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Ordliste
24-timers klokke

BPM
Brannfarlig
Frekvens

Hjertefrekvens
Kliniker

Overvåkningssystemet viser tid på skjermen ved hjelp av en 24-timers klokke. Formatet er
tt:mm:ss (timer:minutter:sekunder) uten «am» eller «pm». På en 24-timers klokke starter hver dag
kl. 00:00:00 (midnatt). 01:00:00 er 1:00 am, 02:00:00 er 2:00 am, og så videre. 12:00:00 er midt på
dagen (12:00 pm). Klokken fortsetter med 13:00:00 som representerer 1:00 pm og så videre inntil
den når 23:59:59 (1 sekund før midnatt). Klokken starter deretter på nytt ved 00:00:00. Eksempel:
16:30:00 er det samme som 4:30 pm.
Slag per minutt. En standard måleenhet for puls.
Kan antennes og brenner raskt. Noen eksempler på brennbare materialer er bensin, propan og
naturgass.
En måling av vekselstrøm (AC) som angir hvor ofte strømspenningen endrer retning og går
tilbake til sin opprinnelige retning hvert sekund. Måleenheten er hertz (Hz). For egen drift og for
å lade batteriet krever overvåkningssystemet strøm fra en stikkontakt som leverer 100–240 volt
vekselstrøm (VAC) ved en frekvens på 50/60 Hz (hertz). Se også «Spenning».
Antall ganger hjertet slår, vanligvis som en verdi pr. minutt.
Det utdannede helsepersonellet som hjelper deg med å overvåke pasienten og bruke monitoren i
hjemmet ditt. Denne personen kan være legen eller sykepleieren som behandler pasienten, eller et
annet utdannet helsepersonell.
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Oksygenmetning
(metning)
Omgivelseslys

En måling av prosentandelen av oksygen som sirkulerer i blodet til pasienten. Oksygenmetningen
identifiseres også som SpO2 eller %SpO2.
Lyset i pasientsensorens område. Sterke omkringliggende lyskilder, for eksempel lysrør, infrarøde
varmelamper og direkte sollys kan forstyrre ytelsen til en SpO2-sensor.
Omsorgsperson
Personen som ivaretar pasienten og sjekker overvåkningssystemets verdier og plasseringen av
sensoren.
Overvåkningssystem Enheten, beskrevet i denne håndboken for hjemmebruk, som brukes til måling av SpO2 og
pulsfrekvens for en pasient.
Puls (slag per
Pulsfrekvens. En måling av antall ganger hjertet slår per minutt. Pulsfrekvensen kalles også
minutt, BPM) eller
hjertefrekvens, slag per minutt eller BPM.
pulsfrekvens (PR)
Denne funksjonen til NellcorTM-overvåkningssystemer bestemmer om en alarm oppstår dersom
SatSecondsTM
pasientens SpO2-måling faller utenfor det forhåndsinnstilte alarmområdet. Noen ganger faller
en pasients SpO2-måling bare så vidt, eller bare i kort tid, utenfor det forhåndsinnstilte området. I
slike tilfeller trenger nødvendigvis ikke pasienten medisinsk hjelp. SatSecondsTM-funksjonen ser på
slike tilfeller og avgjør om en alarm må opprettes. Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
hjemmepleie. Når pasientens SpO2-måling faller utenfor det forhåndsinnstilte området, opprettes
det uansett en alarm.
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Sensor

Et tilbehør som brukes til å samle inn og sende pasientinformasjon til overvåkningssystemet.
Sensoren måler pasientens pulsfrekvens og mengden av oksygen i blodet og sender denne
informasjonen til overvåkningssystemet.

Sensorsted

Stedet på pasientens kropp hvor sensoren er påført, for eksempel en finger, tå, øreflipp eller panne.

Spenning

En måling av de elektriske egenskapene til en enhet eller strømforsyning. Spenning gjør at
elektrisk strøm strømmer gjennom en ledning, og slik drives en elektronisk enhet. Spenning
kan være DC (likestrøm) eller AC (vekselstrøm). For egen drift eller for å lade batteriet krever
overvåkningssystemet strøm fra en stikkontakt som leverer 100–240 volt vekselstrøm (VAC) ved en
frekvens på 50/60 Hz (hertz). Se også «Frekvens».
En beregning av oksygenmengden i blodet som målt ved hjelp av overvåkningssystemet.

SpO2 (%SpO2)

Støtte 1.800.635.5267
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D

Velkommen

enne håndboken er for omsorgspersonen i
hjemmet eller pasienten som bruker Nellcor™ SpO2pasientovervåkningssystem ved sengen (PM100N).
ADVARSEL – Les hele denne håndboken før
overvåkningssystemet tas i bruk. Denne håndboken
gir viktig informasjon for å unngå skader og for riktig
bruk av overvåkningssystemet.

Hva gjør overvåkningssystemet?
Overvåkningssystemet er beregnet på å måle
pasientens pulsfrekvens, og oksygenmengden
i blodet. Når en måling går under eller over en
forhåndsinnstilt grense, er overvåkningssystemet
utformet for å advare deg ved å avgi en alarm, vise en
indikator og blinke et tall.
Støtte 1.800.635.5267
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5

Sensorkontakt

Av/på-knapp

2

Hurtigveiledning

6

Knott (vri/trykk)

3

Knapp for demping av alarm

7

Overvåkningsskjerm

4

Hjem-knapp

8

Sensor
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Hvorfor du bruker overvåkningssystemet

Hva er din rolle som omsorgsperson?

Nellcor™ SpO2-pasientovervåkningssystem ved
sengen er foreskrevet til hjemmebruk for å la en
pasient eller omsorgsperson overvåke pasientens
SpO2 og pulsfrekvens og gi informasjon som anvist av
klinikeren. Klinikeren kan foreskrive denne enheten
basert på dine medisinske omsorgsbehov.

•• Slå overvåkningssystemet på og av.
•• Feste sensoren.
•• Reagere på alarmer.
•• Kontakte klinikeren når du lurer på noe.

Overvåkningssystemet kan brukes på pasienter i
alle aldre – spedbarn, barn og voksne. Klinikeren
vil foreskrive enheten og den passende NellcorTMsensoren basert på pasientens størrelse og alder.

Støtte 1.800.635.5267
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Hva er klinikerens rolle?
Klinikeren er en kvalifisert helsearbeider som:
•• foreskriver et overvåkningssystem og sensorer til
bruk hjemme
•• stiller inn alarmgrenser og andre innstillinger som er
hensiktsmessige for pasienten
•• instruerer deg i bruken av overvåkningssystemet og
sensorene
•• hjelper deg med å overvåke pasienten og svarer på
eventuelle spørsmål
•• gransker resultatene av overvåkningen og
pasientens tilstand
•• sørger for at overvåkningssystemet fungerer som
det skal
•• følger opp regelmessig for å sikre at
overvåkningssystemet oppfyller pasientens behov
Støtte 1.800.635.5267
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Kontakt klinikeren hvis du har spørsmål om
informasjonen i denne håndboken.

Før bruk av overvåkningssystemet i hjemmet
eller på reise
Klinikeren vil avgjøre om du kan reise med
overvåkningssystemet.
For å bruke overvåkningssystemet i hjemmet eller
noe annet sted, sørg for at du har tilgang til en
stikkontakt for drift av overvåkningssystemet eller
lading av batteriet. Stikkontakten må være jordet og
må gi den nødvendige spenningen og frekvensen
(100–240 VAC, 50/60 Hz, 45 VA). Sjekk med klinikeren
om du er usikker.
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Hvis du må oppbevare overvåkningssystemet

Forsiktig – Ikke koble overvåkningssystemet til en
stikkontakt som styres av en veggbryter. Utilsiktet
bruk av veggbryteren kan avbryte strømmen til
overvåkningssystemet. Enn videre, hvis bryteren slås
av, vil systemet kjøre på batteristrøm og vil ikke forbli
ladet.

Hvis du må oppbevare overvåkningssystemet, kan du
oppbevare det på et rent og tørt sted hjemme.

Gjenvinning og kassering
Lokale og regionale forskrifter regulerer resirkulering
eller kassering av overvåkningssystemets
komponenter og tilbehør. Klinikeren vil indikere om
du må kvitte deg med noen produkter knyttet til
overvåkningssystemet, og gi instruksjoner om hvordan
du gjør det. Kontakt klinikeren om du er usikker.

Hvis klinikeren angir at du må ta med deg
overvåkningssystemet når du reiser, kan du bruke
det på batteri på reisemålet eller hvor som helst
en passende stikkontakt er tilgjengelig. Når du
reiser med fly, må du kontrollere at flyet har et
fullstendig trykksatt bagasjerom. Hvis det har det,
kan du pakke overvåkningssystemet i bagasjen til
oppbevaring i bagasjerommet. Hvis bagasjerommet
ikke er fullstendig trykksatt, kan du pakke
overvåkningssystemet som håndbagasje.

Støtte 1.800.635.5267
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Sikkerhetsinformasjon

Fordeler ved bruk av enheten

riktig. Feilaktig bruk kan føre til elektrisk støt.
Feilaktig bruk inkluderer, men er ikke begrenset
til: bruk av et inkompatibelt batteri, drift med
batteridekselet fjernet, sølt væske på enheten,
synlige ledninger på grunn av ødelagte kabler,
eller bruk av et strømuttak som ikke oppfyller
enhetens krav. Elektrisk utstyr er utsatt for elektrisk
interferens fra elektriske enheter. Vær oppmerksom
på enheter som kan påvirke overvåkningssystemet.
Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:
mobiltelefoner, radiosendere, motorer, telefoner,
lamper, elektrokirurgiske enheter, defibrillatorer og
andre enheter. Hvis du er usikker på hvordan du skal
unngå kilder med elektrisk interferens, ta kontakt
med legen.

Bruk av enheten i hjemmepleieovervåkning, når
foreskrevet av en kliniker, kan gi raskere varsling av
skiftende fysiske symptomer for å muliggjøre raskere
intervensjoner.

Risikoer ved bruk av enheten
•• Overvåkningssystemet inneholder elektriske
komponenter. Denne enheten skal ikke brukes i
nærheten av brennbare stoffer. I sjeldne tilfeller kan
det oppstå eksplosjon eller brann når enheten blir
utsatt for åpen ild eller varmeelementer.
•• Overvåkningssystemet bruker elektrisitet og
elektriske komponenter. Disse komponentene har
minimal mulighet for elektrisk støt når de brukes
Støtte 1.800.635.5267
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•• Overvåkningssystemets skjerm inneholder giftige
kjemikalier. Disse kjemikaliene berører ikke
pasienten eller omsorgspersonen med mindre
skjermen er ødelagt. Ikke berør en knust skjerm da
dette vil resultere i kontakt med giftige kjemikalier.

og enkelte lyse omgivelsesforhold. I tillegg kan
enhetens skjerm være vanskelig å lese i sterkt lys.
•• Overvåkningssystemet skal brukes med en
kompatibel, foreskrevet sensor. I noen tilfeller vil
kanskje ikke sensoren fungere skikkelig hvis den
er skadet, hvis sensortilkoblingen mislykkes, hvis
sensoren faller av pasienten eller hvis pasienten
beveger seg for mye. Noen pasienter kan oppleve
hudirritasjon på sensorens festested dersom
sensoren ikke flyttes jevnlig.

•• Overvåkningssystemet skal plasseres ved siden av
pasienten på et solid underlag. Enheten skal holdes
sikkert under transport og plasseres sikkert under
bruk. Skade på pasienten eller omsorgspersonen
eller skade på enheten kan oppstå hvis enheten
faller.

•• Overvåkningssystemet kan kjøres på batteri. Det
avgis en alarm dersom batteriet når et lavt nivå.
Overvåkningssystemet vil slå seg av ved fullstendig
mangel på batteristrøm.

•• Overvåkningssystemet har blitt testet for å beherske
en rekke miljøer. Under ekstreme forhold kan det
hende at enheten ikke fungerer skikkelig. Disse
forholdene inkluderer, men er ikke begrenset
til: ekstreme temperaturer, høy varmeutvikling

Støtte 1.800.635.5267
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•• Alarmer oppstår når pasientens målinger av SpO2
eller pulsfrekvens er utenfor det forhåndsinnstilte
området stilt inn av klinikeren. Du vil kanskje
ikke høre en lydalarm på grunn av sviktende
høyttaler, fordi brukeren senker lydstyrken til
under hørenivå, eller etter at brukeren har valgt
lyddempingsfunksjonen. Lytt etter lydtoner som
oppstår når du slår på overvåkningssystemet for å
sjekke at høyttaleren fungerer som den skal.

Merk: Vær forsiktig når du skal koble
overvåkningssystemet til et uttak som er koblet til
en lysbryter. Hvis lysbryteren slås av, vil systemet
kjøre på batteristrøm og vil ikke forbli ladet.
•• Systemet overvåker pasientens målte SpO2
og pulsfrekvens. Visse pasienttilstander kan
ha innvirkning på enhetens evne til å måle
pasientens SpO2 og pulsfrekvens. Disse tilstandene
inkluderer, men er ikke begrenset til: dysfunksjonell
hemoglobin, arterielle fargestoffer, lav perfusjon
eller mørkt pigmentert hud. Hvis du er usikker på
om noen av disse gjelder deg, kontakt klinikeren.

•• Service på enheten skal kun utføres av autorisert
servicepersonell. Det eksisterer ingen deler
brukeren kan utføre service på. Forsøk på å utføre
service på enheten hjemme kan føre til at enheten
ikke fungerer som den skal.

•• Kabler forbinder sensoren til overvåkningssystemet.
Kabler forbinder også overvåkningssystemet til
stikkontakten. Sørg for å plassere alle kablene
hensiktsmessig for å redusere risikoen for kvelning
eller snubling.
Støtte 1.800.635.5267
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Enheten er utstyrt med egenskaper som gjør det
mulig å utføre spesielle funksjoner som er til fordel for
pasienten. Det er imidlertid visse ting du må være klar
over når du bruker enheten, for å få fullt utbytte av
den.

ADVARSLER– Hva du må gjøre
for å unngå alvorlig skade

ADVARSEL – Les hele denne håndboken for
hjemmebruk før du bruker overvåkningssystemet.
Denne håndboken gir viktig informasjon for å unngå
skader og for riktig bruk av overvåkningssystemet.

Sikkerhetssymboler
ADVARSEL

ADVARSEL – Kontakt klinikeren når du hører en alarm.
Pasienten kan trenge umiddelbar medisinsk assistanse.

Varsler deg om en situasjon som, hvis den
ikke unngås, kan resultere i dødsfall eller
alvorlig personskade.

ADVARSEL – Ikke bruk overvåkningssystemet rundt
brannfarlige stoffer. Dette kan forårsake en eksplosjon
eller brann.

Forsiktig
Varsler deg om en situasjon som, hvis den
ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat
skade på brukeren eller pasienten eller skade
på utstyret eller annen eiendom.
Støtte 1.800.635.5267
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ADVARSEL – Unngå å la kablene være løse, da dette
kan føre til snubling eller kvelning.

ADVARSEL – Bruk aldri et annet batteri enn det som
følger med overvåkningssystemet. Batterier som ikke
er kompatible, kan føre til elektrisk støt.

ADVARSEL – Overvåkningssystemet må ikke
plasseres på noe sted der det kan falle på pasienten.
Dette kan føre til pasientskade eller skade på
overvåkningssystemet.

ADVARSEL – Du må ikke senke overvåkningssystemet
eller foreskrevet sensor i væske, og eller ikke påføre
væske. Dette kan føre til elektrisk støt.

ADVARSEL – Ikke løft eller bær overvåkningssystemet
etter sensoren eller sensorkabelen. Dette kan føre til
at sensoren kobles fra og at overvåkningssystemet
faller, noe som kan føre til skade på pasienten
eller omsorgspersonen eller skade på
overvåkningssystemet.

ADVARSEL – Ikke klem sensorkabelen eller
strømkabelen, da dette kan skade kabelen. Skadede
kabler kan påvirke målenøyaktigheten og øker risikoen
for elektrisk støt.
ADVARSEL – Aldri rengjør overvåkningssystemet uten
å ha koblet det fra. Hvis du lar enheten være koblet til
strømuttaket, kan det føre til elektrisk støt.

ADVARSEL – Hold overvåkningssystemet utilgjengelig
for barn og kjæledyr for å unngå ulykker som kvelning
eller skade fra en fallende overvåkningsenhet.

ADVARSEL – Ikke berør LCD-skjermen dersom den er
ødelagt. Skjermen inneholder giftige kjemikalier som
kan være farlige for helsen din.
Støtte 1.800.635.5267
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ADVARSEL – Et overvåkningssystem eller en sensor
med tegn på skade må ikke brukes. Bruk av et
skadet overvåkningssystem eller sensor kan føre til
feilmålinger.

•• Påføring av sensoren ved bruk av tape eller annet
klebemiddel

ADVARSEL – Bruk aldri andre tilbehør enn de som er
foreskrevet av klinikeren. Bruk av inkompatibelt tilbehør
kan føre til feilmålinger eller økt elektromagnetisk
interferens på overvåkningssystemet eller fra
overvåkningssystemet på andre elektroniske enheter.

Rådfør deg med klinikeren dersom du er usikker på
riktig bruk av sensoren.

•• Etterlating av sensoren på ett sted i lengre tid enn
anbefalt

ADVARSEL – Engangssensorer må ikke brukes flere
ganger. Dette kan føre til feilmålinger. Rådfør deg med
klinikeren hvis du er usikker på om den foreskrevne
sensoren kun er til engangsbruk.

ADVARSEL – Unngå feil påføring eller bruk av
sensoren. Feilaktig bruk kan føre til vevsskade eller
unøyaktige målinger. Eksempler på feil påføring
inkluderer, men er ikke begrenset til:

ADVARSEL – Visse fysiske tilstander kan ha innvirkning
på beregningen av SpO2 og pulsfrekvens. Disse
tilstandene inkluderer, men er ikke begrenset til:
dysfunksjonell hemoglobin, arterielle fargestoffer, lav
perfusjon og mørkt pigmentert hud. Hvis du er usikker
på om noen av disse tilstandene gjelder deg, kontakt
legen.

•• Påføring av sensoren for stramt (for mye press)
•• Vikling av sensoren med et annet materiale
Støtte 1.800.635.5267
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ADVARSEL – Unngå å bruke overvåkningssystemet
i situasjoner med mye pasientbevegelse,
sensorpåføringsfeil og visse sterke lysforhold, da disse
forholdene kan påvirke pulsoksymeterverdiene og
pulssignalet.

Forsiktighetsregler – Hva du må
gjøre for å unngå annen skade
Forsiktig – Ikke bruk eller oppbevar overvåkningssystemet under andre forhold enn de som er oppført
her. Bruk eller oppbevaring av overvåkningssystemet
under andre enn de oppførte forholdene kan føre til at
overvåkningssystemet svikter.

•• I sterke lysforhold dekk til (ikke pakk inn)
sensorstedet med materiale som blokkerer lyset.
ADVARSEL – Ikke utfør service på
overvåkningssystemet på noen annen måte enn den
anbefalte rengjøringsmåten, da dette kan forårsake
skade på overvåkningssystemet eller gi unøyaktige
målinger. Kun kvalifisert personale skal ha tilgang
interne komponenter uansett grunn. Kontakt
klinikeren hvis det er noe du lurer på.

Transport og
oppbevaring

Drift

Temperatur

-20 ºC til 60 ºC,
(-4 ºF til 140 ºF)

5 ºC til 40 ºC
(41 ºF til 104 ºF)

Atmosfærisk
trykk

50 kPa til 106 kPa
(14,7 in. Hg
til 31,3 in. Hg)

58 kPa til 103 kPa
(17,1 in. Hg
til 30,4 in. Hg)

Relativ
luftfuktighet

Støtte 1.800.635.5267
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Forsiktig – Overvåkningssystemet kan brukes på
batteri. Overvåkningssystemet vil avgi hørbar og synlig
alarm når batteriet har lite strøm. Varigheten på Lavt
batterinivå-alarmen kan bli kortere i løpet av batteriets
levetid. Når batteriet er tomt, vil overvåkningssystemet
slå seg av og ikke lenger måle SpO2 og pulsfrekvens.

Forsiktig – Ikke dekk til / blokker høyttalerhullene
eller demp eller senk lydstyrken på lydalarmen. Dette
kan redusere sikkerheten til overvåkningssystemet da
alarmene kanskje ikke blir hørt.
Forsiktig – Ikke senk det justerbare alarmnivået under
pasientens eller omsorgspersonens hørenivå. Det
å senke alarmvolumet kan redusere sikkerheten til
overvåkningssystemet da alarmene kanskje ikke blir
hørt.

Forsiktig – Ikke koble overvåkningssystemet til et
strømuttak som styres av en veggbryter. Utilsiktet
bruk av veggbryteren kan avbryte strømmen til
overvåkningssystemet. Enn videre, hvis bryteren slås
av, vil systemet kjøre på batteristrøm og vil ikke forbli
ladet.

•• For å sjekke at høyttalerne fungerer som de
skal, lytt etter lydsignaler som oppstår når
du slår på overvåkningssystemet (se «Slå på
overvåkningssystemet» på side 26).

Støtte 1.800.635.5267
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Forsiktig – Ikke dekk til overvåkningssystemet, da
dette kan føre til høy varmeutvikling.
Forsiktig – Unngå mulig interferens fra kilder
til elektromagnetisk interferens slik som, men
ikke begrenset til: mobiltelefoner, radiosendere,
motorer, telefoner, lamper, elektrokirurgiske enheter,
defibrillatorer og andre enheter. Interferens kan
forårsake feilmålinger. Hvis du er usikker på om
enheten fungerer skikkelig, kontakt klinikeren.

Støtte 1.800.635.5267
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3

U

Klargjøring før bruk av overvåkningssystemet
Delene på overvåkningssystemet

tfør trinnene nedenfor for å klargjøre
overvåkningssystemet for bruk på pasienten:

•• Identifiser hvilke deler overvåkningssystemet består
av
•• Velg et sted for monitoren nær en stikkontakt
•• Fest en sensor til overvåkningssystemet og til
pasienten
•• Slå på overvåkningssystemet
•• Kontroller at systemet fungerer
•• Slå av overvåkningssystemet
1
2
3
4

Støtte 1.800.635.5267
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Sensorkontakt
Hurtigveiledning
Knapp for demping av alarm
Hjem-knapp

5
6
7
8

Av/på-knapp
Knott (vri/trykk)
Overvåkningsskjerm
Sensor
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Ekstra kontakter

1

1

Servicekontakt (skal kun brukes når du har fått beskjed om
det av klinikeren)

Støtte 1.800.635.5267
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Vekselstrømkontakt
Kommunikasjonsport (skal kun brukes når du har fått beskjed
om det av klinikeren)
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Bruke knappene og knotten

Knott: Vri knotten for å markere valg på skjermen
eller for å øke eller redusere en verdi i en meny.
Deretter trykker du på knotten for å foreta eller
bekrefte et valg.

Knapp for demping av alarm: Trykk én
gang for å slå av alarmlyden midlertidig.
Hjem-knapp: Trykk én gang for å vise
Alternativer-menyen. Når en meny vises,
trykker du én gang for å gå tilbake til
hovedskjermen.
Av/på-knapp: Trykk og hold inne for å slå
overvåkningssystemet av eller på.

Støtte 1.800.635.5267
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Velge vekselstrøm eller batteristrøm

•• For å bruke vekselstrøm: Plugg den ene enden
av strømledningen (følger med) inn på baksiden av
overvåkningssystemet (innringet på bildet). Plugg
den andre enden av ledningen i en stikkontakt.
Se etter vekselstrøms- og batteriladeindikatorene
på frontpanelet, som indikerer at
overvåkningssystemet mottar strøm.
•• For å bruke batteristrøm: Koble strømledningen
fra stikkontakten og (eventuelt) baksiden av
overvåkningssystemet.
Når du slår på overvåkningssystemet, se etter et
grønt batteriikon på skjermen, som indikerer at
overvåkningssystemet drives på batteri.
Støtte 1.800.635.5267
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Koble sensoren til overvåkningssystemet

3. Lukk låsen over sensorkontakten. Påse at låsen er
helt lukket.

1. Sett skjøteledningens kontakt godt inn i
SpO2-kontakten på overvåkningssystemet.
Kontakten passer kun i én retning.

Feste sensoren til pasienten
Fest den foreskrevne sensoren på et passende sted på
pasienten (for eksempel på finger, panne eller fot), som
anvist av klinikeren.

2. Åpne den gjennomsiktige plastlåsen på
skjøteledningen og sett sensorkontakten godt inn.
Kontakten passer kun i én retning.

Støtte 1.800.635.5267
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Slå på overvåkningssystemet

Hvis du ikke hører tonene eller ser en skjerm som
likner på eksempelet (tallene kan være forskjellige),
skal du kontrollere at sensoren er festet til pasienten
og til overvåkningssystemet.

Trykk på og hold inne av/på-knappen i ca. 1 sekund.
Av/på-knappen, Hjem-knappen og knappen for
demping av alarm lyser for å indikere at
overvåkningssystemet er på.

Se på skjermen for å se om den viser verdier for
oksygenmetning (%SpO2) og pulsfrekvens (PR) i
området definert av klinikeren som passende for
pasienten (alarmer skal ikke være utløst).

Lytt etter en serie på tre stigende toner etterfulgt av en
høyere tone noen sekunder senere. Dette er en test av
alarmlyden.

Hvis du er usikker på riktige verdier for
oksygenmetning og pulsfrekvens, ta kontakt med
klinikeren.

Overvåkningssystemets hovedskjerm vises, noe som
indikerer at systemet er klart til bruk.

Støtte 1.800.635.5267
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Slå av overvåkningssystemet
Trykk på og hold inne av/på-knappen i ca. 3 sekunder.

Skjermen og knapplysene slås av for å indikere at
overvåkningssystemet har slått seg av.

Støtte 1.800.635.5267
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4

M

Overvåke pasienten

ens pasienten overvåkes, må du utføre følgende
oppgaver:

•• Vite hvordan hovedskjermbildet ser ut under
normale forhold
•• Identifisere og reagere på alarmer
•• Identifisere og redusere signalforstyrrelser
•• Sjekke batteristatusen (hvis du bruker
overvåkningssystemet på batteristrøm)
•• Endre innstillingene på overvåkningssystemet, for
eksempel lys- og lydstyrke, om ønskelig
•• Vise alarminnstillingene om ønskelig

Støtte 1.800.635.5267
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Identifisere komponenter på hovedskjermen
1. Klokkeslett (timer:minutter:sekunder i
24-timersformat)
2. Batterinivå
3. Meldingsområde
4. Gjeldende prosentverdi for SpO2 (oksygen)
5. Pulsindikator (lysende linje)
6. Gjeldende pulsfrekvens (slag per minutt, BPM)
7. Indikator for hjemmepleiemodus
8. Ikon for Alternativer-meny

Støtte 1.800.635.5267
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Hvis sensoren løsner fra pasienten
Hvis sensoren har løsnet fra pasienten, vises
skjermbildet til høyre. Fest sensoren på nytt.
Kontakt klinikeren hvis du har problemer.

Hvis sensoren kobles fra
overvåkningssystemet
Hvis sensoren kobles fra overvåkningssystemet, vises
skjermbildet til høyre.
Sett sensorkoblingen godt inn i kontakten på
fremsiden av overvåkningssystemet.
Kontakt klinikeren hvis du har problemer.

Støtte 1.800.635.5267
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Hvis det oppstår en pulsfrekvensalarm
Hvis det oppstår en høy eller lav pulsfrekvens, vil du
se en gul bakgrunn på pulsfrekvensverdien og en
melding nederst på skjermen. Du vil høre en alarm.
ADVARSEL – Hvis det oppstår en pulsfrekvensalarm,
kan pasienten ha behov for medisinsk behandling.
Kontakt klinikeren umiddelbart.

Hvis det oppstår en SpO2-alarm
Hvis det oppstår en høy eller lav SpO2-verdi, vil du
se en gul bakgrunn på SpO2-verdien og en melding
nederst på skjermen. Du vil høre en alarm.
ADVARSEL – Hvis det oppstår en SpO2-alarm, kan
pasienten ha behov for medisinsk behandling. Kontakt
klinikeren umiddelbart.
Støtte 1.800.635.5267
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Dempe en alarmtone

Hvis det oppstår signalforstyrrelse

Demp en alarm midlertidig ved å trykke på
alarmdempingsknappen.

Hvis overvåkningssystemet ikke mottar et sterkt signal
fra sensoren, vil du se symbolet for signalforstyrrelse.

Symbolet for dempet alarm vises på skjermen.

1. Be pasienten om å holde seg i ro.
2. Slå av elektronisk utstyr i nærheten.
ADVARSEL – Hvis forstyrrelsessymbolet fortsatt
vises på sidelinjen, kontakter du klinikeren.
Overvåkningssystemet fungerer kanskje ikke ordentlig.

Støtte 1.800.635.5267
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Ved bruk av overvåkningssystemet på
batteristrøm

Kritisk lavt batterinivå
Meldingen «Kritisk lavt batterinivå» vises og du vil
høre en alarm.

Når overvåkningssystemet drives av eget batteri (ikke
koblet til et strømuttak), indikeres batteristatusen med
følgende symboler:

ADVARSEL – Ved kritisk lavt batterinivå må du
koble til strømledningen med en gang. Hvis
ledningen ikke er tilkoblet, kan ikke batteriet lades
opp, og overvåkningssystemet slås av.

Batteri OK
Færre linjer angir mindre gjenstående kapasitet.
Lavt batterinivå
Meldingen «Lavt batterinivå» vises og du vil høre
en alarm.
ADVARSEL – Ved lavt batterinivå plugg inn
strømledningen i løpet av 15 minutter for å unngå
at overvåkningssystemet slås av.
Merk: Varigheten på Lavt batterinivå-alarmen kan
bli kortere i løpet av batteriets levetid.
Støtte 1.800.635.5267
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Justere volum

3. Vri på knappen for å utheve voluminnstillingen
som du vil endre (alarm eller puls).

Du kan justere volumet på alarmer og pulstonen som
følger:

4. Trykk på knappen. Voluminnstillingen er uthevet med
gult på svart, noe som indikerer at den kan endres.

1. Trykk på Hjem-knappen for å vise
Alternativ-menyen. Volum er uthevet.

5. Vri på knappen for å justere volumet. Linjer som
øker i størrelse fra venstre mot høyre indikerer
økende volum.

2. Trykk på knappen for å velge volum.
Volumskjermen vises.

6. Trykk på knappen for å lagre justeringen.
Innstillingsfargen går tilbake til hvitt på blått.
7. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til
hovedskjermen.

Støtte 1.800.635.5267
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Justere lysstyrke

4. Trykk på knappen igjen. Lysstyrkeinnstillingen er
uthevet med gult på svart, noe som indikerer at
den kan endres.

Du kan justere skjermens lysstyrke som følger:
1. Trykk på Hjem-knappen for å vise
Alternativ-menyen.

5. Vri på knappen for å justere lysstyrken. Linjer som
øker i størrelse fra venstre mot høyre indikerer
økende lysstyrke.
6. Trykk på knappen for å lagre lysstyrkejusteringen.
Innstillingsfargen går tilbake til hvitt på blått.

2. Vri på knappen til Lysstyrke er uthevet.
3. Trykk på knappen. Lysstyrkeskjermen vises.

Støtte 1.800.635.5267

7. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til
hovedskjermen.
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Vise klinikerens alarminnstillinger

3. Trykk på knappen. Skjermbildet Gå igjennom
alarminnstillinger vises.

Du kan vise innstillingene som bestemmer når en
alarm utløses for pasienten. Klinikeren stiller inn disse
verdiene basert på pasientens behov. Du kan vise
innstillingene, men du kan ikke endre dem.

Du vil se grensene som klinikeren har angitt for
høye og lave verdier for oksygen (SpO2) og
pulsfrekvens (PR). Merk: SatSeconds™-verdien har
ingen effekt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
for hjemmepleie.

1. Trykk på Hjem-knappen for å vise
Alternativ-menyen.

2. Vri på knappen til Gå igjennom alarminnstillinger
er uthevet.
Støtte 1.800.635.5267
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4. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til
hovedskjermen.

Støtte 1.800.635.5267
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5 Skifte ut sensoren

L

Eksempler på plassering av sensor

egen kan hjelpe deg med å bestemme når
sensoren må skiftes ut eller plasseres et annet sted
på pasienten. Se etter følgende når en sensor har vært
festet til pasienten i en viss tid:
•• Pasienten utvikler tørr, rød eller sår hud under
sensoren.
ADVARSEL – Ved hudirritasjon endre plasseringen
av sensoren umiddelbart for å forhindre ytterligere
skade på huden, og ta kontakt med legen.
•• Klebemiddelet på sensoren kleber dårlig.
•• Sensoren faller lett av eller faller av rett etter at den
er festet til pasienten.

Støtte 1.800.635.5267
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Sensorinformasjon
Noen av sensorene leveres i sterile pakker, mens andre
ikke gjør det. Kontakt klinikeren hvis du har spørsmål
om sensorene du bruker på pasienten.

Støtte 1.800.635.5267

39

Håndbok for hjemmebruk av PM100N

6

Rengjøre overvåkningssystemet og sensoren

ADVARSEL – Hvis det er noen form for væskesøl
på overvåkningssystemet, rengjør og tørk
overvåkningssystemet umiddelbart for å forhindre
driftsavbrudd. Hvis det er en substans på skjermen
som gjør den vanskelig å lese av, rengjør skjermen slik
at alle tall og indikatorer er lette å se.
Du kan også rengjøre overvåkningssystemet etter
behov for å fjerne støv eller flekker.
Hvis legen inkluderer desinfeksjonsinstruksjoner
som en del av din resept, må du følge alle disse
instruksjonene.

Støtte 1.800.635.5267
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Rengjøre overvåkningssystemet

3. Tørk forsiktig av alle overflatene på
overvåkningssystemet.

Bruk en av følgende for å rengjøre
overvåkningssystemet:

4. La overvåkningssystemet tørke.

•• En myk klut fuktet med springvann,
isopropylalkohol eller en 10 % blekemiddelløsning
(spør legen)
•• En våtserviett (spør legen)
1. Fjern sensoren fra pasienten og slå av
overvåkningssystemet.
2. Fukt en myk klut med springvann, isopropylalkohol
eller en 10 % blekemiddelløsning. Spør legen
hvis du ikke er sikker på hvordan løsningen skal
tilberedes. Hvis kluten blir for våt, starter du om
igjen med en tørr klut.
Du kan også bruke en våtserviett (spør legen hva
som anbefales).
Støtte 1.800.635.5267

ADVARSEL – Væske må ikke sprayes, helles eller søles
på overvåkningssystemet, dets tilbehør, kontakter,
brytere eller chassisåpninger, da dette kan føre til
skade på overvåkningssystemet.
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Desinfisere overvåkningssystemet og
sensoren

Rengjøre sensoren

Se instruksjonene gitt av legen din.

Hvis sensoren er gjenbrukbar, vil legen gi instruksjoner
om hvordan du rengjør den og hvor ofte den må
rengjøres.
Hvis sensoren er en engangssensor, må den skiftes ut
og kastes regelmessig, som anvist av legen.

Støtte 1.800.635.5267
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7

D

Tilbehør

et finnes tilbehør til overvåkningssystemet. Spør
klinikeren om det er tilgjengelig for ditt bruk.

•• 10-timers eller 15-timers batteri – Gir lengre bruk av
overvåkningssystemet før opplading. Det standard
overvåkningssystemet leveres med et 5-timers
batteri.
•• Bæreveske – Gjør det lettere å transportere
overvåkingssystemet.

Støtte 1.800.635.5267
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8

S

Symboler

ymbolene som vises på etikettene festet på
overvåkingssystemet, beskrives i dette kapittelet.

Symbol

Symbol

Verdi for inntrengingsbeskyttelse (IP):
Beskyttet mot tilgang til farlige deler av
en finger eller et solid objekt større enn
12,5 mm i størrelse. Beskyttet mot fallende
vanndråper med enheten vippet opptil 15
grader fra normal posisjon.

Beskrivelse
Reseptpliktig utstyr
Bruksanvisningen må leses før bruk

UL-klassifisert (testet av Underwriters
Laboratories iht. spesifikke krav for USA og
Canada)

Riktig avhending for elektrisk og elektronisk
utstyr

CE-merke – godkjent for salg og bruk i
Europa

Elektrisk utstyr i klasse II

Støtte 1.800.635.5267
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EU-representant
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Symbol

Beskrivelse
Referansekode (artikkelnummer)
Produsent
Serienummer
Produksjonsdato

Støtte 1.800.635.5267
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Indeks
A

F

M

advarsler 15-18
alarmer 31-32
alarminnstillinger, visning
36–37
atmosfæretrykk, drift 18
av/på-knapp 8, 21, 23, 26

forsiktighetsregler 18-20
fuktighet, drift 18

miljøbetingelser 13, 18

G

omsorgspersonens rolle 9
oppbevaring 11, 18
oppsett 21-27
overvåkningssystemets
deler 8, 21

B
batteristatus 29, 33
batteristrøm 24
beskrivelse av
overvåkningssystemet 8,
21–22
BPM (slag per minutt;
pulsfrekvens) 5, 6, 29

D
desinfisering 40, 42
driftsmiljø 13, 18
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