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Oridion Medical 1987 Ltd.
(„Oridion Medical”) - Gwarancja
na monitory Oridion
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA dotyczy wszelkich
monitorów pacjenta wyprodukowanych przez firmę Oridion Medical
1987 Ltd. („Oridion”), („Produkty”). Z zastrzeżeniem zawartych w
niniejszym dokumencie ograniczeń, firma Oridion udziela gwarancji na
Produkty dostarczone przez firmę Oridion lub jej autoryzowanego
dystrybutora obowiązującej przez 2 (dwa) lata od daty dostawy, jednak
nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji. Firma Oridion gwarantuje,
że Produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych oraz że
będą zasadniczo zgodne z opublikowanymi przez firmę Oridion
specyfikacjami dotyczącymi odpowiednich Produktów, a
obowiązującymi w czasie ich wyprodukowania. Niniejsza ograniczona
gwarancja nie obejmuje: (i) Produktów zakupionych od
nieautoryzowanych stron trzecich; (ii) Produktów niewłaściwie
użytkowanych, obsługiwanych, powypadkowych, przerabianych,
zaniedbanych, naprawianych lub instalowanych bez pozwolenia;
(iii) Produktów, które były wykorzystywane z dodatkowymi materiałami
eksploatacyjnymi innymi niż produkty należącej do firmy Oridion
marki FilterLine®. Ponadto niniejsza ograniczona gwarancja nie ma
zastosowania w przypadku wykorzystania Produktów w zastosowaniach
lub środowisku nieprzewidzianych w specyfikacjach firmy Oridion lub w
przypadku dowolnego działania, błędu, zaniedbania lub zaniechania
działania ze strony Klienta. Firma Oridion, według swego uznania,
wymieni lub naprawi uszkodzone Produkty. Klient nie może zwracać
produktów, nie uzyskawszy uprzednio numeru upoważnienia do zwrotu
materiałów od firmy Oridion lub jednego z jej autoryzowanych centrów
serwisowych oraz bez kopii faktury na zakup produktów.
W przypadku rozbieżności między wersją angielską i tłumaczeniem
niniejszej gwarancji i zastrzeżenia, wersja angielska ma moc
rozstrzygającą.
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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.

In case of discrepancy between the English and translated version of
this warranty, the English version shall prevail.
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Rozdział 1

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Ostrzeżenia
Symbole

Aby poprawnie i w sposób bezpieczny używać kapnografu, należy
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz wskazówkami
dotyczącymi stosowania czujników elementów eksploatacyjnych
Microstream EtCO2. Przed użyciem monitora konieczne jest pełne
zrozumienie i ścisłe przestrzeganie tych instrukcji, ostrzeżeń (tłusty
druk) i specyfikacji.

Ostrzeżenia
Ogólne
OSTRZEŻENIE: W przypadku braku pewności co do dokładności
pomiarów należy sprawdzić objawy czynności
życiowych pacjenta w inny sposób i upewnić się,
czy monitor pracuje prawidłowo.
OSTRZEŻENIE: W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi
nie należy umieszczać monitora w pozycji, która
mogłaby spowodować, że monitor spadnie na
pacjenta.
OSTRZEŻENIE: Aby nie dopuścić do zaplątania pacjenta lub jego
uduszenia, należy bezpiecznie poprowadzić
przewody (przewód FilterLine).
OSTRZEŻENIE: Nie wolno podnosić monitora za przewód
FilterLine, gdyż monitor może ulec odłączeniu i
w rezultacie spaść na pacjenta.
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OSTRZEŻENIE: Monitor nie może przylegać do innych urządzeń,
ani stać na lub pod nimi, gdy jest używany. Jeśli
jednak taka konfiguracja jest niezbędna, należy
monitor poddać obserwacji w celu weryfikacji
poprawnego działania w ustawieniu, w jakim
będzie używany.
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora i
uchronić go przed uszkodzeniem, należy dbać,
aby monitor nie uległ zamoczeniu, takiemu jak w
wyniku działania deszczu.
OSTRZEŻENIE: Odczyty CO2 i częstość oddechu mogą zostać
zaburzone przez niektóre warunki otoczenia oraz
pewne stany pacjenta.
OSTRZEŻENIE: Podłączenie do monitora jest wykonywane tylko
na polecenie lekarza i wymagane jest, by monitor
był obsługiwany przez wykwalifikowany personel
medyczny.
OSTRZEŻENIE: Nie udziela się zgody na żadne modyfikacje
urządzeń.
OSTRZEŻENIE: W przypadku niewykonania kalibracji zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami serwisowymi monitor
może być niewłaściwie skalibrowany.
Niewłaściwie skalibrowany monitor może
podawać nieprawidłowe wyniki.
Uwaga: Monitor można wykorzystywać wyłącznie do badania
jednego pacjenta.
Uwaga: Aby urządzenie wypełniało warunki swego zasadniczego
działania, niezbędne jest precyzyjne wyświetlanie
następujących parametrów: poziomów dwutlenku węgla
w wydychanych gazach (CO2) i częstości oddechu.
Uwaga: Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat Blockage!!
(Blokada!!), co wskazuje na zablokowanie przewodu
FilterLine, pompa CO2 monitora zostanie automatycznie
odcięta do chwili zastąpienia przewodu FilterLine nowym
przewodem. Próbka gazów oddechowych pacjenta nie
będzie pobierana do monitora przy wyłączonej pompie.
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Ostrzeżenia

Należy wykonać instrukcje podane w rozdziale
Rozwiązywanie problemów w tym podręczniku: Najpierw
należy odłączyć przewód FilterLine i podłączyć go
ponownie. Jeśli komunikat o blokadzie jest nadal
wyświetlany, należy odłączyć i wymienić przewód
FilterLine. Po podłączeniu nowego przewodu FilterLine
do monitora kieszonkowego pompa automatycznie
podejmie pracę.
Uwaga: W przypadku wykorzystywania urządzenia podczas
transportu wymagane jest stosowanie obudowy
ochronnej.
Uwaga: W miejscach wysoko położonych wartości EtCO 2 mogą
być niższe niż wartości uzyskiwane na poziomie morza.
Jest to zgodne z prawem ciśnień cząstkowych Daltona.
Podczas stosowania monitora na dużych wysokościach
zaleca się rozważenie odpowiedniego skorygowania
ustawień alarmu EtCO2.

Badanie przy pomocy rezonansu magnetycznego
OSTRZEŻENIE: Nie używać elementów zestawu FilterLine H dla
noworodków i niemowlaków podczas badania z
użyciem rezonansu magnetycznego. Używanie
zestawu FilterLine H dla noworodków i
niemowlaków podczas badania z użyciem
rezonansu magnetycznego może być dla pacjenta
szkodliwe.
PRZESTROGA: Podczas wykonywania badania przy użyciu
rezonansu magnetycznego monitor powinien
znajdować się poza pomieszczeniem, w którym
wykonywane jest badanie. Kiedy monitor
znajduje się poza pomieszczeniem, w którym
wykonywane jest badanie przy użyciu rezonansu
magnetycznego, może zostać zastosowane
monitorowanie EtCO2 z użyciem przewodu
FilterLine XL. (Patrz Badanie przy pomocy
rezonansu magnetycznego na stronie 55.)
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PRZESTROGA: Wykorzystanie linii próbkujących CO2 z literą H
w nazwie (co wskazuje na jej przeznaczenie do
stosowania w środowiskach wilgotnych) podczas
badania z wykorzystaniem rezonansu
magnetycznego może powodować powstawanie
zakłóceń. Zaleca się stosowanie linii
próbkujących nieoznakowanych literą H.
Zestawienie linii próbkujących typu H można
znaleźć w rozdziale Materiały eksploatacyjne
Microstream EtCO2 na stronie 35.
Alarmy
OSTRZEŻENIE: Nie należy wyciszać alarmów dźwiękowych, jeśli
zagrożone jest bezpieczeństwo pacjenta.
OSTRZEŻENIE: Zawsze należy niezwłocznie reagować na alarm
systemu, gdyż podczas niektórych alarmów
pacjent może być niemonitorowany.
OSTRZEŻENIE: Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy
progi alarmowe są ustawione właściwie dla
monitorowanego pacjenta.
OSTRZEŻENIE: Przed tymczasowym wyciszeniem alarmu
dźwiękowego należy sprawdzić okres trwania
jego wyciszenia.
Niebezpieczeństwo pożaru
OSTRZEŻENIE: Jeśli wraz z monitorem jednocześnie używane są
anestetyki, takie jak wysoko skoncentrowany tlen
czy podtlenek azotu, należy podłączyć końcówki
odprowadzające gazy do układu usuwania gazów
anestetycznych.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać monitora w obecności palnej
mieszanki gazów anestetycznych z powietrzem,
tlenem lub podtlenkiem azotu.
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Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE: W obecności tlenu przewód FilterLine może ulec
zapaleniu, gdy jest wystawiony na bezpośrednie
działanie lasera, urządzeń elektrochirurgicznych
lub wysokiej temperatury. Podczas wykonywania
operacji na głowie bądź szyi z wykorzystaniem
urządzeń elektrochirurgicznych, lasera lub
wysokiej temperatury, urządzenie należy
wykorzystywać ze szczególną ostrożnością, aby
zapobiec zapaleniu się przewodu FilterLine lub
serwet operacyjnych.
Dane elektryczne
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia
prądem, pokrywa monitora powinna być
demontowana wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się
żadne części, które wymagałyby serwisowania
przez użytkownika.
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić elektryczną izolację pacjenta, inne
urządzenia należy podłączać, używając wyłącznie
obwodów elektrycznie izolowanych.
OSTRZEŻENIE: Należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe do
zastosowań medycznych dostarczone przez
producenta. W przypadku wątpliwości co do
stabilności zasilania należy używać monitora,
korzystając z wewnętrznej baterii.
OSTRZEŻENIE: Dozwolone jest podłączenie monitora do drukarki
lub komputera tylko przy użyciu specjalnego
złącza komunikacyjnego, dostarczanego przez
producenta opcjonalnie. Drukarka i komputer
(podłączone przez złącze komunikacyjne)
powinny być oddalone od pacjenta o co najmniej
1,5 metra.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego,
urządzenie należy podłączać wyłącznie do
zasilania z uziemieniem ochronnym.
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PRZESTROGA: Zastosowanie urządzeń dodatkowych
niespełniających odpowiednich wymagań z
zakresu bezpieczeństwa tego urządzenia może
spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa
powstałego w ten sposób układu. Pod uwagę
należy brać urządzenia dodatkowe stosowane w
pobliżu pacjenta oraz to, czy w ich przypadku
przeprowadzono certyfikację z zakresu
bezpieczeństwa zgodną z odpowiednimi
regionalnie uzgodnionymi normami IEC 60601-1
i/lub IEC 60601-1-1.
PRZESTROGA: Nie należy utrudniać dostępu do przewodu
zasilającego, wtyczki i gniazda sieciowego na
wypadek konieczności nagłego odłączenia
urządzenia od zasilania.
Zakłócenia elektromagnetyczne
Urządzenie zostało poddane testom i spełnia wymagania dla wyrobów
medycznych zgodnie z normą EN60601-1-2. Normy te ustalono w
celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed niepożądanymi
zakłóceniami w typowych zastosowaniach medycznych.
Mimo to, z powodu dużego nagromadzenia urządzeń radiowych i
innych źródeł zakłóceń elektrycznych w ośrodkach zdrowia
(np.: telefony komórkowe, przenośne odbiorniki i nadajniki radiowe,
urządzenia elektryczne) możliwe jest, iż wysoki poziom zakłóceń
będący wynikiem bliskości urządzeń bądź ich mocy może zaburzać
działanie tego urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Działające w pobliżu monitora urządzenia
elektrochirurgiczne o wysokiej częstotliwości
mogą powodować zakłócenia jego pracy,
zniekształcające uzyskiwane pomiary.
OSTRZEŻENIE: Nie używać monitora podczas pracy urządzeń do
magnetycznego rezonansu jądrowego (MRT,
NMR, NMT). Mogą one powodować zakłócenia
pracy urządzenia.
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Symbole

Symbole
Poniższe symbole pojawiają się na monitorze i ciekłokrystalicznym
wyświetlaczu monitora.
Tabela 1: Symbole na urządzeniu
Symbol

Opis

Patrz wskazówki stosowania
Końcówka odprowadzająca gazy
Urządzenie typu BF, odporne na
wyładowania defibrylatora (pacjent
elektrycznie izolowany)
Alarmy dźwiękowe wyłączone
Ikona wtyczki
Ikona baterii
Częstość oddechu (oddechy na
minutę)
EtCO2

Stężenie dwutlenku węgla w
powietrzu końcowo-wydechowym
Wejście prądu stałego
Dane złącz i inne informacje
zawiera podręcznik

Pump Off/On

Przenośny kapnograf przyłóżkowy

Pompa wyłączona
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Symbol

Opis

Dyrektywa w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Znak CE

Używać wyłącznie na polecenie
lekarza
Producent
Data produkcji
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Rozdział 2

Wstęp
Cechy monitora

Ta instrukcja wyjaśnia, jak skonfigurować i obsługiwać przenośny
monitor kapnograficzny.
Urządzenie jest przenośnym kapnografem, który monitoruje w sposób
ciągły stężenie dwutlenku węgla w powietrzu końcowo-wydechowym
(EtCO2), stężenie dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu
(FiCO2) oraz częstość oddechu (RR). Urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do monitorowania i musi być używane w obecności
wykwalifikowanego personelu medycznego. Urządzenie
przeznaczone jest do stosowania w dowolnym otoczeniu, gdzie
istnieje potrzeba ciągłego i nieinwazyjnego monitorowania wyżej
wymienionych parametrów, w jednostkach szpitalnych bądź typu
szpitalnego, w transporcie i ratownictwie medycznym. Monitor
przeznaczony jest do monitorowania dorosłych, dzieci oraz
niemowlaków i noworodków.

Cechy monitora
 Kapnograf w formie małego, przenośnego i lekkiego monitora.
 Pomiar i wyświetlanie parametrów EtCO2, FiCO2 i częstości
oddechu. Wyniki przedstawiane na jednym graficznym i dwóch
cyfrowych wyświetlaczach.
 Poziom CO2 w postaci wykresów i trendów.
 Wykorzystanie szerokiego wachlarza elementów eksploatacyjnych
Microstream EtCO2 we wszystkich zastosowaniach.
 Zasilanie prądem z sieci bądź baterią niklowo-metalowowodorkową z możliwością ładowania.
 Alarmy dźwiękowe i wizualne informujące o monitorowanych
parametrach i błędach w funkcjonowaniu urządzenia.

Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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Wstęp

 Dostępne języki: English (Angielski), French (Francuski), German
(Niemiecki), Spanish (Hiszpański), Italian (Włoski), Dutch
(Holenderski), Swedish (Szwecki), Norwegian (Norweski) i
Portuguese (Portugalski).
 Wartości EtCO2 i FiCO2 wyświetlane jako mmHg, kPa lub Vol%.
 Dostępne wyjścia drukarki, do komputera i konwertera cyfrowoanalogowego.
 Interfejs pozwalający na połączenie urządzenia z systemem
przywołania pielęgniarki.
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Rozdział 3

Przegląd
Zasady działania
FilterLine
Wyświetlacze, elementy sterujące i złącza

W monitorze wykorzystano technologię kapnografii firmy Oridion
Microstream.

Zasady działania
Monitor wykorzystuje niedyspersyjną spektroskopię w podczerwieni
Microstream do ciągłego pomiaru ilości CO2 podczas każdego
oddechu, CO2 na końcu wydechu (EtCO2) i podczas wdechu (FiCO2)
oraz częstości oddechu.
Spektroskopia w podczerwieni używana jest do mierzenia stężenia
molekuł absorbujących światło podczerwone. Ponieważ absorpcja jest
proporcjonalna do stężenia absorbujących molekuł, może być
wyznaczona poprzez porównanie zmierzonej absorpcji do znanej
wartości normalnej.
Próbka wdychanego i wydychanego powietrza pobierana jest przez
materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2 z osprzętu do wentylacji
bądź bezpośrednio od pacjenta (przez ustną bądź nosową kaniulę).
Próbka przekazywana jest do monitora i uzyskiwany jest pomiar CO2.
Wilgoć i wydzieliny pochodzące od pacjenta zostają wyodrębnione z
próbki i nie wpływają na kształt wykresu CO2.
Prędkość próbkowania 50 ml/min. redukuje akumulację płynu i
wydzieliny, obniżając ryzyko niedrożności przewodu próbkującego w
wilgotnych warunkach oddziału intensywnej terapii.
Kiedy gaz znajdzie się w czujniku Microstream CO2, jego próbka
przechodzi przez komórkę ,,mikropróbki” (15 mikrolitrów). Ta mała
próbka jest szybko spłukiwana. Wtedy następuje szybki wzrost
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mierzonego poziomu CO2 i dokładny odczyt, nawet przy dużej
częstości oddechu.
Mikro wiązka podczerwona (Microbeam IR) oświetla komórkę
mikropróbki i kanał odniesienia. Generowane jest tylko światło
podczerwone o określonej długości fal, charakterystycznych dla
widma absorpcyjnego CO2. Nie jest zatem konieczna żadna
kompensacja, gdy we wdychanym i wydychanym powietrzu
występują różne stężenia N2O, O2, anestetyków i pary wodnej.
Mierzona jest ilość światła podczerownego, która przeszła przez
komórkę mikropróbki oraz przez kanał odniesienia.
Komputer w monitorze oblicza stężenie CO2 poprzez porównanie
sygnałów z obu kanałów.
Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2
Na materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2 składają się:
Linie próbkujące i zestawy łączników dróg oddechowych dla
pacjentów intubowanych:
 Zestaw FilterLine (do użycia w warunkach niskiej wilgotności)
 Zestaw FilterLine H (do użycia w warunkach wysokiej
wilgotności)
 Zestaw Vitaline H (do użycia w warunkach wysokiej wilgotności i
wilgotnym otoczeniu)
Kaniule ustne/nosowe dla pacjentów nieintubowanych:
 O2 CO2 Nasal FilterLine – pobór próbki wyłącznie przez nos.
 Smart CapnoLine i Smart CapnoLine Plus – pobór próbki przez
usta/nos podczas sedacji w trakcie procedur. Dostępne również z
systemem podawania tlenu.
 CapnoLine H – dla pacjentów otrzymujących dużą dawkę tlenu
przez maskę, z zastosowaniem urządzeń typu CPAP i Bi-PAP lub
w ramach pooperacyjnego leczenia bólu. Dostępne również z
systemem podawania tlenu.
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Uwaga: Produkty Smart dają możliwość próbkowania zarówno
przez usta jak i przez nos.
Produkty H są przeznaczone do użytkowania
długotrwałego.
Uwaga: Używana w tej instrukcji ogólna nazwa FilterLine odnosi
się do wszystkich elementów eksploatacyjnych
Microstream EtCO2.

Zestawienie numerów dostępnych części znajduje się w rozdziale
Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2 na stronie 35.

FilterLine
FilterLine posiada pięć działających razem aktywnych elementów.
Jest to rozwiązanie problemów, które dotychczas stanowiły wyzwanie
w dziedzinie kapnografii na oddziałach intensywnej terapii, w
ratownictwie medycznym i podczas transportu. Te elementy to:
*

Filtr hydrofobowy

Filtr hydrofobowy umieszczony jest na końcówce linii próbkującej
znajdującej się najbliżej kapnografu. Filtr usuwa z próbki gazu
pozostającą parę wodną, utrzymując laminarny przepływ gazu.
Przepływ laminarny minimalizuje zniekształcenia wykresu CO2.
Filtr ten wykonano z hydrofobowego ośrodka porowatego 0,2 μ.
*

Element suszący

Element suszący jest rurką wykonaną z tworzywa sztucznego.
Tworzywo to jest stabilne chemicznie i charakteryzuje się wysokim
współczynnikiem absorpcji wody. Materiał ten pozwala wyparowanej
wodzie wyjść na zewnątrz. Tym samym poziom wilgotności
wewnątrz przewodu FilterLine jest bliski poziomowi wilgotności w
powietrzu atmosferycznym.
*

Linia próbkująca

Dzięki małej średnicy wewnętrznej linia próbkująca charakteryzuje
się niską przestrzenią martwą. Pozwala ona uzyskać wyraźny wykres i
precyzyjny odczyt poziomu CO2 przy szybkim oddechu. Gazy i
anestetyki znajdujące się wewnątrz sali operacyjnej nie mają wpływu
na linię próbkującą.

Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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*

Zabezpieczenie FilterLine

Gdy przewód FilterLine jest podłączony do monitora, zabezpieczenie
FilterLine rozpoznaje przewód FilterLine i uruchamia monitor,
pozwalając na rozpoczęcie pomiaru.
*

Łącznik dróg oddechowych

Łącznik dróg oddechowych posiada kilka kanałów poboru próbek
powietrza z dróg oddechowych. Kanały te minimalizują ryzyko
wciągnięcia wody albo zatoru w przewodzie. Pozwalają one także na
niezakłócony monitoring bez względu na pozycję łącznika we
wszystkich zastosowaniach. Łącznik dróg oddechowych pracuje
optymalnie we wszystkich kierunkach i jest rzadko blokowany przez
wydzieliny lub płyny.

22

Przenośny kapnograf przyłóżkowy

Wyświetlacze, elementy sterujące i złącza

Wyświetlacze, elementy sterujące i złącza

15

Rysunek 1: Widok monitora z przodu i z boku

Poszczególne numerowane etykiety prezentowane przez Rysunek 1:
Widok monitora z przodu i z boku zostały opisane poniżej.
1.

Włącznik/Wyłącznik

2.
3.

Pasek alarmu
Cyfrowy wyświetlacz
pomiaru EtCO2 i
częstości oddechu
Wyświetlacz graficzny
Przycisk zmiany
kontrastu/wartości
Przycisk Następny/Menu
Bateria
Przycisk Zdarzenie/Ekran
główny

4.
5.
6.
7.
8.

Przenośny kapnograf przyłóżkowy

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Złącze zasilacza sieciowego
lub złączy komunikacyjnych
Przycisk wyciszenia
alarmu/menu wyciszenia
alarmu
Wskaźnik wyciszenia
alarmu
Końcówka odprowadzająca
gazy
Fotorezystor
Złącze wejściowe przewodu
FilterLine
Nalepka oznaczenia
włączenia/wyłączenia
pompy
23
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1

2

3

4
5
Rysunek 2: Widok monitora z tyłu

Poszczególne numerowane etykiety prezentowane przez Rysunek 2:
Widok monitora z tyłu zostały opisane poniżej.
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1.

Złącze mocujące

3.

Etykieta z numerem
seryjnym

2.

Miejsce na przylepną
etykietę z krótkim
przewodnikiem

4.

Przycisk służący do
wyjmowania baterii
Bateria

5.
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Rozdział 4

Ustawienia początkowe
Wymagania dotyczące zasilania
Rozpakowywanie i sprawdzanie urządzenia
Uruchomienie i automatyczna procedura testowa
Tryb pomiaru
Krótki przewodnik

Wymagania dotyczące zasilania
Monitor zasilany jest przy pomocy zasilacza sieciowego bądź baterii i
wyposażony jest w baterię niklowo-metalowo-wodorkową. Jeśli
istnieje możliwość podłączenia monitora do prądu, należy używać
dostarczonego z monitorem zasilacza do zastosowań medycznych.
Przed wykorzystaniem monitora w terenie należy upewnić się, czy
bateria jest całkowicie naładowana. W trybie pomiaru należy
sprawdzić stopień naładowania baterii wskazywany przez ikonę po
prawej stronie wyświetlacza.
Uwaga: Jeśli bateria nie jest w pełni naładowana, ikona może
najpierw pokazać pełną baterię, a po krótkim czasie
rzeczywisty stan baterii.

W pełni naładowana bateria wystarcza na cztery do siedmiu godzin
pracy monitora. Jest to zależne od zużycia energii (patrz Tabela 6:
Parametry ustawień urządzenia (Menu 1) na stronie 49, znajduje się
tam opis opcji zarządzania energią).
OSTRZEŻENIE: Należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe do
zastosowań medycznych dostarczone przez
producenta. W przypadku wątpliwości co do
stabilności zasilania sieciowego należy używać
monitora, korzystając z wewnętrznej baterii.
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić elektryczną izolację pacjenta, inne
urządzenia należy podłączać, używając wyłącznie
obwodów elektrycznie izolowanych.
Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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Bateria i zasilanie sieciowe
Jeśli podczas działania monitora podłączonego do prądu dojdzie do
przerwy w zasilaniu, monitor automatycznie przestawia się na
zasilanie z baterii.
Gdy monitor pracuje, używając zewnętrznego zasilania i bateria jest w
pełni naładowana, u dołu po prawej stronie wyświetlacza widoczna
jest ikona w kształcie wtyczki . Ikona baterii jest wyświetlana, gdy
monitor zasilany jest z baterii. Ikona baterii pokazuje przybliżony
poziom naładowania baterii. Komunikat Battery ! pojawia się około
40 minut przed całkowitym rozładowaniem baterii. Komunikat
ostrzegawczy Battery !! pojawia się około 15 minut przed
całkowitym rozładowaniem baterii.
Gdy monitor podłączony jest do sieci, baterię można wymienić, nie
zakłócając pracy monitora.
Bateria
Przed użyciem nowej baterii po raz pierwszy należy trzykrotnie
naładować i rozładować baterię w monitorze, aby zapewnić uzyskanie
jej pełnej pojemności.
Wewnętrzna funkcja ładowania baterii
PRZESTROGA: Nie próbować demontować baterii. Bateria jest
szczelnie zamknięta, a w jej wnętrzu nie znajdują
się żadne części wymagające obsługi.
Gdy monitor jest zasilany z źródła zewnętrznego (nawet jeśli monitor
jest wyłączony), bateria jest automatycznie ładowana. Jeśli urządzenie
jest włączone podczas ładowania, wyświetlana jest ikona ładowania
baterii. Całkowite naładowanie rozładowanej baterii zajmuje około
4,5 godziny. Dodatkowe baterie można kupić u lokalnego
przedstawiciela.
Baterię należy ładować w temperaturze pomiędzy 5ºC a 45ºC.
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Uwaga: Zasady najlepszej praktyki nakazują, aby nieużywany
monitor podłączać do zewnętrznego zasilania w celu jego
ładowania. Takie postępowanie gwarantuje pełne
naładowanie baterii, gdy monitor jest potrzebny. Podczas
pracy z monitora nigdy nie należy wyjmować baterii, aby
zapobiec utracie danych i ustawień w przypadku krótkich
przerw w zasilaniu.

PRZESTROGA: Ważne! Poniższe informacje dotyczą bezpiecznej
obsługi, przechowywania oraz utylizacji baterii
monitora.
Testowanie baterii
Poziom naładowania baterii należy sprawdzać przed każdym użyciem
monitora. W tym celu należy skontrolować wskazanie ikony
naładowania baterii po zakończeniu automatycznej procedury
testowej. Aby prawidłowo odczytać poziom naładowania baterii,
należy poczekać na jego stabilizację. Po wyświetleniu komunikatu
Battery ! należy wymienić lub naładować baterię (patrz
Rozwiązywanie problemów na stronie 61).
Obsługa baterii
 Baterii nie należy zanurzać w wodzie, może to spowodować jej
błędne funkcjonowanie.
 Aby uniknąć przegrzania, zapalenia lub pęknięcia baterii, należy
ładować ją wyłącznie w monitorze.
Przechowywanie
 Przechowywanie krótkoterminowe (do miesiąca): Bateria posiada
funkcję automatycznego rozładowania. Należy okresowo
sprawdzać poziom naładowania baterii.
 Przechowywanie długoterminowe (pół roku lub dłużej): Baterię
należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, po wyjęciu
jej z monitora. Poziom naładowania baterii z czasem ulega
obniżeniu. Aby przywrócić baterii pełną pojemność, należy ją
trzykrotnie naładować i rozładować przy użyciem.
Przechowywanie długoterminowe bez ładowania baterii może
obniżyć pojemność baterii.

Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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Utylizacja
 Nie wyrzucać baterii do ognia; grozi to wybuchem.
 Należy stosować się do lokalnych zarządzeń i instrukcji
dotyczących recyklingu z zakresu utylizacji i recyklingu baterii.

Rozpakowywanie i sprawdzanie urządzenia
Elementy
Ostrożnie wyjmij monitor i akcesoria z pudełka.
Sprawdź, czy dostarczono wszystkie elementy wymienione na tylnej
okładce tego podręcznika.
Sprawdź każdy z elementów. Jeśli opakowanie jest uszkodzone lub
brakuje dowolnego z elementów, skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą.
Uwaga: Po rozpakowaniu monitora materiały opakowania należy
zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji odpadów opakowaniowych.

Akcesoria opcjonalne
Do użytkowania wraz z monitorem dostępne są następujące części:
 Obudowa ochronna (do stosowania podczas transportu) (nr części
007771)
 Torba transportowa (nr części CS04321)
 Uchwyt mocujący (nr części CS03743)
 Bateria z możliwością ładowania (nr części CS03736)
 Przewód 12 V (nr części CS08505)
 Zestaw złącza komunikacyjnego (nr części CS04284)
 Podręcznik serwisowy (nr części CI04185)
 Konwerter cyfrowo-analogowy (nr części CS07143)
 Drukarka Seiko DPU 414 (nr części PE03667)

•

Zestaw interfejsu przywołania pielęgniarki (nr części
CS08642)
 Zestaw interfejsu MSM (Microstream Monitor) (nr części
CS08644)
28
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 Moduł Vuelink i zestaw interfejsu do użycia z systemami
monitorowania pacjenta Philips (CS07971 i CS07972)
 Moduł Flexport i zestaw interfejsu do użycia z systemami
monitorowania pacjenta Philips (CS07973 i CS07974)
Uwaga: Informacje dotyczące użycia poszczególnych akcesoriów
zawarte są w instrukcjach obsługi poszczególnych
akcesoriów.

PRZESTROGA: W celu ochrony urządzenia producent zaleca użycie,
w zależności od zastosowania, torby transportowej,
uchwytu mocującego lub obudowy ochronnej.

Uruchomienie i automatyczna procedura testowa
Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcjami zawartymi w
podręczniku serwisowym (nr części CI05225).
OSTRZEŻENIE: Nie wolno podnosić monitora za przewód
FilterLine, gdyż monitor może ulec odłączeniu i
w rezultacie spaść na pacjenta.
OSTRZEŻENIE: W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi
nie należy umieszczać monitora w pozycji, która
mogłaby spowodować, że monitor spadnie na
pacjenta. Aby nie dopuścić do zaplątania pacjenta
lub jego uduszenia, należy bezpiecznie
poprowadzić przewód FilterLine.
OSTRZEŻENIE: Jeśli wraz z monitorem jednocześnie używane są
anestetyki, takie jak wysoko skoncentrowany tlen
czy podtlenek azotu, należy podłączyć końcówki
odprowadzające gazy do układu usuwania gazów
anestetycznych.
PRZESTROGA: Monitor jest tylko narzędziem pomocniczym w
ocenie stanu pacjenta. Konieczne jest połączenie
uzyskanych za jego pomocą informacji z
objawami klinicznymi występującymi u pacjenta.
PRZESTROGA: Podłączenie do monitora jest wykonywane tylko
na polecenie lekarza i wymagane jest, by monitor
był obsługiwany przez wykwalifikowany personel
medyczny.
Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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PRZESTROGA: Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora,
należy używać wyłącznie materiałów
eksploatacyjnych Microstream EtCO2.
Przygotowanie
Przed uruchomieniem:
1. Odsuń zasuwkę złącza wejścia przewodu FilterLine i podłącz
odpowiedni przewód FilterLine.
2. Podłącz przewód FilterLine do pacjenta zgodnie z instrukcją
obsługi.
Uwaga: Gdy monitor używany jest jako stacjonarny, należy
zabezpieczyć go przy pomocy uchwytu mocującego
(część opcjonalna).

Użycie systemu usuwania gazów
Gdy pacjent jest poddawany sedacji z użyciem gazowego środka
znieczulającego, do monitora można podłączyć system usuwania
gazów. Złącze wyjścia gazów jest złączem karbowanym,
przeznaczonym do podłączania rurek o średnicy wewnętrznej
3/32 cala. Za pomocą odpowiedniej rurki tego typu należy podłączyć
system usuwania gazów do wyjścia gazów, mieszczącego się w górnej
części, po lewej stronie monitora.
Próbki gazów należy usuwać zgodnie ze standardowymi procedurami
roboczymi lub lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji gazów.
Inicjalizacja
PRZESTROGA: Jeśli dowolny aspekt działania monitora jest
nieprawidłowy, nie należy go używać. W takim
przypadku należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem.
PRZESTROGA: Natychmiast po włączeniu należy sprawdzić, czy
działają wszystkie segmenty wyświetlacza i
wyświetlane są wszystkie ikony.
3.
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Włącz monitor, przesuwając przełącznik zasilania do
położenia ON.
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4.

Sprawdź, czy monitor pracuje właściwie. Prawidłową pracę
monitora pozwala sprawdzić opisana poniżej automatyczna
procedura testowa.

5.

Po włączeniu monitor wykonuje
automatyczną procedurę testową.
Skontrolowane zostają działanie
wyświetlacza i funkcje alarmów.
Kontrola polega na aktywowaniu
wyświetlacza LCD, paska alarmu,
wyświetlaczy siedmiosegmentowych, wskaźnika wyciszenia
alarmu i dzwonka. Podczas tej
procedury wszystkie alarmy są
wyłączone. Ekran inicjalizacji
wyświetlany jest przez 5 sekund
(patrz Rysunek 3: Ekran
inicjalizacji po prawej).

Rysunek 3: Ekran
inicjalizacji

Podczas automatycznej procedury testowej na wyświetlaczach LED
parametrów EtCO2 i częstości oddechu wyświetlane są kreski. Gdy
monitor jest gotowy do pracy i po podłączeniu przewodu FilterLine, w
miejscu kresek pojawiają się wartości liczbowe. Jeśli obwód
FilterLine nie jest podłączony do monitora, odpowiednie wskaźniki
LED pokażą kreski.

Tryb pomiaru
W trybie pomiaru monitor mierzy, wyświetla i zapisuje dane zdarzeń
lub drukuje dane przechowywane w pamięci urządzania.
Podczas mierzenia wartości parametrów EtCO2 i częstości oddechu są
wyświetlane na wyświetlaczach cyfrowych. Wykres, częstość
oddechu i inne informacje (zgodnie z wybranym ekranem, patrz
rozdział Eksploatacja podstawowa na stronie 39) wyświetlane są na
wyświetlaczu graficznym.
Monitor rozpoczyna mierzenie wartości EtCO2 po wykryciu
pierwszego oddechu (po włączeniu monitora albo po wyjściu ze stanu
czuwania). Monitor rozpoznaje dwa zakresy pomiarowe oddechu:
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Oddech prawidłowy: wartości >7,5 mmHg (dla dorosłych) lub
>5,0 mmHg (dla noworodków)
Niska wartość oddechu: wartości <7,5 mmHg (dla dorosłych) lub
<5,0 mmHg (dla noworodków)
Uwaga: Jeśli pierwszym oddechem rozpoznanym przez monitor
jest oddech o niskiej wartości, monitor nie wyświetli ani
nie wyda sygnałów ostrzegawczych, nie pojawi się także
komunikat No Breath (Brak oddechu). Jeśli wartości
wzrosną powyżej 7,5 mmHg (dla dorosłych) lub
5,0 mmHg (dla noworodków), a następnie spadną
poniżej tych wartości, monitor wyświetli komunikat No
Breath (Brak oddechu) i wyda sygnały ostrzegawcze
(patrz rozdział Rozwiązywanie problemów na stronie 61).

Odczyty EtCO2 pomiędzy 3,0–7,0 mmHg (dla dorosłych) lub
3,0–5,0 mmHg (dla noworodków) pojawiają się jako wartości
numeryczne na wyświetlaczu LED EtCO2. Odczyty <3,0 mmHg
pojawiają się na wyświetlaczach LED jako 0 (zero).
Monitor rozpoczyna mierzenie częstości oddechu o wykryciu dwóch
prawidłowych oddechów.
Wykres wyświetlany jest na wyświetlaczu graficznym dla wszystkich
wartości EtCO2.
Kończenie pracy monitora
1. Po zakończeniu monitorowania zdejmij z pacjenta przewód
FilterLine.
2. Wyłącz monitor, przesuwając przełącznik zasilania u góry
monitora do pozycji OFF.
3. Jeśli monitor podłączony jest do zasilania za pośrednictwem
zasilacza sieciowego, można go odłączyć od zasilania. Aby nadal
ładować baterię monitora niewykorzystywanego do pomiarów, nie
należy odłączać go od zasilacza sieciowego. Wewnętrzna bateria
monitora jest ładowana nawet po jego wyłączeniu.
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Krótki przewodnik

Zasilanie z baterii i z sieci
1. Do monitora należy podłączać wyłącznie materiały eksploatacyjne
Microstream EtCO2.
Zasilanie z baterii: Najpierw włącz monitor i sprawdź, czy bateria
jest naładowana (w trybie pomiaru sprawdź, czy ikona baterii
pojawiająca się z prawej strony graficznego wyświetlacza
przedstawia pełną baterię).
Zasilanie sieciowe: Podłącz zasilacz do monitora i włóż wtyczkę
do gniazdka. Włącz monitor. Sprawdź, czy ikona baterii wskazuje
na ładowanie, czy też wyświetlana jest ikona wtyczki. Podczas
zasilania monitora z sieci nie należy wyjmować baterii z monitora.
(Patrz Rysunek 4: Krótki przewodnik, gdzie opisano funkcje
wszystkich przycisków).
2. Ustaw parametry w menu Alarm Limits (Progi alarmów),
Instrument Settings (Ustawienia urządzenia) i Alarm Silence
(Wyciszenie alarmu), aby dopasować je do stanu danego pacjenta.

Krótki przewodnik
Do zestawu została dołączona przylepna etykieta z Krótkim
przewodnikiem. Etykietę należy nalepić na monitor w sposób
pokazany przez Rysunek 2: Widok monitora z tyłu na stronie 24.

Rysunek 4: Krótki przewodnik
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Materiały eksploatacyjne
Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2

Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2
Opis materiałów eksploatacyjnych Microstream znajduje się w
rozdziale Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2 na stronie 20.
Poniżej zamieszczono ich listę.
Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2
Produkty H (do stosowania w środowiskach wilgotnych) w poniższej
tabeli oznaczono gwiazdką (*).
Materiały eksploatacyjne Microstream
Materiały dla pacjentów intubowanych
Zestaw FilterLine dla dorosłych/dzieci

XS04620

Zestaw FilterLine dla dorosłych/dzieci 100 sztuk

010579

Zestaw FilterLine H dla dorosłych/dzieci*

XS04624

Zestaw FilterLine H dla dorosłych/dzieci 100 sztuk*

010580

Zestaw FilterLine H dla noworodków/niemowlaków*

006324

Zestaw FilterLine dla dorosłych/dzieci długi

007768

Zestaw FilterLine H dla dorosłych/dzieci długi*

007737

Zestaw FilterLine H dla noworodków/niemowlaków długi*

007738

Zestaw VitaLine H dla dorosłych/dzieci*

010787

Zestaw VitaLine H dla noworodków/niemowlaków*

010807
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Materiały eksploatacyjne Microstream
Materiały dla pacjentów nieintubowanych
Smart CapnoLine Plus (złącze O2)

009818

Smart CapnoLine Plus (złącze O2) 100 sztuk

010209

Smart CapnoLine Plus (złącze O2) długi

010340

Smart CapnoLine Plus (złącze O2) długi 100 sztuk

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (przewód O2)

009822

Smart CapnoLine Plus O2 (przewód O2) 100 sztuk

010210

Smart CapnoLine Plus O2 (przewód O2) długi

009826

Smart CapnoLine Plus O2 (przewód O2) długi 100 sztuk

010341

Smart CapnoLine dla dzieci

007266

Smart CapnoLine O2 (przewód O2) dla dzieci

007269

Smart CapnoLine O2 (przewód O2) dla dzieci, długi

007743

Smart CapnoLine H Plus O2 (przewód O2)*

010433

Smart CapnoLine H Plus O2 (przewód O2) 100 sztuk*

010625

Smart CapnoLine H Plus O2 (przewód O2) długi*

012463

Smart CapnoLine H O2 (przewód O2) dla dzieci*

010582

Smart CapnoLine H O2 (przewód O2) dla dzieci, długi*

012464

Smart Capnoline Guardian (złącze O2)

012528

Smart Capnoline Guardian (złącze O2) 100 sztuk

012537

Smart Capnoline Guardian O2 (przewód O2)

012529

Smart Capnoline Guardian (przewód O2) 100 sztuk

012538

Smart Capnoline Guardian O2 (przewód O2) długi

012530

Smart Capnoline Guardian O2 (przewód O2) 100 sztuk

012539

Pasek zapinany na rzep

012542

O2/CO2 Nasal FilterLine (przewód O2) dla dorosłych
O2/CO2 Nasal FilterLine (przewód O2) dla dorosłych
100 sztuk

006912

O2/CO2 Nasal FilterLine (przewód O2) dla dorosłych, długi
O2/CO2 Nasal FilterLine (przewód O2) dla dorosłych, długi
100 sztuk

007739
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PRZESTROGA: Przed użyciem materiałów eksploatacyjnych
Microstream EtCO2 należy przeczytać uważnie
ich instrukcje obsługi.
PRZESTROGA: Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora,
należy używać wyłącznie materiałów
eksploatacyjnych Microstream EtCO2.
PRZESTROGA: Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2 są
zaprojektowane do użytku jednorazowego i nie
wolno ich uzdatniać do ponownego
wykorzystania. Nie wolno próbować czyścić,
dezynfekować, sterylizować ani płukać żadnego
elementu FilterLine, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie monitora.
PRZESTROGA: Elementy eksploatacyjne Microstream EtCO2
należy poddawać utylizacji zgodnie z regulacjami
i procedurami danego kraju dotyczącymi
utylizacji odpadów medycznych.
OSTRZEŻENIE: W obecności tlenu przewód FilterLine może ulec
zapaleniu, gdy jest wystawiony na bezpośrednie
działanie lasera, urządzeń elektrochirurgicznych
lub wysokiej temperatury. Podczas wykonywania
operacji na głowie bądź szyi z wykorzystaniem
urządzeń elektrochirurgicznych, lasera lub
wysokiej temperatury, urządzenie należy
wykorzystywać ze szczególną ostrożnością, aby
zapobiec zapaleniu się przewodu FilterLine lub
serwet operacyjnych.
Podstawowe zasady
Dobierając materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2, należy
rozważyć:
 czy pacjent będzie intubowany czy nie;
 czy u pacjenta stosowana jest wentylacja mechaniczna;
 długość okresu użytkowania;
 rozmiary i wagę pacjenta.
Dalsze informacje uzyskać można u lokalnego przedstawiciela.
Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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Po doborze odpowiedniego przewodu FilterLine należy podłączyć go
do monitora przed połączeniem z drogami oddechowymi pacjenta.
Sposób prawidłowego podłączania materiałów eksploatacyjnych
Microstream EtCO2 opisują instrukcje obsługi.
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Rozdział 6

Eksploatacja podstawowa
Wyświetlacze danych
Wyświetlane opcje danych
Funkcje alarmów
Menu Alarm Limits (Progi alarmów)
Menu Alarm Silence/Standby (Wyciszenie alarmu/Stan czuwania)
Menu Instrument Settings (Ustawienia urządzenia)
Badanie przy pomocy rezonansu magnetycznego
Stan czuwania
Tryb wyłączonej pompy
Etykieta Pump Off/On (Pompa wył./wł.)

Wyświetlacze danych
W trybie pomiaru monitor nieprzerwanie mierzy i wyświetla wykres
CO2, wartość numeryczną EtCO2, częstość oddechu (RR) i FiCO2
(wybierane przez użytkownika).
Uwaga: Zarówno w przypadku noworodków jak i dorosłych,
EtCO2 wyświetlane na numerycznym wyświetlaczu LED
oznacza wartość otrzymaną w ciągu ostatnich 15 sekund
(aktualizowaną co 5 sekund). Wartość EtCO2
wyświetlana jest od pierwszego oddechu. Ostrzeżenie
dotyczące poziomu EtCO2 wyświetlane jest na podstawie
wartości wyświetlanej na siedmiosegmentowym
wyświetlaczu.

Wartości częstości oddechu i EtCO2 są udostępniane na
wyświetlaczach cyfrowych. Wykres lub trendy wyświetlane są na
wyświetlaczu graficznym, w zależności od wyboru wyświetlanego
ekranu (Rysunek 5: Ekran monitora i wyświetlacze LED, niżej). Ikony
zasilania, porady, ostrzeżenia i pouczenia pojawią się na
wyświetlaczu, nałożone na wyświetlane dane.
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W trybie pomiaru użytkownik może w dowolnym momencie
oznaczyć specjalne zdarzenie krótkim naciśnięciem przycisku
.
Monitor potwierdza czynność krótkim sygnałem dźwiękowym.
Zdarzenie zostaje zapisane w pamięci monitora i zostaje umieszczone
na wydruku oznaczone gwiazdką (*) w tabeli danych trendu oraz
znakiem na graficznym przedstawieniu trendu (prostopadle do
wykresu trendu).

Rysunek 5: Ekran monitora i wyświetlacze LED

Urządzenie wyświetla cztery ekrany graficzne (patrz Tabela 2: Ekrany
wyświetlacza na stronie 43):
 Wykres CO2
 Trend CO2, 30 minut
 Trend CO2, 8 godzin
 Tryb licznika
Wykres CO2
Ekran wykresu CO2 wyświetla wykres CO2 w czasie rzeczywistym.
Wartości stężenia dwutlenku węgla w powietrzu końcowowydechowym i częstości oddechu są pokazywane jednocześnie na
wyświetlaczach cyfrowych.
Podstawa czasu CO2
Podstawa czasu jest okresem pokazywanym na wyświetlaczu.
Domyślne wartości podstawy czasu to:
 6 sekund w trybie dla dorosłych
 3 sekundy w trybie dla noworodków
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Urządzenie automatycznie zmienia podstawę czasu wykresu CO2
zgodnie z rzeczywistą częstością oddechu w następujący sposób:
Bieżąca
podstawa czasu
6 sekund
3 sekundy
Dowolna

Warunek zmiany
podstawy czasu
>35 bpm przez 10 sekund
<25 bpm przez 10 sekund
Inicjalizacja, komunikat No
Breath (Brak oddechu) lub
blokada

Nowa podstawa
czasu
3 sekundy
6 sekund
6 sekund

Aby uniknąć ściskania wykresu, gdy częstość oddechu jest wysoka,
wyświetlacz automatycznie wybiera krótszą podstawę czasu.
Podstawa czasu wyświetlana jest w górnym prawym rogu
wyświetlacza graficznego w miejscu wyświetlania cichych porad,
zawsze przez 5 sekund gdy urządzenie przechodzi do ekranu wykresu
CO2 lub gdy podstawa czasu zostaje zmieniona. Urządzenie zmienia
także automatycznie podstawę czasu przy przejściu z trybu dla
dorosłych w tryb dla noworodków.
Trendy CO2
Wykresy trendu przedstawiają dane trendu z ostatnich 30 minut lub
8 godzin (odpowiednio w rozdzielczości piętnastosekundowej lub
czterominutowej). Trendy pokazywane są w skali CO2 wybranej przez
użytkownika. Tablica danych trendu z 8 godzin (w rozdzielczości
pięciosekundowej) jest dostępna przy drukowaniu/po połączeniu z
komputerem.
Urządzenie zapamiętuje tabele danych trendów z okresów 14 godzin
dla maksymalnie stu ostatnich pacjentów. Zawsze gdy urządzenie
zostaje wyłączone i ponownie włączone lub przechodzi w stan
czuwania, definiowany jest nowy pacjent.
Uwaga:

Po włączeniu skali automatycznej stosowana jest
maksymalna skala CO2.

Wartość FiCO2 pojawia się w postaci jasnych pikseli (jasnego
obszaru) u dołu wykresu trendu.
Gdy monitor zostaje włączony, granica danych trendu wyznacza
koniec poprzedniego trendu. Granica danych trendu jest także
wyświetlana po opuszczeniu trybu czuwania i powrocie do trybu
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pomiaru. Granica danych trendu jest na wykresie przedstawiona
pionową linią. Zdarzenie pojawia się na wydruku tabeli trendu
oznaczone gwiazdką (*) i jako znak na graficznym wydruku trendu
(prostopadle do wykresu trendu).
Po przejściu do ekranu trendu przez 3 sekundy wyświetlany jest
komunikat:
. W takiej sytuacji można usunąć stare dane
trendów w następujący sposób: Naciśnij przycisk
(komunikat
zacznie migać) i przytrzymaj do chwili zniknięcia komunikatu.
Komunikat ten nie jest wyświetlany podczas alarmu.
Wartości EtCO2 i częstość oddechu są wyświetlane jednocześnie w
czasie rzeczywistym na wyświetlaczu cyfrowym.
Tryb licznika
Ekran trybu licznika wyświetla wartość EtCO2 po lewej stronie ekranu
i częstość oddechu po prawej stronie ekranu.
Ten tryb jest zalecany w następujących przypadkach:
 przy ustawieniu opcji zarządzania energią na Low (Niskie) (patrz
Tabela 6: Parametry ustawień urządzenia (Menu 1) na stronie 49);
 gdy ekran monitora wystawiony jest na bezpośrednie światło
słoneczne, co wpływa na odczyt wyświetlaczy cyfrowych.
Ustawienia kontrastu wyświetlacza graficznego
Intensywność kontrastu wyświetlacza ciekłokrystalicznego można
regulować podczas pracy w trybie pomiaru. Służy do tego przycisk
kontrastu
. Naciśnięcie prawej strony pozwala uzyskać
ciemniejszy kontrast, a lewej – jaśniejszy.
Gdy zarządzanie energią ustawione jest na opcję Normal (Normalne),
fotorezystor ocenia intensywność oświetlenia otoczenia i odpowiednio
włącza lub wyłącza podświetlenie.
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Wyświetlane opcje danych
Tabela 2: Ekrany wyświetlacza
Aby wyświetlić

Naciśnij

Wykres CO2

Wyświetla się
automatycznie

Trend CO2 –
30 minut

1. krótkie
naciśnięcie

Trend CO2 –
8 godzin

Rezultat

2. krótkie
naciśnięcie

Tryb licznika

3. krótkie
naciśnięcie

Wykres CO2

4. krótkie
naciśnięcie

Uwaga: Powrót do wykresu CO2 (do ekranu głównego) z
dowolnego ekranu lub menu odbywa się poprzez długie
naciśnięcie przycisku
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Funkcje alarmów
Monitor posiada cztery poziomy alarmów. Szczegóły dotyczące
alarmów zawarte są w rozdziale Rozwiązywanie problemów na
stronie 61.
Alarmy
Ostrzeżenia to alarmy najwyższego poziomu informujące
użytkownika, że stan pacjenta przekroczył zdefiniowane wcześniej
progi. Alarmy można ustawiać (w menu Alarm Limits (Progi
alarmów) – patrz Menu Alarm Limits (Progi alarmów) na stronie 46).
Monitor udostępnia następujące alarmy, których progi można
ustawiać:
 No Breath (Brak oddechu) – informuje użytkownika o braku
prawidłowego oddechu (po upływie wcześniej określonego przez
użytkownika czasu)
 Wysokie i niskie poziomy EtCO2
 Wysoki i niski poziom częstości oddechu
 Wysoki poziom FiCO2
Poniższe alarmy informują użytkownika o stanie urządzenia lub jego
nieprawidłowym działaniu:
 Pouczenia (dźwiękowe i wizualne)
 Porady (dźwiękowe i wizualne)
 Ciche porady (wizualne)
 Dwuminutowe ostrzeżenie o wyłączonej pompie (dźwiękowe i
wizualne)
Fabryczne ustawienia zakresów domyślnych wartości alarmowych
Tabela 3: Fabryczne ustawienia zakresów domyślnych wartości
alarmowych na stronie 45 wymienia domyślne wartości różnych
zakresów alarmów. Można je zmieniać w menu Alarm Limits (Progi
alarmów).
PRZESTROGA: Należy upewnić się, czy domyślne ustawienia
alarmów monitora są odpowiednie dla
konkretnego monitorowanego pacjenta.
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Menu Alarm Limits (Progi alarmów)

PRZESTROGA: Monitor powróci do ustawień domyślnych
progów alarmów w przypadku ponownego jego
włączenia, przerwy w zasilaniu i po zmianie trybu
pacjenta.
Uwaga: Użytkownik może trwale zmienić fabryczne ustawienia
domyślne zakresów alarmów (patrz Ustawienia dla
danego ośrodka 54). Dalsze informacje można uzyskać u
lokalnego przedstawiciela.

Wartości CO2 w tabeli wyrażone są w milimetrach słupa rtęci
(mmHg). Wartości w nawiasach odpowiadają jednostkom kPa i Vol%
(na poziomie morza).
Tabela 3: Fabryczne ustawienia zakresów domyślnych
wartości alarmowych
Parametr

Domyślne Domyślne Maksimum Minimum
dla
dla
dorosłego noworodka

EtCO2 high
60 [8,0]
(wysokie)
EtCO2 low
0
(niskie)
FiCO2 high
8 [1,1]
(wysokie)
RR high
150
(wysokie)
RR low (niskie) 3
No Breath delay 30
(Opóźnienie
alarmu No
Breath (Brak
oddechu))*

*

60 [8,0]

100 [13,0]

5 [0,5]

0

99 [12,9]

0 [0,0]

8 [1,1]

99 [12,9]

2 [0,1]

150

150

1

12
20

149
60

0
10

Alarmowi braku oddechu w menu Alarm Limits odpowiada
opcja „No Resp.”
Lista parametrów ustawianych przez użytkownika i zachowywanych
w pamięci zamieszczona jest w rozdziale Menu Instrument Settings
(Ustawienia urządzenia) na stronie 49.
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Menu Alarm Limits (Progi alarmów)
Tabela 4: Progi alarmów na stronie 46 wyjaśnia, jak uzyskać dostęp
do menu Alarm Limits (Progi alarmów) i zmienić parametry oraz
wartości.
Uwaga: Ważne! Opcji „No Resp” na monitorze odpowiada
komunikat „No Breath”.

Tabela 4: Progi alarmów
Cel
Aby przejść do menu
Alarm Limits (Progi
alarmów) z dowolnego
ekranu pomiarowego.*

Aby zmienić tryb
pacjenta.**

Aby uzyskać dostęp do
dowolnego
wyświetlanego parametru

Aby zmienić wartość
parametru

Aby zakończyć i powrócić
do trybu pomiaru (w
dowolnym miejscu menu
Alarm Limits (Progi
alarmów))****

*
**
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Czynność

Rezultat

Długie
naciśnięcie

Krótkie
naciśnięcie

Krótkie
naciśnięcie

Krótkie
naciśnięcie/
długie
naciśnięcie***

Długie
naciśnięcie

Po 15 sekundach bezczynności wyświetlacz wraca do trybu
pomiaru.
Tryb dla noworodków stosowany jest u pacjentów z
częstością oddechu >50 na minutę.
Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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*** Długie naciśnięcie: wartość zmienia się szybciej.
**** Wyświetlacz nie musi wrócić do trendu jak widać w
kolumnie Rezultaty; powraca do ekranu aktywnego przed
skorzystaniem z menu Alarm Limits (Progi alarmów).
Wyciszenie alarmu
OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyłączać alarmu dźwiękowego lub
zmniejszać jego głośności, jeżeli może to zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta. Naciśnięcie przycisku
wyciszenia alarmu powoduje wyłączenie alarmu
dźwiękowego i podświetlenie ikony wyciszenia
alarmu. W tym trybie w przypadku pogorszenia
stanu pacjenta alarmy dźwiękowe nie będą
uruchamiane.
OSTRZEŻENIE: Przy wychodzeniu ze stanu czuwania monitor
powraca do domyślnego ustawienia fabrycznego
włączenia wszystkich alarmów.
Alarmy można czasowo wyciszać. Krótkie naciśnięcie przycisku
wyciszenia alarmów
czasowo wyłącza alarm dźwiękowy na
wcześniej zdefiniowany okres. W tym czasie świeci wskaźnik
wyciszenia alarmu. Alarm dźwiękowy można reaktywować krótkim
przyciśnięciem przycisku wyciszenia alarmów. Ustawienie domyślne
wyciszenia wynosi 2 minuty. Można je zmienić w menu Alarm
Silence/Standby (Wyciszenie alarmu/Stan czuwania) (Tabela 5: Menu
Alarm Silence/Standby (Wyciszenie alarmu/Stan czuwania) na
stronie 48).
W menu Alarm Silence (Wyciszenie alarmu) można trwale wyłączyć
określony alarm dźwiękowy lub wszystkie alarmy dźwiękowe. W
przypadku stałego wyłączenia alarmu na przednim panelu świeci
wskaźnik wyciszenia alarmu
, a po prawej stronie wyświetlacza
graficznego pojawia się ikona wyciszenia alarmu z odpowiednią
etykietą.
 ALL (WSZYSTKIE): wszystkie alarmy dźwiękowe są
wyłączone.
 CO2: wyłączone są alarmy dźwiękowe CO2 (łącznie z
komunikatem No Breath (Brak oddechu)).
Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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Uwaga: Kiedy wyłączony jest dowolny z alarmów, urządzenie
może co trzy minuty wydawać dźwięk ostrzegawczy.
Dzieje się tak, gdy taka opcja została poprzez ustawiona
w ustawieniach dla danego ośrodka (patrz Ustawienia dla
danego ośrodka na stronie 54.) Jeśli dojdzie do
zdarzenia normalnie sygnalizowanego alarmem, na
ekranie monitora pojawia się komunikat.
Uwaga: Jeśli wyłączone są ALL (WSZYSTKIE) alarmy
dźwiękowe lub tylko alarm CO2 i zostanie naciśnięty
przycisk wyciszenia alarmu, z ekranu zostanie usunięta
etykieta ALL (WSZYSTKIE) lub CO2 obok ikony
wyciszenia alarmu, podczas gdy wszystkie alarmy
zostaną tymczasowo wyciszone. Po upływie okresu
wyciszenia alarmu etykieta ALL (WSZYSTKIE) lub CO2
powraca na swoje miejsce.

Menu Alarm Silence/Standby (Wyciszenie
alarmu/Stan czuwania)
Tabela 5: Menu Alarm Silence/Standby
(Wyciszenie alarmu/Stan czuwania)
Cel

Czynność

Aby przejść do menu
Alarm Silence/Standby
(Wyciszenie alarmu/Stan
czuwania) z dowolnego
ekranu pomiarowego

Długie
naciśnięcie

Aby zmienić czas
wyciszenia alarmu*

Aby uzyskać dostęp do
dowolnego wyświetlanego
parametru
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Rezultat

Krótkie
naciśnięcie

Krótkie
naciśnięcie
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Czynność

Cel

Aby zmienić ustawienie
wybranego parametru

Aby zakończyć i
powrócić do wyświetlania
pomiarów (w dowolnym
punkcie menu Alarm
Silence/Standby
(Wyciszenie alarmu/Stan
czuwania))

Rezultat

Krótkie
naciśnięcie

Długie
naciśnięcie

* Po 15 sekundach bezczynności wyświetlacz wraca do trybu
pomiaru.
** Progi wyciszenia alarmów mieszczą się w przedziale od 1 do
2 minut.

Menu Instrument Settings (Ustawienia urządzenia)
Parametry menu Instrument Settings (Ustawienia
urządzenia)
Tabela 6: Parametry ustawień urządzenia (Menu 1) i Tabela 7:
Parametry ustawień urządzenia (Menu 2) poniżej wyjaśniają
parametry definiowane przez użytkownika, które można ustawić w
menu Instrument Settings (Ustawienia instrumentu).
Tabela 6: Parametry ustawień urządzenia (Menu 1)
Opcje użytkownika

Parametr
CO2 units
(Jednostki
CO2)
Power Mgmt
(Zarządzanie
energią)

mmHg, kPa, Vol%
Full (Pełne) – podświetlenie wyświetlacza
i siedmiosegmentowe wyświetlacze LED w
najwyższej intensywności.
Normal (Normalne) – podświetlenie wyświetlacza
i siedmiosegmentowe wyświetlacze LED w
normalnej intensywności.

Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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Parametr

Print
(Drukowanie)

CO2 scale
(Skala CO2)
FiCO2

Opcje użytkownika
Low (Niskie) – wyłączone podświetlenie
wyświetlacza i siedmiosegmentowe wyświetlacze
LED.
Uwaga: Podczas zasilania z sieci opcja
zarządzania energią ustawiana jest na Full
(Pełne).
Screen (Ekran) – drukowany jest bieżący ekran.
Graphic Trend (Krzywa trendu) – drukowana jest
krzywa trendu w czasie rzeczywistym.
Trend History (Historia trendu) – drukowana jest
zachowana w pamięci krzywa trendu oraz dane
trendu w postaci tabeli.
Tab. Trend (5s) (Trend w tabeli (5 sek.)) –
drukowane są w czasie rzeczywistym dane trendu
uzyskiwane co 5 sekund w postaci tabeli.
Tab. Trend (1m) (Trend w tabeli (1 min.)) –
drukowane są w czasie rzeczywistym dane trendu
uzyskiwane co 1 minutę w postaci tabeli.
Tab. Trend (8H) (Trend w tabeli (8 godz.)) – z
pięciosekundową rozdzielczością. Zapisane dane
trendu są prezentowane w tabeli
0-50 mmHg (0-7 kPa lub Vol%)
0-99 mmHg (0-14 kPa lub Vol%)
Skala automatyczna
On (Wł.): wyświetla FiCO2
Off (Wył.): nie wyświetla FiCO2
Domyślne: Off

OSTRZEŻENIE: Należy upewnić się, czy wybrany typ pacjenta i
skala CO2 są odpowiednie dla danego pacjenta.
Błędny wybór typu pacjenta może spowodować
nieprawidłowe ustawienie progów alarmowych
lub niepoprawne odczyty CO2. Jeśli skala CO2
jest niewłaściwa, to wykres może okazać się
niekompletny albo zbyt mały.
Skala CO2: Skala automatyczna
Włączenie opcji Autoscale (Skala automatyczna) powoduje, że skala
CO2 zmienia się w następujący sposób:
 Z niższej na wyższą skalę po 12 kolejnych oddechach, dla których
wartości EtCO2 są wyższe niż dolny próg skali.
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 Z wyższej na niższą skalę po 12 kolejnych oddechach, dla których
wartości EtCO2 są niższe niż dolny próg skali.
Zawsze gdy włączona jest skala automatyczna, skala trendu
(i drukowana skala graficzna) będzie skalą wysokiego progu.
Dla CO2 fabrycznie domyślną skalą jest przedział 0-50 mmHg. Opcja
skali CO2 zmieniona przez użytkownika nie powraca do fabrycznego
ustawienia domyślnego. Patrz Parametry zdefiniowane przez
użytkownika na stronie 51.
Tabela 7: Parametry ustawień urządzenia (Menu 2)
Opcje użytkownika

Parametr
Language
(Język)

Check Cal.
(Sprawdź
kal.)
Factory
Default
(Fabryczne
ustawienia
domyślne)

English (Angielski), French (Francuski), German
(Niemiecki), Spanish (Hiszpański), Italian (Włoski),
Dutch (Holenderski), Swedish (Szwecki),
Norwegian (Norweski) i Portuguese (Portugalski).
Off/Start (Wył./Start)
Patrz rozdział Kontrola kalibracji CO2 na stronie
72.
Off/Start (Wył./Start)
Ta opcja przywraca fabryczne ustawienia
domyślne urządzenia.

Parametry zdefiniowane przez użytkownika zapisywane
jako domyślne
Następujące parametry zmienione przez użytkownika nie wracają do
swoich wartości domyślnych. Parametry te są zachowywane w
pamięci monitora do chwili kolejnej ich zmiany wprowadzonej przez
użytkownika.
CO2 Scale (Skala CO2)
CO2 Mode (Patient) (Tryb CO2
(Pacjent))
Language (Język)

CO2 Units (Jednostki CO2)
Print (Drukowanie)
Power Management
(Zarządzanie energią)

Uwaga: Po zmianie dowolnego z tych parametrów należy
odczekać około 10 sekund i dopiero wyłączyć monitor.
Wyłączenie monitora zaraz po zmianie parametru może
spowodować niezapisanie nowego ustawienia.
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Zmienianie ustawień urządzenia
Tabela 8: Zmienianie ustawień urządzenia (Menu 1) i Tabela 9:
Zmienianie ustawień urządzenia (Menu 2) poniżej opisują sposób
zmieniania ustawień urządzenia.
Uwaga: Po 15 sekundach bezczynności wyświetlacz wraca do
trybu pomiaru.

Tabela 8: Zmienianie ustawień urządzenia (Menu 1)
Cel
Aby uzyskać dostęp do
Menu 1 ustawień
urządzenia. (Na
dowolnym wyświetlaczu
pomiarów pierwsze długie
naciśnięcie powoduje
przejście do menu progów
alarmowych. Drugie długie
naciśnięcie powoduje
przejście do menu 1
ustawień urządzenia.
Aby zmienić ustawienie
parametru.

Aby uzyskać dostęp do
następnego
wyświetlanego parametru.

Aby zmienić ustawienie
parametru.

Aby zakończyć i powrócić
do trybu pomiaru z
dowolnego punktu w
menu ustawień
urządzenia.
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Czynność

Rezultat

Długie
naciśnięcie
(x2)

Krótkie
naciśnięcie

Krótkie
naciśnięcie

Krótkie
naciśnięcie

Długie
naciśnięcie
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Cel
Aby zakończyć i powrócić
do menu progów
alarmowych.

Czynność

Rezultat

Długie
naciśnięcie

Tabela 9: Zmienianie ustawień urządzenia (Menu 2)
Cel
Aby uzyskać dostęp do
Menu 2 ustawień
urządzenia. (Na
dowolnym wyświetlaczu
pomiarów pierwsze
długie naciśnięcie
powoduje przejście do
menu progów
alarmowych. Drugie
długie naciśnięcie
powoduje przejście do
menu 1 ustawień
urządzenia. Trzecie
długie naciśnięcie
powoduje przejście do
menu 2 ustawień
urządzenia.)
Aby zmienić opcję
Check Calibration
(Sprawdź kalibrację)

Aby przejść do opcji
języka

Czynność

Rezultat

Długie
naciśnięcie
(x3)

Krótkie
naciśnięcie

Krótkie
naciśnięcie

Przenośny kapnograf przyłóżkowy

53

Eksploatacja podstawowa

Cel

Aby zmienić język

Czynność

Rezultat

Krótkie
naciśnięcie
Krótkie
naciśnięcia
do
pojawienia
się
żądanego
języka

Ustawienia dla danego ośrodka
Fabryczne ustawienia domyślne parametrów, które przedstawia
Tabela 10: Ustawienia dla danego ośrodka niżej mogą zostać
zmienione przez lokalnego serwisanta.
Tabela 10: Ustawienia dla danego ośrodka
Parametr

Fabryczne ustawienie
domyślne

Alarm Default Settings
(Domyślne ustawienia alarmu)

Patrz Tabela 3: Fabryczne
ustawienia zakresów domyślnych
wartości alarmowych na stronie 45.
OFF (Wył.)

3 Min Alert (Alarm 3 minuty)
(przypominanie
użytkownikowi, że alarmy są
wyłączone)
BTPS (temperatura ciała,
ciśnienie, saturacja przyjęte
37°C, 47mmHg)*
Pump Off (Pompa wyłączona)

ON (Wł.)

15 minut

* Obliczenia dokonywane są według wzoru:
PCO2= FCO2 x (Pb - 47)
Gdzie:
FCO2 oznacza stężenie ułamkowe CO2 w suchym gazie,
gdzie FCO2 = % CO2/100
Pb = ciśnienie atmosferyczne
PCO2 = ciśnienie parcjalne CO2 w warunkach BTPS
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Badanie przy pomocy rezonansu magnetycznego
OSTRZEŻENIE: Nie używać elementów zestawu FilterLine H dla
noworodków i niemowlaków podczas badania z
użyciem rezonansu magnetycznego. Używanie
zestawu FilterLine H dla noworodków i
niemowlaków podczas badania z użyciem
rezonansu magnetycznego może być dla pacjenta
szkodliwe.
PRZESTROGA: Podczas wykonywania badania przy użyciu
rezonansu magnetycznego monitor powinien
znajdować się poza pomieszczeniem, w którym
wykonywane jest badanie. Kiedy monitor
znajduje się poza pomieszczeniem, w którym
wykonywane jest badanie przy użyciu rezonansu
magnetycznego, może zostać zastosowane
monitorowanie EtCO2 z użyciem przewodu
FilterLine XL, który ma większą długość.
PRZESTROGA: Wykorzystanie linii próbkujących CO2 z literą H
w nazwie (co wskazuje na jej przeznaczenie do
stosowania w środowiskach wilgotnych) podczas
badania z wykorzystaniem rezonansu
magnetycznego może powodować powstawanie
zakłóceń. Zaleca się stosowanie linii
próbkujących nieoznakowanych literą H.
Zestawienie linii próbkujących typu H można
znaleźć w rozdziale Materiały eksploatacyjne
Microstream EtCO2 na stronie 35.
Nieinwazyjne monitorowanie EtCO2 podczas badania z użyciem
rezonansu magnetycznego można prowadzić przy użyciu monitora,
przewodu FilterLine XL i odpowiedniej linii próbkującej CO2 w
następujący sposób:
1.

Umieść monitor na zewnątrz pracowni rezonansu
magnetycznego. W ścianie pracowni musi znajdować się
otwór (o średnicy około 10 cm).

2.

Podłącz przewód FilterLine XL do monitora i przeprowadź
go przez otwór w ścianie do pracowni rezonansu
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magnetycznego. Podłącz przewód FilterLine XL do linii
próbkującej i podłącz linię próbkującą do pacjenta.
Uwaga: Większa długość przewodu FilterLine XL może
powodować wolniejszą reakcję oraz obniżony czas
odpowiedzi częstotliwościowej.

Przewód FilterLine XL można kupić u lokalnego przedstawiciela.

Stan czuwania
Stan czuwania jest trybem, który może być włączany automatycznie
lub przez użytkownika w celu oszczędzania energii i aby uniknąć
niepotrzebnych alarmów.
Aby przełączyć monitor w stan czuwania ręcznie, w menu Alarm
Silence/Standby (Wyciszenie alarmu/Stan czuwania) należy wybrać
opcję Standby ON (Stan czuwania Wł.) (Tabela 5: Menu Alarm
Silence/Standby (Wyciszenie alarmu/Stan czuwania) 48). Pojawia się
ekran stanu czuwania. Długie naciśnięcie dowolnego klawisza
powoduje powrót do trybu pomiaru. (Przed powrotem do trybu
pomiaru na krótko pojawia się menu Alarm Limits (Progi alarmów),
jednak nie ma możliwości zmiany ustawień alarmów.)
Monitor wchodzi w stan czuwania automatycznie, gdy po włączeniu
zasilania przez 10 minut nie zostaje zarejestrowany żaden sygnał.
Uwaga: Przy wychodzeniu ze stanu czuwania monitor powraca
do domyślnego ustawienia fabrycznego włączenia
wszystkich alarmów.
Uwaga: Przy przechodzeniu w stan czuwania i przy wychodzeniu
z niego ustawienia progów alarmów pozostają
niezmienione (nie są przywracane ustawienia domyślne).

Tryb wyłączonej pompy
Tryb wyłączonej pompy jest funkcją wybieraną przez użytkownika.
Służy ona do ochrony filtra przed penetracją przez płyny i
nasiąknięciem. W trybie wyłączonej pompy praca pompy zostaje
zawieszona, aby ułatwić podanie leku, odsysanie i wymianę urządzeń,
unikając jednocześnie konieczności wymiany elementu
eksploatacyjnego z powodu blokady.
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OSTRZEŻENIE: Jeśli urządzenie wyświetla komunikat Blockage!!
(Blokada!!), należy wymienić element
eksploatacyjny.
1. Na ekranie trendu CO2 można
aktywować tryb wyłączonej
pompy jednym długim
naciśnięciem przycisku

.
Rysunek 6: Pump Off
(Pompa wyłączona)

Uwaga: W trybie wyłączonej pompy parametr CO2 zostaje
zastąpiony kreskami.
Uwaga: Tryb wyłączonej pompy może trwać od 5 do 30 minut.
Fabryczne ustawienie domyślne czasu trwania trybu
wyłączonej pompy wynosi 15 minut. Aby zmienić
fabryczną wartość domyślną, należy skontaktować się z
wykwalifikowanym serwisantem.

2. Jedno długie naciśnięcie przycisku
powoduje zakończenie
trybu wyłączonej pompy, poza ostatnimi dwoma minutami jego
pracy.
3. Podczas ostatnich dwóch minut
dźwięk alarmu informuje, że do
momentu automatycznego
wyjścia z trybu wyłączonej
pompy pozostały dwie minuty.
Ten alarm nie może zostać
wyłączony. Jedno długie
naciśnięcie przycisku
powoduje przywrócenie
domyślnego ustawienia czasu
wyłączenia pompy.

Rysunek 7: Dodatkowy czas
wyłączenia pompy

Następne długie naciśnięcie
przycisku
powoduje wyjście
z trybu wyłączonej pompy.
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Etykieta Pump Off/On (Pompa wył./wł.)
Do zestawu została dołączona etykieta samoprzylepna z napisem
Pump Off (Pompa wył.). Etykietę należy nalepić na monitor w sposób
pokazany przez Rysunek 1: Widok monitora z przodu i z boku na
stronie 23.
Pump Off/On

Rysunek 8: Etykieta Pump Off/On (Pompa wył./wł.)
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Rozdział 7

Interfejs komunikacyjny
Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny
Monitor może przesyłać dane do następujących urządzeń:






Zestaw złącza komunikacyjnego
Drukarka (Seiko DPU-414 )
Komputer
Konwerter cyfrowo-analogowy
System przywołania pielęgniarki (z użyciem zestawu
interfejsu przywołania pielęgniarki)
 Systemy monitorowania pacjenta (wyłącznie systemy
Philips i SpaceLabs; dostępne dla urządzeń Microcap z
oprogramowaniem w wersji 3.15 i nowszych)
Uwaga: Monitor można podłączyć do komputera lub drukarki przy
użyciu zestawu złącza komunikacyjnego.

Wskazówki dotyczące łączenia różnych urządzeń znaleźć można w
instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń oraz dokumencie
Communication Interface Manual (nr częsci 009815) na płycie CD
Operator's Manual.
OSTRZEŻENIE: Podłączając monitor do innego urządzenia, należy
zweryfikować poprawność jego działania przed
rozpoczęciem badania. Pełne instrukcje znaleźć
można w podręczniku użytkownika drugiego
urządzenia. Dalsze informacje udostępni lokalny
przedstawiciel firmy.
OSTRZEŻENIE: Monitor do drukarki lub komputera można
podłączać wyłącznie przy użyciu zestawu złącza
komunikacyjnego oferowanego przez producenta
jako wyposażenie opcjonalne.
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OSTRZEŻENIE: Do zasilania drukarki/komputera zaleca się
używanie zasilania jakości medycznej, zgodnego
z następującymi normami: EN60601-1,
UL 60601-1, CSA C22.2 nr 601.1-M90. Jeśli
zasilanie nie jest jakości medycznej, aby spełnić
wymogi normy EN60601-1-1 należy umieścić
drukarkę/komputer w odległości co najmniej
1,5 metra od pacjenta.
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Rozdział 8

Rozwiązywanie problemów
Alarmy i komunikaty
Rozwiązywanie problemów

Rozdział ten zawiera spis alarmów i komunikatów oraz czynności,
jakie w związku z nimi powinien wykonać użytkownik. Rozdział
Rozwiązywanie problemów omawia problemy i podaje propozycje
dotyczące rozwiązania tych problemów. Jeśli nie można zlikwidować
problemu, a komunikat jest nadal wyświetlany, należy skontaktować
się z wykwalifikowanym serwisantem lub lokalnym
przedstawicielem.

Alarmy i komunikaty
Monitor wyświetla następujące cztery typy alarmów i komunikatów w
kolejności według ważności:
 Ostrzeżenia
 Pouczenia
 Porady
 Ciche porady
Ważność alarmu i komunikatu
Komunikaty w poniższych tabelach (Tabela 11: Komunikaty
ostrzeżeń, Tabela 12: Komunikaty pouczeń, Tabela 13: Komunikaty
porad, Tabela 14: Komunikaty cichych porad) wymienione zostały w
kolejności ich ważności.
W przypadku występowania kilku problemów jednocześnie
komunikat o wyższej ważności wyświetlany jest w pierwszej
kolejności. Po rozwiązaniu każdego z problemów następny komunikat
wyświetlany jest zgodnie z hierarchią ważności.
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Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE: Zawsze należy niezwłocznie reagować na alarm
systemu, gdyż podczas niektórych alarmów
pacjent może być niemonitorowany.
Ostrzeżenia odnoszą się albo do pacjenta, albo do problemów
związanych z ustawieniami progów alarmów. Są to alarmy poważne i
wymagają natychmiastowej uwagi ze strony użytkownika. Komunikat
zostaje wyświetlony na ekranie wraz z trzema wykrzyknikami (!!!),
parametr numeryczny związany z alarmem pulsuje, pasek alarmu
miga na czerwono oraz powtarza się specjalne ostrzeżenie
dźwiękowe.
W przypadku pojawienia się jednego z następujących ostrzeżeń należy
najpierw sprawdzić pacjenta, urządzenia używane do jego
wentylowania (jeśli dotyczy), a następnie ustawienia progów alarmów
(Tabela 11: Komunikaty ostrzeżeń, niżej).
Tabela 11: Komunikaty ostrzeżeń
Komunikat

Możliwe powody

No Breath xxx !!!
(Brak oddechu
xxx !!!)*
EtCO2 !!!

Brak prawidłowego oddechu
od xxx sekund.

EtCO2
RR

!!!

RR

!!!

FiCO2

*

**
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!!!

!!! = xx**

Poziom EtCO2 przekroczył
górny próg alarmowy.
Poziom EtCO2 spadł poniżej
dolnego progu alarmowego.
Częstość oddechu
przekroczyła górny próg
alarmowy.
Częstość oddechu spadła
poniżej dolnego progu
alarmowego.
Poziom FiCO2 przekroczył
górny próg alarmowy.

Czynność
Najpierw należy
sprawdzić pacjenta,
następnie
urządzenia
używane do jego
wentylowania (jeśli
dotyczy), a
następnie
ustawienia alarmów
(patrz Menu Alarm
Limits (Progi
alarmów) 46).

xxx = ilość sekund, które upłynęły od czasu ostatniego
prawidłowego oddechu.
Wartość FiCO2 jest wyświetlana, jeśli wybrano odpowiednią
opcję w menu 1 ustawień urządzenia (patrz rozdział Menu
Instrument Settings (Ustawienia urządzenia) na stronie 49).
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Pouczenia
Komunikaty pouczeń są wyświetlane w trybie pomiaru i wskazują
problemy wymagające reakcji ze strony użytkownika. Komunikatowi
towarzyszą dwa wykrzykniki (!!), pasek alarmu miga na żółto i
powtarzane jest specjalne ostrzeżenie dźwiękowe (patrz Tabela 12:
Komunikaty pouczeń, niżej).
Tabela 12: Komunikaty pouczeń
Komunikat

Możliwe powody

Check Unit !!
(Sprawdź
urządzenie !!)
Battery !!
(Bateria !!)

Błędne działanie
urządzenia.

FilterLine !!

Przewód FilterLine nie jest
podłączony do monitora
lub jest podłączony
nieprawidłowo.

Blockage !!
(Blokada !!)

Przewód FilterLine jest
skręcony lub zatkany.
Komunikat pojawia się po
30 sekundach
nieskutecznego
oczyszczania przewodu
FilterLine.
Podłączenie przewodu
FilterLine do dróg
oddechowych jest
zatkane.

Komunikat pojawia się,
gdy poziom naładowania
baterii jest bardzo niski
(około 15 minut do
wyczerpania).
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Czynność
Skontaktuj się z
autoryzowanym
serwisantem.
Przygotuj się do
wymiany lub
naładowania baterii
albo podłącz monitor
do zasilania
sieciowego.
Podłącz przewód
FilterLine do złącza
wejściowego CO2
lub popraw przewód
już podłączony.
Odłącz FilterLine i
podłącz go
ponownie. Jeśli
komunikat o
blokadzie jest nadal
wyświetlany, należy
odłączyć i wymienić
przewód FilterLine.
Gdy przewód
FilterLine jest
zablokowany,
pompa CO2
monitora zostaje
automatycznie
wyłączona. Próbka
gazów
oddechowych
pacjenta nie będzie
pobierana do
monitora przy
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Możliwe powody

Komunikat

Czynność
wyłączonej pompie.
Po podłączeniu
nowego przewodu
FilterLine do
monitora
kieszonkowego
pompa
automatycznie
podejmie pracę.

Komunikaty porad
Porady to komunikaty informacyjne pojawiające się przy
uruchamianiu monitora zanim zostanie wykryte podłączenie do
pacjenta albo w trakcie działania monitora Komunikatom tego typu
towarzyszy jeden wykrzyknik (!). Pasek alarmu świeci na żółto, a
monitor wydaje pojedynczy dźwięk ostrzegawczy (patrz Tabela 13:
Komunikaty porad, niżej).
Tabela 13: Komunikaty porad
Komunikat

*
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Możliwe powody

Check Unit !
(Sprawdź
urządzenie !)
Battery Empty !
(Bateria
rozładowana !)

Błędne działanie
urządzenia.

Pump-Off xxx
(Pompa-wył.
xxx)

* Pompa jest obecnie
wyłączona.

Battery
(Bateria)

Komunikat pojawią
się, gdy poziom
naładowania baterii
jest bardzo niski (około
40 minut do
wyczerpania).

!

Bateria jest
rozładowana.

Czynność
Skontaktuj się z
autoryzowanym
serwisantem.
Wymień lub naładuj
baterię lub podłącz
monitor do zasilania
sieciowego.
Uruchom ponownie
odliczanie czasu
wyłączenia pompy
jednym długim
naciśnięciem
przycisku
.
Przygotuj się do
wymiany lub
naładowania baterii
lub podłącz monitor
do zasilania
sieciowego.

xxx jest czasem w sekundach pozostałym do ponownego
włączenia się pompy.
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Ciche porady
Ciche porady są komunikatami informującymi o stanie monitora lub
elementów eksploatacyjnych. Ciche porady są komunikatami o niskim
poziomie ważności i pojawią się bez wykrzykników oraz bez wskazań
dźwiękowych lub wizualnych (*patrz Tabela 14: Komunikaty cichych
porad, niżej).
Tabela 14: Komunikaty cichych porad
Komunikat

Możliwe powody

Pump Off
(Pompa wył.)

Pompa jest obecnie
wyłączona.

Clearing
FilterLine
(Czyszczenie
przewodu
FilterLine)
FilterLine

Przewód FilterLine jest
skręcony lub zatkany.

Autozero
(Automatyczne
zerowanie)
CO2 Warm-up
(Rozruch)

Calibration
Required
(Wymagana
kalibracja)
Demo
(Demonstracja)
BTPS On
(BTPS wł.)

Przewód FilterLine nie
jest podłączony do
urządzenia.
Monitor automatycznie
wykonuje kalibrację
zerową.
Moduł CO2 jest w fazie
przygotowania do
działania.

Czynność
Uruchom pompę
jednym długim
naciśnięciem przycisku
.
Sprawdź przewód
FilterLine i, jeśli to
konieczne, wyprostuj go
lub wymień.
Podłącz przewód
FilterLine do złącza.
Nie jest wymagane
żadne działanie.

Monitor wymaga
kalibracji.

Zanim rozpoczniesz
pomiar EtCO2, zaczekaj
na komunikat „Ready”.
Nie jest wymagane
żadne działanie.
Wykonaj kalibrację
urządzenia.

Użytkownik omyłkowo
włączył tryb
demonstracji.
Ustawienie BTPS jest
włączone.

Zresetuj monitor
poprzez wyłączenie go i
ponowne włączenie.
Nie jest wymagane
żadne działanie.
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Komunikat
Ready
(Gotowe)

FiCO2 = xx

6 sec (6 sek.)

3 sec (3 sek.)

Press
to
erase (Naciśnij
aby usunąć)

Możliwe powody
Moduł CO2 działa, ale
nie wykryto oddechu.
Uwaga: Jeśli opcja
BTPS jest ustawiona
na OFF (Wył.), pojawia
się tylko komunikat
Ready (Gotowe).
Wartość FiCO2 (xx
mmHg lub x,x Vol% lub
kPa). Aktywowane
przez użytkownika.
Włączony jest tryb
ustawień pacjenta dla
dorosłych lub
występuje niska
częstość oddechu.
Włączony jest tryb
ustawień pacjenta dla
noworodków lub
występuje wysoka
częstość oddechu.
Wyświetlany ekran
trendu
(trend CO2 8 godz. i
30 min.)

Czynność

Nie jest wymagane
żadne działanie.

Nie jest wymagane
żadne działanie.

Nie jest wymagane
żadne działanie.

Nie jest wymagane
żadne działanie.
(Aby usunąć dane
trendów, naciśnij i
przytrzymaj przycisk
do chwili
zniknięcia komunikatu.)

Rozwiązywanie problemów
Tabela 15: Rozwiązywanie problemów na stronie 67 wylicza możliwe
problemy, które mogą wystąpić podczas użytkowania monitora i
podaje sugestie rozwiązań. Jeśli samodzielne usunięcie problemu jest
niemożliwe, należy skontaktować się z wykwalifikowanym
serwisantem lub lokalnym przedstawicielem.
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Tabela 15: Rozwiązywanie problemów
Problem
Monitor nie
włącza się.

Monitor włącza
się i następnie
automatycznie się
wyłącza.

Przyczyna
Kabel zasilania
został nieprawidłowo
podłączony lub jest
rozłączony albo nie
przewodzi
elektryczności.
Bateria może być
rozładowana.
Być może bateria
została
nieprawidłowo
włożona lub nie ma
jej w monitorze.
Podłączenie do
prądu jest
nieprawidłowe lub
ścienne gniazdo
zasilania jest
nieczynne.
Bateria jest prawie
rozładowana.

Jeden z
podsystemów
monitora jest
zepsuty.
Odczyty poziomu
EtCO2
nieregularne.

Mechanicznie
wentylowany
pacjent, który
oddycha
samodzielnie.
Nieszczelność
przewodu
przewodzącego
powietrze.
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Czynność
Sprawdź sposób
podłączenia kabla
zasilającego oraz czy
włącznik monitora jest
ustawiony w pozycji on.
Wymień lub naładuj
baterię, lub podłącz
monitor do zasilania
sieciowego.
Upewnij się, że bateria
została poprawnie
umieszczona w
monitorze.
Sprawdź połączenia i
popraw je.

Wymień lub naładuj
baterię, lub podłącz
monitor do zasilania
sieciowego.
Jeśli poprzednio
wykonane czynności nie
przyniosły efektu,
skontaktuj się z
serwisantem.
Żadne działanie nie jest
potrzebne.

Sprawdź połączenia do
pacjenta i nieszczelności
przewodu i, jeśli to
konieczne, napraw je.
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Problem
Wyświetlane
wartości EtCO2
są stale wyższe
lub niższe od
oczekiwanych.

Wyświetlane
wartości EtCO2 są
stale wyższe lub
niższe od
oczekiwanych.
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Czynność

Przyczyna

Sprawdź stan pacjenta.

Przyczyny
fizjologiczne.
Błędne
funkcjonowanie
respiratora.
Nieprawidłowa
kalibracja.

Sprawdź respirator i stan
pacjenta.

Opcja BTPS
ustawiona na ON
(Wł.) lub OFF (Wył).
Uwaga: Gdy opcja
BTPS jest włączona,
wartość EtCO2 jest
korygowana w dół,
aby
zrekompensować
skutki jej działania.
Opcja BTPS
powinna być
włączona podczas
wykonywania
pomiarów u
pacjenta.

Sprawdź kalibrację. Patrz
Kontrola kalibracji CO2
na stronie 72.
Po włączeniu urządzenia
sprawdź ustawienie
BTPS na wyświetlaczu
graficznym. Skontaktuj
się z lokalnym
serwisantem.
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Konserwacja
Okresowa konserwacja
Serwisowanie
Czyszczenie
Kalibracja
Kontrola kalibracji CO2
Zwracanie monitora
Pomoc techniczna

Okresowa konserwacja
Zalecana jest okresowa konserwacja, po przepracowaniu określonej
ilości godzin:
Pompa i układ przepływowy należy wymieniać co 7 000 godzin
pracy.
Monitor należy oddawać do producenta do przeglądu co 7 000 godzin
pracy.
Sprawdzenie kalibracji i bezpieczeństwa powinno być wykonywane w
ramach rutynowej konserwacji prewencyjnej zgodnie z protokołem
szpitala.
Aby sprawdzić ilość przepracowanych przez monitor godzin, należy
przejść do ekranu informacyjnego w trybie serwisowym. Tabela 16:
Dostęp do trybu serwisowego na stronie 70 opisuje sposób
uzyskiwania dostępu do ekranu informacyjnego w trybie serwisowym.
Baterię należy wymieniać co dwa lata.
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Tabela 16: Dostęp do trybu serwisowego
Cel
Aby aktywować
tryb serwisowy

Czynność

Rezultat

Podczas
automatycznej
procedury
testowej naciśnij i
przytrzymaj
jednocześnie
przyciski
i

Uwaga: W celu zamówienia części zamiennych, zestawów
kalibracyjnych lub uzyskania odpowiedzi na pytania
dotyczące konserwacji należy kontaktować się z
lokalnym dystrybutorem.

Serwisowanie
Monitor nie wymaga żadnych rutynowych czynności serwisowych,
poza kontrolami jego pracy wymaganymi w danej instytucji. Rozdział
Rozwiązywanie problemów na stronie 66 omawia problemy, możliwe
ich przyczyny i sugestie rozwiązań. Aby uzyskać informacje na temat
serwisu, instrukcji i kontroli pracy monitora, należy skontaktować się
z lokalnym dystrybutorem.
PRZESTROGA: Pojawienie się komunikatu Check Unit (Sprawdź
urządzenie) oznacza, że monitor należy oddać do
naprawy.

Czyszczenie
Do czyszczenia powierzchni monitora należy używać szmatki
zwilżonej w dostępnym w handlu środku czyszczącym
niepowodującym zarysowań i lekko przecierać górną, dolną oraz
przednią część monitora.
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PRZESTROGA: W przypadku stosowania do dezynfekowania
powierzchni monitora wybielacza rozcieńczonego
w wodzie w proporcji 1:10 (0,5% do 1% roztwór
podchlorynu sodu) należy unikać kontaktu złącz i
wyświetlacza z roztworem. Wielokrotne
czyszczenie wybielaczem może z czasem
spowodować odbarwienie obudowy i powstanie
osadu na powierzchniach monitora.
PRZESTROGA: Nie rozpylać ani nie wylewać jakichkolwiek
płynów na monitor, akcesoria oraz elementy
eksploatacyjne.
PRZESTROGA: Nie używać środków czyszczących zawierających
środki ścierne lub żrące.
PRZESTROGA: Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2 są
zaprojektowane do użytku jednorazowego i nie
wolno ich uzdatniać do ponownego
wykorzystania. Nie wolno próbować czyścić,
dezynfekować, sterylizować ani płukać żadnego
elementu FilterLine, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie monitora.

Kalibracja
Kalibrację należy wykonać po 1 200 godzinach od pierwszego
uruchomienia. Następne kalibracje należy wykonywać za każdym
razem, gdy na monitorze wyświetlany jest komunikat Calibration
Required (Wymagana kalibracja). Kalibracja powinna być
wykonywana przez wykwalifikowany personel, co roku albo po
4 000 godzinach pracy – w zależności od tego, co nastąpi szybciej,
Uwaga: Zaleca się wykonanie kalibracji monitora w ciągu dwóch
tygodni od wyświetlenia się komunikatu na monitorze.
Uwaga: Monitor opuszcza fabrykę skalibrowany.
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Kontrola kalibracji CO2
Kalibrację taką należy wykonywać wyłącznie, gdy urządzenie jest
podłączone do przewodu FilterLine i działa w normalnym trybie
roboczym od co najmniej 20 minut.
Kalibracja musi zostać wykonana przy użyciu dopuszczonego przez
producenta zestawu do kalibracji zawierającego 5% CO2 i przy użyciu
przyłączy. Zatwierdzony przez producenta zestaw do kalibracji można
kupić w firmie Air Liquide (Scott Medical) (numer części T4653ORF2BD). Zestaw składa się z:
 Gazu kalibrującego zawierającego 5% CO2, 21% O2
 Adaptera rurki
 Linii kalibracyjnej
Jeśli w placówce jest dostępna odpowiednia mieszanina gazowa
(5% CO2, 21% O2, uzupełnione N2) lub gdy butla gazu ma zostać
zakupiona u lokalnego dystrybutora, zestaw przewodów kalibracyjnych
można zamówić w firmie Oridion. Zestaw ten (nr częsci RS09251)
zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej kalibracji
modułu Microstream EtCO2, ale bez butli gazu.
PRZESTROGA: Wartości CO2 nie należy sprawdzać w trybie
pomiaru. W tym trybie wskazania wartości CO2
są korygowane do warunków BTPS (temperatura
ciała, ciśnienie, saturacja), czyli przyjmuje się, że
gazy w pęcherzykach są nasycone parą wodną.
Tryb kontroli kalibracji wyłącza tą korektę.
PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem kontroli kalibracji urządzenie
nie powinno być w stanie czuwania. Aby
zapobiec przejściu do stanu czuwania, należy
wykonać pomiar co najmniej dwóch oddechów.
Urządzenie pozostanie w normalnym trybie pracy
z aktywnym alarmem Apnea (Bezdech) (w
oprogramowaniu w wersji wcześniejszej niż 2.7)
lub No Breath (Brak oddechu) (w
oprogramowaniu w wersji 2.7 i późniejszych).
Uwaga: Jeśli czynność wykonywana jest podczas zasilania
urządzenia z baterii, należy sprawdzić, czy bateria jest w
pełni naładowana.
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Uwaga: Przed kalibracją należy sprawdzić, czy linia kalibracyjna
dostarczona w zestawie kalibracyjnym jest pewnie
zamocowana.

Proces rozpoczyna się w menu ustawień urządzenia, jak opisuje to
Tabela 17: Kontrola kalibracji CO2, niżej.
Tabela 17: Kontrola kalibracji CO2
Cel
Przejście do menu
2 Instrument
Settings
(Ustawienia
urządzenia).

Zmiana opcji w
celu rozpoczęcia.

Rozpoczęcie
kontroli kalibracji
(rozpocznie się
automatyczny
proces
zerowania).

Rozpoczęcie
procesu kontroli
kalibracji.

Czynność

Rezultat

Długie naciśnięcie
(x3)
(długie naciśnięcie
x2 dla
oprogramowania w
wersji wcześniejszej
niż 2.7)

Krótkie naciśnięcie

Krótkie naciśnięcie

Podłącz gaz
kalibracyjny,
używając przyłączy.
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Konserwacja

Cel
Sprawdzenie
zmierzonych
wartości
(wyrażonych w
Vol% na
wyświetlaczu
cyfrowym
EtCO2).*

Czynność

Rezultat

Nie puszczaj
zaworu gazu przez
15 sekund, do
chwili
ustabilizowania
odczytu.

`

* Kalibracja nie jest wymagana, jeśli zmierzona wartość jest
taka sama jak stężenie gazu kalibracyjnego (+0,3 Vol% w
stosunku do odczytu).
Powrót do trybu
pomiaru, jeśli
kalibracja nie jest
wymagana.

Długie naciśnięcie

Jeśli kalibracja jest wymagana, skontaktuj się z lokalnym
serwisantem.

Zwracanie monitora
Jeśli konieczne jest oddanie monitora do naprawy, należy zwrócić się
do działu obsługi technicznej lub lokalnego przedstawiciela w celu
uzyskania instrukcji dotyczących wysyłki.
Aby spakować monitor, należy odłączyć wszystkie elementy
eksploatacyjne i owinąć każdą część osobno. Następnie elementy
należy spakować w oryginalnym opakowaniu transportowym. Jeśli
oryginalny karton jest niedostępny, należy wykorzystać stosowane
pudełko wypełnione odpowiednią ilością materiału
zabezpieczającego. Nie ma konieczności wysyłania elementów
eksploatacyjnych Microstream EtCO2 lub przewodów zasilania.
Jeśli monitor działa nieprawidłowo, należy ostrożnie zapakować
monitor wraz z elementem eksploatacyjnym z tego samego
opakowania lub partii, takim samym jak element wykorzystywany w
chwili wystąpienia awarii i oddać go z monitorem do sprawdzenia.
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Pomoc techniczna

Pomoc techniczna
W celu uzyskania informacji technicznych należy skontaktować się z
działem pomocy technicznej lub lokalnym przedstawicielem.
Instrukcja serwisowa zawiera informacje, które są potrzebne
wykwalifikowanym pracownikom podczas napraw monitora.
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Dane techniczne
Parametry Fizyczne
Normy środowiskowe
Normy eksploatacyjne
Normy bezpieczeństwa
Normy środowiskowe
Zgodność z normami
Deklaracja producenta
Parametry robocze
Dane dotyczące zasilania
Dane elektryczne
Elementy i interfejs użytkownika
Materiały eksploatacyjne Microstream EtCO2

Parametry Fizyczne
Rozmiar
206 mm x 88 mm x 52,5 mm (8,11” x 3,46” x 2,06”)
(wys. x szer. x gł.)
Waga
750 gramów (1,66 funta) (łącznie z baterią)
Emisja hałasu
Maksimum 45 dB(A)

Przenośny kapnograf przyłóżkowy
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Normy środowiskowe
Temperatura
Robocza

Wilgotność
względna
Przechowywanie

o

o

o

o

0 C do 40 C (32 F do 104 F); monitor będzie
pracować przez co najmniej 20 minut w
o
temperaturze -5 C po przechowywaniu w
temperaturze pokojowej.
10 do 95% bez kondensacji
o

o

o

o

-35 C do 70 C (-31 F do 158 F)

Ciśnienie i wysokość (w czasie pracy i przechowywania)
Ciśnienie
Wysokość

430 mmHg do 795 mmHg
-380 m do 4 570 m (-1 250 stóp do 15 000
stóp) poza krajami europejskimi; -380 m do
3 000 m (-1 250 stóp do 9 850 stóp) w Europie

Transport i przechowywanie
Parametr
Temperatura

Wysokość
Ciśnienie
atmosferyczne
Wilgotność
względna

Wartość
o
o
o
o
Dla monitora: -35 C do 70 C (-31 F do 158 F)
nie w opakowaniu transportowym
Dla akcesoriów Microstream:
o
o
o
o
-20 C do 55 C (-4 F do 131 F) w opakowaniu
transportowym
-380 m do 4 570 m
(-1 250 stóp do 15 000 stóp)
50 kPa do 106 kPa
(14,7 inHg do 31,3 inHg)
10 do 95% bez kondensacji

Normy eksploatacyjne
BS EN ISO 21647:2009 – spełniane przez monitor, z poniższym
wyjątkiem: Paragraf 102: Patrz zawarte w tym dokumencie informacje
na temat funkcji alarmu.
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Normy bezpieczeństwa

Normy bezpieczeństwa
EN 60601-1-2
EN 60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 nr 601.1-M90
EN 60601-2-49

Normy środowiskowe
RTCA DO160 kategoria M
EN 1789 – monitor spełnia właściwe wymagania tej normy, pod
warunkiem zastosowania obudowy ochronnej (nr części CS07779).

Zgodność z normami
Zgodność z

Pozycja
Klasyfikacja sprzętu
Typ ochrony

Stopień ochrony
Tryb pracy
Odporność na
wnikanie płynów
Emisje
wypromieniowane i
przewodzone
Odporność na pola
elektromagnetyczne o
częstotliwości
radiowej
Bezpieczeństwo
lasera

EN 60601-1
Klasa I (przy zasilaniu sieciowym: zasilacz
MPU30-105 firmy Sinpro)
Zasilanie wewnętrzne (przy zasilaniu
bateryjnym)
Typ BF – część aplikacyjna
Ciągła
EN60529 IPX1 Urządzenia kroploszczelne
EN 55011, Grupa 1, Klasa B

IEC 61000-4-3 przy 20 V/m

Światło emitowane przez diodę LED
czujnika zalicza się do klasy I według
normy 60825-1:2001. Nie są wymagane
żadne specjalne środki ostrożności.
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Deklaracja producenta
OSTRZEŻENIE: Stosowanie akcesoriów i przewodów innych niż
podanych w specyfikacjach może wywołać
zwiększenie emisji i/lub zmniejszenie odporności
urządzeń i/lub systemu.

Parametry robocze
Częstość
próbkowania
Zakres CO2
Dokładność
Odczyty EtCO2

Częstość oddechu
Czas rozruchu
Charakterystyka
częstotliwościowa
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50 ml/min. (-7,5+15 ml/min)
0-99 mmHg (0-13,2 kPa i 0-13,0 Vol%) na
poziomie morza
Dokładność odczytów CO2 wynosi:
 0-38 mmHg: ± 2 mmHg
 39-99 mmHg: ± (5% oczekiwanego
odczytu w mmHg + [0,08 x (oczekiwany
odczyt w mmHg – 39 mmHg)])
Oczekiwany odczyt = (ciśnienie barometryczne
w mmHg) x (%CO2 (w Vol%)) x 0,97
Wartości równoważne dla kPa i Vol%
Dokładność odczytów CO2 jest zgodna z
poniższym opisem w obecności gazów
zakłócających pomiar, zgodnie z normą
ISO21647, paragraf 101.1, tabela 105:
 0-38 mmHg: ± (2 mmHg + 4%
oczekiwanego odczytu w mmHg)
 39-150 mmHg: ± (9% oczekiwanego
odczytu w mmHg + [0,08 x (oczekiwany
odczyt w mmHg – 39 mmHg)])
Wartości równoważne dla kPa i Vol%
0-150 oddechów/min.
30 sekund (typowy)
Dokładność pomiaru EtCO2 jest zachowywana
dla częstości oddechu wynoszącej do
80 oddechów/min. (Aby zachować dokładność
dla częstości oddechu powyżej 60
oddechów/min., należy użyć trybu dla
noworodków.) Dla częstości oddechu od 81 do
150 oddechów/min. dokładność wynosi ±12%,
jeśli poziom EtCO2 jest w trybie dla noworodków
wyższy niż 18,8 mmHg.
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Dane dotyczące zasilania
Czas reakcji układu

Czas narastania
Dla noworodków
Dla dorosłych
Ciśnienie otoczenia
Alarmy

2,45 sekundy (typowo), maksymalnie
2,9 sekundy (włączając w to opóźnienie i czas
narastania)
190 ms z adapterem rurki dotchawicznej o
niewielkiej przestrzeni martwej
240 ms z łącznikiem dróg oddechowych
FilterLine
Kompensowane wewnętrznie - automatycznie
EtCO2 wysokie, EtCO2 niskie, częstość oddechu,
FiCO2 wysokie, brak oddechu

Częstość aktualizowania wyświetlacza
2 sekundy

Dane dotyczące zasilania
Zewnętrzne źródło zasilania
12V zasilacz prądu stałego do zastosowań medycznych MPU30-105
firmy Sinpro
Wewnętrzne źródło zasilania
Bateria niklowo-wodorkowa wielokrotnego ładowania 7,2V 2,7 A/h
(przeznaczona do pracy ciągłej); zestaw baterii zawiera 6 baterii
rozmiaru A.
Czas działania (w
pełni naładowanej)

Czas ładowania
Typ ładowarki

Od 4 do 7 godzin, w zależności od
zarządzania energią. Wartości dotyczą nowej
baterii; wiek i użytkowanie baterii obniżają jej
pojemność.
Uwaga: Jeśli bateria jest przechowywana
przez 6 miesięcy lub dłużej przed pierwszym
użyciem, należy ją trzy razy naładować i
rozładować (zostawiając urządzenie
włączone, ale odłączone od źródła zasilania
sieciowego, do chwili rozładowania baterii),
aby zapewnić jej pełną pojemność.
Około 4,5 godziny wewnętrznego ładowania
Wewnętrzna
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Dane elektryczne
Urządzenie
Nominalnie 100-250VAC, 50/60HZ, 0,5A
Emisje elektromagnetyczne
Monitor jest przeznaczony do użytku w scharakteryzowanym poniżej
środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik monitora powinien
się upewnić, że monitor używany jest w takim środowisku, zgodnym z
poniższym opisem.
Należy pamiętać, że przenośne i ruchome środki komunikacji
radiowej mogą wpływać na działanie medycznych urządzeń
elektrycznych.
Test emisji

Emisja o
częstotliwości
radiowej

Zgodność z
normami
Grupa 1

CISPR 11

Emisje o
częstotliwości
radiowej

Klasa B

CISPR 11

Emisje
harmoniczne
IEC 61000-3-2
Wahania
napięcia/emisje
migotania
IEC 61000-3-3
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Środowisko
elektromagnetyczne –
wytyczne
Monitor wykorzystuje energię o
częstotliwości radiowej tylko do
swoich wewnętrznych funkcji.
Dlatego emisje radiowe są bardzo
niskie i nie powinny powodować
zakłóceń pracy sprzętu
elektronicznego znajdującego się w
pobliżu.
Monitor może być używany we
wszystkich budynkach, łącznie z
mieszkalnymi oraz budynkami,
które są bezpośrednio podłączone
do publicznej sieci elektrycznej
niskiego napięcia, która zasila
budynki przeznaczone do celów
mieszkalnych.

Klasa A
Spełnia
wymagania
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Odporność elektromagnetyczna
Monitor jest przeznaczony do użytku w scharakteryzowanym poniżej
środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik monitora jest
zobowiązany upewnić się, czy urządzenie używane jest w środowisku
elektromagnetycznym, zgodnym z poniższym opisem:
Test
odporności

Poziom testu
normy IEC
60601-1-2

Poziom
zgodności

Wyładowania
elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV styk
±8 kV
powietrze

±6 kV styk
±8 kV
powietrze

Szybkozmienne
zakłócenia
przejściowe
IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii
zasilania

±2 kV dla linii
zasilania

±1 kV dla linii
wejście/wyjście

±1 kV dla linii
wejście/wyjście

Skok napięcia
IEC 61000-4-5

±1 kV tryb
różnicowy

±1 kV tryb
różnicowy

±2 kV tryb
wspólny
<5% UT
(>95% spadek
w UT) przez
0,5 cyklu

±2 kV tryb
wspólny
<5% UT
(>95% spadek
w UT) przez
0,5 cyklu

40% UT
(60% spadek
w UT) przez
5 cykli

40% UT
(60% spadek
w UT) przez
5 cykli

70% UT
(30% spadek
w UT) przez
25 cykli

70% UT
(30% spadek
w UT) przez
25 cykli

Spadki
napięcia, krótkie
przerwy i
zmiany napięcia
na wejściach
linii zasilania.
IEC 61000-4-11
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Środowisko
elektromagnetyczne
– wytyczne
Podłoga powinna być
drewniana, betonowa
lub z płytek
ceramicznych. Jeśli
podłoga jest pokryta
materiałem
syntetycznym,
względna wilgotność
powinna wynosić co
najmniej 30%.
Jakość zasilania musi
być taka, jak dla
typowych instalacji
komercyjnych lub
szpitalnych.
Jakość zasilania musi
być taka, jak dla
typowych instalacji
komercyjnych lub
szpitalnych.
Jakość zasilania musi
być taka, jak dla
typowych instalacji
komercyjnych lub
szpitalnych. Jeśli
wymagane jest
działanie monitora
podczas przerw w
dostawach zasilania,
zaleca się, aby był on
zasilany za pomocą
bezprzerwowego
systemu zasilania lub
akumulatora.
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Test
odporności

Pole
magnetyczne
zasilania o
częstotliwości
50/6 0Hz
IEC 61000-4-8

Poziom testu
normy IEC
60601-1-2

Poziom
zgodności

<5% UT
(95% spadek
w UT) przez
5 sek.

<5% UT
(95% spadek
w UT) przez
5 sek.

3 A/m

3 A/m

Środowisko
elektromagnetyczne
– wytyczne

Pola magnetyczne
źródeł zasilania
muszą mieścić się w
granicach
obowiązujących dla
instalacji typowych
komercyjnych lub
szpitalnych.

Uwaga: UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem
poziomu testu.
Przewodzony
sygnał o
częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz do
80 MHz

3 Vrms

Przenośne i ruchome
urządzenia łączności
radiowej powinny być
używane w odległości
od jakichkolwiek
elementów monitora,
łącznie z jego
przewodami, która jest
nie mniejsza niż
odległość zalecana,
obliczona z równania
dla częstotliwości
nadajnika.
Zalecana odległość:
150 kHz do 80 MHz:
d = 1,2 √P
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Test
odporności
Emitowany
sygnał o
częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-3

Poziom testu
normy IEC
60601-1-2
20 V/m
80 MHz do
2,5 GHz

Poziom
zgodności
20 V/m

Środowisko
elektromagnetyczne
– wytyczne
80 MHz do 800 MHz:
d = 0,18 √P
800 MHz do 2,5 GHz:
d = 0,35 √P
gdzie P jest
maksymalną mocą
znamionową
nadajnika w watach
(W) według danych
producenta nadajnika,
a d jest zalecaną
odległością w metrach
(m).
Natężenia pól
pochodzących od
stałych nadajników
częstotliwości
radiowych określone
przez pomiary pól
elektromagnetycznych
w tereniea powinny
być niższe niż poziom
zgodności dla
każdego zakresu
b
częstotliwości.
Zakłócenia mogą
pojawiać się w pobliżu
urządzeń
oznaczonych
następującym
symbolem: .

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres
częstotliwości.
Uwaga 2: Wskazówki te nie muszą dotyczyć każdej sytuacji. Na
rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ
absorpcja i odbicia od struktur, przedmiotów i ludzi.
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Test
odporności

Poziom testu
normy IEC
60601-1-2

Poziom
zgodności

Środowisko
elektromagnetyczne
– wytyczne

a

Natężeń pól pochodzących z nadajników stałych, takich jak stacje bazowe telefonów
wykorzystujących łączność radiową (komórkowych, bezprzewodowych),
amatorskich urządzeń radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można
wyliczyć teoretycznie z odpowiednim poziomem dokładności. Aby ocenić
środowiska elektromagnetyczne wytworzone przez stałe nadajniki częstotliwości
radiowych, należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w
terenie. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu, gdzie używany jest monitor,
przewyższa odpowiedni poziom zgodności w zakresie częstotliwości radiowej
podany powyżej, należy prowadzić obserwację monitora, aby potwierdzić, że działa
on poprawnie. Jeśli zostanie stwierdzone nieprawidłowe działanie urządzenia, może
być konieczne zastosowanie dodatkowych środków, takich jak odwrócenie monitora
w inną stronę lub przeniesienie go w inne miejsce.
b

Dla zakresu częstotliwości 150 kHz do 80 MHz natężenia pól powinny być niższe
niż 20 V/m.

Zalecane odstępy
Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami
łączności radiowej a monitorem (IEC60601-1-2)
Maksymalna
moc
znamionowa
nadajnika (W)

Odległość zależna od
częstotliwości nadajnika

150 kHz do
80 MHz do
800 MHz do
80 MHz
800 MHz
2,5 GHz
d=1,2√P
d=1,2√P
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
7,3
100
12
12
23
Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej, której nie podano
powyżej, odległość d w metrach (m) można określić ze wzoru na
częstotliwość nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową
nadajnika w watach (W) według danych producenta nadajnika.
Uwaga 1:
Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla
wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2:
Wskazówki te nie muszą dotyczyć każdej sytuacji. Na
rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ
absorpcja i odbicia od struktur, przedmiotów i ludzi.
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Elementy i interfejs użytkownika

Przewody elektryczne i komunikacyjne
Przewody
791001, przewód
zasilający, Ameryka
Północna
Przewód transmisji
danych RJ11
(zawarty w zestawie
złącza
komunikacyjnego
048127)
Przewód transmisji
danych RJ45
(zawarty w zestawie
złącza
komunikacyjnego
048127)
Przewód ze
złączem typu D 15stykowym (zawarty
w zestawie
konwertera
cyfrowoanalogowego
063755)
Przewód RS232 do
monitora (zawarty w
zestawie
konwertera
cyfrowoanalogowego
063755)
060606, przewód
zasilacza 12 VAC

Maksymalna
długość
10 stóp (3 m)

10 stóp (3 m)

1,7 stopy (0,5 m)

10 stóp (3 m)

Spełnia
wymagania:
Emisje o częstotliwości
radiowej, CISPR 11, Klasa
B/Grupa 1
Emisje harmoniczne.
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia/emisje
migotania. IEC 61000-3-3
Wyładowanie elektrostatyczne
(ESD), IEC 61000-4-2
Szybkozmienne zakłócenia
przejściowe, IEC 61000-4-4
Skok napięcia, IEC 61000-4-5
Przewodzony sygnał o
częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-6
Emitowany sygnał o
częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-3

1,7 stopy (0,5 m)

2,3 stopy (0,7 m),
bez przedłużacza
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Elementy i interfejs użytkownika
Wyświetlacze
Graficzny
wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
Dwa pola
numeryczne
Pasek alarmowy

(128 x 64 punktów) z podświetleniem LED o
wymiarach 75 mm x 53 mm.
W każdym trzy cyfry, siedmiosegmentowy
wyświetlacz LED o wymiarach 22 mm x 14 mm.
Żółty, czerwony

Przyciski i wskaźniki
Panel przedni

Włącznik/wyłącznik; przycisk wyciszenia
alarmu/menu wyciszenia alarmu; przycisk
zmiany kontrastu/wartości; przycisk
zdarzenie/powrót do głównego ekranu; przycisk
dalej/menu

Połączenia
Panel przedni
Panel tylny
Panel boczny

88

Złącze wejściowe CO2
Uchwyt mocujący
Port podłączenia zasilania lub złącza
komunikacyjnego, wyjście gazu

Przenośny kapnograf przyłóżkowy

