, kan endres fra skjermen Institusjonelle standarder
(når en endring er utført, vil den påvirke både dette skjermbildet og trendskjermbildene). Se Endre
parameterrekkefølge på trendvisningen på side 128 for mer informasjon.
Alarmgransking-skjermen viser det absolutte antall alarmer som har oppstått i løpet av den siste timen. Hver
alarmtype indikeres av en horisontal stolpe med forskjellig farge, hvor størrelsen på stolpen indikerer antall
alarmer. Antall alarmer vises i til høyre for stolpen. De tynne, røde vertikale linjene på stolpen indikerer punktet
for når det oppsto en endring i alarmgrensen.
Alle de viste alarmene er basert på grensen for høy prioritets pasientalarm (nød) som er satt på enheten. For
eksempel, hvis etCO2 Høy alarmgrensen for satt til 60, vises et nivå på 60 på Alarm Review (alarmgransking)skjermen for etCO2 høy, til venstre for den øverste hvite stolpen. Hvis alarmgrensen er blitt endret, vises den
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gjeldende grensen, men antall alarmer vil gjenspeile grensen som gjaldt da alarmen inntraff og dermed nøyaktig
representerer antall alarmer som oppsto under hver ulike alarmgrense.
Alarm Review (alarmgransking)-skjermen tømmes hvis monitoren slås av, eller hvis trendminnet tømmes.
Alarm Review (alarmgransking)-skjermen vil vise alarmer for den siste timen hvis monitoren har vært aktiv i én
time eller mer. Hvis monitoren har vært aktiv i mindre enn en time, viser skjermen data fra det tidspunktet hvor
monitoren ble slått på. Hvis trendminnet ble tømt, vises data fra og med den tiden trendminnet ble tømt.

Meldingsprioriteter
Alarmer og varselmeldinger vises i toppteksten på monitoren i prioritert rekkefølge. Når det er en alarm, vises
bare alarmmeldingene i meldingsområdet. Varselmeldinger vises ikke før alarmtilstanden er fjernet. For
eksempel, hvis det er en RESPIRASJONSFREKV. HØY ALARM, vil denne alarmmeldingen vises i
meldingsområdet med varselsmeldingen SPO2 SVAK. FLYTT SENSOR vises ikke selv om tilstanden som
genererer denne meldingen finnes.
Hvis det er mer enn én alarm, vil monitoren vise hver alarmmelding i ca. 4 sekunder og fortsette å gjenta
meldingene i tur og orden til alarmtilstanden er fjernet. For eksempel vil meldingene
RESPIRASJONSFREKV. HØY ALARM og SpO2 LAV ALARM vises annenhver gang i meldingsområdet.
Hvis det ikke er noen alarmtilstand, men det er mer enn én varselmeldingtilstand, vises varselmeldingene i fire
sekunder hver, som beskrevet over. Varselmeldingene fortsetter å vises helt til tilstanden korrigeres eller det
oppstår en alarmsituasjon og alarmmeldingen vises i stedet for varselmeldingen.

Alarmforsinkelse
Capnostream™20p har mulighet til å utsette alarmer (både lydalarmen og alarmindikatoren på skjermen) med
noen sekunder. Hvis dette alternativet brukes, vil alarmsignalet (lydsignalet eller den visuelle indikasjonen) bare
vises hvis alarmtilstanden fortsetter etter den angitte forsinkelsestiden.
Alarmene for høy EtCO2, høy respirasjonsfrekvens (RF) og høy pulsfrekvens (PF) og alarmene for lav Sp2 og
lav pulsfrekvens (PF) kan utsettes med 10, 15, 20 eller 30 sekunder, eller ikke i det hele tatt (alarmforsinkelse
av). Standardalternativet er Alarmforsinkelse deaktivert. Dette alternativet er tilgjengelig for alle pasienttyper.
Alarmforsinkelsen kan stilles inn fra skjermen for Institusjonelle Standarder på SYSTEM>SERVICE>Legg
inn Service-passord>INST STANDARDER> ALARMGRENSEVERDIER>STILL
ALARMFORSINKELSE.

Alarmtyper
Høy prioritets pasientalarmer (nød) indikerer at den spesielle parameteren har overskredet den satte grensen. En
standard alarmgrense er satt for hver alarmsituasjon. Alarmgrenser kan om ønskelig endres slik at de passer til
den aktuelle situasjonen.
I tillegg gir Capnostream™20p muligheten til å sette en advarselsalarm for pasientalarmer på et lavere verdinivå
enn den som er innstilt for standard høy prioritets pasientalarm (nød), for å gi omsorgspersoner informasjon og
gjøre det mulig for omsorgspersonen å håndtere en utviklende situasjon før det blir kritisk.
Forsiktighetsalarmene er deaktivert som standard. Hvis de er aktivert, får hver alarmsituasjon en grense som er
mellom høy prioritets alarmen og det normale (frisk) nivået og kan settes til å gi en advarsel alarm. For å
aktivere disse forsiktighetsalarmene, se Endre alarmgrenser på side 77.
Den tilhørende tallverdien på skjermen blinker gult hvis tallverdien har nådd grensen for forsiktighetsalarm,
eller rød hvis den har nådd grensen for høy prioritets pasient (nød) alarm. I tillegg vil den røde alarm-LED-en
og den gule forsiktighetsalarm-LED-en lyse. Hvis en bruker ikke ønsker å bruke dette "føre var"-systemet på en
bestemt alarm, kan både høy prioritets (nød) alarmen og forsiktighetsalarmen for den alarmen settes til samme
grense (se Endre alarmgrenser på side 77). Da vises bare høy prioritets pasient alarm (nød). Du kan også trykke
på knappen for Advarsel deaktiver for å gå tilbake til et ettnivåsystem.
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Alle opptak og digital rapportering av pasientalarmer involverer bare den høy prioritets pasient alarm (nød) og
forsiktighetsalarmen.
I tillegg finnes middels prioriterte alarmer, som varsler klinikeren om apparatproblemer (i motsetning til
pasientproblemer, som er dekket av høy prioritets alarmer og forsiktighetsalarmer).
Det følgende er kun ment som en illustrasjon og viser hvordan den røde høy prioritets pasient (nød) alarmen og
den gule forsiktighetsalarmen vises på monitoren.

Figur 29 - Eksempel som viser alarmer

I eksempelet over har RF overskredet grensen for RF HØY-alarm. RF-målingen blinker rødt, den gule pilen
peker opp og indikerer at den øverste grensen er overskredet, og meldingen RF HØY ALARM vises i
meldingsområdet øverst på skjermen. I tillegg er IPI-verdien under grensen for alarmen IPI lav, og indikeres av
at IPI-verdien blinker rødt og at den røde pilen peker ned. I tillegg vises meldingen IPI LAV ALARM i
toppteksten (vekselvis med RF HØY ALARM).
Den gule bakgrunnen på SpO2-verdien sammen med den gule pilen som peker ned, indikerer at SpO2 LAV
forsiktighetsalarmnivået er overskredet.
Alarmer med høy prioritet
Tabell 15 - Alarmer med høy prioritet

Melding

Beskrivelse

RESP STOPP XXX SEKUNDER

Det er ikke detektert noen gyldig
respirasjon på xxx sekunder

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

ETCO2 HØY ALARM

etCO2 er over den øvre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

ETCO2 LAV ALARM

etCO2 er under den nedre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

RF HØY ALARM

RF er over den øvre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.
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Melding

*

Beskrivelse

Korrigerende tiltak

RF LAV ALARM

RF er under den nedre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

SPO2 HØY ALARM

SpO2 er over den øvre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

SPO2 LAV ALARM

SpO2 er under den nedre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

PULSFREKVENS HØY ALARM

Pulsfrekvensen er over den øvre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

PULSFREKVENS LAV ALARM

Pulsfrekvensen er under den
nedre alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

FiCO2 HØY ALARM

FiCO2 er over den øvre
alarmgrensen

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

IPI LAV ALARM*

IPI er under den nedre
alarmgrensen.

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp.

TILBAKESTILLER SYSTEMET,
SJEKK INNSTILLINGENE

Systemet er tilbakestilt og vil gå
tilbake til de institusjonelle
standardinnstillingene.

Tilbakestill alarmgrense og
andre innstillinger slik at de
stemmer sammen med kravene
til pasienten som overvåkes.

IPI LAV ALARM varsler legen om en endring i pasientstatusen. Når dette varselet vises, skal nivået for
andre pasientparametre evalueres.

Alarmer med middels prioritet
Tabell 16 - Alarmer med middels prioritet

Melding
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Beskrivelse

Korrigerende tiltak

CO2 FEIL

Det har oppstått en feil som
hindrer driften av CO2-funksjonen.

Kontakt personell som er autorisert
av Medtronic.

SPO2 FEIL

Det har oppstått en feil som
forhindrer driften av SpO2funksjonen.

Kontakt personell som er autorisert
av Medtronic.

SpO2 SENSOR
FRAKOBLET

Den SpO2-sensoren som er koblet
til enheten fungerer ikke.

Kontakt personell som er autorisert
av Medtronic.

INGEN PULS BLE
FUNNET

Puls kan ikke påvises.

Pasienten trenger øyeblikkelig
legehjelp. Flytt sensoren på
pasienten.

FILTERLINE FRAKOBLET

Ingen FilterLine™ er tilkoblet
enheten.

Oppstår bare når
parameterhvilemodus er aktivert.
Sett FilterLine™ inn i CO2-porten på
enheten.

SpO2 SENSOR
FRAKOBLET

Ingen SpO2-sensor er tilkoblet til
enheten.

Oppstår bare når
parameterhvilemodus er aktivert.
Sett SpO2-sensoren inn i SpO2porten på enheten.

SpO2 SENSOR IKKE PÅ
PASIENT

Sensoren har løsnet fra
pasienten.

Fest sensoren riktig på pasienten.

SKIFT SpO2-KABELEN

SpO2-kabelen er defekt.

Skift SpO2-kabelen.

FILTERLINEBLOKKERING

FilterLine™ er knekt eller
tilstoppet.

Koble fra FilterLine™ og koble den til
igjen. Sjekk luftveisadapteren og bytt
om nødvendig FilterLine™.

SVAKT BATTERI

Batteriets ladenivå er lavt og
monitoren vil slå seg av snart.

Koble monitoren til nettstrøm.
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Melding

Beskrivelse

Korrigerende tiltak

Capnostream™20p er ikke lenger
tilkoblet et eksternt system.
Denne meldingen vises bare hvis
den aktiveres av
vertsdatamaskinen og kan ha en
annen tekst hvis dette er
programmert av
vertsdatamaskinen.

FJERNSYSTEM
FRAKOBLET

Sjekk tilkoblingen med det eksterne
systemet

Veiledninger
Tabell 17 - Veiledninger

Melding

Beskrivelse

RENSER FILTERLINE

FilterLine™ er knekt eller tilstoppet med vann.
Vises under tømmingen inntil FilterLine™ er tømt,
eller det fastslås at det er en blokkering.

INGEN USB-ENHET BLE FUNNET

Det er ikke koblet til en gyldig minnepinne i USBporten.

USB FLASH MINNEPINNEN ER FULL

Det er ikke ledig plass på USB-minnepinnen.

USB TIDSAVBRUDD

USB-kommunikasjonen stoppet på grunn av
manglende respons fra USB-enheten.

SpO2 SVAK. FLYTT SENSOR.
SpO2 SVAK. FOR MYE LYS.
SpO2 SVAK. PRØV ØRESENSOR.
SpO2 SVAK. PRØV NESESENSOR.
SpO2 SVAK. PRØV SENSOR MED
KLEBEFLATE
SpO2 SVAK. PRØV PANNEBÅND
SpO2 SVAK. SENSOR FOR KALD.
SpO2 SVAK. SJEKK FORBINDING.
SpO2 SVAK. NEGLELAKK?
SpO2 SVAK. SENSOR FOR STRAM?
SPO2 SVAK PGA INTERFERENS.
SpO2 SVAK. RENGJØR SENSORSTED.

SpO2-modulen detekterer en svak puls og foreslår
mulige årsaker.

Lydløse veiledninger
Tabell 18 - Lydløse veiledninger

Melding

Beskrivelse

CO2 OPPVARMING

CO2-modulen gjør seg klar til drift.

CO2 KLAR

Før første CO2-måling, etter at FilterLine™ er koblet til og før
pasientrespirasjon er detektert, erstatter CO2 FERDIG meldingen
CO2 VARMER OPP.

KALIBRERING PÅKREVET

CO2-kalibrering er forsinket.

VEDLIKEHOLD PÅKREVET

CO2 vedlikehold er forsinket.

NULLSTILLING UTFØRES

Monitoren utfører automatisk en nullstillingskalibrering.

USB DATAOVERFØRING PÅGÅR

USB datakommunikasjon pågår.

RS-232 DATAOVERFØRING
PÅGÅR*

RS-232-datakommunikasjon pågår.

USB DATAOVERFØRING
AVBRUTT

USB datakommunikasjon er blitt stoppet.
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Melding

Beskrivelse

RS-232 DATAOVERFØRING
AVBRUTT

RS-232 datakommunikasjon er blitt stoppet.

USB-ENHETEN MISLYKKET

En USB-enhet som er tilkoblet monitoren, har sviktet.

RAPPORTOVERFØRING
FULLFØRT

Datakommunikasjon er fullført.

CO2-OVERVÅKING HAR VÆRT
AV I TT:MM

Viser timer og minutter som pumpen har vært slått av under
PUMPE AV-modus.

DEMO MODE - FORINNSPILTE
DATA

Vises under demo mode når det ikke vises noen annen melding.

SPO2 LAV ALARMGRENSE: XX

Vises hvis SpO2 Lav alarmgrense er satt til under 85 %.

FJERNSYSTEM TILKOBLET*

Capnostream™20p er tilkoblet et eksternt system. Denne
meldingen vises bare hvis den aktiveres av vertsdatamaskinen
og kan ha en annen tekst hvis dette er programmert av
vertsdatamaskinen.

FJERNSYSTEM FRAKOBLET*

Capnostream™20p er ikke lenger tilkoblet et eksternt system.
Denne meldingen vises bare hvis den aktiveres av
vertsdatamaskinen og kan ha en annen tekst hvis dette er
programmert av vertsdatamaskinen.

INKOMPATIBEL
PROGRAMVAREVERSJON

Vises under overføring av institusjonelle standarder

INGEN FIL FUNNET

Vises under overføring av institusjonelle standarder

A/t KREVER 1 TIMES DATA
(hvis tilgjengelig)

A/t vises ikke, fordi det er nødvendig med én times data for å
beregne denne verdien, og én times data er ennå ikke
tilgjengelig

ODI KREVER 1 TIMES DATA
(hvis tilgjengelig)

ODI vises ikke, fordi det er nødvendig med én times data for å
beregne denne verdien, og én times data er ennå ikke
tilgjengelig

CO2 HVILEMODUS

CO2 hvilemodus er aktivert.

SpO2 HVILEMODUS

SpO2 hvilemodus er aktivert.

BATTERI IKKE INSTALLERT

Ikke noe batteri er installert i enheten

* Når enheten brukes sammen med et eksternt system, kan meldingen vises med annen tekst hvis dette er
programmert av vertsdatamaskinen. Vertsdatamaskinen kan også initiere en melding som vises når
kommunikasjonen stopper.

Parameter hvilemodus
Det finnes et alternativ hvor monitoren settes i en separat parameterhvilemodus for kapnografi og
pulsoksymetri. I denne modusen kan brukeren aktivere parameterhvilemodus etter behov. Formålet med dette
alternativet er å åpne for en situasjon hvor enheten aktiverer en alarm når en prøvetakingsslange/sensor kobles
fra enheten, men tillater at brukeren kan slå av dette alternativet etter eget ønske.
Alternativene er som følger:
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Standard: Standard
overvåking

HANDLING 1
I Institusjonelle standarder

Fortsett standard overvåking: Under
C02 prøvetakingsslange eller Sp02
sensor koble fra på skjermmelding kun
og under Sp02 sensor koble fra
patient, hørbar alarm med middels
prioritet og melding på skjerm

HANDLING 2
Aktiver med 2 sekunders
trykk på alarm lydløs-tast
på monitorfront

Ikke aktiver
parameterstandby
for kapnografi:
Under C02
prøvetakingsslang
e frakobling,
hørbar alarm og
en skjermmelding

Aktiver
parameterstandby

Aktiver
parameterstandby
for kapnografi,
under; During C02
prøvetakingsslang
e frakoble, kun
melding på
skjermen

Ikke aktiver
parameterstandby
for pulsoksymetri
Under Sp02 sensor
koble fra enhet
eller pasient,
hørbar alarm og
en skjermmelding

Aktiver
parameterstandby
for pulsoksymetri;
Under Sp02 sensor
koble fra enhet
eller pasient, kun
melding på
skjermen

I Standardmodus (når Parameter hvilemodus ikke er aktivert), vil fjerning av en FilterLine™ eller SpO2sensor/forlengelseskabel fra enheten føre til at det vises en melding på skjermen (FILTERLINE FRAKOBLET
eller SpO2 SENSOR FRAKOBLET, etter hva som er relevant) men ingen alarmer vil høres. Hvis SpO2sensoren fjernes fra pasienten, vil det aktivere en akustisk alarm og en skjermmelding. Parameter hvilemodus er
deaktivert som standard.
Når Parameter hvilemodus er aktivert, etter at en FilterLine™ er koblet til og deretter er blitt fjernet fra enheten,
vil det høres en middels prioritets alarm FILTERLINE FRAKOBLET. På samme måte vil det etter at en
pulsoksymetrisensor/forlengelseskabel er koblet til og deretter koblet fra enheten, vil en middels prioritets alarm
SPO2 SENSOR FRAKOBLET høres. Formålet med denne alarmen er å forhindre uautorisert frakobling av en
FilterLine™/SpO2-sensor fra enheten, kanskje av pasienten selv eller av pasientens besøkende.
Når Parameter hvilemodus aktiveres, vil fjerning av SpO2-sensoren fra pasienten aktivere en akustisk alarm og
en skjermmelding, på samme måte som i standardmodus.
Parameter hvilemodus kan aktiveres ved å gå til SYSTEM>SERVICE>Legg inn servicepassord>INST
STANDARDER>MONITOR>Sett PARAMETER HVILEMODUS til PÅ. Gå tilbake til Home-skjermen ved
å klikke TILBAKE>TILBAKE>Home.
Imidlertid kan det være situasjoner hvor legen ønsker å bruke Parameter hvilemodus, men ikke ønsker at
alarmene skal høres, verken for en frakoblet FilterLine™ eller en SpO2-sensor, fordi de har godkjent
frakoblingen. For disse situasjonene har monitoren et alternativ hvor begge parametrene kan settes til
hvilemodus mens disse handlingene finner sted.
Når Parameter hvilemodus er aktivert under institusjonelle standarder, kan den aktiveres igjen som følger:
1. Fjern FilterLine™ og/eller SpO2-sensoren fra enheten, eller fjern SpO2- sensoren fra pasienten.
Merk:

Kapnografiparametret Hvilemodus kan bare aktiveres hvis alarmen FilterLine™ frakoblet for
øyeblikket varsler en alarm, eller hvis en FilterLine™ fremdeles ikke er blitt tilkoblet enheten
siden det tidspunktet den ble slått på. På samme måte kan man bare få tilgang til
pulsoksymeterparameter Hvilemodus hvis alarmen SpO2-sensor Frakoblet, eller alarmen
SpO2-sensor Ikke på pasient avgis, eller hvis en SpO2-sensor ennå ikke er blitt tilkoblet
enheten, eller ikke har registrert en puls siden den ble slått på.

Merk:

Kapnografiparametret Hvilemodus kan ikke aktiveres hvis en monitor for øyeblikket overvåker
en pasient med kapnografi. På samme måte kan ikke pulsoksymeterparametret Hvilemodus
aktiveres hvis en monitor for øyeblikket overvåker en pasient med pulsoksymetri.
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Parameter hvilemodus

2. For å aktivere Parameter hvilemodus, trykk på knappen for midlertidig avstilling av alarm nederst på
frontpanelet (
) i 2 sekunder eller mer. En ny melding CO2 HVILEMODUS og/eller SpO2
HVILEMODUS (etter behov) vil nå vises i kurveformområdet (hvis kurveformområdet er tilgjengelig) og i
meldingsområdet. (Dette er i tillegg til alarmene FILTERLINE FRAKOBLET eller SpO2-SENSOR
FRAKOBLET, eller SpO2-SENSOR IKKE PÅPASIENT, etter hva som er relevant, som vil fortsette å
vises i kurveform- og meldings- områdenes.)
Merk:

Et kort trykk på Alarm Lydløs-knappen vil fremdeles slå av lydalarmene midlertidig (i 2
minutter), som før.

3. Dette vil skje når parameter hvilemodus er aktivert: Denne modusen har ikke CO2- og/eller SpO2-alarmene,
lydalarmer, den blinkende gule lysdioden på Capnostream™20p-frontpanelet, lagringen av disse alarmene i
noen som helst datalagringsmetode. Det vil heller ikke finne sted noen overføring av disse alarmene til en
sentral stasjon eller indikasjoner på sykepleieranrop etc.
4. For tilgang til begge parameter hvilemoduser samtidig, skal de angis én om gangen, eller trykk på Alarm
Lydløs-knappen (
) mens FilterLine™ er frakoblet og SpO2-sensoren ikke er tilkoblet til en pasient eller
enhet, eller angi begge samtidig.
Avslutt kapnografiparameter hvilemodus ved å sette på en FilterLine™ igjen. Avslutt pulsoksymetriparameter
hvilemodus ved å sette på SpO2-sensoren til pasienten og enheten. (Så hvis brukeren er uvitende om at
monitoren er i Parameter hvilemodus, vil tilkobling av en FilterLine™ til monitoren eller SpO2-sensoren til
pasienten ganske enkelt føre til at monitoren avslutter Parameter hvilemodus og at overvåkingen gjenopptas.)
Tabell 19 - Melding og alarmstatus under ulike situasjoner med Parameter hvilemodus

Funksjon

Status når Parameter
hvilemodus er
deaktivert

Status når Parameter
hvilemodus er på,
men ikke aktivert

Skjermmeldingen FilterLine™
frakoblet (fra enheten) /
skjermmeldingen SpO2sensor frakoblet (fra enheten)

Ja

Ja

Ja

Alarmen FilterLine™ frakoblet
(fra enheten) / alarmen SpO2sensor frakoblet (fra enheten)

Nei

Ja

Nei

SpO2-sensor ikke på
pasientens middels prioritet
akustisk alarm

Ja

Ja

Nei

SpO2-sensor ikke på pasient
skjermmelding

Ja

Ja

Ja

Meldingen CO2 hvilemodus /
meldingen SpO2 hvilemodus

Nei

Nei

Ja

Høyprioritetsalarmer (pasient)

Ja

Ja

Nei (for parameter i hvilemodus)

Blinkende røde og gule LEDer på Capnostream™20pfrontpanelet under
Høyprioritetsalarmer (pasient)

Ja

Ja

Nei for parameteren i hvilemodus
(fordi Høyprioritetsalarmer
[pasient] forbundet med
parameteren i hvilemodus ikke
finnes i dette tilfellet)

Lagring eller overføring til
eksterne stasjoner med
Høyprioritetsalarmer (pasient)

Ja

Ja

Nei for parameteren i hvilemodus
(fordi Høyprioritetsalarmer
[pasient] forbundet med
parameteren i hvilemodus ikke
finnes i dette tilfellet)
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Status når Parameter
hvilemodus er på og
Parameter hvilemodus er
aktivert
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Alarm Lydløs
For å dempe/deaktivere en alarm, tykk på Alarm Lydløs-knappen:

.

Når Alarm Lydløs-knappen trykkes, dempes alle lydalarmer i 2 minutter. Dette inkluderer både alarmer som
allerede høres og alarmer som måtte oppstå i løpet av denne 2-minuttersperioden. Alarm Lydløs-perioden på 2
minutter kan kanselleres med et ekstra trykk på Alarm Lydløs-knappen.
Visuelle alarmer er fortsatt til stede. Når Alarm Lydløs-perioden er aktiv, vises en ringeklokke med stiplede
linjer gjennom den (
) på skjermen. En ringeklokke med heltrukken linje symbol (
er permanent deaktivert i de institusjonelle innstillingene.

) vises hvis lydalarmene

Hvis permanent alarm lydløs er innstilt i de institusjonelle standardene (ved å klikke på
SYSTEM>SERVICE>Legg inn Service- passord>INST STANDARDER>AUDIO ALARM VOLUM >
AUDIO AV, se Endre institusjonelle standarder på side 124), vil ikke Alarm Lydløs-knappen ( ) aktivere
midlertidig alarmstillhet. I stedet, mens permanent alarmstillhet er satt i de INSTITUSJONELLE
STANDARDENE, påvirker ikke denne tasten alarmstillhet; den vil avgi en "feil tast"-bipp når den trykkes. Når
permanent alarmstillhet er satt, vil klokkeikonet ( ) blinke i perioder.
ADVARSEL:

Ikke avstill lydalarmer før du har verifisert at pasienten overvåkes på annen måte.

Endre alarmgrenser
Alarmgrensene er ulike for voksne/pediatriske (for voksne og pediatriske pasienter) og spedbarn/neonatale
pasienter. Hvert alarmsett stilles separat.
Alarmgrensene for høy prioritets pasientalarmer (nødalarmer) og forsiktighetsalarmer kan endres på skjermen
for Alarmgrenser. Skjermen for alarmgrenser åpnes fra skjermen for alarmgranskning. Forsiktighetsalarmene
kan aktiveres eller deaktiveres på skjermen for alarmgrenser. (Hvis forsiktighetsalarmer deaktiveres, gråes
verdiene i kolonnen Forsiktighetsalarm ut.) Grensene kan også tilbakestilles til Institusjonelle
Standardinnstillinger med knappen STANDARD RESET på skjermen.
Merk:

I høytliggende omgivelser kan EtCO2-verdiene være lavere enn verdier som observeres ved
havnivå, som beskrevet i Daltons lov om partialtrykk. Når monitoren brukes i høytliggende
omgivelser, anbefales det at man vurderer å justere EtCO2-alarminnstillingene deretter.
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Endre alarmgrenser

Figur 30 - Alarmgrenser-skjermen

 FOR Å ENDRE ALARMGRENSENE:
1. Åpne skjermen Alarmgrenser med knappen ALARMGRENSER på menylinjen nederst i skjermen
Alarmgransking.
2. Hvis du vil endre en innstilling, bruker du kontrollbryteren for å bla ned til den aktuelle innstillingen. Klikk
på kontrollbryteren for å velge innstilling og vri så på kontrollbryteren for å velge en ny verdi. Klikk på
kontrollbryteren igjen for å velge den nye verdien.
3. For å aktivere forsiktighetsalarmer, klikk ADVARSEL AKTIVER-knappen på skjermen med
kontrollknappen. Grenseverdiene for Forsiktighetsalarmen aktiveres nå og kan endres i dette skjermen på
samme måte som grensene for høy prioritets pasient (nød) alarmen kan endres. Knappen ADVARSEL
AKTIVER viser ADVARSEL DEAKTIVER når forsiktighetsalarmene er aktivert. Klikk på knappen
ADVARSEL DEAKTIVER for å deaktivere forsiktighetsalarmene.
4. Bruk kontrollbryteren for å velge HOME og klikk på kontrollbryteren igjen for å gå tilbake til Homeskjermen.
Å endre den høye alarmgrensen mot den nedre alarmgrensen vil om nødvendig tvinge den nedre alarmgrensen
ned, for å opprettholde en differanse på minst 5 enheter mellom grensene for høy og lav alarm. Denne type
justering fører til at den lave alarmgrensen også endrer farge slik at det blir tydelig at den er aktiv. På samme
måte, hvis du endrer den lave alarmgrensen mot den høye alarmgrensen, tvinges den høye alarmgrensen opp, for
å opprettholde en differanse på minst 5 enheter mellom grensene for høy og lav alarm. Denne type justering
fører til at den høye alarmgrensen også endrer farge slik at det blir tydelig at den er aktiv.
Alarmen utløses hvis den overskrider den høye grenseverdien eller går under den lave grenseverdien, ikke bare
hvis den når verdien.
Alarmgrenser tilbakestilles til fabrikkinnstillingene når strømmen slås på. For å gjøre endringene permanent,
bruk Service Mode for å endre de Institusjonelle innstillingene for alarmgrensene (se Institusjonelle standarder
på side 124).
Merk:
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En potensiell fare kan eksistere hvis andre alarm forhåndsinnstillinger brukes for det samme
eller forskjellig utstyr i et enkelt område.
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Teste alarminnstillinger
Merk:

Når alarmgrensen for SpO2 er satt til under 85 %, vises meldingen "SpO2 LAV
ALARMGRENSE": xx vil vises i topptekstområdet og indikere nivået for SPO 2 LAV
alarmgrense.

Teste alarminnstillinger
For å teste alarmen RESP. STOPP, må det etableres en visning med normal respirasjon på enheten. Når
normal respirasjon vises, må prøvetakingsslangen fjernes fra pasientens munn for å skape en situasjon uten
respirasjon. Enheten skal da vise en RESP. STOPP-alarm.
For å teste pulsoksymetrialarmen SENSOR IKKE PÅ PASIENT, vis SpO2-verdier på skjermen. Når SpO2verdier vises, fjern sensoren fra testpersonen for å etablere en SENSOR IKKE PÅ PASIENT-situasjon.
Monitoren skal da vise en SENSOR IKKE PÅ PASIENT-alarm.

SpO2-alarmer og SatSeconds
Capnostream™20p bruker Nellcor™s SatSeconds-teknologi for å hjelpe til med å redusere antall falske SpO2alarmer og hyppigheten av disse. Teknologien fungerer med SpO2 røde presserende alarmgrenser og ikke med
de gule advarselsgrensene.
Under overvåking av de øvre og nedre alarmgrensene for oksygenmetning, trigges en lydalarm når én av disse
overskrides med så lite som ett prosentpoeng. Ved tradisjonell alarmstyring aktiveres lydalarmen hver
gang %SpO2-nivået overskrides.
Hvis det ikke er ønskelig med slike hyppige alarmer, kan de forhindres ved å bruke SatSeconds-teknikken som
er utviklet av Nellcor™. Med denne teknikken settes de øvre og nedre alarmgrensene på samme måte som ved
tradisjonell alarmstyring. Det kan også angis en SatSeconds-grense for å aktivere en lydalarm som ikke bare tar
hensyn til overskridelsen av %SpO2-alarmgrensen, men også den tiden pasientens %SpO2-måling er over eller
under grensen.
Beregningsmetoden er som følger:
SatSeconds beregnes ved å multiplisere antall prosentpoeng som %SpO2 faller utenfor alarmgrensen med antall
sekunder som %SpO2-nivået forblir utenfor den grensen. Dette kan vises som en ligning:
Poeng x sekunder = SatSeconds
Hvor:
Poeng = %SpO2 prosentpoeng utenfor alarmgrensen
Sekunder = antall sekunder %SpO2 forblir på det punktet utenfor grensen.
Alarm responstiden for en innstilt SatSeconds-grense på 50, og SpO2 LAV alarmgrensen satt til 90, beskrives og
illustreres nedenfor.
I dette eksempelet faller %SpO2-nivået til 88 (2 poeng) og forblir der i 2 sekunder (2 poeng x 2 sekunder = 4
SatSeconds).
%SpO2 faller deretter til 86 i 3 sekunder og deretter til 84 i 6 sekunder.
Resulterende SatSeconds er:
%SpO2 Sekunder

SatSeconds

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Totale SatSeconds = 52
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Alarmgrenser – Fabrikkens standardinnstillinger

Etter ca. 10,9 sekunder, ville SpO2-alarmen gå, fordi 50 SatSeconds ble overskredet (legg merke til pilen i
figuren under).

Metningsnivåer er ikke nødvendigvis stabile, men kan variere i flere sekunder. %SpO2-nivåer vil ofte variere
over og under alarmgrensen, og dermed gå ut av det alarmfrie området flere ganger.
Under slike fluktueringer integrerer Capnostream™20p antallet %SpO2-poeng, både positive og negative, inntil
enten SatSeconds-grensen (SatSeconds-tidsinnstilling) nås, eller %SpO2-nivået vender tilbake til normalt
område og forblir der.
Skjermbilde for SatSeconds-alarm
SatSeconds vises i SpO2-visningsområdet på monitorskjermen. Når SatSeconds er aktivert og SpO2-målingen er
under minimumsgrensen, starter SatSeconds-telleren. Hvis SatSeconds-grensen nås, aktiveres en lydalarm og
den viste %SpO2-tallverdien blinker. På samme måte som for standard alarmstyring, kan lydalarmen avstilles
ved å trykke på ALARM LYDLØS-knappen (

).

Alarmgrenser – Fabrikkens standardinnstillinger
Fabrikkens standardinnstillinger for alarmgrensene for voksen og neonatal, er vist i Tabell 32 - Fabrikkinnstilte
grenser for Alarm/Indikator på side 127.
Forsiktighetsalarmene er deaktivert som standard.
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Kapittel 10

Bruke trender
Introduksjon
Skjermbildene med trendvisning
Skjermen for grafisk trendvisning
Skjermbilde for tabelltrendvisning
Velge trendparametere
Viktige merknader om trendrapporter
Spesifikke hendelser som vist i trenddata
Bruke skjermen Grafisk trend for overvåking av pasienter
Skrive ut trenddata
Tømme trendminnet
Konfigurere trender

Introduksjon
Capnostream™20p lagrer pasientdata som inneholder detaljert informasjon om pasientens historikk under
overvåkingen.
Med trendvisningen kan du se på pasienthistorikken som en del av den medisinske analysen, for å hjelpe med
pasientvurderingen.
Institusjonen kan definere at trendlagringen skal være: 12 timer med data lagret hvert 5. sekund, 24 timer med
data lagret hvert 10. sekund, eller 72 timer med data lagret hvert 30. sekund. Når trendinnholdet når maksimal
kapasitet, vil nye data overskrive de dataene som er registrert i begynnelsen av de lagrede trenddataene.
Trenddata lagrer de følgende parametrene:

•
•
•
•
•
•

Tid, Dato, EtCO2, RF, SpO2, PF, IPI (hvor relevant)
Høyprioritets røde nødalarmer og gule forsiktighetsalarmer
Utstyrsrelaterte hendelser, som f.eks. RENSER FILTERLINESLANGEN eller andre
monitorrelaterte meldinger.
Hendelsesmarkører lagt til av brukeren, i tillegg til eventuell hendelsesetikett.
Markøren START TILF for å indikere starten på et tilfelle
Antall alarmforekomster (for alle høyprioritets nødalarmer og gule forsiktighetsalarmer)

Merk at A/t og ODI (selv om de er tilgjengelige) ikke vises på trendskjermen eller utskrifter. A/t og ODI
registreres og kan vises på skjermen for Apné- og O2Desatureringsrapport-skjermen og utskriften. Se Apné og
O2 desatureringsrapport på side 90 for mer informasjon.
Merk:

Nedlasting av trendinformasjon til en USB-enhet før avstengning eller før avslutning av et
pasienttilfelle er sterkt anbefalt for å sikre sikkerhetskopiering av trenddata.

Hvis du vil endre oppløsningen for hvor ofte data lagres, kan dette bare gjøres i skjermen for institusjonelle
standarder (se Institusjonelle standarder på side 124).
Merk:

Å endre lagringsinnstillingen vil slette de trenddataene som tidligere var lagret i minnet.

Trenddataene kan vises på monitoren, skrives ut og lastes ned via en RS-232-kontakt eller en USB-minnepinne
for overføring til en datamaskin for videre analyse. Hvis du vil referere til disse dataene på en senere dato, er det
anbefalt å laste ned trenddataene før monitoren slås av, for å sikre sikkerhetskopiering.
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Skjermbildene med trendvisning

Hvis pasienten skal overvåkes over en lengre periode enn det som kan lagres i monitorminnet, anbefales
regelmessig nedlasting av pasientdata med en USB-minnepinne som beskrevet i Kapittel 12 Laste ned
pasientdata på side 100.

Skjermbildene med trendvisning
Trenddata vises i to ulike formater: Grafisk og i tabellform. I det grafiske trendskjermen kan du vise pasientdata
over en lengre tidsskala (2, 4 eller 12 timer om gangen) og bla gjennom data for å se etter mønster, spesifikke
hendelser eller alarmer.
Når du har funnet dataene av interesse, kan du zoome inn på den spesifikke hendelsen, eller undersøke
meldingene og dataene med skjermen Tabelltrend. Tabelltrend viser data i et tabellformat som er enkelt å lese.
SeEndre parameterrekkefølge på trendvisningen på side 128 for å endre rekkefølgen av de viste parametrene på
trendskjermen.

Skjermen for grafisk trendvisning
 VISE SKJERMEN FOR GRAFISK TRENDVISNING:
1. Fra Home-skjermen bruker du kontrollbryteren for å velge TREND fra de programmerbare knappene i
menylinjen nederst på skjermen. Skjermen Grafisk trend vises, som vist i Figur 31 - Grafisk trendvisning,
nedenfor.

Gul
markørlinje

Dato og
klokkeslett for
markørposisjon
Zoom-nivå

Sanntids
pasientdata

Pasientdata
på markørposisjon

Hendelsesindikator

Figur 31 - Grafisk trendvisning

2. Merk at trendskjermbildene viser både trendinformasjonen (beskrevet under) og sanntids tallverdier for
pasienten, som vises på høyre side av skjermen. De viste trenddataene er historiske data fra trendminnet. Når
skjermen først åpnes, vises markørlinjen midt i den grafiske visningen, hvilket er midtpunktet til de viste
dataene. Til venstre vises data om pasienten på det tidspunktet som indikeres av markøren. I den neste
seksjonen vises detaljer om den grafiske trendvisningen.

82

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter
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Grafisk trendvisning
De grafiske trendvisningene er midt på skjermen. De øvre to grafene viser historisk trend kapnografiske data:
etCO2 i hvitt og verdiene for respirasjonsfrekvensen i blått. På samme måte viser de to grafene i midten
pasientens historiske trendpuls oksymetridata: SpO2-data i rosa og verdiene for pulsfrekvens i grønt. Den
nederste grafen viser IPI-verdier i en oransjefarget graf.
På venstre side av skjermen vises de historiske pasientdataene for den datoen og det klokkeslettet hvor
markøren er plassert. Nøyaktig registreringsdato og -klokkeslett for markørposisjonen vises.

•
•

•

•

Zoom-nivå: Kan stilles til 2, 4 eller 12 timer med ZOOM-knappen
Gul markørlinje: Den vertikale, gule linjen går gjennom alle fire grafer og kan flyttes med
kontrollbryteren når alternativet RULL er valgt. Markørlinjen viser den gjeldende posisjonen i
trenddataene, med nøyaktig samme dato og klokkeslett som er listet opp under teksten
MARKØRPOSISJON øverst mot venstre på skjermen som vist i Figur 31 - Grafisk trendvisning
på side 82.
Alarmindikator: Brede vertikale røde linjer (for røde nødalarmer) og gule linjer (for gule
forsiktighetsalarmer) som kan vises i de fire grafene og viser på hvilket tidspunkt en alarm
oppsto. For alarmene EtCO2, SpO2, RF og PF, er den røde linjen trukket gjennom den
respektive grafen til kurveformen for den parameteren. For RESP ST-alarmer går den røde
linjen gjennom både EtCO2- og RF-grafene. Mer informasjon om alarmen finner du i skjermen
Tabelltrend, som er beskrevet i Skjermbilde for tabelltrendvisning på side 85.
Hendelsesindikator: Den lille, vertikale, rosa linjen langs bunnen av grafen viser når en
hendelse ble registrert. Mer informasjon om hendelsen finner du i skjermen Tabelltrend, som er
beskrevet i Skjermbilde for tabelltrendvisning på side 85.

Den følgende kontrollene for å vise grafiske trender, velges fra menylinjen.

•

TABELL – bytter visning fra grafisk visning til tabellvisning (i skjermen Tabelltrend, endrer
denne kontrollen skjermen til grafisk). Se Skjermbilde for tabelltrendvisning på side 85 for en
forklaring av skjermen for tabelltrend.

•

RULL – lar deg bla gjennom pasientdataene. Dato og klokkeslett for markørposisjonen er
indikert under MARKØRPOSISJON.

•
•
•

ZOOM – lar deg øke eller redusere det tidssegmentet som vises.
SKRIV TREND – gir deg en utskrift av den trendvisningen som vises på skjermen.
ALARMGRENSER – viser skjermen for alarmgrenser, hvor du kan se innstillingene og
modifisere disse om nødvendig.

Bruke BLA og ZOOM
Trendskjermen kan brukes på mange måter for å undersøke pasientdata. Det følgende er en kort oversikt over en
vanlig fremgangsmåte for søk og visning av spesifikke hendelser i skjermen for grafisk trendvisning.
 VISE TRENDDATA I RULLEMODUS:
1. Fra grafisk trendmodus brukes kontrollbryteren for å velge RULL i menylinjen. Boksen rundt ordet RULL i
menylinjen og overskriften for klokkeslett/dato blir gule, hvilket indikerer at du er i rullemodus.
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Skjermen for grafisk trendvisning

Figur 32 - Rullemodus i grafisk trend

2. Når du ruller til enden av skjermen og fortsetter å rulle, vil skjermen endres og legge til den neste eller
forrige 1/2-timesperioden til visningen (f. eks. hvis du viser en 2-timers visning, fra kl. 16:00 til 18:00, og du
blar tilbake til 16:00, vil den gule linjen gå tilbake til midt av skjermen og du vil se kl. 15:00 til 17:00 i
stedet). Hvis du blar helt til høyre og får en pipetone, betyr det at du er på gjeldende klokkeslett. Hvis du blar
helt til venstre og får en pipetone, betyr det at du er på begynnelsen av de registrerte dataene.
3. For å se en lengre eller kortere periode på skjermen, velg ZOOM på menylinjen og vri kontrollbryteren for å
endre oppløsningen til 2, 4 eller 12 timer. Boksen rundt ZOOM på menylinjen blir gul for å indikere at du
endrer zoom-nivået. Klikk på kontrollbryteren igjen for å avslutte zoom-funksjonen. Deretter kan du gå
tilbake til rullemodus for å fortsette inspeksjonen av pasientens registrerte data.
Endre innstillingen til 12 timer for å se mest mulig pasientdata. For å gjøre dette bruker du kontrollbryteren
til å velge og klikker på ZOOM på menylinjen. Boksen rundt ZOOM går fra blå til gul og tittelområdet som
viser skjermoppløsningen blir også gul. Vri på kontrollbryteren for å velge 12 TIMERS VISNING og klikk
deretter på kontrollbryteren.
Bruk så kontrollbryteren for å velge og klikk på RULL på menylinjen. Boksen rundt RULL går fra blå til gul
og overskriften for klokkeslett og dato under MARKØRPOSISJON blir også gul. Drei på kontrollbryteren
for å flytte markøren til venstre eller høyre. Når du dreier på kontrollbryteren, forandres klokkeslettet, og
pasientdataene på venstre side av skjermen endres til å vise målingene på akkurat det klokkeslettet.
Hvis du vil finne en hendelse eller en alarmforekomst, ruller du gjennom den grafiske visningen for å se etter
hendelses- og alarmmarkører som vist over i Figur 31 - Grafisk trendvisning på side 82. Plasser den gule
markørlinjen på den røde alarmmarkøren, og avslutt deretter rullemodus ved å klikke kontrollbryteren. Når
du zoomer til et annet klokkeslett, vises markøren midt på det grafiske skjermen på det klokkeslettet som den
markerte i det forrige skjermen.
Bruk ZOOM-knappen for å velge et zoom-alternativ (dvs. for å gå til et lavere zoom-nivå, 4, 2 eller 1 time)
og rull tilbake til du har funnet det spesifikke området av interesse.
Klikk på kontrollbryteren for å avslutte endring av zoom-modus.
4. Klikk på kontrollbryteren for å avslutte rullemodus.
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Skjermbilde for tabelltrendvisning

For å se mer informasjon om den viste pasienten, bruk kontrollbryteren for å velge TABELL-trend på
menylinjen. Se instruksjonene nedenfor i seksjonen Skjermbilde for tabelltrendvisning på side 85.

Skjermbilde for tabelltrendvisning
 FOR Å VISE SKJERMEN FOR TABELLTRENDVISNING:
1. Gå til Grafisk trend-modus og bruk kontrollknappen for å velge TABELL i menylinjen. Skjermen for
Tabelltrend vises. For å åpne Tabelltrendmodus fra Home-skjermen, klikk på TREND på menylinjen og
deretter på TABELL på menylinjen.

Figur 33 - Tabelltrendvisning

2. Merk at sanntids pasientdata vises på høyre side av skjermen, mens venstre side av skjermen viser
Tabelltrend med detaljerte historiske pasientdata.
3. Klikk på ZOOM på menylinjen for å endre tidsoppløsningen fra den gjeldende visningen til 60, 15, 3 eller
1,5 minutter eller MINIMUM-innstillingen. MINIMUM-innstillingen er definert som oppløsning for
trendregistreringen og kan være 5, 10 eller 30 sekunder (se Institusjonelle standarder på side 124 for
instruksjoner om hvordan registreringsoppløsningen kan endres).
Kontrollene for å vise tabelldata er:

•

GRAFISK – bytter visning fra Grafisk visning til Tabellvisning (i skjermen for Grafisk
trendvisning endres dette til Tabellvisning)

•
•

RULL – lar deg bla gjennom tabellen med pasientdataene.

•
•

SKRIV TREND – gir deg en utskrift av den trendvisningen som vises på skjermen.

ZOOM - lar deg øke eller redusere hvor mye tid som gjennomsnittsberegnes inn i hvert
datapunkt vist i tabellen. På den laveste innstillingen lar zoomen deg undersøke detaljerte
alarmer og hendelser.
ALARMGRENSER – viser skjermen for alarmgrenser slik at du kan se innstillingene og endre
disse om nødvendig.
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Tabellen nedenfor viser et eksempel på tabellvisningen med en oppløsning på 1,5 minutter.
Tabell 20 - Eksempel på tabellvisning
TID

EtCO2
mmHg

12:23 AM
10
40
10
00:27
40
00:29
10
00:30

PF
bpm

IPI

HENDELSER

17

98

71

9

2*

16

98

71

7

5*

16

98

70

7

17

98

71

7

16

98

71

8

Mai 23 10
48

12:26 AM

SpO2
%

Mai 23 10
41

12:24 AM

RF
bpm

Mai 23 10
49

1

21*

23. mai, 2010
35

22*

23. mai, 2010
29

1

22*

23. mai, 2010

Hendelser er indikert med en trekant (som hendelsesknappen på monitorens frontpanel) og alarmer er
indikert med en stjerne. Tallet ved siden av disse indikerer hvor mange alarmer eller hendelser som oppsto i
løpet av den perioden.
4. For å se spesifikke hendelser og alarmer, endre ZOOM-innstillingen til MINIMUM-verdien, hvilket endrer
zoomnivået til det laveste tidsintervallet. Spesifikke hendelser og høy prioritets røde nødalarmer og gule
forsiktighetsalarmer vises nå i tabellen og du kan bruke rullealternativet for å rulle opp og ned tabellen.
Tabellen nedenfor viser et eksempel på tabellvisningen med MINIMUM- oppløsningen (i dette tilfellet er
minimumsoppløsningen satt til 5 sekunder).
Tabell 21 - Detaljert eksempel på tabellvisning
TID
sek
03:23

EtCO2
mmHg

RF
bpm

SpO2
%

PF
bpm

IPI

HENDELSER

99

74

8

PROPOFOL

23. mai, 2010

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

I eksemplet over ble pasienten tilført oksygen i perioden mellom kl. 03:23:10 og 15:23:10, etterfulgt av en
økning av respirasjonsfrekvensen til et nivå som utløste alarmen for høy verdi. Dette er indikert av den
røde opp-pilen. På samme måte ville en alarm for lav respirasjonsfrekvens ha en rød ned-pil.
Hvis hendelsesmarkeringsmodus er satt til HURTIG, er det ingen tekstinformasjon tilgjengelig for det
laveste zoom-nivået, men det vil likevel vises en trekant som indikerer at en hendelse ble markert.
5. Monitoren har plass til 72 timer med pasientdata. Hvis det er mer data enn du kan se på skjermen, vil rulling
opp endre visningen til tidligere data (hvis du ruller opp) eller senere data (hvis du ruller ned).
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Velge trendparametere
Enheten viser de følgende trendparametrene: EtCO2, RF, SpO2, PF og IPI. Ønsket rekkefølge på parametrene
kan angis av brukeren på skjermen Trend: Visningskonfigurasjon (se Endre parameterrekkefølge på
trendvisningen på side 128 for mer informasjon). Hvis du ikke ønsker å vise disse parametrene i trendrapporter,
velg alternativet BLANK for noen tomme spor i Trend: Visningskonfigurasjon.

Viktige merknader om trendrapporter
Vær oppmerksom på de følgende problemstillingene for trendrapporter, inkludert tabellariske trendrapporter på
skjermen, utskrifter av trendrapporter og nedlastede trendrapporter:

•

•
•

Hvert tall som vises i trendminnet er et gjennomsnitt av resultatene for hvert sekund over
utvalgsperioden. For eksempel, for en utvalgsperiode på 30 sekunder, vil det viste resultatet
hvert 30. sekund være et gjennomsnitt av datapunktene for hver av de 30 sekundene innenfor
utvalgsperioden.
Hvis det oppsto en alarm i løpet av utvalgsperioden (dvs. på et tidspunkt i løpet av de
30 sekundene i løpet av en 30 sekunders periode, når data registreres hvert 30. sekunder) vil den
bli registrert, selv om det registrerte gjennomsnittstallet ikke indikerer en årsak for en alarm.
"EtCO2 ikke tilgjengelig" genereres hver gang enheter gjennomfører selvvedlikehold og tar
omtrent 10 sekunder. Dette skjer etter 1 times bruk og deretter omtrent hver 12. Time eller etter
en omgivelsestrykk- eller temperaturendring. Når dette skjer, holdes EtCO2 og andre
fysiologiske verdier på verdiene de hadde før selvvedlikeholdet.
Denne prosessen lar modulen justere seg selv til endringer i omgivelsestrykk og trykk.

Spesifikke hendelser som vist i trenddata
 SØKE ETTER SPESIFIKKE HENDELSER I TRENDDATA:
1. Bruk markøren i den grafiske trendvisningen for å finne et område av interesse.
2. Bruk ZOOM for å komme så nær det spesifikke området som mulig.
3. Bytt til skjermen for Tabelltrend.
4. Bruk RULL for å finne området av interesse.
5. Zoom til minimumsoppløsning for å se detaljert alarm- og hendelsesinformasjon.

Bruke skjermen Grafisk trend for overvåking av pasienter
Det er mulig å bruke skjermen Grafisk trend som hovedskjermbilde i stedet for Home-skjermen. I stedet for å se
kurveformer i sanntid, gir Grafisk trend deg muligheten til enkelt å spore endringer i pasientens tilstand.
Talldataene i sanntid vises på høyre side av skjermen for både Trend- og Home-skjermbildene.
Når skjermen Grafisk trend brukes som hovedskjerm, er det viktig å påse at grafene oppdateres med de nyeste
dataene. Dette skjer automatisk så lenge rullefunksjonen ikke er blitt brukt siden du gikk over til skjermen
Grafisk trend. I modus for automatisk oppdatering vil skjermen automatisk oppdatere nye data til høyre for den
gule markørlinjen. Når området til høyre for markøren fylles, vil grafen forskyve seg slik at det kan plottes inn
flere datapunkter.
Hvis du bruker rullefunksjonen og deretter ønsker å gå tilbake til å bruke grafisk trend for å overvåke pasienten,
går du ganske enkelt til Home-skjermen og velger TREND igjen.

Skrive ut trenddata
Hvis den valgfrie skriveren er installert, kan du få en utskrift av trenddataene som vises på skjermen, ved å
velge SKRIV TREND i menylinjen.
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Tømme trendminnet
Det anbefales å slette trendminnet når monitoren skal brukes på en ny pasient. Dette for å unngå at tidligere data
forveksles med den nye pasientens data. Hvis du arbeider med tilfeller, og det aktuelle tilfellet er avsluttet, vil
trendminnet automatisk slettes.
Merk:

Nedlasting av trendinformasjon til en USB-enhet før avstengning eller før avslutning av et
pasienttilfelle er sterkt anbefalt for å sikre sikkerhetskopiering av trenddata.

 Å SLETTE TRENDMINNET:
1. Når trenddata skal slettes fra monitorminnet, bruker du kontrollbryteren for å gå til Home-skjermen og
velger SYSTEM på menyen.
2. På System-skjermen velg SLETTE TREND. Ordet BEKREFTE? vises rett over menylinjen.
3. Klikk på kontrollbryteren hvis du er sikker på at du vil slette trendminnet. Drei bryteren til høyre eller
venstre for å avbryte hvis du ikke ønsker å slette trendminnet.
4. Når maskinen slås på, vises en melding som foreslår at du sletter trendminnet for å starte en ny pasient uten
informasjon om tidligere pasienter i trendminnet. Denne skjermen vises i Figur 34 - Trendminnemelding,
nedenfor. Klikk på JA for å slette trendminnet. Men hvis du har til hensikt å fortsette målingene av den
samme pasienten, kan det være du ønsker å beholde trendminnet. Klikk i så fall på NEI. Hvis du registrerer
pasientdata som en del av et tilfelle, vil trendminnet alltid slettes når du lukker tilfellet.

Figur 34 - Trendminnemelding
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Konfigurere trender
Hvis du vil endre parametrene for trendvisninger, må du gå til Home-skjermen og velge SYSTEM for å se
skjermen for systemoppsett. Tabellen nedenfor viser alternativene som de fremkommer på skjermen for
systemoppsett.
Tabell 22 - Monitorparametere
DATO

MAI 25, 2011

TID

11:27:32

SPRÅK

ENGELSK

HENDELSESMARKERINGSMODUS

DETALJERT

VIS GRAF TREND [time]

4 time

TRENDINKR VISN [min]

1,5 min

SYKEPLEIERANROP

DEAKTIVERT

HOME-SKJERM

STANDARD

HOME IPI-SKJERM (time)

1 time

IPI-ALARM

DEAKTIVERT

Trenddataparametrene er Hendelse markeringsmodus, Trend Grafisk visning og Trend Inkrement visning.
Innstillingene for trendvisning bestemmer hvordan skjermen først vil vises når du starter trendmodus. Når du er
i Trendskjermen, er det enkelt å endre disse visningene med zoom-funksjonen. Disse innstillingene vil være
lagret til monitoren er slått av.
Hvis du vil endre oppløsningen for hvor ofte data lagres, kan dette bare gjøres i skjermen for institusjonelle
standarder (se Institusjonelle standarder på side 124).
Hendelsesmarkeringsmodus

•
•

Detaljert hendelsesmarkering: Når en hendelsesknapp trykkes, kan du angi en spesifikk
beskrivelse av hendelsen fra en tabell med 30 brukerdefinerbare verdier (se seksjonen Legge
inn pasienthendelser på side 44).
Hurtig hendelsesmarkering: Markerer at en hendelse oppsto da Hendelse-knappen ble trykket,
men gir ingen detaljer.

Hvis monitoren er stilt inn på modus for detaljert hendelsesmerkingsmodus, men du ikke har tid til å angi
den detaljerte hendelsen, kan du legge inn et hurtighendelsesmerke ved å trykke to ganger på
hendelsesknappen.
Grafisk trendvisning
Alternativene for grafisk trendvisning er 2, 4 og 12 timer. Fabrikkens standardinnstilling er 4 timer.
Inkrementell trendvisning
Alternativene for Trendinkrementell visning for tabelltrendvisning er MIN (MINIMUM), 1,5, 3, 15 eller 60
minutter. Fabrikkens standardinnstilling er 1,5 minutter. MINIMUM-innstillingen er definert som oppløsning
for trendregistreringen og kan være 5, 10 eller 30 sekunder (se Endre institusjonelle standarder på side 124 for
instruksjoner om hvordan registreringsoppløsningen kan endres).
Hvis du vil endre oppløsningen for hvor ofte data lagres, kan dette bare gjøres i skjermen for institusjonelle
standarder (se Institusjonelle standarder på side 124).
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Når brukeren klikker på knappen RAPPORTER på Home-skjermen, vises apné og O2 desat-rapporten på
skjermen. Se Apné og O2 desatureringsrapport, nedenfor for mer informasjon. For å skrive ut andre
pasientrapporter, klikk på knappen SKRIVE UT RAPPORT på skjermen for Apné og O2 Desat-rapporten. For
mer informasjon, se Utskrift av rapporter på side 94.
Hvis visningen av A/t og ODI ikke er tilgjengelig eller deaktivert (enten i Institusjonelle standarder, eller i
skjermen for systemoppsett) eller hvis pasienttypen er satt til spedbarn/neonatal, eller en av de pediatriske
pasienttypene, vises ikke RAPPORTER-knappen. Klikk i stedet på SKRIV UT på Home-skjermen for å åpne
skjermen Skriv ut. For mer informasjon, se Utskrift av rapporter på side 94.

Apné og O2 desatureringsrapport
Apné- og Desat-rapportene på skjermen og utskriftene viser et omfattende bilde av antall apnéer og O2
desatureringshendelser i en angitt periode på 2, 4, 8 eller 12 timer. De viser gjennomsnittlige A/t- og ODI-poeng
for hele perioden, samt lister antall hendelser for hver del av den angitte perioden, med apnéhendelsene listet
etter antall sekunder hver hendelser varte. Summen av hendelser i hver rad for hele perioden (2, 4, 8 eller 12
timer, som valgt av brukeren) vises også. Disse rapportene inneholder både detaljer om pasientens A/t- og ODIstatus og et generelt bilde som kan hjelpe helsepersonellet med å oppdage pasienttrender i disse områdene.
Denne rapporten er kun tilgjengelig for voksne pasienter, fordi A/t og ODI bare er tilgjengelig for voksne
pasienter.
I situasjoner hvor deler av informasjonen for den angitte perioden mangler (f.eks. SpO2 ikke ble målt under en
bestemt halvtime i løpet av de 12 timene på skjermen, så kan ikke ODI måles for den halvtimen), vil den
aktuelle tidsseksjonen skyggelegges i grått for å indikere at data mangler. Hvis den første halvtimen med
overvåking ennå ikke er fullført, vil den aktuelle tidsseksjonen på skjermen også skyggelegges i grått (siden A/t
og ODI er per time-baserte indikatorer kan de ikke beregnes eller vises hvis mindre enn én time med data er
tilgjengelig).
Merk:

Denne rapporten oppdateres hvert 60. sekund. Siden A/t- og ODI-tallverdiene på Homeskjermen oppdateres hvert sekund, kan det fra tid til annen være en liten midlertidig
uoverensstemmelse mellom tallverdiene på de to skjermene.

Merk:

Anbefalt bruk for denne skjermen er at den vises når helsepersonellet ønsker å vite mer om
pasientens apné og O2desatureringshendelser, eller når en indikator på Home-skjermen
indikerer at rapporten må kontrolleres. Skjermen oppdateres ikke mens rapporten vises på
monitoren, så det er best å ikke vise rapporten kontinuerlig på monitoren, men heller vise
Home-skjermen mens en pasienten overvåkes. Tallverdiene for EtCO2, FiCO2, RF, SpO2 og
PF oppdateres alle kontinuerlig på alle skjermbilder, inkludert skjermen for A/t og
O2desatureringsrapport.

Apné- and O2 Desat-rapportskjermen nås med RAPPORTER-knappen på menyen på Home-skjermen. "Skrive
ut rapport", som ses på Skrive ut rapport-skjermen, kan skrives ut fra Apné og O2 Desat Rapport-skjermen med
den innebygde Capnostream™20p-skriveren (med knappen START SKRIVER), eller kan lagres på en USBminnepinne (bruk START USB-knappen).

90

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

Apné og O2 desatureringsrapport

Funksjonsknappene på Apné og O2 Desat rapportskjermen er som følger:
 TREND – til grafisk trendvisning
 SKRIV UT – tar brukeren til standardskjermen for utskrifter
 ZOOM – endrer perioden som vises på skjermen. Alternativene er 2, 4 og 12 timer.
 RULL – flytter markøren over skjermen slik at brukeren kan se ulike tidsintervaller
 SKRIVE UT RAPPORT – tar brukeren til Apné og O2 Desat-rapporten: Skjermen Skriv ut rapport.
Informasjonen i Apné- og O2 Desat-rapporten som er lagret på en USB-minnepinne er som følger:
Rapportnavn
Apné og O2
Desatrapport

Beskrivelse
Tabulatordelt fil med endelsen .txt.
Rapporterer A/t- og ODI-data og
alle trenddata for de foregående 2,
4, 8 eller 12 timene (avhengig av
valgte ZOOM-nivå).

Felter inkludert
Valgt DATO, TID, TILF-ID, Pasienttype, ZOOM
Apné- og desatureringsantall for hver av periodene i
rapporten, oppsummering av apné- og desatureringsantall
for hele perioden, og gjennomsnittlige A/t- og ODI-poeng
Pasientavlesninger: EtCO2, RF, SpO2, PR, IPI
Forekomster av pasient nødalarmer: EtCO2 HØY, EtCO2
LAV, RF HØY, RF LAV, RESP ST (RESP STOPP), SpO2
HØY, SpO2 LAV, PF HØY, PF LAV, IPI LAV
Forekomster av varselmeldinger for utstyret:
Hendelser: HENDELSE 1, HENDELSE 2, HENDELSE 3

Utskriften av Apné og O2 Desatrapporten inkluderer følgende informasjon:
Rapportnavn
Apné og O2
Desatrapport

Beskrivelse
A/t- og ODI-data i tillegg til
pasientavlesninger (som vist i
trendrapport) og grafiske
trenddata. Rapport med data for
de foregående 2, 4, 8 eller
12 timene (avhengig av valgte
ZOOM-nivå).

Felter inkludert
Valgt DATO, TID, TILF-ID, Pasienttype, ZOOM,
oppsummering av Apné- og Desat-antall for hele perioden,
gjennomsnittlige A/t- og ODI-poeng i perioden og Apné- og
Desat-antall for hver periode i rapporten.
Pasientavlesninger: EtCO2, RF, SpO2, PR, IPI
Pasientens grafiske trendgrafer: EtCO2, RF, SpO2, PR, IPI

Et eksempel på utskriften av Apné og O2 Desat-rapporten vises i Figur 36 - Utskrift av Apné- og Desat-rapport
på side 93.
Et eksempel på skjermen for Apné og O2 Desat-rapport vises i Figur 35 - Apné og Desat Rapportskjerm på
side 92.
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Gjennomsnittlige
Apnéer per
time

Apnétellinger og
Apné totalsummer

Desattelling
Desat sum

ODI

Figur 35 - Apné og Desat Rapportskjerm

Pasientinformasjon
som vises i
skjermen
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Forklaring

A/t
(Apnéer per time)

Gjennomsnittlig A/t per time for hele perioden som vises
på skjermen

Antall apnéer

Summen av alle forekomster av Resp st (apné) i hver
tidskategori (≥10 sek, 10 - 19 sek, 20 - 29 sek) i hele
perioden som vises på skjermen

SUM (Apné-sum)

Antall forekomster av respirasjonsstopp (apné) i hver
tidskategori (≥10 sek, 10 - 19 sek, 20 - 29 sek) i hvert av
intervallene innenfor den aktuelle perioden (i dette tilfellet
24:00 til 1:00)

Desat-telling

Summen av alle Desat-forekomster i hele perioden som
vises på skjermen

SUM (Desat-sum)

Antall forekomster av desaturering i hvert av intervallene
innenfor den aktuelle perioden (i dette tilfellet 00:00 til
1:00)

ODI

Gjennomsnittlig ODI per time for hele perioden som vises
på skjermen
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Figur 36 - Utskrift av Apné- og Desat-rapport
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Alternativer for utskrift av rapporter
Capnostream™20p kan kjøpes med en innebygd termisk strimmelskriver. Rapportutskriftsmenyen i
Capnostream™20p er for bruk med den valgfrie skriveren.
Hvis du vil skrive ut en rapport på en ekstern skriver, anbefales det å overføre dataene til en datamaskin med en
USB-minnepinne (se Dataoverføring via USB-dataporten på side 100). Deretter kan rapporten formateres og
skrives ut med datamaskinen.
Følgende utskriftsrapporter er tilgjengelig:

•
•
•
•
•
•
•

Tabellarisk tilfellerapport
Grafisk tilfellerapport
Tab trendrapport
Grafisk trendrapport
Sanntids fortløpende kurveformer
Sanntids fortløpende CO2 kurveform
Sanntids kont tab form

Utskriften av Apné- og O2 Desat-rapporten (hvis tilgjengelig) er diskutert over.
Datautskriften for trendrapportene er dataene som sist ble vist på trendskjermen da SKRIV TREND ble valgt.
Tilfellerapportens oppløsning er alltid minimumsoppløsningen (maksimum detalj).
Kontinuerlige datatabeller i sanntid skrives ut med samme intervall som tallverdiene på skjermen oppdateres.
Kontinuerlige kurveformer i sanntid skrives ut som de vises på skjermen.
Merk at alle Trend- og Tilfellerapporter må skrives ut før saken avsluttes. Når et tilfelle er avsluttet, slettes
tilfelle- og trenddata fra minnet og det er ikke lenger mulig å skrive ut.

Utskrift av rapporter
Skriv ut-skjermen åpnes fra Apné og O2 Desat-rapport (hvis A/t og ODI er aktivert), eller fra Home-skjermen
(hvis A/t og ODI ikke er tilgjengelig eller ikke er aktivert).
I skjermen Skriv ut kan du velge hvilken rapport som skal skrives, og utskriften av en rapport kan startes eller
stoppes.
 SKRIVE UT EN RAPPORT:
1. Velg RAPPORTER fra Home-skjermen.
2. Skjermen for Apné og O2 Desat-skjermen, som vil åpnes. Velg SKRIV UT for å vise Skriv-skjermen som
vist i Figur 37 - Skriv ut skjermen på side 95.
3. For spedbarn/neonatale pasienter, velg SKRIV UT på Home-skjermen for å vise skjermen Skriv ut.
4. Bruk kontrollbryteren for å velge rapporttypen som skal skrives ut. Kun én rapporttype kan velges om
gangen. Rapporten som er valgt, indikeres med en asterisk (*). Hvis du velger en tilfellerapport og ikke noe
tilfelle er aktivt for tiden, vil feltet til høyre for rapportnavnet vise IKKE NOE TILFELLE.
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Figur 37 - Skriv ut skjermen

5. Velg data som skal skrives ut:
Velg alternativet UTSKRIFTSFORMAT fra skjermen Skriv skjerm. På skjermen Utskriftsformat velger du
parametrene som du ønsker å skrive ut på rapporten.
Det vises tre kolonner med data i én tabell utskriftsrapport og to grafer i en grafisk utskriftsrapport. Det
valgte utskriftsformatet gjelder for alle rapporter som skal skrives.
For rapporter i tabellformat kan du velge EtCO2, FiCO2, RF, SpO2, PF, IPI og blank. For grafiske rapporter
kan du velge EtCO2, RF, SpO2, PF, IPI og blank. Blank betyr at det ikke vil bli skrevet ut noe i den
kolonnen.
6. Klikk på TILBAKE på menylinjen nederst på skjermen for å gå tilbake til skjermen for utskrift.
7. Klikk på START SKRIVER på skjermen Skriv ut for å starte utskriften. For å stoppe kontinuerlig utskrift,
eller avbryte andre rapporter som ikke er fullført, klikk STOPPE SKRIVER-knappen på skjermen.
Tabell 23 - Utskrift av rapporter – Parametere

Rapportnavn

Beskrivelse

Alle rapporter

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

Felter inkludert

Rapportens tidsramme

CS20P (dette indikerer at rapporten ble
opprettet av en Capnostream™20P)
Serienummeret for den enheten rapporten
ble skrevet ut fra
Navn på rapport (TRENDRAPPORT,
TILFELLERAPPORT, eller
SANNTIDSRAPPORT)
Pasienttype (VOKSEN, PEDIATRISK
[3 aldergrupper] eller
SPEDBARN/NEONATAL)
Tilfelle-ID
DATO, TID
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Rapportnavn
Tabellarisk
tilfellerapport

Beskrivelse
Pasientavlesninger av
registrert tilfelle i
tabellarisk format. Tiden
mellom datainnganger
er den laveste
tilgjengelige innstillingen
for trendinkrementell
visning (30 sekunder).

Felter inkludert
Pasientavlesninger på begynnelsen og
slutten av en registreringsperiode: EtCO2,
FiCO2, RF, SpO2, PR, IPI.
Pasientavlesninger: Tre av de følgende
parametrene (i henhold til parametrene
som er valgt i skjermen
UTSKRIFTSFORMAT, se Skrive ut en
rapport på side 94): EtCO2, FiCO2, RF,
SpO2, PR, IPI.

Rapportens tidsramme
Fra starten av tilfellet til
gjeldende tidspunkt; når
tilfellet er stoppet, er ikke
data tilgjengelig

Hendelser med pasient nød- og
forsiktighetsalarm, Alle pasienter nød- og
forsiktighetsalarmer
Forekomster av varselmeldinger for
utstyret
Hendelser: HENDELSE 1, HENDELSE 2,
HENDELSE 3
Grafisk
tilfellerapport

Tab trendrapport

Pasientavlesninger av
registrert tilfelle i grafisk
format. Tiden mellom
datainnganger er den
laveste tilgjengelige
innstillingen for
trendinkrementell
visning (30 sekunder).

Pasientavlesninger på begynnelsen og
slutten av en registreringsperiode: EtCO2,
RF, SpO2, PR, IPI.

Pasientavlesninger av
trendminne i
tabellformat. Tiden
mellom datainnganger
er den innstillingen som
er angitt for
trendinkrementell
visning (MIN
[30 sekunder],
1,5 minutter, 3 minutter,
15 minutter,
60 minutter).

DATO, TID

Grafer med nivåene til to av de følgende
parametrene (i henhold til parametrene
som ble valgt i UTSKRIFTSFORMATskjermen, se Skrive ut en rapport på
side 94) med 30-sekunders intervaller:
EtCO2 (mmHg), RF (bpm), SpO2 ( %), PR
(bpm), IPI.
Pasientavlesninger på begynnelsen av en
registreringsperiode: EtCO2, FiCO2, RF,
SpO2, PR, IPI.
Pasientavlesninger ved intervaller angitt for
trendinkrementell visning: Tre av de
følgende parametrene (i henhold til
parametrene som er valgt i skjermen
UTSKRIFTSFORMAT, se Skrive ut en
rapport på side 94): EtCO2, FiCO2, RF,
SpO2, PR, IPI.
Pasient Nød- og
forsiktighetsalarmhendelser
Forekomster av varselmeldinger for
utstyret

Fra starten av tilfellet til
gjeldende tidspunkt; når
tilfellet er stoppet, er ikke
data tilgjengelig

Trenddata som vises på
trendskjermen som vises for
øyeblikket, eller, hvis du
skriver ut fra skjermen
SKRIV UT, trendskjermen
som sist ble vist. Bare
datapunktene som for tiden
er synlige på skjermen
(ca. 10 datapunkter) vil bli
skrevet ut. Derfor vil ZOOMnivået til trendskjermen
(velg mellom 2, 4 og
12 timer) bestemme antall
minutter/timer med data
som vises på utskriften. Når
trenden er slettet, er ikke
dataene lenger tilgjengelig.

Hendelser: HENDELSE 1, HENDELSE 2,
HENDELSE 3
Grafisk
trendrapport
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Pasientavlesninger av
trendminne i grafisk
format. Tiden mellom
datainnganger er den
innstillingen som er
angitt for
trendinkrementell
visning (MIN
[30 sekunder],
1,5 minutter, 3 minutter,
15 minutter,
60 minutter).

Pasientavlesninger på begynnelsen av en
registreringsperiode: EtCO2, RF, SpO2, PR,
IPI.
Grafer med nivåene til to av de følgende
parametrene (i henhold til parametrene
som ble valgt i UTSKRIFTSFORMATskjermen, se Skrive ut en rapport på
side 94) med intervaller valgt for
trendinkrementell visning: EtCO2, RF,
SpO2, PR, IPI.

Trenddata som vises på
trendskjermen som vises for
øyeblikket, eller, hvis du
skriver ut fra skjermen
SKRIV UT, trendskjermen
som sist ble vist. Derfor vil
ZOOM-nivået til
trendskjermen (velg mellom
2, 4 og 12 timer) bestemme
antall timer med data som
vises på utskriften. Når
trenden er slettet, er ikke
dataene lenger tilgjengelig.
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Rapportnavn

Beskrivelse

Felter inkludert

Rapportens tidsramme

Sanntids
fortløpende
kurveform

Grafisk presentasjon av
nivåene med etCO2 og
SpO2, med et
datainngangspunkt hvert
50. millisekund

Pasientavlesninger på begynnelsen av en
registreringsperiode: EtCO2, FiCO2, RF,
SpO2, PF
Grafer for nivåene med EtCO2 og SpO2.

Sanntidsdata fra det
øyeblikket START
SKRIVER trykkes til det
øyeblikket STOPP
SKRIVER trykkes

Sanntids
fortløpende CO2
kurveform

Grafisk presentasjon av
nivåene med etCO2,
med et datapunkt hvert
50. millisekund

Pasientoppsummering i starten av
registreringsperioden: etCO2, FiCO2, RF,
SpO2, PR.

Sanntidsdata fra det
øyeblikket START
SKRIVER trykkes til det
øyeblikket STOPP
SKRIVER trykkes

Sanntids kont
tab form

Tabellarisk presentasjon
av EtCO2, RF og PF,
med en datalinje hvert 2.
sekund

Pasientavlesninger på begynnelsen av en
registreringsperiode: EtCO2, FiCO2, RF,
SpO2, PR, IPI.
Tre av de følgende parametrene (i henhold
til parametrene som er valgt i skjermen
UTSKRIFTSFORMAT, se Skrive ut en
rapport på side 94): EtCO2, FiCO2, RF,
SpO2, PR, IPI.

Sanntidsdata fra det
øyeblikket START
SKRIVER trykkes til det
øyeblikket STOPP
SKRIVER trykkes

* Merk at for alle tilfellene vises EtCO2 og FiCO2 i valgte enheter, SpO2 i prosent og RF og PF i bpm (slag per minutt).
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Eksempler på rapporter
Eksempler på tilfellerapporter
Det følgende er eksempler på tabellariske og grafiske tilfellerapporter som beskrevet over.

Figur 38 - Utskrift av Eksempler på tilfellerapporter
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Eksempler på trendrapporter
Det følgende er eksempler på tabellariske og grafiske trendrapporter som beskrevet over.

Figur 39 - Utskrifter av trendrapporter

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

99

Introduksjon

Kapittel 12

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

Laste ned pasientdata
Introduksjon
Dataoverføring via USB-dataporten
Dataoverføring via RS-232-porten
Analog datautgang med Capnostream
Sykepleieranrop drift
Typer sykepleieranropsystemer
Drift med sykehusets pasientdatasystemer
Drift med Nuvon VEGA™*-systemer

Introduksjon
Capnostream™20p kan eksportere lagrede og ny data til eksterne enheter ved hjelp av følgende metoder:

•
•
•

Dataoverføring til en USB-minnepinne for senere overføring til en datamaskin
Direkte kommunikasjon til en datamaskin via RS-232-porten
7-kanals analog utgang

Forekomsten av en alarmtilstand kan også indikeres til et eksternt system via funksjonen sykepleieranrop.

Dataoverføring via USB-dataporten
Det er sju typer rapporter som kan overføres til en USB-minnepinne i henhold til beskrivelsen i tabellen
nedenfor. Fem rapporttyper er i tekstformat og egnet for bruk i programmer som Microsoft Excel. De to
rapporttypene med binære data er for avanserte programmeringsverktøy.
I tillegg kan apné- og O2 Desat-rapporten (hvis A/t og ODI er tilgjengelig) lastes ned til en USB-minnepinne. Se
Apné og O2 desatureringsrapport på side 90 for mer informasjon.
Når A/t og ODI ikke er tilgjengelig, vil ikke alle A/t- og ODI-alarmer bli registrert.
Tabell 24 - Dataoverføringstyper

Rapportnavn
Tabellarisk
tilfellerapport

Tab trendrapport

Beskrivelse

Felter inkludert

Tabulatordelt fil med endelsen .txt.
(Tabulatordelte filer kan eksporteres til
Excel ved å bruke "tab" som skilletegn.)
Rapporterer de dataene som er lagret det i
trendminnet som er tildelt det valgte tilfellet.
Tiden mellom datainnganger er den
innstillingen som er angitt for trendlagring
(5, 10 eller 30 sekunder).

DATO, TID

Tabulatordelt fil (.txt). Rapporterer alle
dataene lagret i trendminnet. Tiden mellom
datainnganger er den innstillingen som er
angitt for trendlagring (5, 10 eller
30 sekunder).

DATO, TID

Pasientavlesninger: EtCO2, RF, SpO2, PR, IPI.
Pasient Nød- og forsiktighetsalarmhendelser
Forekomster av varselmeldinger for utstyret
Hendelser: HENDELSE 1, HENDELSE 2,
HENDELSE 3

Pasientavlesninger: EtCO2, RF, SpO2, PR, IPI.
Pasient Nød- og forsiktighetsalarmhendelser
Forekomster av varselmeldinger for utstyret
Hendelser: HENDELSE 1, HENDELSE 2,
HENDELSE 3
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Rapportnavn
Sanntids fortløpende
CO2 kurveform

Beskrivelse
Tabulatordelt fil (.txt) med datainnganger
hvert 50. millisekund.

Felter inkludert
DATO, TID
Pasientavlesning hvert 50. millisekund
(for å opprette CO2-kurveform): CO2*

Sanntids kont tab form

Tabulatorinndelt fil (.txt), lik trendrapport,
men sendes linje for linje i sanntid.

DATO, TID
Pasientavlesninger: EtCO2, FiCO2, RF, SpO2,
PR, IPI, A/t, ODI.
Pasient Nød- og forsiktighetsalarmhendelser
Forekomster av varselmeldinger for utstyret
Hendelser: HENDELSE 1, HENDELSE 2,
HENDELSE 3

Sanntids kontinuerlig
tabell med sanntids
kontinuerlig kurveform
(kortnavn er FULL
KONTINUERLIG
OVERFØRING)

Tabulatorinndelt fil (.txt), lik sanntids
kontinuerlig tabellrapport, som sendes linje
for linje i sanntid, men med datainngang
hvert 50. millisekund (20 ganger i
sekundet). CO2-data som kan brukes til å
skape en sanntids kontinuerlig kurveform
vises, med datainngang hvert
50. millisekund. Tabelldata registreres som
datapunkter basert på den innstillingen som
er angitt for trendlagring (5, 10 eller
30 sekunder), slik at data mellom disse
punktene repeteres på ekstra rader.

DATO, TID
Pasientavlesninger (iht. trendlagringsinnstilling):
EtCO2, FiCO2, RF, SpO2, PR, IPI, A/t, ODI.
Pasient Nød- og forsiktighetsalarmhendelser
Forekomster av varselmeldinger for utstyret
Hendelser: HENDELSE 1, HENDELSE 2,
HENDELSE 3
Pasientavlesning hvert 50. millisekund
(for å opprette CO2-bølgeform): CO2-bølge

Full binær kontinuerlig
overføring

Se dokumentet Dataoverføringsprotokoller for Capnostream™20p

Full binær
trendoverføring

Se dokumentet Dataoverføringsprotokoller for Capnostream™20p

*

CO2 i mm/Hg (millimeter kvikksølv)

De første seks linjene med data er som følger for .txt-filene:
Linje 1 – Navnet på rapporttypen.
Linje 2 – Blank eller pasient-ID hvis rapporten er en tilfellerapport
Linje 3 – Pasienttype (se Stille inn pasienttype på side 43 for informasjon om pasienttyper)
Linje 4 – Blank
Linje 5 – Kolonneoverskrifter
Linje 6 – Kolonneoverskrift andre linje
Capnostream™20p gjenkjenner minnepinner fra SanDisk, Lexar og PNY Technologies. Den vil ikke
gjenkjenne minnepinner som har avanserte funksjoner som krever installasjon av ekstra drivere, for eksempel
SanDisk U3. Kapasitetsgrensen for en USB-minnepinne som kan brukes med Capnostream™20p er 8 GB. En
typisk minnepinne er vist nedenfor.

Figur 40 - Typisk minnepinne
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 OPPTAK AV CAPNOSTREAM™20P-DATA PÅ EN USB-MINNEPINNE:
1. Sett inn en USB-minnepinne i USB-porten på baksiden av Capnostream™20p.
2. Når minnepinnen er detektert, vil USB-ikonet vises øverst i høyre hjørnet på skjermen ved siden av
alarmsymbolet. Avhengig av type minnepinne som brukes, kan dette ta opp til 40 sekunder.
USB-port ikon

Figur 41 - USB-ikon
Merk:

USB-porten på Capnostream™20p-monitoren er kun for bruk med en minnepinne. Det er ikke
en fullservice USB-port. Forsøk ikke å koble monitoren til en datamaskin via USB-porten.

Merk:

USB Flash minnepinne må settes forsiktig inn i USB-porten uten å bruke overdreven styrke.
Hvis Flash minnepinnen ikke kan settes forsiktig inn i USB-porten, må du ikke bruke den.

3. Når USB-ikonet vises, er monitoren klar til å starte overføring av data til USB-minnepinnen.
4. Fra Home-skjermen velger du SYSTEM-knappen på menylinjen for å åpne systemskjermen, og velg
deretter DATAUTGANG.
5. Bruk kontrollbryteren for å velge ønsket rapport fra tabellen DATAUTGANG som vist nedenfor. Merk at
alternativene Tabellarisk tilfelle og Tabellarisk trend kun er tilgjengelige når et tilfelle er aktivt. Hvis det
gjeldende tilfellet er lukket, blir tilfelle- og trendminnet slettet og denne informasjonen vil ikke lenger være
tilgjengelig.
Tabell 25 - Velg datautgangstype
TABELLARISK TILFELLE
TABELLARISK TREND
SANNTIDS FORTLØPENDE CO2 KURVEFORM
SANNTIDS KONT TAB FORM
FULLSTENDIG KONTINUERLIG OVERFØRING
FULL BINÆR KONT OVERF
FULL BINÆR TRENDOVERF

6. Det vises en asterisk til venstre for det valgte rapportnavnet. Hvis ikke noe tilfelle er aktivt, vises teksten
INGEN TILFELLER til høyre for alternativet Tabellarisk tilfelle når det alternativet er valgt.
7. Drei på kontrollbryteren for å velge START USB på menylinjen og klikk for å starte dataoverføring.
Datautgang kan avbrytes ved å klikke enda en gang for å velge STOPP USB.
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FORSIKTIG:

Hvis minnepinnen fjernes fra Capnostream™20p når dataoverføringen pågår, kan det hende
at dataene ikke kan leses. Før minnepinnen fjernes, skal dataoverføringen fullføres eller
stoppes med STOPP USB på menylinjen.

FORSIKTIG:

Påse at det ikke finnes noen virus på USB Flash minnepinnen eller mikro SD-kortet før det
settes opp grensesnitt med skjermen.

Merk:

Hvis Capnostream™20p ikke detekterer minnepinnen, skal den tas ut og settes inn igjen.
Hvis minnepinnen fremdeles ikke detekteres, kontroller at den aktuelle minnepinnen er fra en
produsent som støttes.

Merk:

Hvis minnepinnen har mindre enn 100 kb ledig plass, er skriving til USB-minnepinnen ikke
tillatt. Hvis dette er tilfelle, og dataoverføringen allerede er i gang, vil den bli avbrutt. All ny
dataoverføring KAN IKKE initieres så lenge det er for lite ledig plass på minnepinnen.

Merk:

Vær oppmerksom på ytterligere informasjon om trendrapporter i Viktige merknader om
trendrapporter på side 87.
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Maksimal mengde data som kan overføres i en enkelt fil, er 65 536 rader (dette tilsvarer maksimal arkstørrelse
for en Excel-fil for Excel 2003 og lavere). Hvis dataene overskrider 65 536 rader, åpnes en ny fil automatisk og
data fortsetter å overføres til den nye filen. I denne situasjonen indekseres det nye filnavnet som beskrevet
nedenfor i Tabell 26 - Navnekonvensjoner for filer.
Det følgende er estimater av de omtrentlige størrelsene til filene som kan forventes å bli generert. For
pasienttilfeller hvor hendelser og alarmer registreres i stor grad, vil filstørrelsene være større.
Tabellarisk tilfelle: 1 time ved 30 s oppløsning: 21 kB
Tabellarisk trend: 1 time ved 30 s oppløsning: 24 kB
Sanntids fortløpende CO2 kurveform: 1 time ved 50 ms oppløsning: 4,2 MB
Sanntids kont tab form: 1 time @2 sek oppløsning: 264 kB
Fullstendig kontinuerlig overføring: 1 time ved 50 ms oppløsning: 12 MB
Full binær kontinuerlig overføring: 1 time ved 50 ms oppløsning: 732 kB
Full binær trendoverføring: 1 time ved 30 s oppløsning: 5 kB
USB filnavnkonvensjon
Følgende navnekonvensjon brukes for de ulike rapporttypene.
<RAPPORTTYPE>_<PASIENTTYPE >_<RAPPORTDATO>_<RAPPORTTID>_<PASIENT-ID >_<FILNR>.ext
Hvor:
 RAPPORTTYPE - rapporttypeidentifikator på tre bokstaver (se Tabell 26 - Navnekonvensjoner for
filer).
 PASIENTTYPE – pasienttype (voksen, pediatrisk 6-12 år etc).
 RAPPORTDATO - Startdato for når rapporten ble laget, i formatet ååmmdd.
 RAPPORTTID - Startdato for når rapporten ble laget, i formatet ttmmss.
 PASIENT-ID – Pasient-ID som lagt inn i enheten (eller automatisk forsynt av enheten).
 FILNR - et løpende serienummer som indikerer om dataene ble delt i flere filer.
 Filtypen .ext er .txt (tabulatordelt filtype) eller .bin (binær filtype).
Feltet Pasient-ID i monitoren inneholder tegnet '/', som ikke er et gyldig tegn for filnavn. Det erstattes med et
bindestrek '-' for filnavn. Tegnet '/' brukes av monitoren for å indikere flere filer med samme pasient-ID (f. eks.Smith/1, Smith/2, Smith/3).
Eksempler på filnavn:
For ulike rapporter lagret den 15. januar 2011 kl. 5:23:57 for pasienten med pasient-ID "20090115035705", vil
filnavnene være:
Tabell 26 - Navnekonvensjoner for filer

Rapporttype

Filnavn

Tabellarisk tilfellerapport

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Tab trendrapport

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Sanntids fortløpende CO2 kurveform

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Sanntids kontinuerlig tabell

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Fullstendig kontinuerlig overføring

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt

Full binær kontinuerlig overføring

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Full binær trendoverføring

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Apné- og O2 Desat-rapport (hvis tilgjengelig)

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt
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Eksempler
Hvis vi tar utgangspunkt i samme eksempel som beskrevet over, vil flere filer for samme Sanntids kontinuerlig
tabular rapport se slik ut:
Rapporttype

Filnavn

Sanntids kontinuerlig tabell

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

Merk:

Binære filer deles aldri inn i flere filer, fordi de ikke har lengdebegrensningen til MS Excel.

USB feilmeldinger
De følgende meldingene kan vises i monitorens meldingsområde:
INGEN USB-ENHET BLE FUNNET: Varselmelding som vises hvis en USB-handling forsøkes utført i fravær
av en USB-enhet.
USB-ENHETEN MISLYKKET: Vises når USB-enheten er detektert, men selve dataoverføringen ikke kan
fullføres på korrekt måte.
USB FLASH MINNEPINNEN ER FULL: Varselmelding som vises når data ikke lenger kan lastes ned på en
USB-minnepinne på grunn av at minnet er fullt.
USB TIDSAVBRUDD: Varselmelding som vises når monitoren ikke kan opprette kommunikasjon med USBenheten.
Lese pasientdata fra lagrede Capnostream™20p-filer
USB rapporttyper av typen .txt (tabulatordelt) er tekstfiler. Dette gjør dem enkle å lese i de fleste regneark- og
databaseprogrammer. I dette tilfellet betyr .txt-formatet at det er en tab mellom hver datadel på hver linje i filen.
Produktkombinasjoner for overføring av pasientdata, som forklarer bruk av overførte data, finnes i
brukerhåndboken på CD-en.
De to USB-rapporttypene av typen .bin er binære filer. Disse filene er ment for programmerere som lager
programmer som skal brukes med Capnostream™20p. De binære filformatene er beskrevet i dokumentet
Dataoverføringsprotokoller for Capnostream, som finnes i brukerhåndboken på CD-en.

Dataoverføring via RS-232-porten
Capnostream™20p har en 9-pinners RS-232-kontakt bak på monitoren. For mer informasjon om bruk av denne
funksjonen, se dokumentet Dataoverføringsprotokoller for Capnostream, som finnes i brukerhåndboken på CDen. Dataoverføringshastigheten for RS-232-grensesnittet er angitt i de institusjonelle standardene:
Monitorskjerm. Fabrikkens standardinnstilling er automatisk deteksjon av dataoverføringshastigheten. Se Endre
institusjonelle standarder på side 124 for informasjon om hvordan dataoverføringshastigheten endres.
Dataoverføring via RS-232 kan skje samtidig som dataoverføring med en USB-minnepinne.
Merk:

RS-232-porten har elektrisk isolasjon samsvar med IEC 60101-1-1. Ikke-medisinsk utstyr, så
som datamaskiner og skrivere, kan kobles til denne porten uten ytterligere elektrisk isolasjon.
Dette utstyret må plasseres minst 1,5 meter fra pasientmiljøet.

RS-232-porten kan brukes til dataoverføring til en datamaskin med Profox. For flere detaljer, kontakt Profox
Associates, Inc. på http://www.profox.net/.
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Analog datautgang med Capnostream™20p
Nødvendig utstyr
Nedenfor finner du en liste over utstyr som er nødvendig for å sette opp dataoverføring mellom en
Capnostream™20p-monitor og et analogt system.
Punkt

Detaljer/ Medtronic PN

Capnostream™20p-monitor

Enhver Capnostream™ 20 (CS20)-monitor

Digital/analog kabel

PM20ACB (må kjøpes separat)

Analogt system (søvnlaboratorium eller et annet analogt system)

Utilgjengelig

For de fleste systemer: Standard kommunikasjonskabler med 3,5 mm
(1/8") mono audioplugg for overføring av data fra digital/analog
konverteringskabelen til det analoge systemet (antall kabler avhenger
av antall kanaler hvor data skal overføres).
Noen systemer krever annen kabling eller en adapter, dvs. Remlogic,
som krever kontakter av telefonkontakttypen.

Disse kablene må kjøpes separat, og kan fås
fra ulike elektrobutikker.
For ikke-standard systemer, kan det være
nødvendig med ulike typer kabler.

For å sette opp dataoverføring mellom monitoren og en analog enhet, må følgende tilkoblinger settes opp:
 Koble D/A-kabelen til monitoren
 Koble D/A-kabelen til den analoge opptaksenheten
Disse tilkoblingene er beskrevet nedenfor. Når disse tilkoblingene er gjort, vil data strømme fra monitoren til
den analoge enheten så lenge de to enhetene er koblet sammen.
ADVARSEL:

Monitoren kan kobles til med D/A-kabelen kun til apparater som er IEC 60601-1-sertifisert.

Den datakabelen som forbinder de to enhetene har sju datakanaler. Hver datakanal har en utgang på 0-1 volt
(1 volt er Kal Høy-verdien, dvs. maksimumsverdien) med en sink-strøm på minst 12 mA. Hver kanal er også
beskyttet mot kortslutning av utgangene.
For alle målte verdier, er en målesignalverdi på 0,9 volt fullskalamåling, det vil si den høyeste mulige gyldige
verdien.
For kalibrering av parametere (som gjøres før målingen for å klargjøre enheten for nøyaktig måling), brukes en
signalverdi på 1,0 volt (for Kal Høy eller Øk kal). I målingen indikerer dette tallet en ugyldig verdi. For 0,0 volt
(Kal Lav, Null kal), indikerer signalet nullskalaverdien for et signal som sendes av Capnostream™20p til den
analoge enheten. Verdiene 0 V og 1,0 V er kun gitt for kalibreringsformål. Merk at 1,0 V ikke indikerer en
faktisk verdi som kan produseres av en virkelig pasientmåling.
Merk også at 1,0 V er signalet som sendes av Capnostream™20p, målt på enden av D/A-kabelen. Ytterligere
kabling festet til D/A-kabelen kan redusere dette signalet noe. En liste over de tilgjengelige analoge
signalverdiene finnes i Tabell 28 - D/A Kalibreringsverdier, nedenfor.
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Koble Capnostream™20p og en analog enhet med D/A-kabelen
 KOBLE D/A-KABELEN TIL MONITOREN
1. Sett den analoge utgangskontakten på kommunikasjonskabelen inn i monitorens 15-pinners analoge port.
Denne porten bak på Capnostream™20p-monitoren er merket med teksten Analog ut.
Kontakter til
analog enhet

Analog
utgangskontakt
(for å koble til
Capnostream™)

Figur 42 - Capnostream™20p D/A-kabel (PN 010492)

Analog port

Figur 43 - Den analoge porten på Capnostream™20p

2. Capnostream™20p-enheten er konfigurert for å sende ut sju analoge signaler som hvert vil overføre data om
en forskjellig parameter som måles av enheten.
3. Se beskrivelsen under hvis du vil endre standardparametrene som sendes på de ulike kanalene.
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4. Hvis du ikke ønsker å endre standardsignalverdiene for hver kanal, kobler du D/A-kabelen til den analoge
enheten som beskrevet nedenfor.
 KOBLE D/A-KABELEN TIL DEN ANALOGE ENHETEN
1. I enden av D/A-kabelen er det sju ledningspar med kontakter, og de sju tilgjengelige kanalene er fargekodet
for å matche isolasjonen som dekker det korresponderende ledningsparet til D/A-kabelen. S tabellen
nedenfor for fargekoding. Du har allerede spesifisert signalverdier for hver av disse kontaktene.
2. Velg hver av de ønskede utkontaktene (fargekodede ledninger), bruk en standard kommunikasjonskabel med
3,5 mm (1/8") mono-audioplugg og koble hver kontakt til den riktige utkanalen på den analoge enheten.
(Én ende av kabelen skal ha en 3,5 mm (1/8") mono-audioplugg for tilkobling til D/A-kabelen. Den andre
enden skal ha riktig kontakt for din analoge enhet.)
3. Gjenta denne prosedyre for hver tilkobling du skal gjøre.
Tabellen nedenfor lister opp fargekodene og kanalene for D/A-kabelen.
Tabell 27 - Fargekoder for D/A-kabel

Datakanal

Farge

KAN1

RØD

KAN2

HVIT

KAN3

GRØNN

KAN4

BLÅ

KAN5

GUL

KAN6

BRUN

KAN7

ORANSJE

Endre standardverdier for digital/analog kanal på Capnostream™20p
Capnostream™20p kan sende sju analoge signaler som korresponderer til ulike parametere som den overvåker.
Det er 12 ulike innstillinger for disse sju datakanalutgangene. Mens Capnostream™20p har standard
signalverdier for hver kanal, kan disse endres ved å følge denne prosedyren.
De gjeldende innstillingene og tilgjengelige alternativene vises når du åpner Capnostream™20p skjermbilde for
digital til analogt oppsett.
 ENDRE STANDARD D/A-KANALVERDIER PÅ CAPNOSTREAM™20P PERMANENT VIA SERVICESKJERMEN
1. Hvis du vil endre innstillingene som skal lagres permanent i Capnostream™20p-monitoren, må du åpne
skjermen for institusjonelle standarder: På menylinjen i Home-skjermen på Capnostream™20p, klikk på
SYSTEM>SERVICE. Tast inn servicepassordet (Capnostream™ Service-passord på side 143) og klikk på
INST STANDARDER>MONITOR>D/A.
2. Bruk kontrollbryteren og drei den til du når ønsket kanal for å velge kanalen du ønsker å tilordne et signal.
Klikk når den aktuelle kanalen er uthevet. Drei så på kontrollbryteren for å velge signalet som skal tilordnes
til den kanalen. Klikk på kontrollbryteren igjen for å velge signalet. Gjenta prosessen for hver kanal du
ønsker å tilordne signaler eller tilordne nye signaler.
3. Alle signaler kan tilordnes hvilken som helst kanal. Samme signal kan også tilordnes til flere kanaler.
 ENDRE STANDARD D/A-KANALVERDIER PÅ CAPNOSTREAM™20P MIDLERTIDIG VIA SYSTEMSKJERMEN
1. Hvis du vil gjøre midlertidige endringer av standard D/A-kanalverdier, velger du SYSTEM fra menylinjen
på Home-skjermen til Capnostream™20p. Velg D/A-OPPSETT fra menylinjen på SYSTEM-siden. De sju
datakanalene er oppført på venstre side av skjermen. Signalene som kan tilordnes til kanalene, er oppført på
høyre side.
2. Fremgangsmåten for å utføre endringer er den samme som beskrevet i trinn 2 i denne seksjonen.
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3. Når endringene er utført, må du fullføre tilkoblingsprosessen ved å koble D/A-kabelen til den analoge
enheten som beskrevet over.
4. Disse endringene vil være aktive til monitoren er slått av. Hvis du vil utføre permanente endringer av D/Ainnstillingene, se over.
5. Når endringene er utført, må du fullføre tilkoblingsprosessen ved å koble D/A-kabelen til den analoge
enheten som beskrevet over.

Figur 44 - Capnostream™20p digital/analog oppsettskjerm

Kalibrere den analoge enheten for Capnostream™20p
Den analoge enheten må kalibreres med D/A-kabelen for å kunne brukes med Capnostream™20p-monitoren,
ved å følge prosedyren nedenfor. Fordi signalet som sendes fra monitoren til den analoge enheten er i volt, må
den analoge enheten kalibreres slik at den kan tolke spenningstallet den mottar som riktig pasientverdi.
Kalibreringsprosedyren består av to deler: Kalibrering av forsterking og nullkalibrering.
 Kalibrering av forsterking brukes for å indikere maksimumsverdien for en parameter, som tilsvarer
maksimumsspenningen (1,0 V) på den analoge enheten.
 Nullkalibrering brukes for å indikere minimum pasientverdi (null) for en parameter, som tilsvarer
nullspenningen (0,0 V) på den analoge enheten.
Kalibreringsprosedyren
 KALIBRERE EN ANALOG ENHET (SOM EN POLYSOMNOGRAF) FOR BRUK MED CAPNOSTREAM™20P
1. Kontroller at Capnostream™20p-monitoren og den analog enheten er koblet med D/A-kabelen som
beskrevet over, og at hver kanal er tilordnet riktig signalverdi, som beskrevet i Tabell 28 - D/A
Kalibreringsverdier, nedenfor, om ønskelig.
2. For nullkalibrering bruker du kontrollbryteren for å velge menyknappen D/A KAL og velger innstillingen
KAL LAV. Alle kanaler settes til ALLTID LAV. Kontroller at utgangen på den analoge enheten er null på
den/de relevante kanalene.
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3. For kalibrering av forsterking bruker du kontrollbryteren for å velge menyknappen D/A KAL og velger
innstillingen KAL HØY. Alle kanaler settes til ALLTID HØY. Kontroller at utgangen på den analoge
enheten er den/de relevante kanalene, og korresponderer til den høyeste utgangen til kanalen(e).
4. Drei på kontrollbryteren på menylinjen og klikk på KAL NULLSTILL. Alle kanaler går tilbake til å sende et
signal i henhold til de faktiske måleverdiene.
5. Når kalibreringsprosessen er fullført, er D/A-skalaen etablert. Derfor vil den analogiske enheten kunne tolke
signalet den mottar fra monitoren og registrere pasientverdier korrekt. For eksempel fordi den nå vet at 0 V =
0 mmHg (for ekspirert CO2) og 1,0 V = 111 mmHg (for ekspirert CO2), vil et signal mottatt fra monitoren på
0,37 V tolkes på den analoge enheten som 41 mmHg.
6. Når D/A-skalaen er satt, må hver kanal nullstilles og øk kalibreres uavhengig på polysomnografen.
7. Verifiser at verdiene på Capnostream™20p er nøyaktig overført til den analoge enheten ved å overvåke en
kort periode og deretter sjekke verdiene på både monitoren og den analoge enheten. Hvis verdiene ikke
overføres nøyaktig, kan det hende at kalibreringen og/eller kanaltilordningen ikke ble korrekt utført.
Tabell 28 - D/A Kalibreringsverdier

Parameter

Skala

0 V Verdi
(Lav verdi for
Null Kal)

1.0 V Verdi
(Høy Verdi for Økt
Kal)

EtCO2 + indikasjon på
respirasjonsslutt (EtCO2-verdi
når slutten på respirasjonen
signaliseres, ellers 0 V)

100 mmHg = 0,9 V
(standard etCO2område for D/A)
Eller
150 mmHg = 0,9 V
(valgfri endring til
etCO2-område for
D/A, kan utføres i
D/A oppsettskjermen)

0=0V

111 mmHg = 1,0 V
eller
167 mmHg = 1,0 V
(avhengig av skala
som brukes)

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

RF

150 BPM (resp. per
minutt) = 0,9 V

0=0V

167 BPM = 1,0 V

CO2-kurve

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

CO2-måling gyldig

0 V=ja, 1 V = nei

0=0V

Utilgjengelig

SpO2-metning

100 % metn. = 0,9 V

0=0V

111 % = 1,0 V

Pulsfrekvens

250 BPM (slag per
minutt) = 0,9 V

0=0V

278 BPM = 1,0 V

SpO2-kurve (pleth kurveform)

255 Pleth = 0,9 V

0=0V

283 Pleth = 1,0 V

Firkantkurve på 1 Hz, 50 %
lastsyklus

0 V –1 V p-p

0=0V

Utilgjengelig

Ikke signal (alltid høy)

1V

0=0V

Utilgjengelig

Ikke signal (alltid lav)

0V

0=0V

Utilgjengelig

IPI*

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

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Et ugyldig IPI-signal (som mottas når verdier fra alle parametere ikke er tilgjengelig, og IPI dermed
ikke beregnes) vil gi en verdi på 1,0 V.
Arbeide med det digitale/analoge systemet
Når enhetene er tilkoblet og kalibrert som beskrevet over, kan du begynne å arbeide med systemet. Vær
oppmerksom på følgende informasjon.
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Monitorfunksjon
Monitoren fungerer normalt under kommunikasjon.
Merk:

Merk at det ikke er nødvendig å bruke knappen DEAKTIVER på Capnostream™20p-D/Amenylinjen. Capnostream™20ps D/A-alternativ er aktivert som standard. (Når D/Akommunikasjon er aktivert, viser denne knappen DEAKTIVER.) Om nødvendig kan denne
knappen brukes til å deaktivere D/A-alternativet på Capnostream™20p.

Feilsøking
Noen av problemene som kan oppstå ved oppsett av det digitale/analoge konverteringssystemet, er beskrevet
nedenfor sammen med forslag til hvordan problemene kan løses.
Tabell 29 - Feilsøking

Problem

Aktuell komponent

Problem

Løsning

CO2-data overføres
ikke.

Analog enhet

Kalibreringen ble ikke
utført eller ble utført feil.

Kalibrer den analoge
enheten som beskrevet i
dette dokumentet.

CO2-data overføres
ikke.

D/A-kabel

Ubrukt kontakt i D/Akabelen er kortsluttet.

Ikke kortslutt
ledninger/kontakter som ikke
er i bruk.

CO2-data overføres
ikke.

Monitor

D/A-kommunikasjon er
deaktivert.

Åpne Capnostream™20ps
D/A-oppsettskjermbilde og
klikk på AKTIVER på
menylinjen.

Data overføres, men
verdiene er ikke de
samme som verdiene
på Capnostream™20p

Monitor og analog enhet

Kalibreringen er feil

Utfør kalibreringen som
etablerer skalaen med volt til
parameterverdi på nytt

Data overføres, men
verdiene er ikke de
samme som verdiene
på Capnostream™20p

Monitor og analog enhet

Tilordningen av kanaler
er feil

Sjekk tilordningen av kanaler

Sykepleieranrop drift
Capnostream™20p-monitoren kan kobles til et eksternt sykepleieranropsystem. Når den er tilkoblet, sender
monitoren informasjon til institusjonens sykepleieranropsystem om at det er utløst en alarm, og varsler dermed
medisinsk personell om at pasienten trenger medisinsk tilsyn. De eneste data som overføres til et
sykepleieranropsystem, er alarmdata, som beskrevet i Tabell 31 - Indikasjoner for sykepleieranrop på side 113.
Sykepleieranrop-alarmen aktiveres samtidig med at alarmen utløses på monitoren, og forblir aktiv så lenge
alarmtilstanden finnes. Når alarmtilstanden ikke lenger er til stede (det vil si at alarmen på monitoren stopper),
blir sykepleieranrop-alarmen også inaktiv.
En sykepleier anropskabel (3,5 m) kan kjøpes fra Medtronic (delnr. 011149). Den ene enden av
sykepleieranropskabelen festes til Capnostream™20p-monitoren. Kabelen leveres ikke-terminert, så den kan
bygges slik at den passer til sykepleieranropsystemet.

Typer sykepleieranropsystemer
Sett fra et alarmaktiverings-/alarmdeaktiveringsperspektiv, kan sykepleieranropssystemer vanligvis konfigureres
på to måter, låst og ikke-låst.
Låste systemer: Lampen/alarmen til sykepleieranropet forblir aktiv til den tilkoblede enheten ikke lenger avgir
en alarm og til sykepleieren avbryter alarmen ved å trykke på AVBRYT ALARM på sykepleieranropssystemet.
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Ikke-låsesystemer: Sykepleieranropet lys/alarm forblir aktiv til den tilkoblede enheten ikke lenger avgir en
alarm. Inngripen fra brukeren er IKKE nødvendig hvis alarmtilstanden løses. Dette betyr at hvis alarmtilstanden
korrigerer seg selv, vil lampen og lydsignalet til sykepleieranropet automatisk stoppe.
Når Capnostream™20p kobles til et sykepleieranropssystem, skal det brukes en ikke-låsende konfigurasjon
skal brukes.
Merk at ikke begge typer sykepleieranropssystemer vil tillate demping av en sykepleieranropsalarm samtidig
som det er en aktiv alarm fra en tilkoblet enhet, f.eks. Capnostream™20p-monitoren.
Sykepleieranropskabelen
Monitoren har et innebygd relé som kan kobles til et sykepleieranropssystem med sykepleieranropskabelen.
Detaljer om sykepleieranropskabelen er vist nedenfor.
Tabell 30 - Spesifikasjoner for sykepleieranrop

Parameter

Verdi

Nominell bærestrøm

2A

Maks tillatt strøm

2A

Maks tillatt spenning

24 V DC

Stereo Phono-plugg

1/8" (3,5 mm)

Figur 45 - Stereo Phono-plugg for sykepleieranrop

Et diagram for stereo phono-plugg er vist i Figur 45 - Stereo Phono-plugg for sykepleieranrop, ovenfor. Merk
følgende:
 N1 (FELLES) - N2 (NORMALT LUKKET): Relékonfigurasjonen Normalt lukket
 N1 (FELLES) - N3 (NORMALT ÅPEN): Relékonfigurasjonen Normalt åpen
 SETTE OPP DATAOVERFØRING VIA SYKEPLEIERANROP:
1. Når sykepleieranropsfunksjonen skal brukes, skal sykepleieranropskabelen plugges i
sykepleieranropskontakten bak på monitoren som vist nedenfor.
2. Koble den andre enden av kabelen til institusjonens system i henhold til institusjonens krav.
3. Aktiver tilkoblingen av sykepleieranrop som beskrevet i Aktivere sykepleieranrop, nedenfor.
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Sykepleier
anropforbindelse

Figur 46 - Tilkoblingspunkt for sykepleieranrop

Aktivere sykepleieranrop
Fabrikkens standardinnstilling for sykepleieranrop er deaktivert, og funksjonen må aktiveres for å brukes. Dette
kan gjøres på skjermen for systemoppsett, men den vil tilbakestilles til deaktivert igjen når monitoren slås av.
For å aktivere sykepleieranropsfunksjonen permanent, må den aktiveres via seksjonen for institusjonelle
standarder i servicemodus som følger:
 AKTIVERE SYKEPLEIERANROP:
1. Slå på monitoren og vent til Home-skjermen vises. Bruk kontrollbryteren for å velge SYSTEM-knappen for
å åpne Systemskjermen, velg deretter SERVICE og tast inn servicepassordet (se Capnostream™ Servicepassord på side 143).
2. Fra SERVICE-skjermen velger du INST STANDARDER (institusjonelle standarder) og deretter
MONITOR.
3. Bruk kontrollbryteren for å velge SYKEPLEIERANROP og bytt innstilling til PÅ.
4. Velg TILBAKE, TILBAKE og Home for å avslutte servicemodus. Den nye innstillingen er nå lagret.
5. Test sykepleieranropsystemet som beskrevet i Teste sykepleieranrop, nedenfor.
6. Merk at sykepleieranropsdata ikke overføres hvis alarmene er midlertidig avstilt (av Alarm Lydløs-knappen
på fronten av monitoren). Se Alarm Lydløs på side 77 for detaljer om denne funksjonen.
Sykepleieranropsdata vil fremdeles bli overført hvis alarmer avstilles gjennom institusjonelle standarder (se
Institusjonelle standarder på side 124).
Teste sykepleieranrop
Verifiser at systemet fungerer ved å fremtvinge en testalarmhendelse (f.eks. puste inn i FilterLine™ i noen få
sekunder, og deretter slutte å puste inn i den for å få alarmen RESP ST (RESP STOPP)). Bekreft at det
forventede resultatet ble oppnådd i henhold til standarden for institusjonens sykepleieranropssystem. Dette kan
være en varsellampe som slås på eller et lydsignal som genereres når alarmhendelsen oppstår.
Den følgende tabellen beskriver hvilke alarmer som indikeres med sykepleieranropet.
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Tabell 31 - Indikasjoner for sykepleieranrop

Alarmtype

Aktiverer sykepleieranrop

Høyprioritets (rød) Pasient nødalarmer

JA

(Gul) Forsiktighetsalarmer

NEI

Alarmer med middels prioritet

JA

Veiledninger

NEI

Lydløse veiledninger

NEI

Drift med sykehusets pasientdatasystemer
Capnostream™20p-monitoren kan koble stil sykehusets pasientdatasystemer (Bernoulli og Oxinet III) som er
produsert og/eller markedsført av Cardiopulmonary Corporation (CPC). Dette muliggjør regelmessig
dataoverføring i sanntid fra monitoren til sykehusets pasientdatasystemer. Tilgjengelige konfigurasjoner er åtte
senger eller 12 senger.
Før tilkoblingsprosessen starter, påse at følgende utstyr er tilgjengelig:
 Bernoulli eller Oxinet III er installert ved sykehuset
 Bernoulli-MSM eller Oxinet Client Bridge er terminert med en 9-pinners D-kontaktkabel
 Capnostream™20p-monitor
Koble systemet som beskrevet i bruksanvisningen som fulgte med Bernoulli-MSM eller Oxinet Client Bridge.
Systemet brukes med en Y-kabel mellom Client Bridge (klientbroen), Capnostream™20p og nettstrømmen.
Påse at alle koblinger er godt festet slik at Capnostream™20p fortsetter å motta nettstrøm når det brukes med
dette systemet.
Når enhetene er tilkoblet som beskrevet over, vil binære data overføres automatisk fra Capnostream™20pmonitoren til Bernoulli/Oxinet® III-systemet. Det er ikke nødvendig med flere innstillinger av monitoren.
Følgende måleresultater overføres:
 Umiddelbar CO2
 EtCO2
 FiCO2
 Resp. frekvens
 SpO2
 Pulse
I tillegg overføres informasjon om pasienttype, alarmdata og innstillinger om enheten (alarmgrenser etc.).
En utgangsgrensesnitt for vitale tegn til et klinisk informasjonssystem, samt et inngangsgrensesnitt ADT (admit,
discharge & transfer) er også tilgjengelig fra Bernoulli-systemet.
Kontakt din lokale distributør for mer informasjon om Bernoulli/Oxinet III-systemet, eller for feilsøking av
oppsettsprosedyren.
FORSIKTIG:

Hvis det ikke lar seg gjøre å koble til sykehusets pasientdatasystem på grunn av en feil i
pasientdatasystemet eller dets tilhørende kabler, vil ikke Capnostream™20p sende data til
systemet.

FORSIKTIG:

Slå bare av Capnostream™20p sin lydalarm etter at du har kontrollert at pasienten vil bli
kontinuerlig overvåket på andre akseptable måter.
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Drift med Nuvon VEGA™*-systemer
Capnostream™20p kan også kobles til VEGA-systemet fra Nuvon for å kommunisere elektroniske diagrammer
med pasienters vitale signaler til kliniske informasjonssystemer.
Tilkobling av Capnostream™20p til VEGA™*-systemet utføres i sin helhet av Nuvon
implementeringsspesialist på stedet, med hjelp av en utpekt representant fra sykehusets IT-avdeling. Alle
fysiologiske pasientdata som er utviklet av Capnostream™20p, sendes til VEGA™*-systemet slik at de kan
brukes av det kliniske informasjonssystemet. For mer informasjon om Nuvons VEGA™*-systemet, kontakt en
Medtronic eller en Nuvon salgsrepresentant direkte.
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Introduksjon
Capnostream™20p krever ingen regelmessig service eller noen annen ytelsestesting fra institusjonens side.
Monitoren krever vedlikehold av kvalifisert servicepersonell kun hver 30 000. driftstime.
Monitorens CO2-deteksjonsmekanisme skal kalibreres regelmessig som beskrevet nedenfor i CO2-kalibrering
på side 116. CO2-kalibreringen kan når som helst kontrolleres for å sikre at kalibreringen er innenfor de korrekte
driftsgrensene.
Feilsøking på side 120 diskuterer potensielle problemer, mulige årsaker og forslag til løsning.
Merk:

Kontakt din lokale distributør eller se i servicehåndboken for serviceinstruksjoner og
ytelsestester og -sjekker.

Fastslå monitorens timer til service
Informasjonen på serviceskjermen viser antall timer som gjenstår før det er påkrevd med service eller
kalibrering. For tilgang til serviceskjermen, velg SYSTEM fra menylinjen nederst på Home-skjermen og velg
deretter SERVICE. Det er ikke nødvendig med noe passord for å se antall timer som gjenstår før det er
nødvendig med service. Hovedserviceskjermen er vist nedenfor.
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CO2-kalibrering

Figur 47 - Serviceskjerm

Når monitoren når 30 000. brukstimer, skal den sendes til et autorisert servicesenter. Kontakt din lokale
representant for instruksjoner om forsendingen.

CO2-kalibrering
Merk:

Enheten er kalibrert når den forlater fabrikken.

Monitoren skal kalibreres av kvalifisert servicepersonell etter de første 1200 driftstimene eller 12 måneder,
avhengig av hva som inntreffer først. Deretter skal kalibrering utføres hver 12. måned eller etter 4000
driftstimer, avhengig av hva som inntreffer først.
For å hjelpe deg med å planlegge den kommende kalibreringsprosessen på forhånd, lagrer monitoren både antall
driftstimer før det er påkrevd med kalibrering og dato for siste kalibrering.
Når det er påkrevet med kalibrering, viser monitoren varselmeldingen KALIBRERING PÅKREVET i
meldingsområdet.
Antall driftstimer som gjenstår før kalibrering må utføres, vises på startskjermen hver gang monitoren slås på
(se Figur 9 - Velkomstskjerm på side 32). Når grensen for driftstimer er overskredet, endres meldingen til
KALIBRERING FORSINKET. Antall driftstimer før kalibrering kan også vises på serviceskjermen, og også
dette skjermen endres til KALIBRERING FORSINKET på samme måte som startskjermen hvis grensen er
nådd. Informasjonen på serviceskjermen oppdateres når monitoren slås på, og også hver gang passordet tastes
inn for å åpne servicemodus.
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Merk:

Det anbefales at du kalibrerer monitoren innen to uker etter at meldingen KALIBRERING
PÅKREVET vises på monitoren.

Merk:

CO2-overvåkingen på Capnostream™20p-monitoren vil gå over til hvilemodus automatisk i
tilfeller hvor den blir stående på i 30 minutter eller mer uten at det er koblet til en FilterLine™.
Denne automatiske hvilemodusen reduserer behovet for hyppig kalibrering i tilfeller hvor
monitoren står på i lange perioder uten at en FilterLine™ er tilkoblet. I disse tilfellene vil ikke
perioder hvor en monitor er slått på, men ikke er tilkoblet noen FilterLine™, telles med i tid til
kalibrering, og dermed unngår man unødvendige kalibreringer.
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Hvis du vil vise datoen for siste kalibrering, åpne servicemodus og gå til kalibreringsskjermen. From Homeskjermen velger du SYSTEM-knappen for å åpne systemskjermen og deretter SERVICE-knappen for å åpne
serviceskjermen. Tast inn Service-passordet og velg så CO2 CAL. Denne skjermen viser antall timer som
gjenstår før service er påkrevet, datoen for siste kalibrering som ble utført og dato for når neste kalibrering skal
finne sted (ett år etter den siste kalibreringen). Hvis du vil vise dette skjermen, må du bruke passordet for
servicemodus.

CO2 kalibreringskontroll
Avhengig av institusjonens policy og prosedyre, kan monitoren når som helst kontrolleres for å fastslå om CO2deteksjonen er innenfor de godkjente grensene. Prosedyren for kalibreringskontroll nedenfor gir trinnvise
instruksjoner om hvordan en kalibreringskontroll skal utføres.
FORSIKTIG:

Kalibreringskontrollen må utføres med et kalibreringssett (godkjent av produsenten) med en
gassblanding på 5 % CO2 21 % O2 og bal N2 og den godkjente tilkoblingsenheten ("T"stykke).

Et godkjent kalibreringssett kan fås fra Airgas, Scott Medical Products division (Z03NI748BDC002, eldre
nummer: 4653ORF-2BD).). Den kommer i en 2-pakning og inkluderer:
 Kalibreringsgass med 5 % CO2, 21 % O2 bal N2
 Slangeadapter ("T"-stykke)
 Kalibreringsslange (kalibrering FilterLine™)
Merk:

Hvis denne prosessen utføres mens monitoren drives på batteristrøm, må det påses at
batteriet er fulladet.

Merk:

Før kalibreringen kontrolleres, må det verifiseres at kalibreringsslangen som fulgte med
kalibreringssettet er godt festet.

Prosedyre for kalibreringskontroll
Merk:

Du kan når som helst i løpet av prosedyren for kalibreringskontroll gå tilbake til den første
skjermen ved å klikke på TILBAKE.

 UTFØRE KALIBRERINGSKONTROLL:
1. Bruk kontrollbryteren for å navigere til skjermen CO2 KALIBRERINGSKONTROLL. Fra Home-skjermen
velger du SYSTEM-knappen på menyen og deretter KAL KONTROLL. Eller velg CO2 CAL fra Serviceskjermen og deretter CAL CHECK.
Skjermen CO2 KALIBRERINGSKONTROLL vises. Instruksjoner på skjermer vil veilede deg gjennom en
rekke kalibreringskontrolltrinn.
2. Skjermen viser meldingen: KOBLE FILTERLINE TIL MONITOREN. Koble kalibreringsslangen til
monitoren og velg START for å starte kalibreringskontrollen.
3. Skjermen viser meldingen: KOBLE KALIBRERINGSGASS [5 % CO2 21 % O2 BALANSE N2]. Koble
den andre enden av kalibreringsslangen til gassylinderen og velg FORTSETT.
4. Skjermen viser meldingen: ÅPNE GASSTILFØRSEL FRA SYLINDER. Åpne gassylinderen og velg
FORTSETT.
På dette tidspunktet utfører modulen en kalibreringskontroll. I løpet av denne kontrollen vises meldingen
KALIBRERINGSKONTROLL PÅGÅR. Hvis CO2-modulen fremdeles varmer opp, viser monitoren
meldingen IKKE KLAR FOR KALIBRERING. Vent til modulen er klar og velg deretter FORTSETT.
5. Når modulen har fullført kalibreringskontrollen og behandler dataene, vises meldingen:
BEREGNER RESULTATER, GASSTILFØRSELEN KAN STENGES.
6. Steng tilførselen av kalibreringsgassen. Hvis du må stoppe kalibreringskontrollen før den er fullført, bruker
du kontrollbryteren og velger STOPP.
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Vedlikehold

7. Skjermen viser meldingen: KOBLE FRA KALIBRERINGSGASSEN OG FILTERLINE og FORTSETT.
Deretter viser modulen:
KALIBRERINGSKONTROLL FULLFØRT
MÅLT CO2 X,X %
NØYAKTIGHETSSPESIFIKASJON FOR EN 5 % GASS ER 4,7–5,3 %.
Velg TILBAKE for å gå tilbake til Home-skjermen, eller START for å utføre kalibreringskontrollen på nytt.
8. Hvis resultatene fra kalibreringskontrollen indikerer at monitoren ikke lenger er kalibrert, vises meldingen
MÅLT CO2 IKKE INNENFOR SPESIFIKASJONENE. KALIBRERING ANBEFALES vises. I dette
tilfellet må kalibreringsprosedyren utføres. Se Servicehåndboken eller kontakt autorisert Medtronic
servicepersonell.
9. Hvis monitoren ikke kan fullføre kalibreringskontrollen, vises meldingen KALIBRERING MISLYKKET
med én av de følgende feilmeldingene:
FILTERLINE IKKE TILKOBLET
KALIBRERING MISLYKKET: INGEN GASS, FEIL GASSKONSENTRASJON ELLER USTABIL
GASS
MÅLEFEIL. SJEKK ALLE TILKOBLINGER OG PRØV PÅ NYTT
KALIBRERING AVBRUTT AV BRUKER
CO2-MODUL INTERN SELVTEST MISLYKKET
Merk:

Deponer kalibreringsgasser i henhold til lokale bestemmelser for avhending av gasser.

Vedlikehold
Monitoren krever ikke annen rutinemessig service enn de funksjonstestene som utføres på oppdrag fra
brukerens institusjon. Seksjonen Feilsøking på side 120 diskuterer potensielle problemer, mulige årsaker og
forslag til løsning.
Det anbefales å utføre periodisk vedlikehold i forhold til antall driftstimer:
 CO2-pumpen skal byttes hver 30 000. driftstimer.
 En kalibrering skal utføres etter de første 1200 driftstimene, og deretter skal kalibrering utføres én
gang hvert år eller hver 4000. driftstime, avhengig av hva som inntreffer først (se CO2-kalibrering på
side 116).
 Hver gang enheten slås på, vises monitorens resterende driftstimer før grensen på 30 000 timer før
service er påkrevet. Dette kan også vises i serviceskjermen.
 Batteriets back-up-tid for Li-ion-batteriet kan degraderes over tid. Det anbefales å bytte batteripakke
annen hvert år for å unngå redusert batterikapasitet.
Merk:

Kontakt din lokale representant for å bestille reservedeler, kalibreringssett eller for spørsmål
om service og regelmessig vedlikehold.

Bytte sikringene
Monitoren er beskyttet mot elektriske svigninger med to sikringer. Hvis sikringene ryker, vil ikke monitoren slå
seg på og batteripakken lades ikke.
Når sikringene skal byttes, må monitoren slås av og strømkabelen kobles fra monitoren.
Sikringene er plassert bak på monitoren, under strømkabelkontakten. Bruk en flat skrutrekker og vipp opp
dekselet til sikringsrommet og skift sikringene med sikringer av samme styrke (F 3,15 A 250 V lav bryteevne).
Skyv tilbake dekselet over sikringene, koble til strømkabelen og slå deretter monitoren på.
Merk:
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Hvis sikringene har gått, indikerer dette at det har oppstått en unormal elektrisk tilstand. Hvis
ikke årsaken er kjent, skal du kontakte representanten for å avgjøre om det er nødvendig med
service.
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Sette i papirrull i skriveren
Hvis skriveren går tom for papir, skal det byttes med en rull termisk skriverpapir (Medtronic delnr. 010516)
eller tilsvarende papir som oppfyller spesifikasjonene i Intern termisk skriver (valgfri) på side 136.
 SETTE I SKRIVERPAPIR:
1. Åpne plastdekselet på skriveren.
2. Ta ut den tomme spindelen inne i papirrommet.
3. Sett i en ny papirrull i den retningen som vises på figuren nedenfor, slik at den løse enden av papiret kommer
ut ved toppen av plastdekselet som vist.

Mateknapp

Figur 48 - Sett papirrull i skriveren

4. Lukk døren slik at den klikker på plass. Trykk kort på mateknappen for å verifisere at papiret er korrekt
innrettet og ikke setter seg fast på kanten av dekselet.

Rengjøring
Overflatene på monitoren skal rengjøres med en lett fuktet klut med en 70 % alkoholløsning. Alle overflater
skal tørkes av. Spritkompresser kan også brukes. Hyppigheten til rengjøringsprosedyren skal være i henhold til
sykehusets forskrifter.
Skjermen skal rengjøres med en fuktig, lofri klut.
For å rengjøre Nellcor™ gjenbrukssensorer, må du først fjerne sensoren fra pasienten og koble den fra
Capnostream™20p-apparatet. Sensoren kan rengjøres på overflaten med en løsning som f.eks. 70 %
isopropylalkohol. Hvis lavere grads desinfisering kreves, skal du bruke en blekemiddelløsning med
blandingsforhold 1:10. Du skal ikke bruke ufortynnet blekemiddel (5~5,25 % natriumhypokloritt) eller noe
annet rengjøringsmiddel enn de som anbefales her, på grunn av faren for varig skade på sensoren.
Øreklipssensoren kan rengjøres ved å tørke eller bløtlegge den (i 10 minutter) i isopropylalkohol (70 %). Hvis
øreklipset er gjennomvått, sørg for å skylle det med vann og lufttørke det før bruk på neste pasient. Ikke
steriliser øreklipset med stråling, damp eller etylenoksyd. Se bruksanvisningen for hver gjenbrukbare sensor for
spesifikke instruksjoner.
ADVARSEL:

Ikke autoklaver eller steriliser denne enheten.
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Feilsøking

FORSIKTIG:

Ikke spray eller hell væske direkte på monitoren, tilleggsutstyr eller forbruksmateriell.

FORSIKTIG:

Ikke bruk kaustiske eller slipende rengjøringsmidler, eller sterke løsningsmidler, inkludert
petroleumsbaserte løsninger eller acetonløsninger, til å rengjøre enheten.

FORSIKTIG:

Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell er beregnet for engangsbruk og må ikke
gjenvinnes. Forsøk ikke å rengjøre, desinfisere eller blåse ut FilterLine™ fordi dette kan
skade monitoren.

FORSIKTIG:

Tilkoblingskontaktene på SpO2-sensoren må ikke komme i kontakt med
rengjøringsløsningen, da dette kan skade sensoren.

FORSIKTIG:

Hvis et 1:10 blekemiddel (0,5 % til 1 % natrium hypokloritt-oppløsning) i form av
servietter, brukes for å desinfisere monitorens eksterne overflater, bør man unngå å utsette
konnektorer og skjermen for blekemiddelet. Gjentatt rengjøring med blekemiddel over tid
kan føre til misfarging og restbelegg på overflaten.

Feilsøking
Denne seksjonen lister opp potensiale problemer du kan oppleve med bruk av monitoren og forslag til å løse
disse. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakt kvalifisert servicepersonell eller din lokale representant.
Elektrisk
Problem
Monitoren slår seg
ikke på.
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Årsak

Tiltak

Det interne batteriet er helt utladet
og strømkabelen er ikke korrekt satt
i eller den er frakoblet, eller kabelen
er feil tilkoblet.

Kontroller tilkoblingen av strømkabelen.

Veggkontakten har ikke strøm og
det interne batteriet er ikke ladet.

Kontroller tilkoblingen og rett opp feilen.

Sikringene har gått.

Bytt sikringene. Kontakt representanten for å
fastslå årsaken til det elektriske problemet.

Indikatorlampene for at
nettstrøm og monitor er
på lyser, men enheten
virker ikke på
batteristrøm når
vekselstrømkabelen er
frakoblet.

Batteripakken er ikke plugget inn i
monitoren.

Åpne batterihuset og kontroller at
batteripakkekabelen er godt festet til
batterikontakten. (Se Installere batteripakken
på side 23)

Monitoren er plugget i,
men ser ikke ut til å
lade batteriet.

Nettstrømmen kommer ikke fram til
monitoren.

Kontroller at den oransje
strømindikatorlampen lyser. Hvis ikke må du
kontrollere at nettkabelen er korrekt plugget i
en strømførende stikkontakt.

Batteriet er ikke fulladet
etter å ha vært plugget
inn i 24 timer.

Batteripakken er ikke helt fulladet.

Koble monitoren fra nettstrøm i 3-4 timer og
sett deretter pluggen inn igjen. Batteripakken
lades nå helt opp når den kobles til nettstrøm.
Hvis batteripakken fremdeles ikke lades opp
helt, skal batteripakken byttes.
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CO2-problemer
Problem

Årsak

Tiltak

RESP ST-meldingen
(respirasjonsstopp)
vises konstant og den
røde alarmindikatoren
blinker.

Fysiologisk årsak.

Sjekk pasienten.

Tilstoppet eller blokkert
FilterLine™.

Kontroller FilterLine™ og bytt hvis blokkert.

FilterLine™ har satt seg
fast i noe eller slangen er
knekt.

Kontroller FilterLine™ fra monitoren og helt til
pasienten for å se om slangen er knekt, vridd seg slik
at den er stengt eller har satt seg fast i sengen eller i
utstyr.

FilterLine™ tilkoblet,
men pumpen virker ikke
og det vises ingen
CO2-, EtCO2- eller RFavlesninger.

FilterLine™ er ikke korrekt
plugget i.

Kontroller at FilterLine™-pluggen er skrudd inn i
monitoren.

Gullringen er slitt eller
tilsmusset.

Kontroller at gullringen på enden av FilterLine™koblingen er på plass og at den ikke er skadet eller
tilsmusset. Tørk av eventuell smuss eller bytt
FilterLine™ om nødvendig.

EtCO2-verdiene vises
feil.

Mekanisk ventilert pasient
som puster spontant.

Ingen tiltak nødvendig.

Lekkasje i luftveien.

Kontroller om tilkoblingen og slangen til pasienten
lekker, rett opp om nødvendig.

Feil kalibrering.

Sjekk kalibreringen. Se CO2 kalibreringskontroll på
side 117.

BTPS-innstilling slått av.

Kontroller BTPS-innstilling i de institusjonelle
innstillingene. Se CO2-parametere på side 131 for
informasjon.

EtCO2-verdiene er
konsekvent høyere eller
lavere enn forventet.

SpO2-sensor
Problem

Årsak

Tiltak

Ikke SpO2-signal: Det
vises en null for
oksygenmetning og
pulsfrekvens.
Meldingen Bytt SpO2sensor vises på
Capnostream™20pskjermen

Sensoren er ikke korrekt tilkoblet til
monitoren eller forlengelseskabelen.

Kontroller at sensoren og
forlengelseskabelen (hvis denne brukes)
er korrekt koblet til monitoren.

SpO2-kretskortet mottar ikke
informasjon fra kabelen.

Ingen puls eller SpO2signal: Det vises en null
for oksygenmetning og
pulsfrekvens.

Sensoren er feil plassert på pasienten.
Pasientens perfusjon kan være for
svak.
Sensor eller sensor forlengelseskabel
kan være skadet.
Overdreven pasientbevegelse eller
elektrokirurgisk interferens.

Løsne og sett på igjen SpO2-sensoren og
prøv på nytt.
Bytt kabel eller sensor hvis meldingen
fremdeles vises.
Kontroller sensorens plassering.
Kontroller pasientens tilstand.

Det vises unøyaktige
SpO2-målinger.

Altfor sterk belysning.

Sensoren er plassert på et lem som har
en blodtrykksmansjett, arterielt kateter
eller intravenøs slange, eller neglelakk.
Pasientens tilstand.
Pasienten beveger seg for mye.
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Skift sensor eller sensorens
forlengelseskabel
Hold pasienten rolig om mulig. Kontroller
om sensoren sitter godt fast og at den er
riktig plassert. Skift om nødvendig, flytt
sensoren til et annet sted, eller bruk en
sensor som tolererer mer bevegelse.
Kontroller sensorens plassering, eller dekk
til sensoren med et mørkt eller
ugjennomsiktig materiale.
Sjekk sensorens plassering.

Sjekk pasienten.
Om mulig, hold pasienten i ro og bruk en
sensor som tolererer mer bevegelse.
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Returnere monitoren

Skriver
Problem
Skriveren skriver ikke
ut. Den røde
alarmlampen på
skriveren blinker.

Skriveren fungerer,
men papiret som
kommer ut er blankt.

Årsak

Tiltak

Skriverdekselet er åpent.

Åpne plastdekselet til skriveren helt. Påse at
en liten del av skriverpapiret er på utsiden av
monitoren og lukk deretter dekselet slik at det
klikker på plass.

Skriverpapiret ligger enten ikke
korrekt over plastdekselet eller det
har kjørt seg fast i plastdekselet.

Åpne plastdekselet og trekk ut papiret slik at
litt av papiret ligger på utsiden av monitoren.
Hold papiret slik at den enden av
skriverpapiret som du holder i hånden forblir
på utsiden av monitoren, og lukk deretter
dekselet slik at det klikker på plass.

Skriveren er tom for papir.

Åpne plastdekslet og sett i en ny papirrull.

Papirrullen er satt inn feil vei i
skriverrommet i monitoren.

Åpne plastdekselet, snu papirrullen den
andre veien og sett på plastdekselet igjen.
Pass på at enden av papiret skal stikke ut fra
monitoren.

Sykepleieranrop
Problem
Sykepleieranrop virker
ikke.

Årsak

Tiltak

Sykepleieranrop er ikke aktivert.

Aktiver sykepleieranropsfunksjonen fra
systemets oppsettskjermbilde, eller fra
skjermen for institusjonelle standarder i
servicemodus.

Ledningsproblem på phono-plugg.

Kontroller kablingen til kabelen og phonopluggen som er koblet til
sykepleieranropkontakten bak på monitoren.

CO2-kalibrering
Problem

Årsak

Tiltak

Meldingen KALIBRERING
PÅKREVET vises på
monitoren, men Velkommenskjermen viser at det
fremdeles er timer igjen før
neste kalibrering.

Det har gått mer enn ett år siden forrige
CO2-kalibrering.

Utfør en CO2-kalibrering.

Returnere monitoren
Hvis monitoren må returneres for reparasjon, må du kontakte din lokale representant for instruksjoner om
forsendingen.
Koble tilbehøret fra monitoren når den skal pakkes ned. Pakk monitoren i originalemballasjen. Hvis
originalemballasjen ikke er tilgjengelig, bruk en passende kartong fylt med tilstrekkelig emballasje. Det er ikke
nødvendig å returnere sensoren, Microstream™ EtCO2-forbruksvarene eller strømkablene.
Ved monitorsvikt skal monitoren pakkes omhyggelig inn sammen med det forbruksmateriellet som ble brukt da
svikten oppstod, og begge deler returneres for inspeksjon.
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Teknisk assistanse
For teknisk informasjon, kontakt din lokale Medtronic-representant, eller skriv til
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Servicemanualen inneholder informasjon som kreves av kvalifisert servicepersonell, for å utføre service på
monitoren.
Hvis monitoren må returneres for reparasjon, må du kontakte din lokale representant for instruksjoner om
forsendingen.
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Tillegg 1

Institusjonsinnstillinger
Institusjonelle standarder
Endre institusjonelle standarder
Tilbakestille til fabrikkens standarder
Laste opp eller laste ned institusjonelle standarder
Endre monitorinnstillinger

Institusjonelle standarder
Capnostream™20p sendes fra fabrikken med alle innstillinger konfigurert i henhold til tabellene i seksjonen
Endre monitorinnstillinger på side 125. Disse kalles fabrikkens standardinnstillinger. Hvis det aktuelle
bruksmiljøet indikerer at andre innstillinger er å foretrekke eller er nødvendig, eller institusjonens retningslinjer
avviker fra innstillingene i fabrikkens standardinnstillinger, kan standardinnstillingene endres slik at de brukes
hver gang monitoren slås på. Dette er mer pålitelig enn å forvente at personalet skal endre innstillingene før hver
bruk.
En autorisert tekniker/bioingeniør kan endre standardinnstillingene manuelt til de institusjonelle
standardverdiene. Standardinnstillingene angir fra skjermen for institusjonelle standarder, som åpnes fra
serviceskjermen. Serviceskjermen er passordbeskyttet. Prosedyren er beskrevet i Endre institusjonelle
standarder, nedenfor.

Endre institusjonelle standarder
Fra Home-skjermen må du bruke kontrollbryteren for å velge SYSTEM-knappen og deretter SERVICEknappen på menyen for å åpne serviceskjermen. Boksen for inntasting av passord vises nær toppen på skjermen.
TAST PASSORD

Følg beskrivelsen i Skjermnavigering på side 38 og bruk kontrollbryteren for å velge TAST PASSORD. Bruk
kontrollbryteren, tast passordet og klikk på kontrollbryteren igjen etter at du har tastet den siste bokstaven.
Passordet er vist i Capnostream™ Service-passord på side 143. Siden med Service-passordet kan fjernes fra
håndboken og oppbevares på et trygt sted.
Bruk kontrollbryteren for å velge INST STANDARDER. Du kan velge å endre standardinnstillingene for
ALARMGRENSER, TRENDER, MONITOR, CO2 og SpO2.
Etter å ha endret en fabrikkstandard til en institusjonsspesifikk innstilling, må du slå av enheten med på/avknappen og deretter starte enheten på nytt for å sørge for at den nye innstillingen er lagret.
ADVARSEL:
Merk:
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Hvis innstillingene endres, kan dette ha negativ påvirkning på overvåkingen av pasientene.
Endring til de institusjonelle standardinnstillingene må bare utføres av autorisert personell.

Pasienter overvåkes ikke av enheten når den er i servicemodus, selv om monitoren er
tilkoblet en pasient. (Monitoren er i servicemodus bare når Service-passordet er inntastet.)
Derfor kan det være at du ønsker å fjerne FilterLine™ fra pasienten eller koble fra FilterLine™
fra monitoren når monitoren skal i servicemodus. Det registreres ingen data når monitoren er i
servicemodus. Overvåking i servicemodus vil derfor føre til problemer med manglende data.
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Tilbakestille til fabrikkens standarder
Hver seksjon av innstillingene beskrevet nedenfor gjør at du kan tilbakestille til fabrikkinnstillinger for den
spesifikke seksjonen. Du kan også utføre en global tilbakestilling av alle innstillinger i alle seksjoner til
fabrikkens standardverdier. Hvis du vil gjøre dette, velger du RESET når du først velger skjermen for
institusjonelle standarder.

Figur 49 - Institusjonell standardskjerm

Laste opp eller laste ned institusjonelle standarder
Capnostream™ gir deg muligheten til å laste ned institusjonelle standarder fra monitoren til en USBminnepinne, eller laste ned institusjonelle standarder fra en USB-minnepinne til monitoren.
Dette verktøyet brukes f.eks. for å forenke prosessen når en institusjon ønsker at alle enhetene i en bestemt
gruppe eller seksjon skal bruke de samme institusjonelle standardene. I slike tilfeller kan endringene til
institusjonelle standarder gjøres på én enhet, og disse standardene kan så lastes opp til en USB-minnepinne som
beskrevet nedenfor. Deretter kan disse standardverdiene lastes ned til andre Capnostream™20p-enheter i
seksjonen/institusjonen ved hjelp av denne prosedyren.
 LASTE OPP ELLER LASTE NED STANDARDER:
1. For opplasting må du sette inn en USB-minnepinne med minst 2 KB ledig plass i USB-porten på
Capnostream™20p. For nedlasting må du sette inn en USB-minnepinne som inneholder institusjonelle
standardene, inn i USB-porten på Capnostream™20p.
2. Klikk på menyknappen SYSTEM for å åpne hoved Systemskjermen.
3. Klikk på menyknappen SERVICE for å åpne serviceskjermen og tast inn servicepassordet (se
Capnostream™ Service-passord på side 143).
4. Klikk på menyknappen SOFTWARE SUPPORT for å åpne skjermen for programstøtte. Skjermen for
programstøtte er vist i Figur 50 - Skjerm for programvarestøtte på side 126.
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5. Klikk på knappen LAST OPP STANDARDER for å laste opp standarder til en USB-minnepinne fra
Capnostream™20p, eller klikk på LAST NED STANDARDER for å laste ned standarder fra en USBminnepinne til Capnostream. Nedlasting av standardinnstillinger vil opprette en mappe som heter
innstillinger på USB-minnepinnen, som vil inneholde filer som kan brukes til å laste opp
standardinnstillinger til en annen Capnostream™20p-enhet. Når standardinnstillingene er lastet opp, vil
monitoren slå seg selv av. Start opp monitoren på nytt for å gjenoppta driften.

Figur 50 - Skjerm for programvarestøtte

Endre monitorinnstillinger
Alarmgrense
Det er to sett med alarmgrenser som er lagret i monitoren. Ett for voksne/pediatriske pasienttyper og ett for
spedbarn/neonatale pasienttyper. (Grensen for voksen/pediatrisk er relevant for voksne pasienter og for alle tre
pediatriske pasienttyper.) Fabrikkens standardinnstillinger for alarmgrensene for voksen og neonatal, er vist
over i Tabell 32 - Fabrikkinnstilte grenser for Alarm/Indikator på side 127.
Når alarmgrensens skal endres for hver pasienttype, må du åpne skjermen for institusjonelle standarder. Velg
ALARMGRENSER og bruk deretter kontrollbryteren til å velge INNST SPEDB/NEONAT eller INNST
VOKSEN/PEDIATRISK eller STILL ALARMFORSINK etter behov. Deretter presenteres du med de
institusjonelle standardene: Alarmgrenser: Spedbarn/neonatal eller de institusjonelle standardene: Alarmgrenser:
Skjermen for voksen/pediatrisk eller skjermen for alarmforsinkelse. Se Alarmforsinkelse på side 70 hvis du vil
lære mer om alternativene for alarmforsinkelse.
Endre innstillingene som beskrevet i seksjon Endre alarmgrenser på side 77.
Forsiktighetsalarmene er deaktivert som standard, og i skjermen for alarmgrenser vises tallverdiene for
forsiktighetsalarmene i grått. Velg ADVARSEL AKTIVERE hvis du vil aktivere forsiktighetsalarmene. Når
forsiktighetsalarmene er aktivert, endres tallverdiene for forsiktighetsalarmene fra grå til hvite.
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Figur 51 - Skjermen for institusjonelle standardalarmer

Fabrikkinnstillingene for voksen/pediatrisk og spedbarn/neonatal alarmgrenser vises nedenfor.
Tabell 32 - Fabrikkinnstilte grenser for Alarm/Indikator

Parameter

Voksen/
Voksen/
Pediatrisk rød
Pediatrisk gul
nødalarm
forsiktighetsalarm

Spedbarn/
Neonatal rød
nødalarm

EtCO2 Høy

60

55

50

45

5 - 150 mmHg

EtCO2 Lav

15

17

20

22

0-145 mmHg

FiCO2 høy

8

8

5

5

2-98 mmHg

RF Høy

30

25

65

60

5 – 150 bpm

RF Lav

5

7

25

28

0 – 145 bpm

Ingen pust
registrert

30

Utilgjengelig

15

Utilgjengelig

10 – 60 sek

SpO2 Høy

100

100

98

98

25 – 100 %
metning

SpO2 Lav

85

90

85

90

20-95 % metning

Pulsfrekvens Høy

140

140

200

200

30 - 240 bpm

Pulsfrekvens Lav

50

50

100

100

25 - 235 bpm

Alarm for IPI Lav

3

5

Utilgjengelig

Utilgjengelig

1 – 9 eller AV

SatSeconds

25

25

25

25

10, 25, 50, 100
eller Av
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Alarmforsinkelse
En rekke alarmer kan utsettes med 10, 15, 20 eller 30 sekunder, eller ikke i det hele tatt (alarmforsinkelse av).
Dette alternativet er tilgjengelig for alle pasienttyper.
Alarmforsinkelsen kan stilles fra skjermen for institusjonelle standarder, via SYSTEM>SERVICE>TAST INN
SERVICEPASSORD (se Capnostream™ Service-passord si de 143)>INST
STANDARDER>ALARMGRENSER>STILL ALARMFORSINK.
Tabell 33 - Fabrikkens standardinnstillinger og valgfrie alarmforsinkelsesinnstillinger

Parameter

Valg

Fabrikkstandard

EtCO2 høy alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller Av

DEAKTIVERT

RF høy alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller Av

DEAKTIVERT

SpO2 lav alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller Av

DEAKTIVERT

PF lav alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller Av

DEAKTIVERT

PF høy alarmforsinkelse

10, 15, 20 eller 30 sekunder eller Av

DEAKTIVERT

Trendinnstillinger
Institusjonelle standarder kan stilles inn til å endre Trenden som er lagret i monitoren, og hvordan den vises på
skjermen. For de spesifikke trendinnstillingene for SpO2 og CO2, se de individuelle innstillingene beskrevet
nedenfor for parametrene SpO2 og CO2.
Tabell 34 - Fabrikkens standardinnstillinger og valgfrie trendinnstillinger

Parameter

Valg

Fabrikkstandard

Trend opptaksoppløsning

5 sekunder i 12 timer
10 sekunder i 24 timer
30 sekunder i 72 timer

30 sekunder i 72 timer

Tabellinkrement
visningsstandard

MIN, 1,5, 3, 15 eller 60 minutter

1,5 minutter

Grafisk visningsstandard

2, 4 eller 12 timer

4 timer

Home IPI standard skjermvisning (se IPI-visning på side 63) vises også i skjermen for standard
trendinnstillinger.
Standard trend opptaksoppløsning bestemmer hvor mange timer pasientinformasjon som kan registreres.
Tabellinkrement visningsstandard gjør at standardverdien kan stilles til verdiene i tabellen.
Den grafiske visningsstandarden kan endres slik at trendvinduet viser en annen periode med data.
Merk:

Hvis Trendoppløsningen endres, vil Trendminnet og alle pasientdataene på monitoren slettes.

For å endre trendstandardene, klikk på SERVICE>INST STANDARDER>TREND på menylinjen. Bruk
kontrollbryteren for å navigere til parametrene beskrevet over og klikk for å vise alternativene. Bruk
kontrollbryteren for å velge et alternativ og klikk igjen for å angi det alternativet som en standardverdi.
Endre parameterrekkefølge på trendvisningen
De grafiske og tabellbaserte skjermbildene viser fem ulike pasientparametere. Rekkefølgen til trendparametrene
kan endres i skjermen for institusjonelle standarder, slik at de viser de mest relevante parametrene på det første
trendskjermen i stedet for det andre skjermen. Fremgangsmåten er som følger: Klikk
SYSTEM>SERVICE>Tast inn Servicepassord (se Capnostream™ Service-passord på side 143) >INST
STANDARDER>TREND>KONFIG. SKJERM for å åpne de institusjonelle standardene: Trend:
Visningskonfigurasjon.
For hver posisjon du ønsker å endre, flytter du markøren til den linjen med kontrollbryteren. Klikk så på
kontrollbryteren og velg fra kolonnen Tilgjengelige parametere de parametrene du ønsker å vise i den linjen. For
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eksempel i parameterposisjon 1, er standardinnstillingen EtCO2. Hvis du vil endre trendvisningen slik at IPI
vises som første parameter på trendskjermen, må du flytte markøren til Valgte parametere: EtCO2, klikk deretter
på kontrollbryteren og rull med kontrollbryteren til du når IPI i kolonnen med tilgjengelige parametere. Klikk
med kontrollbryteren for å plassere IPI som første parameter på trendskjermen.
Klikk på TILBAKE>TILBAKE>TILBAKE>Home for å beholde valgene dine når du er ferdig med å endre
trendvisningen. Når du skal gå tilbake til standardvisningen, klikker du på FABR STD på institusjonelle
standarder: Trend: Visningskonfigurasjon.
Hendelsesmerker som brukes i trendregistrering kan også endres fra de institusjonelle standardene:
Trendskjermbilde, ved å bruke menylinjen. En detaljert forklaring er vist i Hendelser, nedenfor.
Hendelser
Opp til 10 hendelsesnavn i hver av tre kategorier kan lagres i Capnostream™20p. Dette gjør at ansvarlig
helsepersonell kan beskrive hendelsen som lagres i monitorens minne. De tre kategoriene er medisin,
pasienthandling og legens inngripen.
De fleste hendelsesnavn er angitt som fabrikkens standardinnstillinger hvor det er flere tomme i hver av de tre
kategoriene. Imidlertid kan alle 30 hendelsesnavn endres slik at man får de mest korrekte beskrivelsene for
stedet hvor monitoren skal brukes.
Hvert hendelsesnavn kan bestå av opp til 11 alfanumeriske tegn. Hvis et hendelsesnavn står tomt, lagres et
utvalg av den hendelsen i trendminnet som en hurtighendelse (se Legge inn pasienthendelser på side 44 for
informasjon om hvordan du bruker Hendelser).
Medisinhendelser
Lar institusjonen angi et sett med 10 hendelsesetiketter som operatøren kan bruke for å markere tidspunktet for
administrering av medisin under overvåkingsperioden. Standardmedisinene er: FENTANYL, VERSED,
MIDAZOLAM, MORFIN, DEMEROL, PROPOFOL, TENSID og ANNET. De siste tre innstillingene er
tomme. Alle innstillingene kan endres. Hvis du vil tilbakestille medisinhendelsene til fabrikkinnstillingene, bruk
kontrollbryteren og velg FABR STD.
Pasienthendelser
Lar institusjonen angi et sett med 10 hendelsesetiketter som operatøren kan bruke for å markere tidspunktet for
en hendelse som skjedde med pasienten under overvåkingsperioden. Standard pasienthendelser er: SPISING,
DRIKKING, HOSTING, AMBULERE, BRYST PT, SNUDD, SNORKING og ANNET. De siste to
innstillingene er tomme. Alle innstillingene kan endres. For å tilbakestille Pasienthendelsene til fabrikkens
standardinnstillinger, bruk kontrollbryteren og velg FABRIKK STANDARD.
Kirurgiske inngrep
Lar institusjonen angi et sett med 10 hendelsesetiketter som operatøren kan bruke for å markere tidspunktet for
en fysisk eller annen inngripen under overvåkingsperioden. Standard inngrepshendelser er: OKSYGEN,
SUGING, TILL. LUFTVEI, NARCAN, ROMAZICON, NEB TX, STIMULERT, CO2 INNBLÅSN (CO2innblåsning), ABG og ANNET. De siste to innstillingene er tomme. Alle innstillingene kan endres. For å
tilbakestille Kirurgiske inngrep til fabrikkinnstillingen, bruk kontrollbryteren og velg FABR STD.
Endre hendelsesstandarder
Fra serviceskjermen velg INST STANDARDER og deretter TREND. I menylinjen i de institusjonelle
innstillingene: Trendskjermen finner du alternativene. Velg MED for å endre innstillingene for
medisinhendelser, PAT for å endre innstilingene for pasienthendelser og INT for å endre innstillingene for
inngrepshendelser. Hvis du vil endre en hendelse, bla ned til den aktuelle hendelsesetikette og klikk på den slik
at feltet tømmes og du kan skrive inn et annet hendelsesnavn.
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Monitorinnstillinger
Fra skjermen for institusjonelle standarder velg MONITOR.

Figur 52 - Institusjonelle standarder: Monitor

De institusjonelle standardene som kan angis for monitoren, er som følger:
Parameter

130

Valg

Fabrikkstandard

Datoformat

dd mmm åå eller
mmm dd, åå

mmm dd, åå

Tidsformat

12 eller 24 timer

12 time

Språk

Engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk,
nederlandsk, portugisisk, russisk,
svensk, norsk, japansk

Engelsk

Avstille lydalarm

Maksimum, Siste innstilling, Audio Av

MAKSIMUM

Hendelsesmarkeringsmodus

Hurtig/detaljert

DETALJERT

RS-232 Baudhastighet

AUTO; 9600 ; 19,2 K; 57,6 K;
115,2 k

AUTO

Sykepleieranrop

Aktivert, Deaktivert

DEAKTIVERT

Home-skjerm

Standard, Numerisk

STANDARD

IPI-display (på Home,
skjermbildene trend og
alarmgransking)

Aktivert, Deaktivert

AKTIVERT

IPI-alarm

Aktivert, Deaktivert

DEAKTIVERT

RS232 FUNKSJON

VueLink: IPI, A/t, ODI
VueLink:IPI
VueLink: CO2 BARE
Standard

Standard; VueLink er ikke
lenger tilgjengelig med
Capnostream™20p
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Parameter

Valg

Fabrikkstandard

A/t- og ODI-visning (hvis
tilgjengelig)

Aktivert, Deaktivert

AKTIVERT

Parameter hvilemodus

Aktivert, Deaktivert

DEAKTIVERT

* Merk at hvis IPI ikke er tilgjengelig for pasientgruppen spedbarn/neonatal, og derfor er automatisk deaktivert for
spedbarn/neonatale pasienter. I tillegg er A/t og ODI ikke tilgjengelig for spedbarn/neonatale pasienter eller for
pediatriske pasienter.

CO2-parametere
Institusjonelle standarder kan angis for alle CO2-parametre som kan stilles inn i monitoren. Hvis du vil endre
parametrene, velg CO2 i skjermen for institusjonelle standarder.
Parameter

Valg

Fabrikkstandard

CO2-enheter

mmHg, kPa, Vol %

mmHg

BTPS*

Av/på

På

FiCO2-visning

Av/på

På

Pumpe av tidsavbrudd (minutter)

5, 10, 15 eller 30

15

CO2 bølgeform målestokk (mmHg)

50, 100, 150, Auto

Auto

EtCO2 trendvisningsskala

50, 100, 150

50

RF trendvisningsskala

50, 100, 150

50

Sveipehastighet Voksen/Pediatrisk
(mm/sek)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Søkehastighet Spedbarn/Neonatal
(mm/sek)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

* BTPS angir standardkorrigeringen som brukes under måling av kroppstemperatur, trykk og metning. BTPS skal
stilles til PÅ under alle målingsprosedyrer. Under kalibreringsprosedyrer slår enheten av BTPS-korrigeringen
automatisk og slår den på igjen etter disse prosedyrene. Brukeren trenger ikke å endre noe i BTPS-innstillingen.

SpO2-parametere
Institusjonelle standarder kan angis for alle SpO2-parametre som kan stilles inn i monitoren. Hvis du vil endre
parametrene, velg SpO2 i skjermen for institusjonelle standarder.
Parameter

Valg

Fabrikkstandard

Pulslyd

Av/på

Av

Met sek

Av/på

På

SpO2-skala trendvisn

0-100, 50-100

50-100

PF-skala for trendvisning

150, 300

150

Sveipehastighet Voksen/Pediatrisk
(mm/sek)

3, 6,3, 12,5, 25

25

Søkehastighet Spedbarn/Neonatal
(mm/sek)

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Spesifikasjoner
Strømforsyning
Batteri
Kontroller
Display
Microstream™ kapnografi
Nellcor Oximax™ Pulsoksymetri
Alarmer
Utganger
Intern termisk skriver (valgfri)
Generelle karakteristikker
Utstyrsklassifisering
Samsvar

Strømforsyning
Punkt

Verdi

Inngangsspenning

100-240 VAC, 50/60 Hz

Sikringer

To F3,15 A 250 V lav bryteevne* **

Inngangseffekt

90 VA

*Produsenten kan istedenfor velge å levere F3.15A 250 Volt sikringer med høy bryteevne.
**Bruk kun sikringer som er levert av produsenten.

Batteri
Punkt

Verdi

Batteritype

14,4 V, 4,5 Ah litium-ion

Batteridrift

2,5 t (uten termisk opptaker)

Batteriets ladetid

100 % på 12 t

Kontroller
Punkt
Frontpanel

132

Verdi
1 bryter for å slå monitoren på/av
4 funksjonsspesifikke taster
1 optisk koder med bryter
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Display
Punkt

Verdi

Skjermbilde

162 mm (6,4") TFT-fargeskjerm
Pixel Pitch (Piksler per cm): 0,204 (H) x 0,204 (V) mm (0,008")
Aktivt visningsområde: 130,56 (H) x 97,92 (V) mm (5,14" x 3,86")
Oppløsning 640 x 480 piksler
Visningsvinkel (vertikal) 110
Visningsvinkel (horisontal) 140

Sporingshastighet

3,0, 6,3, 12,5 og 25 mm/sek

Bølgeform prøvetakingsfrekvens

75,7 sampler/sek for SpO2 (fast)
20 sampler/sek for kapnografi (fast)

Trendlagring

8640 punkts lagring
- 12 timer med 5 sekunds oppløsning
- 24 timer med 10 sekunds oppløsning
- 72 timer med 30 sekunds oppløsning

Trendskjermbilde

Grafisk visning:
- 2 t, 6 t, 12 t visning
Tabellvisning
- 60 min, 15 min, 3 min, 1,5 min og minimum oppløsning
(minimum oppløsning kan stilles til 5, 10 eller 30 sekunder)

Microstream™ kapnografi
Punkt

Verdi

CO2-enheter

mmHg eller kPa eller Vol %

CO2, EtCO2, FiCO2-område

0 - 150 mmHg

CO2 bølgeform oppløsning

0,1 mmHg

EtCO2, FiCO2 oppløsning

1 mmHg

CO2-nøyaktighet

0 - 38 mmHg ± 2 mmHg
39 – 150 mmHg: ± (5 % av avlesning + 8 % for hver 1 mmHg
over 38 mmHg)
Nøyaktighet gjelder for respirasjonshastigheter opp til 80 ppm.
For pustehastigheter over 80 bpm er nøyaktigheten 4 mmHg,
eller ± 12 % av resultatet, den som er størst, for etCO2-verdier
over 18 mmHg.

Område for respirasjonsfrekvens

0 – 150 bpm

Respirasjonsfrekvens nøyaktighet

0 – 70 bpm: ±1 bpm
71 – 120 bpm: ±2 bpm
121 – 150 bpm: ±3 bpm

CO2-alarmer

Resp stopp, etCO2 høy, etCO2 lav, RF Høy, RF Lav, IPI Lav (IPI
krever også informasjon om pulsoksymetri)

Strømningshastighet

50 (42,5 ≤ strømning ≤ 65) ml/min, strømning målt i volum

Bølgeform prøvetaking

20 sampler/s

Responstid

2,95 s (typisk); når brukt med lange prøvetakingsslanger, ~5.0 s

Initialiseringstid

40 s (typisk)

Kalibreringsintervall

Kalibreres til å begynne med etter 1200 driftstimer, deretter én
gang i året eller etter 4000 driftstimer, avhengig av hva som
inntreffer først
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Nellcor Oximax™ Pulsoksymetri

Nellcor Oximax™ Pulsoksymetri
Punkt
SpO2-målingsområde

Verdi
0 – 100 %

SpO2-nøyaktighet*
Voksen og pediatriske moduser
SpO2-område 70 % - 100 %

 2 sifre

SpO2-område 0 % - 69 %

Uspesifisert

Spedbarn/neonatal modus
SpO2-område 70 % - 100 %

 3 sifre

SpO2-område 0 % - 69 %

Uspesifisert

Pulsfrekvensområde

20 – 250 bpm

Pulsfrekvensens nøyaktighet

 3 bpm

Alarmer

Justerbare alarmgrenser
SpO2 høy, SpO2 lav, Pulsfrekvens høy, Pulsfrekvens lav

SatSec-område

10, 25, 50, 100

* Avlesningsnøyaktighet i nærværet av lav (detektert IR pulsmoduleringsamplitude mellom 0,03 og
1,5 %) ble validert ved hjelp av signaler supplert av en pasientsimulator. SpO2 og
pulsfrekvensverdier ble variert over det overvåkings området over et område med svake
signalforhold og sammenlignet med inngangssignalenes kjente sanne metnings- og
pulsfrekvenser.

Alarmer
Punkt
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Verdi

Pasientalarmer med høy prioritet

Blinkende rødt LED-lys
Blinkende rødt tall
Gjentatt pipetonemønster
Alarmindikasjon på skjerm
Sykepleieranrop

Forsiktighetsalarmer pasient

Blinkende gult LED-lys
Blinkende gult tall
Ingen lydalarm

Alarm med middels prioritet

Blinkende gult LED-lys
Tredobbel pipetone hvert halvminutt
Alarmindikasjon på skjerm
Sykepleieranrop

Veiledninger

Én pipetone
Varselindikasjon på skjerm

Lydløse veiledninger

Varselindikasjon på skjerm

Alarmvolumkontroll

5 trinn

Alarm lydtrykks nivåområde

50 til 85 dB(A)

Midlertidig Alarm lydløs

Alle lydalarmer avstilles i 2 minutter
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Utganger

Utganger
Analog utgang
15-pinners hunnkontakt av D-typen
Pinneutlegg:

Pinne

Tilordning

Pinne

Tilordning

1

Jord

9

Jord

2

K 1 signal

10

Jord

3

Jord

11

K 5 signal

4

K 2 signal

12

Jord

5

Jord

13

K 6 signal

6

K 3 signal

14

Jord

7

Jord

15

K 7 signal

8

K 4 signal

Sykepleieranrop
Normalt åpen/normal lukket relé
Nominell bærestrøm: 2 A
Maks tillatt strøm: 2 A
Maks tillatt spenning: 24 V DC
Kontaktkapasitet: 2 A ved 24 V DC.
1/8" stereo phono-plugg
Pinneutlegg for kobling av stereo phono-plugg

N1 - N2: Normalt lukket relé
N1 - N3: Normalt åpent relé
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Intern termisk skriver (valgfri)

RS-232
9-pinners hunnkontakt av D-typen
Pinneutlegg

Pinne

Tilordning

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Isolert jording

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
USB Type A vertskontakt (hunn)
Bare til bruk med minnepinner.
Pinneutlegg

Pinne

Tilordning

1

VBUS

2

Data -

3

Data +

4

Jord

Intern termisk skriver (valgfri)
Punkt
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Verdi

Type

Tokanals

Utskriftsmetode

Termisk opptak

Prikktetthet

203 dpi

Papirbredde

58 mm (2 ¼")

Papirrull diameter (maks)

40 mm (1 1/2")

Papirlengde (maks)

15,2 meter (50 ft)

Hastighet

25 mm/sek
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Generelle karakteristikker

Generelle karakteristikker
Punkt

Verdi

Enhetens mål

167 mm (h) x 220 mm (b) x 192 mm (d)
(6,6" (h) x 8,7" (b) x 7,6" (d))

Enhetens vekt

2,2 kg (14,55 pund)

Driftstemperatur

0C til 35C (32F til 95F)

Driftstrykk og høyde

Trykk: 430 mmHg til 795 mmHg
Høyde over havet: -381 m til 3000 m (-1 250 fot til 9 843 fot.)

Luftfuktighet

10 % til 95 % ikke-kondenserende

Oppbevarings- og
transporttemperatur

Til nedre grense på -20 C (-4°F)
Opp til øvre grense på 60 C (140°F)

Trykk og høyde for oppbevaring og
transport

Trykk: 430 mmHg til 795 mmHg
Høyde over havet: -381 m til 4572 m (-1250 fot til 15 000 fot)

Luftfuktighet for oppbevaring og
transport

10 % -95 % ikke-kondenserende

Mål pakket

315 mm (h) x 340 mm (b) x 285 mm (d)
(12,4" (h) x 13,4" (b) x 11,2" (d))

Vekt pakket

5.9 kg (13.0lb)

Utstyrsklassifisering
Punkt

Verdi

Type beskyttelse mot elektrisk støt

Klasse 1

Grad av beskyttelse mot elektrisk
støt

Type BF defibrilleringstestede anvendte deler

Virkemåte

Kontinuerlig

Grad av beskyttelse mot
inntrenging av væsker

IEC 60601-1, underavsnitt 11.6.5 for klasse IPX1 Dryppsikkert
utstyr*

* IPx1 indikerer at enheten er beskyttet mot skadelige effekter av vertikalt fallende vanndråper.

Samsvar
Dette produktet er konstruert for å være i overensstemmelse med følgende standarder:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 No 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 Klasse A Utstrålt og ledningsbåret stråling
IEC 60601-1-8 (Lydalarmer og visuelle alarmer)
ISO 80601-2-55 (Kapnografi)
ISO 80601-2-61 (Pulsoksymetri)
IEC 60601-2-49 Spesielle sikkerhetskrav til multifunksjons pasientovervåkingsutstyr

Elektromagnetisk immunitet
Monitoren kan brukes i det spesifiserte elektromagnetiske miljøet. Brukeren av monitoren bør påse at den
brukes i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

137

Samsvar
Tabell 35 - Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetiske stråling

Emisjonstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp EN 55011

Gruppe 1

Capnostream™20P bruker RF-energi kun for dens
interne funksjoner. Derfor er dens RF-utslipp svært
lave, og vil høyst sannsynlig ikke forårsake
interferens i elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utslipp
EN 55011
Harmoniske emisjoner
IEC 61000-3-2
Spenningsvariasjoner /
flimringsemisjoner
EN 61000-3-3

Klasse A

Monitoren kan brukes i sykehus

Klasse A
Klausul 5

Tabell 36 - Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Immunitetstest

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø –
veiledning

Elektrostatisk utslipp
(ESU)
EN 61000-4-2

±8 kV kontakt
± (2, 4, 8, 15) kV luft

±8 kV kontakt
± (2, 4, 8, 15) kV luft

Gulv må være av tre, betong eller
flisbelagt. Hvis gulvene er dekket med
syntetisk materiale, bør den relative
fuktigheten være minst 30 %. Lav
relativ fuktighet sammen med bruk av
syntetiske materialer kan resultere i
forhøyet elektrostatisk spenning.
Elektrostatisk utladning av forhøyet
spenning kan forårsake en forstyrrelse
i enhetens funksjon.

Elektrisk hurtig
transient/burst
EN 61000-4-4

±2 kV for
strømforsyningslinjer

±2 kV for
strømforsyningslinjer

Hovedstrømtilførselen skal være
tilsvarende et vanlig nærings- eller
sykehusmiljø.

±1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

±1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

± 2 KV for nettstrøm

± 2 KV for nettstrøm

± 500 V, ± 1 kV
differensialmodus

± 500 V, ± 1 kV
differensialmodus

± 500 V, ± 1 kV,
± 2 kV vanlig modus

± 500 V, ± 1 kV,
± 2 kV vanlig modus

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

0 % UT; 0,5 syklus

0 % UT; 1 syklus
(0°)

0 % UT; 1 syklus

70 % UT;
25/30 sykluser
(0°)

70 % UT;
25/30 sykluser

Spenningssvingning
EN 61000-4-5

Spenningsfall, korte
strømavbrudd og
spenningsvariasjoner
på de elektriske
inngangslinjene
EN 61000-4-11
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IEC 60601-1-2
testnivå

Hovedstrømtilførselen skal være
tilsvarende et vanlig nærings- eller
sykehusmiljø.

Hovedstrømtilførselen skal være
tilsvarende et vanlig nærings- eller
sykehusmiljø. Dersom brukeren av
Capnostream™20P trenger
kontinuerlig drift, selv under
strømavbrudd, anbefales det at
monitoren får strøm fra en
avbruddssikker strømkilde (UPS) eller
et batteri.

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

Samsvar

Immunitetstest

IEC 60601-1-2
testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø –
veiledning

Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk
felt
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Strømfrekvensens magnetiske felt bør
være på nivåer som er karakteristisk
for en typisk beliggenhet i et typisk
kommersielt eller sykehusmiljø.

Ledet
RF IEC 61000-4-6

3 Vrms,150 kHz til
80 MHz
6 Vrms, i ISM-bånd
150 kHz og 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(umodulert)

Utstrålt
RF IEC 61000-4-3

Utstrålt RF EM
Felt:
3 V/m 80 MHz til
2,7 GHz

Bærbart og mobilt RF
kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes
nærmere noen del av
Capnostream™20P, inkludert kabler,
enn den anbefalte
adskillelsesavstanden som er kalkulert
ut ifra den ligningen som kan brukes på
senderfrekvensen.
Anbefalte separasjonsavstander:
d= 1,2√𝑃
d= 1.2√𝑃 80 MHz til 800 MHz:
d= 2.3√𝑃 800 MHz til 2,5 GHz:
hvor P står for maksimum
utgangseffekt for senderen i watt (W) i
henhold til senderens produsent, og d
er den anbefalte
separasjonsavstanden i meter (m).2
Feltstyrken fra faste RF-sendere, som
måles i en elektromagnetisk
plassundersøkelse, må være lavere
enn samsvarsnivået i hvert
frekvensområde.ab
Forstyrrelser kan oppstå i nærheten av
utstyr merket med følgende symbol:

3 V/m (umodulert,
rms)

Utstrålt RF
nærhetsfelt:
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

Minste separasjonsavstander for
høyere IMMUNITETSNIVÅ skal
beregnes ved hjelp av følgende formel:

E=

6
𝑑

√𝑃

Der P er maksimum effekt i W, er d
den minste separasjonsavstanden i m
og E er IMMUNITETSTESTNIVÅET i
V/m.
Minste separasjonsavstand er 0,3 m
for nærhetsfelt.
1

UT er vekselstrøms nettstrømspenningen før anvendelse av testnivået.
Ved 80 MHz og 800MHz gjelder den høyeste frekvensrekkevidden.
OBS! Disse veiledningene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra
konstruksjoner, gjenstander og mennesker.
2

a Feltstyrken fra faste sendere, så som basestasjoner for radiotelefoner (mobil-/trådløse) telefoner og landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radio og TVkringkasting kan ikke forutsies teoretisk med høy nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet rundt faste RF-sendere, bør man overveie en elektromagnetisk
inspeksjon av området. Hvis den målte feltstyrken på det stedet hvor Capnostream20P brukes overskrider ovenfor nevnte RF samsvarsnivå, bør Capnostream™20P
observeres for å fastslå normal drift. Hvis man observerer unormal funksjon, kan det bli nødvendig med tiltak så som ny orientering eller omplassering av
Capnostream™20P.
b Over frekvensrekkevidden 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrkene være mindre enn [V1] V/m.
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Samsvar

Monitoren er beregnet på bruk under forhold hvor utstrålte radiofrekvensforstyrrelser reguleres. Kunden eller
brukeren av måleren kan hjelpe til med å forhindre elektromagnetisk forstyrrelse ved å opprettholde
minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og monitoren,
som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr.
Tabell 37 - Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF kommunikasjonsutstyr og monitoren

Taksert maksimum
utgangseffekt av sender
W

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens (m) 1
150 kHz til 80 MHz
d= 1,2√𝑃

80 MHz til 800 MHz
d= 1,2√𝑃

800 MHz til 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

For sendere med en beregnet maksimal utgangseffekt som ikke angis ovenfor, kan anbefalt sikkerhetsavstand d
uttrykt i meter (m) estimeres ved å bruke den ligningen som gjelder for senderens frekvens, der P er senderens
maksimale beregnede utgangseffekt uttrykt i watt (W) i henhold til senderens produsent.
1

Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for den høyeste frekvensrekkevidden.

OBS! Disse veiledningene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra
konstruksjoner, gjenstander og mennesker.
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Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell
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Tillegg 3

Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell
Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell

Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell
H-produkter (for bruk i omgivelser med høy luftfuktighet) er merket med en stjerne (*) i tabellen nedenfor.
Microstream™ forbruksmateriell

Intubert forbruksmateriell
FilterLine™-sett Voksen/Pediatrisk
FilterLine™-sett Voksen/Pediatrisk 100 enheter
FilterLine™ H-sett Voksen/Pediatrisk*

XS04620
010579
XS04624

FilterLine™ H-sett Voksen/Pediatrisk 100 enheter*

010580

FilterLine™ H-sett Spedbarn/Neonatal*
FilterLine™-sett Voksen/Pediatrisk Lang

006324
007768

FilterLine™ H-sett Voksen/Pediatrisk Lang*

007737

FilterLine™ H-sett Spedbarn/Neonatal Lang*

007738

VitaLine™ H-sett Voksen/Pediatrisk*
VitaLine™ H-sett Spedbarn/Neonatal*
Ikke-intuberte forbruksvarer
Smart CapnoLine Plus™ (O2-konnektor)

010787
010807

Smart CapnoLine™ Plus (O2-konnektor) 100 enheter

010209

Smart CapnoLine™ Plus Long (O2-konnektor)
Smart CapnoLine™ Plus Long (O2-konnektor) 100 enheter

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2-slange)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2-slange) 100 enheter

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2 lang (O2-slange)
Smart CapnoLine™ Plus O2 lang (O2-slange) 100 enheter

009826
010341

Smart CapnoLine™ Pediatrisk
Smart CapnoLine™ O2 Pediatrisk (O2-slange)
Smart CapnoLine™ O2 Ped Lang (O2-slange)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2-slange)*
Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2-slange) 100 enheter*

010433
010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2 Lang (O2-slange)*
Smart CapnoLine™ H O2 Pediatrisk (O2-slange)*
Smart CapnoLine™ H O2 Pediatrisk lang (O2-slange)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (O2-konnektor)
Smart CapnoLine Guardian™ (O2-konnektor) 100 enheter

012528
012537

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

009818

141

Microstream™ EtCO2 forbruksmateriell

Microstream™ forbruksmateriell

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2-slange)

012529

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2-slange) 100 enheter

012538

Smart CapnoLine Guardian™ O2 lang (O2-slange)

012530

Smart CapnoLine Guardian™ O2 lang (O2-slange) 100 enheter

012539

Reim med krok og sløyfe

012542

O2/CO2 Nese FilterLine™ Voksen (O2-slange)
O2/CO2 Nese FilterLine™ Voksen (O2-slange) 100 enheter

006912
010304

O2/CO2 Nese FilterLine™ Voksen lang (O2-slange)

007739

O2/CO2 Nese FilterLine™ Voksen lang (O2-slange) 100 enheter

010344

142

Bærbar sengemonitor kapnograf/pulsoksimeter

Capnostream™ Service-passord

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

Tillegg 4

Capnostream™ Service-passord
Capnostream™ Service-passord
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Capnostream™ Service-passord
Dette Service-passordet er: SERV
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