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1 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje wstępne
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, zgodnie z którymi
użytkownicy podczas obsługi urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x™ muszą
zachować szczególną ostrożność.

Ostrzeżenia można rozpoznać po symbolu OSTRZEŻENIE umieszczonym powyżej.
Ostrzeżenia informują o wystąpieniu poważnych konsekwencji (śmierci, urazu lub
zdarzeń niepożądanych) dla pacjenta lub użytkownika.

Przestrogi można rozpoznać po symbolu PRZESTROGA umieszczonym powyżej.
Przestrogi informują użytkownika o konieczności zachowania środków ostrożności
niezbędnych do bezpiecznego i skutecznego używania urządzenia OxiMax
Pulsoksymetr N-600x.

Uwagi można rozpoznać po symbolu UWAGA umieszczonym powyżej. Uwagi zostają
wymienione przed lub po etapach procedury lub informacjach i zapewniają dotatkowe
wytyczne lub informacje dotyczące opisywanego tematu.

Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE
W trakcie rejestrowania w czujniku zapisu zdarzenia czujnik pulsoksymetryczny
OxiMax ekstrapoluje informacje z daty oraz godziny dostarczonej przez pulsoksymetr
Pulsoksymetr OxiMax N-600x firmy Nelllcor. Dokładność godziny / daty jest zależna
od ustawień godziny / daty obecnych w pulsoksymetrze. Przed podłączeniem czujnika
z rekordami należy ustawić w pulsoksymetrze prawidłową datę i godzinę, żeby
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utrzymać spójność daty i godziny, kiedy czujnik pozostaje podłączony. Ponieważ czujnik
z danymi zapisu zdarzenia czujnika może być przenoszony od jednego do drugiego
monitora, rozbieżności w ustawieniach daty / czasu pomiędzy monitorami oraz danymi
zapisu zdarzenia czujnika będą mieć wpływ na kolejność wyświetlania danych zapisu
zdarzeń czujnika. W celu wyeliminowania tego potencjalnego problemu, należy ustawić
wszystkie pulsoksymetry w obrębie zakładu na taki sam czas.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie wybuchem — Nie wolno używać urządzenia OxiMax Pulsoksymetr N-600x
w obecności łatwopalnych środków znieczulających.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno spryskiwać, polewać lub wylewać płynów na pulsoksymetr, jego akcesoria,
złącza, przełączniki lub otwory w obudowie, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Uzupełniający tlen osłabia wzorce desaturacji. Pogorszenie wentylacji pacjenta może
być proporcjonalnie bardziej poważne zanim w trendzie saturacji nie pojawią się
wzorce. Przy monitorowaniu stanu pacjenta podłączonego do uzupełniającego źródła
tlenu należy zachować szczególną strożność.
OSTRZEŻENIE
Panel ciekłokrystaliczny (LCD) zawiera toksyczne substancje chemiczne. Nie wolno
dotykać uszkodzonych paneli LCD. Fizyczny kontakt z uszkodzonym panelem LCD
może skutkować przeniesieniem lub połknięciem toksycznych substancji.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wyciszać albo zmniejszać poziomu głośności dźwiękowego alarmu
urządzenia OxiMax Pulsoksymetr N-600x, jeżeli może to spowodować wystawienie
pacjenta na niebezpieczeństwo.
OSTRZEŻENIE
Nie przykrycie miejsca czujnika OxiMax matowym materiałem w warunkach dużego
natężenia oświetlenia może spowodować uzyskiwanie niedokładnych wyników
pomiarowych. Niektóre warunki środowiska, błędy nakładania czujnika OxiMax
oraz niektóre stany pacjenta mogą mieć wpływ na odczyty pulsoksymetryczne oraz
odczyty tętna. W celu uzyskania konkretnych informacji dotyczących bezpieczeństwa
patrz odpowiednie paragrafy niniejszego podręcznika.
OSTRZEŻENIE
Użycie akcesoriów, czujników i przewodów innych niż niniejszym określone
może skutkować zwiększeniem emisji i zmniejszeniem dokładności odczytów
pulsoksymetru OxiMax Pulsoksymetr N-600x.
OSTRZEŻENIE
Przy instalacji sieciowego przewodu zasilającego pulsoksymetru należy sprawdzić,
czy jest on prawidłowo ułożony, żeby zapobiec potykaniu i zaplątaniu.
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Przestrogi
Przestroga
Przed klinicznym wykorzystaniem urządzenia OxiMax Pulsoksymetr N-600x należy
zweryfikować jego prawidłowe działanie przy podłączeniu do dowolnego urządzenia.
Pulsoksymetr i podłączone urządzenie muszą korzystać z uziemionego gniazdka. Urządzenia
dodatkowe podłączone do interfejsu danych pulsoksymetru muszą posiadać certyfikat
zgodnie z normą IEC 60950-1: 2005 dotyczącą urządzeń przetwarzania danych lub normą
IEC Standard 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 dla elektrycznych urządzeń medycznych.
Wszystkie kombinacje sprzętowe muszą być zgodne z wymaganiami systemowymi normy
IEC 60601-1-1:2000, wymagania dla medycznych systemów elektrycznych. Każda osoba
podłączająca dodatkowy sprzęt do portu wejścia lub portu wyjścia sygnału (złącze danych)
przeprowadza konfigurację systemu medycznego i jest tym samym odpowiedzialna za
zapewnienie zgodności systemu z wymaganiami normy systemowej IEC 60601-1-1:2000,
Wymagania dla elektrycznych systemów medycznych oraz normą systemową zgodności
elektromagnetycznej IEC 60601-1-2:2001 + A1:2004.
Przestroga
W USA prawo federalne dopuszcza sprzedaż tych urządzeń wyłącznie przez lekarzy lub
z przepisu lekarza.
Przestroga
Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
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2 Wprowadzenie ogólne
Informacje wstępne
OSTRZEŻENIE
Pulsoksymetr Pulsoksymetr OxiMax N-600x jest przeznaczony wyłącznie do
stosowania jako uzupełnienie oceny stanu pacjenta. Uzyskane wyniki należy
rozpatrywać w świetle objawów i oznak klinicznych.

Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia Pulsoksymetr OxiMax
N-600x™. Przed rozpoczęciem używania pulsoksymetru należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi pulsoksymetru N-600x. Aktualna wersja niniejszego dokumentu
dostępna jest w Internecie pod adresem:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx

Opis i przeznaczenie pulsoksymetru
Opis
Pulsoksymetr OxiMax Pulsoksymetr N-600x jest przeznaczony do stałego
nieinwazyjnego monitorowania funkcjonalnego wysycenia hemoglobiny krwi
tętniczej tlenem — saturacji (SpO2) i tętna. Przy prawidłowym oprogramowaniu
wewnętrznym można włączyć funkcję Alarm OxiMax SPD™ (SPD) pulsoksymetru.

Przeznaczenie
Pulsoksymetr OxiMax Pulsoksymetr N-600x jest przeznaczony do stosowania wyłącznie
na zlecenie lekarza u noworodków, dzieci oraz pacjentów dorosłych o dobrej lub słabej
perfuzji w szpitalach, obiektach typu szpitalnego, w transporcie wewnątrzszpitalnym
oraz w środowisku domowym. Funkcja Alarm OxiMax SPD™ (SPD) jest przeznaczona
wyłącznie do wewnątrzszpitalnej pielęgnacji osób dorosłych celem wykrywania wzorców
desaturacji, które wskazują na powtarzające się redukcje przepływu powietrza przez
górne drogi oddechowe i do płuc.
Uwaga:

Zamierzone typowe użytkowanie można zdefiniować w następujący sposób dla
urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x:
• Wykorzystanie w szpitalu zazwyczaj obejmuje takie obszary jak pomieszczenia opieki ogólnej, sale operacyjne,
pomieszczenia zabiegów specjalnych, oddziały intensywnej opieki medycznej w obrębie szpitala i obiektów
typu szpitalnego. Obiekty typu-szpitalnego obejmują obiekty z biurem lekarza, laboratoria pobytu
przedłużonego, obiekty opieki dziennej, centra chirurgiczne oraz centra chorób pod-ostrych.
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•
•

Transport wewnątrz-szpitalny obejmuje transport pacjenta w obrębie szpitala lub obiektu typu-szpitalnego.
Opieka domowa jest definiowana jako związana z dostarczaniem przez laika (rodzica lub podobną osobę
opiekującą się) w środowisku domowym.

Użycie urządzenia u dowolnego pacjenta wymaga wybrania odpowiedniego
czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™. Patrz: Używanie czujników
pulsoksymetrycznych i akcesoriów OxiMax™, strona 101.
Za pomocą czterech klawiszy programowych użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp
do informacji o tendencjach, zmieniać limity alarmowe, regulować wewnętrzny
zegar, wybierać protokół komunikacji oraz wybierać język interfejsu macierzysty
dla języka placówki, osoby zapewniającej opiekę lub użytkownika. Patrz Używanie
przycisków programowych pulsoksymetru, strona 49.
Rysunek 1. Klawisze programowe menu na przednim panelu

Pulsoksymetr może pracować na zasilaniu sieciowym i przy zasilaniu z wewnętrznego
akumulatora. Pulsoksymetr OxiMax N-600x Panel przedni, Rysunek 2 na stronie 13
i Pulsoksymetr OxiMax N-600x Panel tylny, Rysunek 3 na stronie 19 przedstawiają
i identyfikują elementy sterowania i wskaźniki pulsoksymetru.

Spis elementów
Typowy karton z urządzeniem Pulsoksymetr N-600x OxiMax jest dostarczany
z następującym spisem zawartości.
Tabela 1. Typowa lista pakunkowa
Ilość
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Element

1

OxiMax Pulsoksymetr N-600x

1

Czujnik pulsoksymetryczny lub zestaw akcesoriów OxiMax Nellcor

1

Przewód pulsoksymetryczny DOC-10

1

Instrukcja obsługi pulsoksymetru N-600x (odpowiednia dla kraju
sprzedaży) i / lub płyta kompaktowa

1

Przewód zasilający klasy szpitalnej (odpowiedni dla kraju sprzedaży)

2

Bezpieczniki, 0,5 A, 250 V, topikowe-zwłoczne, IEC 
(5 x 20 mm)

1

Instrukcja podręczna pulsoksymetru N-600x

Instrukcja obsługi

Panel przedni

Panel przedni
Rysunek 2. Pulsoksymetr OxiMax N-600x Panel przedni

Tabela 2. Lista elementów panelu przedniego
1

Port czujnika SpO2

14

Klawisze zmiany w górę i w dół

2

Wskaźnik rozładowania akumulatora

15

Wartość górnego limitu częstości tętna (BPM)

3

Wskaźnik zasilania sieciowego

16

Wartość dolnego limitu częstości tętna (BPM)

4

Klawisz włączenia / stanu gotowości

17

Ikona trybu noworodka

5

Wskaźnik naładowania akumulatora

18

Klawisz pomoc / kontrast

6

Ikona i wartość graniczna parametru
SatSeconds™

19

Ikona trybu szybkiej odpowiedzi

7

Ikona i wartość czułości parametru SPD

20

Częstość tętna (BPM)

8

Pasek impulsowy

21

Klawisze programowe wyboru menu

9

Bieżąca wartość parametru %SpO2

22

Pasek menu

10

Górna wartość graniczna parametru
%SpO2

23

Wskaźnik dane w czujniku

11

Dolna wartość graniczna %SpO2

24

Wskaźnik zakłóceń

12

Wskaźnik wyciszenia alarmów

25

Wskaźnik wyszukiwania tętna

13

Przycisk wyciszenia alarmów

26

Głośnik

Interfejsu użytkownika
Uwaga:
Naciśnięcie dowolnego klawisza, poza przyciskiem włączenia / stanu gotowości, powinno
skutkować wydaniem sygnału dźwiękowego potwierdzenia lub odrzucenia. Jeżeli wciśnięcie
klawisza nie spowoduje wydania sygnału dźwiękowego, należy skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.

Klawisz włączenia / stanu gotowości — Używany do włączania i wyłączania
pulsoksymetru.
Instrukcja obsługi
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Przycisk wyciszenia alarmów — Pozwala wyciszyć DOWOLNY aktualny alarm na
okres czasu trwania wyciszenia alarmu. Po wyciszeniu alarmu naciśnij ten przycisk
ponownie, żeby go włączyć. Ponadto używa się go do wyświetlania i regulacji czasu
trwania asu trwania wyciszenia alarmu oraz głośności alarmu. Przycisk wyciszenia
alarmu powoduje usunięcie z wyświetlacza następujących komunikatów: „SENSOR
OFF” (wyłączony czujnik), „LOW BATTERY” (rozładowany akumulator) oraz „SENSOR
DISCONNECT” (odłączony czujnik). Zostaje zapalony na stałe po wyciszeniu alarmu
dźwiękowego. Miga, kiedy czas trwania wyciszenia alarmu ustawiono na „OFF” (wył.).
OSTRZEŻENIE
Naciśnięcie klawisza wyciszenia alarmów pozwala wyciszyć WSZYSTKIE alarmy
na okres czasu trwania wyciszenia alarmu.
OSTRZEŻENIE
W razie wyciszenia alarmu SPD powoduje to zresetowanie indeksu, śledzącego
powtarzające się wzorce desaturacji i wyciszenie WSZYSTKICH alarmów.
Przestroga
Jeżeli w ciągu dwóch (2) minut nie zostanie przywrócony główny alarm dźwiękowy, zostanie
wydany drugorzędowy alarm o unikatowej wysokości dźwięku.

Przycisk regulacji do góry — Używany do zwiększenia wartości zmiennych
parametrów pulsoksymetru.
Przycisk regulacji do góry — Używany do zwiększenia wartości zmiennych
parametrów pulsoksymetru.
Klawisz pomoc / kontrast — umożliwia dostęp do pomocy ekranowej oraz regulacji
kontrastu ekranu pulsoksymetru.
• Naciśnięcie i zwolnienie tego przycisku powoduje wywołanie pomocy ekranowej.
• Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przy jednoczesnym naciśnięciu przycisków
regulacja do góry lub regulacja do dołu powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie
kontrastu wyświetlacza.

Pasek menu przycisków — Używany do wyświetlenia funkcji bieżącego menu
klawisza programowego.

Wskaźniki wizualne pulsoksymetru
Wskaźnik zasilania sieciowego — Świeci się stałym światłem, kiedy pulsoksymetr
podłączono do źródła zasilania oraz podczas ładowania akumulatora. Nie świeci
się, kiedy pulsoksymetr pracuje na zasilaniu z wewnętrznego akumulatora.
Wskaźnik rozładowania akumulatora — Zostaje zapalony na stałe, kiedy
pozostało 15 lub mniejsza liczba minut pracy na zasilaniu akumulatorowym.
Wskaźnik wyszukiwania tętna — Wyświetlany jest przed początkową akwizycją
sygnału tętna oraz w trakcie przedłużających się oraz wymagających warunków
monitorowania. Wskaźnik wyszukiwania tętna miga przy sygnale
utraconego-wyczuwalnego-tętna.

14
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Wskaźnik zakłóceń — Wyświetlany, kiedy algorytm pulsoksymetru wykryje
pogorszenie jakości sygnału przychodzącego. Naprzemiennie wyświetlany i
niewyświetlany wskaźnik zakłóceń jest częstym zjawiskiem podczas monitorowania
pacjenta i oznacza dynamiczną regulację przez algorytm pulsoksymetru danych
wymaganych do pomiaru wartości SpO2 i częstości tętna. Zapalenie na stałe
oznacza, że algorytm pulsoksymetru rozszerzył ilość danych wymaganych do
pomiaru wartości parametru SpO2 i częśtości tętna. W takim przypadku może
dojść do obniżenia wierności śledzenia szybkich zmian tych wartości.
Uwaga:
Pogorszenia jakości mogą być powodowane przez światło otoczenia, nieprawidłowe
założenie czujnika, szum elektryczny, zakłócenia elektrochirurgiczne, aktywność pacjenta
lub inne przyczyny.

Wskaźnik dane w-czujniku — Wyświetlany, żeby wskazać, iż podłączony czujnik
OxiMax zawiera rekord zdarzenia czujnika pacjenta. Informacje rekordu zdarzenia
czujnika mogą zostać obejrzane lub wydrukowane.
Wskaźnik naładowania akumulatora — Wyświetla aktualny stopień naładowania
pulsoksymetru. Wskaźnik naładowania akumulatora składa się z czterech kresek, z
których każda odpowiada w przybliżeniu 1,5 godziny czasu pracy. Wszystkie cztery
kreski są wyświetlane, kiedy akumulator jest zupełnie naładowany. Kiedy akumulator
jest rozładowany, nie są wyświetlane żadne kreski. Ten wskaźnik jest widoczny na
wszystkich ekranach. Patrz: Wskaźnik naładowania akumulatora, strona 33.
Krzywa pletyzmografu — Ta krzywa bez normalizacji wykorzystuje sygnały z
czujnika odbierane w czasie rzeczywistym, które odzwierciedlają względną siłę
pulsacyjną i jakość sygnałów przychodzących. Ten wskaźnik jest dostępny tylko
w widoku pletyzmografu.
Amplituda tętna (migający pasek) — Pokazuje tętno oraz względną amplitudę
tętna (bez normalizacji). As the detected pulse becomes stronger, more bars light
with each pulse. Ten wskaźnik jest dostępny tylko w widoku impulsowym i GCF.
%SpO2 Wartość — Wskazuje poziom wysycenia hemoglobiny tlenem (saturację).
Na wyświetlaczu zaczną migać zera, kiedy dojdzie do uaktywnienia alarmu
utraty-wyczuwalnego-tętna oraz zacznie migać wartość saturacji %SpO2,
kiedy wartość saturacji SpO2 wykracza poza limity alarmowe. Pulsoksymetr dalej
kontynuuje aktualizację wyświetlacza podczas wyszukiwania tętna. Bieżąca wartość
górnego i dolnego limitu alarmowego jest wyświetlana mniejszą czcionką z prawej
strony dynamicznej wartości parametru %SpO2. Ten wskaźnik jest widoczny na
wszystkich ekranach.
Wartość częstości tętna — Pokazuje tętno jako liczbę uderzeń serca na minutę. Miga w
trakcie alarmów utraty-wyczuwalnego-tętna oraz, kiedy tętno wykracza poza ustawione
limity alarmowe. W trakcie wyszukiwania tętna pulsoksymetr cały czas aktualizuje
wyświetlacz. Tętno poza zakresem (20 do 250 bpm — ang. Beats Per Minute; uderzenia
na minutę) jest wyświetlane jako 0 lub 250 bpm. Bieżąca wartość górnego i dolnego
limitu alarmowego jest wyświetlana mniejszą czcionką z prawej strony dynamicznej
wartości częstości tętna. Ten wskaźnik jest widoczny na wszystkich ekranach.
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Ikona wykrywania wzorca saturacji (SPD) — Funkcja Alarm OxiMax SPD™ (SPD)
wykrywa wzorce desaturacji w tendencjach parametru SpO2 dorosłych pacjentów.
Po włączeniu funkcji SPD pulsoksymetr wykrywa wzorce desaturacji, które wskazują
na powtarzające się redukcje przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe
i do płuc pacjenta. Kiedy funkcja SPD wykryje wzorzec desaturacji w tendencji
parametru SpO2 dorosłego pacjenta, opiekun zostaje powiadomiony o tym fakcie
za pośrednictwem wskaźnika wizualnego i opcjonalnie alarmu dźwiękowego.
Po włączeniu tej funkcji na ekranie monitora widoczna jest ikona trójkąta SPD.
Ten trójkąt jest wypełniany od spodu do góry w miarę nasilania się takich wzorców.
Ten trójkąt jest opróżniany od góry do dołu w miarę osłabiania się takich wzorców.
W razie wypełnienia całego trójkąta zostanie uruchomiony alarmowy sygnał
dźwiękowy. Po włączeniu opcji SPD domyślnym ustawieniem jest opcja On (Wł.)
z czułością ustawioną na 1. Tę funkcję można wyłączyć w menu LIMITS (Limity).
Opiekun może wybrać jeden z trzech poziomów czułości alarmów: 1 (najwyższa
czułość), 2 (średnia czułość) lub 3 (najniższa czułość), gdzie wartość 1 skutkuje
większą liczbą alarmów, a wartość 3 skutkuje mniejszą liczbą alarmów. Szybkość
napełniania ikony SPD zależy od ustawionej czułości parametru SPD. Żeby sprawdzić
aktywację, należy skontaktować się z Wydziałem usług technicznych firmy Nellcor,
1.800.635.5267, lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor. Informacje dotyczące
używania tej funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji Alarm OxiMax SPD™, strona 63.
Ikona SatSeconds — Funkcja SatSeconds SpO2 pozwala zarządzać alarmami dla
łagodnych i krótkich naruszeń granic parametru. Po włączeniu funkcji SatSeconds
ikona okręgu SatSeconds jest zapełniana w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara w miarę, jak system zarządzania alarmem SatSeconds wykrywa odczyty
SpO2 poza ustawionymi limitami. Ikona SatSeconds zostaje opróżniona w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, kiedy odczyty SpO2 znajdują się w obrębie
ustawionych limitów. Po napełnieniu ikony SatSeconds zostaje uruchomiony alarm
o średnim priorytecie. Ten wskaźnik jest widoczny na wszystkich ekranach. Dalsze
informacje dotyczące używania tej funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji
zarządzania alarmami SatSeconds™, strona 67.
Ikona trybu szybkiej odpowiedzi — Wyświetlana w prawym dolnym rogu paska
menu (po włączeniu tego trybu). Algorytm pulsoksymetru odpowiada na zmiany
wartości parametru SpO2 z różną szybkością: dwie-cztery sekundy w trybie Fast (Szybkim)
i pięć-siedem sekund w trybie Normal (Normalnym) przy obliczaniu wartości parametru
%SpO2. Ustawienie trybu odpowiedzi nie ma wpływu na obliczanie przez algorytm
częstości tętna i nie ma wpływu na rejestrowanie danych tendencji, co następuje w
odstępnach jednosekundowych. Jednakże tryb odpowiedzi może mieć wpływ na
zachowanie alarmów SPD. Ten wskaźnik jest widoczny na wszystkich ekranach (po
włączeniu). Dalsze informacje dotyczące używania tej funkcji zawiera paragraf Żeby
ustawić tryb odpowiedzi, strona 57.
Ikona limitów alarmowych dla noworodka — Wyświetlana w prawym dolnym
rogu paska menu (po włączeniu tego trybu). Wyświetlana, kiedy limity alarmowe
zostały ustawione na wartości dla noworodka, lecz nie jest wyświetlana po ustawieniu
wartości granicznych dla pacjenta dorosłego. Dalsze informacje dotyczące używania
tej funkcji zawiera paragraf Żeby ustawić tryb Adult (Dorosły) lub Neonatal (dziecko),
strona 61.
16
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Monitorowanie wartości
OSTRZEŻENIE
Nie przykrycie czujnika OxiMax matowym materiałem w warunkach dużego natężenia
oświetlenia może spowodować uzyskiwanie niedokładnych wyników pomiarowych.

Urządzenie Pulsoksymetr N-600x OxiMax stale ocenia jakośc sygnału
pulsoksymetrycznego podczas monitorowania wartości parametru SpO2 i
częstości tętna. Wartości na przednim panelu pulsoksymetru odzwierciedlają
dane pochodzące z monitorowania.
Algorytm urządzenia Pulsoksymetr N-600x automatycznie poszerza ilość danych
wymaganych do pomiarów saturacji SpO2 i tętna w zależności od warunków
pomiarowych.
• Warunki standardowe — W trakcie normalnych warunków pomiarowych, czas
uśrednienia wynosi od sześciu do siedmiu sekund (w przybliżeniu trzy sekundy
w trybie szybkim).

• Krótke warunki anormalne — W przypadku warunków pomiarowych spowodowanych
np. niską perfuzją, ruchem, zewnętrznymi zakłóceniami takimi jak oświetlenie otoczenia
lub kombinacją wymienionych czynników, pulsoksymetr automatycznie poszerza ilość
wymaganych danych poza okres siedmiu sekund. Jeżeli wynikły dynamiczny czas
uśrednienia przekracza 20 sekund, zostaje wyświetlony wskaźnik szukania tętna, a
wskaźniki saturacji %SpO2 i tętna będą aktualizowane co sekundę.

• Bardziej problematyczne warunki — Jeżeli te warunki ulegają pogorszeniu, ilość
wymaganych danych zostaje dalej zwiększona. Kiedy dynamiczny czas uśrednienia
osiąga 40 sekund, wskaźnik szukania tętna zaczyna wskazywać stan utraty-tętna, a
wskaźniki saturacji %SpO2 i tętna wyświetlą migające zera. Taka sytuacja powoduje
aktywację alarmu dźwiękowego.

Wskaźniki dźwiękowe
Wskaźniki dźwiekowe obejmują sygnały i piknięcia. Opiekun może wyciszyć alarmy,
naciskając klawisz ALARM SILENCE (wyciszenia alarmów).
OSTRZEŻENIE
Naciśnięcie klawisza wyciszenia alarmów pozwala wyciszyć WSZYSTKIE alarmy na
okres czasu trwania wyciszenia alarmu.
Przestroga
Jeżeli w ciągu dwóch (2) minut nie zostanie przywrócony główny alarm dźwiękowy, zostanie
wydany drugorzędowy alarm o unikatowej wysokości dźwięku.
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Tabela 3. Funkcje wskaźników dźwiękowych
Funkcja

Opis

Przypomnienie o
wyciszeniu alarmów

Trzy dźwięki wydawane w przybliżeniu co trzy minuty, kiedy ustawiono czas trwania
wyciszenia na OFF (wył.) oraz włączono funkcję przypomnienia o wyciszeniu alarmów.

Sygnał głośniejszy

Głośniejszy sygnał o wysokiej częstotliwości zostaje wydany, kiedy użytkownik nie
odpowiada na alarm dźwiękowy lub urządzenie wykryje awarię głównego głośnika.

Sygnał tętna

Pojedynczy sygnał dźwiękowy dla każdej wykrytej fali tętna. Wysokość sygnału tętna
zmienia się z punktowym wzrostem lub spadkiem poziomu saturacji.

Alarm o wysokim
priorytecie

Wysoki-dźwięk o pulsującej-amplitudzie oznaczający utratę-wyczuwalnego-tętna.

Alarm o średnim
priorytecie

Średnio-wysoki pulsujący dźwięk oznaczający przekroczenie limitu wartości SpO2 lub
tętna.

Uwaga: Jeżeli alarm o wysokim priorytecie nie zostanie wyciszony w ciągu
30 sekund przez naciśnięcie przycisku wyciszenia alarmu, urządzenie zwiększy
poziom istotności sygnału alarmowego przez naprzemienne wydawanie
głównego dźwięku alarmowego oraz sygnału głośniejszego.

Uwaga: Jeżeli alarm o średnim priorytecie nie zostanie wyciszony w ciągu 2 minut
przez naciśnięcie przycisku wyciszenia alarmu, urządzenie zwiększy poziom
istotności sygnału alarmowego przez naprzemienne wydawanie głównego
dźwięku alarmowego oraz sygnału głośniejszego.
Alarm o niskim priorytecie

Dźwięk niski, powoli-pulsujący wydawany co 3,5 sekundy wskazuje odłączenie czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax, rozładowany akumulator lub awarię pulsoksymetru.
Uwaga: Jeżeli alarm o niskim priorytecie nie zostanie wyciszony w ciągu 2 minut
przez naciśnięcie przycisku wyciszenia alarmu, urządzenie zwiększy poziom
istotności sygnału alarmowego przez naprzemienne wydawanie głównego
dźwięku alarmowego oraz sygnału głośniejszego.
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Alarm SPD

Tercet sygnałów o wysokiej, średniej i niskiej tonacji wydawanych co 2,5 sekundy.

Alarm przekroczenia
górnej granicy SpO2

Para sygnałów o średniej tonacji, po których jest generowany sygnał impulsowy o wysokiej
tonacji, które są wydawane co 2,5 sekundy.

Przejście auto-testu
po-włączeniu zasilania

Jedno-sekundowy dźwięk oznaczający włączenie pulsoksymetru i pomyślne zakończenie
auto-testu po włączeniu zasilania.

Dźwięk potwierdzenia

Trzy sygnały dźwiękowe wskazujące na zapisanie ustawień domyślnych lub przywrócenie
ustawień do domyślnych wartości fabrycznych, lub skasowanie danych tendencji.

Naciśnięcie
nieprawidłowego
przycisku

Krótki, niski-dźwięk wskazujący na naciśnięcie przycisku, który jest nieodpowiedni dla
danego stanu pulsoksymetru.

Naciśnięcie
prawidłowego przycisku

Krótki dźwięk o średniej-wysokości wskazujący naciśnięcie prawidłowego przycisku.

Dźwięk ustawienia
głośności

Sygnał ciągły, wskazujący regulację poziomu głośności alarmu.
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Panel tylny
Rysunek 3. Pulsoksymetr OxiMax N-600x Panel tylny

Tabela 4. Elementy panelu tylnego
1

Ekwipotencjalne połączenie uziemiające

2

Złącze zasilania prądem przemiennym

3

Złącze przesyłania danych

4

Uchwyt bezpiecznikowy

5

Przełącznik wyboru napięcia zasilania

Symbole i opis tylnego panelu
Ostrzeżenie! Patrz Instrukcje użycia
Wymiana bezpiecznika
Ekwipotencjalne połączenie uziemiające
Data produkcji
Złącze przesyłania danych
Prawidłowa utylizacja odpadów systemowych zgodnie z dyrektywą WEEE
Część stosowana rodzaju BF - nieodporne na działanie defibrylatora

Instrukcja obsługi

19

Wprowadzenie ogólne

Cechy charakterystyczne pulsoksymetru
Funkcja Alarm OxiMax SPD™
Funkcja Alarm OxiMax SPD™ (SPD) wykrywa wzorce desaturacji u pacjentów
dorosłych, które wskazują na powtarzające się redukcje przepływu powietrza
przez górne drogi oddechowe i do płuc pacjenta. Względne redukcje wentylacji
minutowej pacjenta w ciągu ustalonego okresu czasu mogą powodować stopniowy
spadek pęcherzykowego ciśnienia parcjalnego tlenu, prowadzącego do desaturacji
tętniczej. Jeżeli takie spadki wentylacji się powtarzają, generują one wyraźne wzorce
w trendzie saturacji. Wzorce wielokrotnej desaturacji często rozwijają się stopniowo
z czasem, a ich znaczenie rośnie. Wykrywanie takich wzorców wskazuje, że pacjent
może cierpieć na coraz bardziej poważne redukcje przepływu powietrza, które mogą
się nasilać w razie pozostawienia bez terapii.
Wzorce desaturacji to wielokrotne, występujące po sobie zdarzenia desaturacji,
po których występuje resaturacja. Funkcja SPD kwalifikuje wzorce desaturacji
wynikające z takich powtarzających się redukcji przepływu na podstawie swoistych
charakterystyk.
• Ciężkość incydentu desaturacji (głębia desaturacji podczas incydentu) i zakres następczej
resaturacji

• Regularność incydentów desaturacji (częsetość powtórzeń wzorca)
• Nachylenie trendów desaturacji / resaturacji, tworzących incydenty
Funkcja SPD kwalifikuje takie wzorce desaturacji w ciągu sześciu (6) minut. W zależności
od ustawionej wartości funkcji SPD przetrwałe wzorce mogą skutkować alarmem
SPD, informującym opiekuna o takim stanie.
Rysunek 4. Klinicznie istotne wzorce desaturacji

Szczegółowe informacje zawiera paragraf Opcje wyświetlania wyświetlacza
pulsoksymetru, strona 24, Konfiguracja widoku ekranu, strona 40, Używanie funkcji
Alarm OxiMax SPD™, strona 63 i Funkcja Alarm OxiMax SPD™, strona 136.

SatSeconds™ Funkcja zarządzania alarmami
Pulsoksymetr monitoruje wartość procentową wysycenia tlenem miejsc wiązania
hemoglobiny we krwi. Przy tradycyjnym zarządzaniu alarmami, dla konkretnych
20
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poziomów parametru SpO2 ustawiany jest dolny i górny limit alarmowy. Kiedy
poziom saturacji SpO2 waha się w pobliżu limitu alarmowego, przy każdym
naruszeniu limitu zostaje uaktywniony alarm dźwiękowy. Funkcja SatSeconds
monitoruje stopień i czas trwania desaturacji i przedstawia go pod postacią indeksu
ciężkości desaturacji. W związku z tym funkcja SatSeconds pozwala odróżnić
klinicznie istotne zdarzenia od pomniejszych i krótkich desaturacji, które mogą
skutkować fałszywymi alarmami.
Rysunek 5. Pierwszy incydent SpO2: Brak alarmu SatSeconds
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Rysunek 6. Drugi incydent SpO2: Brak alarmu SatSeconds
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Rysunek 7. Trzeci incydent SpO2: Wyzwolenie alarmu SatSeconds

„Sieć bezpieczeństwa“ funkcji SatSeconds dotyczy pacjentów, których poziom
saturacji często spada poniżej limitu, lecz nie pozostaje na takim poziomie
dostatecznie długo, żeby uaktywnić alarm SatSeconds. Kiedy w ciągu 60 sekund
wystąpiły przynajmniej 3 naruszenia limitu, zostaje uruchomiony alarm chociaż
nie przekroczono ustawienia czasu SatSeconds.
Szczegółowe informacje zawiera paragraf Opcje wyświetlania wyświetlacza
pulsoksymetru, strona 24, Konfiguracja widoku ekranu, strona 40, Używanie funkcji
zarządzania alarmami SatSeconds™, strona 67 i SatSeconds™ Funkcja zarządzania
alarmami, strona 135.
Instrukcja obsługi
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Funkcja zarządzania alarmami opóźnienia częstości tętna
Pulsoksymetr monitoruje również częstość tętna przez ustalenie liczby krzywych
pletyzmograficznych w czasie. Przy tradycyjnym zarządzaniu alarmami, dla monitorowania
częstości tętna ustawiany jest dolny i górny limit alarmowy. Kiedy częstość tętna waha się
w pobliżu limitu alarmowego, przy każdym naruszeniu limitu zostaje uaktywniony alarm
dźwiękowy. W związku z tym funkcja opóźnienia częstości tętna pozwala odróżnić
klinicznie istotne zdarzenia od pomniejszych i krótkich naruszeń limitu alarmowego,
które skutkują fałszywymi alarmami. Funkcja opóźnienia częstości tętna pozwala ustawić
okres naruszania progu przed aktywacją alarmu częstości tętna. W związku z tym funkcja
opóźnienia częstości tętna pozwala odróżnić klinicznie istotne zdarzenia od pomniejszych i
krótkich naruszeń limitu alarmowego, które skutkują fałszywymi alarmami.
Żeby używać funkcji opóźnienia częstości tętna, należy tradycyjnie ustawić dolny i
górny limit alarmowy częstości tętna funkcji zarządzania alarmami. Następnie należy
użyć funkcji Pulse Rate Delay (Opóźnienie częstości tętna). Limit opóźnienia częstości
tętna kontroluje czas, przez który poziom częstości tętna przekracza dowolny limit
zanim zostanie wydany alarm dźwiękowy.
Szczegółowe informacje zawiera paragraf Opcje wyświetlania wyświetlacza
pulsoksymetru, strona 24, Konfiguracja widoku ekranu, strona 40, Używanie funkcji
zarządzania alarmami opóźnienia częstości tętna, strona 66 i Funkcja zarządzania
alarmami opóźnienia częstości tętna, strona 135.

Opcje wyświetlania wyświetlacza pulsoksymetru
Wybór widoków wyświetlania
Wybierz widok wyświetlania urządzenia Pulsoksymetr N-600x OxiMax, który
najlepiej pasuje do sytuacji. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest widok
GCF (ang. General Care Format - ogólny format opieki).
Przestroga
Przed przyjęciem jakichkolwiek danych pulsoksymetru jako bieżącego pomiaru należy
sprawdzić, czy na ekranie zostaje wyświetlony ruch paska impulsowego lub krzywej
pletyzmografu lub występuje tam ikona bijącego serca.

Widok GCF (General Care Format - ogólny format opieki)
Rysunek 8. Widok GCF (General Care Format - ogólny format opieki)

Tego widoku używa się dla wyświetlania dużych informacji monitorowania łatwych do
odczytu. Ekran GCF posiada impulsowy pasek amplitudy, bieżącą wartość saturacji SpO2
i tętna oraz bieżącą górną i dolną granicę wartości saturacji SpO2 oraz tętna. Posiada
również wskaźnik naładowania akumulatora (w razie pracy na zasilaniu akumulatorowym).
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W razie włączenia stosownych funkcji zostaje wyświetlona ikona SatSeconds i SPD.
Dalsze informacje zawiera paragraf Konfiguracja widoku ekranu, strona 40.

Widok pletyzmografu
Rysunek 9. Ekran pletyzmografu

Tego widoku używa się dla wizualnego monitorowania informacji pod postacią krzywej.
Ekran pletyzmografu posiada krzywą przebiegu pletyzmograficznego, pasek menu
oraz bieżącą wartość saturacji SpO2 i tętna, górny i dolny limit wartości. Posiada również
wskaźnik naładowania akumulatora (w razie pracy na zasilaniu akumulatorowym).
Skojarzone są krzywe przebiegu pletyzmograficznego z amplitudami pik do piku
mniejszymi niż dziesięć JA (jednostek amplitudy). W razie włączenia stosownych funkcji
zostaje wyświetlona ikona SatSeconds i SPD. Dalsze informacje zawiera paragraf
Konfiguracja widoku ekranu, strona 40.

Ekran impulsowy
Rysunek 10. Ekran impulsowy

Tego widoku używa się dla wizualnego monitorowania informacji pod postacią paska
impulsowego. Ekran impulsowy posiada impulsowy pasek amplitudy, bieżącą wartość
saturacji SpO2 i tętna oraz bieżącą górną i dolną granicę wartości saturacji SpO2 oraz tętna.
Posiada również wskaźnik naładowania akumulatora (w razie pracy na zasilaniu
akumulatorowym). W razie włączenia stosownych funkcji zostaje wyświetlona ikona
SatSeconds i SPD. Dalsze informacje zawiera paragraf Konfiguracja widoku ekranu,
strona 40.
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Ekran tendencji w czasie rzeczywistym
Rysunek 11. Widok tendencji w czasie rzeczywistym

Tego widoku używa się dla wizualnego monitorowania informacji związanych z
tendencjami w czasie rzeczywistym. Wykresy wartości (tendencji) są automatycznie
aktualizowane w momencie wyliczenia przez pulsoksymetr każdej nowej wartości,
gdzie odstęp pomiędzy wyliczeniami oparty jest o wybraną wyświetlaną skalę czasu.
Ekran tendencji w czasie rzeczywistym posiada wykres wartości saturacji SpO2 i / lub
pulsu oraz bieżące wartości saturacji SpO2 i tętna. Posiada również wskaźnik
naładowania akumulatora (w razie pracy na zasilaniu akumulatorowym). Zawsze,
kiedy pulsoksymetr wykryje falę tętna, zamiga ikona serca. W razie włączenia
stosownych funkcji zostaje wyświetlona ikona SatSeconds i SPD. Dalsze informacje
zawiera paragraf Konfiguracja widoku ekranu, strona 40.
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3 Konfigurowanie pulsoksymetru
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta nie należy umieszczać urządzenia
Pulsoksymetr OxiMax N-600x w pozycji, z której mogłoby spaść na pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń medycznych, należy ostrożnie
poprowadzić przewody w celu zredukowania możliwości zaplątania lub uduszenia
pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Dopilnować, żeby głośnik nie był zablokowany. Nie zastosowanie się do tych zaleceń
może spowodować obniżenie głośności dźwięków alarmowych (nawet do poziomu,
gdzie nie będą słyszalne).
OSTRZEŻENIE
Odłączyć pulsoksymetr oraz czujnik OxiMax firmy Nellcor od pacjenta w trakcie
badania RM (rezonans magnetyczny). Przedmioty zawierające metal poddawane
działaniu silnych pól magnetycznych (tworzonych podczas badania RM) mogą
zmieniać się w niebezpieczne pociski. Ponadto wzbudzony prąd może potencjalnie
powodować oparzenia.
OSTRZEŻENIE
W celu zapewnienia dokładnego działania oraz, żeby zapobiec awariom aparatu, nie
wolno wystawiać urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x na warunki o ekstremalnej
wilgotności, takie jak bezpośrednia ekspozycja na deszcz. Taka ekspozycja może
spowodować niedokładne działanie lub nawet awarię urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować uszkodzonego urządzenia Pulsoksymetr N-600x OxiMax, czujnika,
przewodów lub złączy OxiMax.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno podnosić pulsoksymetru za przewód zasilający lub przewód pulsoksymetryczny.
Może dojść do przewodu zasilającego lub pulsoksymetrycznego i upadku pulsoksymetru
na ciało pacjenta albo miejsce, mogące uszkodzić urządzenie.
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OSTRZEŻENIE
Urządzenie Pulsoksymetr N-600x OxiMax nie jest odporne na działanie defibrylatora.
Jednakże może pozostać podłączony do pacjenta w trakcie przeprowadzania
defibrylacji lub podczas stosowania jednostki elektrochirurgicznej, lecz uzyskiwane
odczyty w trakcie defibrylacji i w krótkim czasie po jej zakończeniu pozostaną
niedokładne.
OSTRZEŻENIE
W Stanach Zjednoczonych nie wolno podłączać pulsoksymetru do gniazdka
elektrycznego kontrolowanego przełącznikiem ściennym, ponieważ może dojść
do przypadkowego wyłączenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Do złącza czujnika OxiMax można podłączać wyłącznie czujniki i przewody
pulsoksymetryczne OxiMax zaakceptowane przez firmę Nellcor. Podłączanie innych
przewodów lub czujników ma wpływ na dokładność danych czujnika, co może
prowadzić do działań niepożądanych.
OSTRZEŻENIE
Z urządzeniem Pulsoksymetr OxiMax N-600x można używać wyłącznie przewodu
pulsoksymetrycznego DOC-10 firmy Nellcor. Używanie innych przewodów
pulsoksymetrycznych może mieć niekorzystny wpływ na wydajność pulsoksymetru.
Do portu czujnika SpO2 nie wolno przyłączać przewodów przeznaczonych do
stosowania z komputerem.
OSTRZEŻENIE
Urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x nie wolno używać w pobliżu innych urządzeń.
Jeżeli ustawienie obok lub na innych urządzeniach będzie niezbędne, należy
obserwować pulsoksymetr, żeby zapewnić prawidłowe działanie w używanej konfiguracji.
Uwaga:
Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x™ jest wyposażone w stoperowe układy alarmowe,
resetujące urządzenie w przypadku wystąpienia błędów programowych.

Podłączanie do źródła zasilania sieciowego
OSTRZEŻENIE
W Stanach Zjednoczonych nie wolno podłączać pulsoksymetru do gniazdka
elektrycznego kontrolowanego przełącznikiem ściennym, ponieważ może dojść
do przypadkowego wyłączenia urządzenia.
Przestroga
Przełącznik wyboru napięcia zasilania musi zostać ustawiony na prawidłowe napięcie
(115 lub 230), żeby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz zapewnić ładowanie akumulatora.
Przestroga
W przypadku pracy na zasilaniu sieciowym należy dopilnować prawidłowego uziemienia
pulsoksymetru. Jeżeli nie masz pewności, czy gniazdko sieciowe jest prawidłowo uziemione,
odłącz od niego pulsoksymetr i pracuj na zasilaniu akumulatorowym. Skontaktuj się z
wykwalifikowanym elektrykiem w celu sprawdzenia gniazdka pod kątem uziemienia.
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Przestroga
Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego klasyszpitalnej dostarczonego przez
firmę Nellcor.

Podczanie do róda zasilania sieciowego
1. Ustawić przełącznik wyboru napięcia na odpowiednie napięcie.
Rysunek 12. Przełącznik wyboru napięcia zasilania na tylnym panelu i złącze zasilania

2. Wetknąć wtyczkę przewodu zasilającego do złącza zasilania z tyłu pulsoksymetru.
3. Wetknąć męskie złącze przewodu zasilającego do odpowiednie uziemionego
gniazdka sieciowego.
4. Sprawdź, czy zapalony został wskaźnik zasilania sieciowego pulsoksymetru.
Uwaga:
Jeżeli wskaźnik zasilania sieciowego nie został zapalony, sprawdź przełącznik wyboru
napięcia, bezpieczniki dostępne dla użytkownika i gniazdko zasilania sieciowego.

Zasilanie z akumulatora
Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x jest zasilane z gniazdka sieciowego
(100-120 lub 200-240 V~) albo 6-woltowego, 4 ampero-godzinowego akumulatora.
Pulsoksymetr posiada wewnętrzny akumulator, który może być używany do zasilania
urządzenia podczas transportu lub kiedy zasilanie sieciowe nie jest dostępne. Przejście
pomiędzy źródłami zasilania jest niedostrzegalne dla użytkownika (z zasilania
sieciowego na akumulatorowe lub z akumulatorowego na sieciowe). Nowy, zupełnie
naładowany akumulator zapewnia przynajmniej 7 godzin pracy w następujących
warunkach:
• Symulator tętna ustawiony na 200 uderzeń na minutę (BPM), wysokie natężenie światła
i niska modulacja

• Bez alarmów dźwiękowych
• Bez podłączonych do pulsoksymetru analogowych lub szeregowych urządzeń
wynikowych, łącznie z danymi szeregowymi, wyjściem analogowym i wyjściem
wezwania pielęgniarki

• Domyślne ustawienia jasności wyświetlacza

Instrukcja obsługi
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Żeby zupełnie naładować akumulator
Przestroga
Żeby naładować prawie lub zupełnie rozładowany akumulator, należy podłączyć urządzenie
do gniazdka sieciowego. Akumulator należy ładować przez przynajmniej osiem godzin przy
wyłączonym pulsoksymetrze i dwanaście godzin przy włączonym pulsoksymetrze. Jeżeli po
zupełnym naładowaniu akumulatora widać mniej niż 4 kreski, akumulator należy wymienić.
Akumulator nalezy ładować przynajmniej raz na trzy miesiące, w tym do pełna jeżeli jest to
pierwsze doładowanie w ciągu kilku tygodni.

1. Podłącz pulsoksymetr do źródła zasilania sieciowego. Pulsoksymetr nie będzie
mógł zostać włączony bez podłączenia do źródła zasilania sieciowego.
2. Sprawdź, czy pulsoksymetr jest wyłączony i czy świeci się wskaźnik ładowania
akumulatora / zasilania sieciowego. Przy podłączonym zasilaniu sieciowym
wskaźnik naładowania akumulatora wskazuje rozładowanie. Pulsoksymetr może
pracować na zasilaniu sieciowym podczas ładowania akumulatora. Wszystkie
cztery kreski są wyświetlane, kiedy akumulator jest zupełnie naładowany.
3. Do momentu naładowania pulsoksymetru jest wyświetlany komunikat UNIT WILL
SHUT DOWN IF AC POWER IS LOST (Urządzenie zostanie wyłączone w razie utraty
zasilania sieciowego). Zanim będzie można użyć pulsoksymetru do monitorowania
stanu pacjenta należy dwukrotnie nacisnąć klawisz wyciszenia alarmów, żeby
usunąć ten komunikat z ekranu. Pulsoksymetr teraz będzie działać.
Przestroga
W razie usłyszenia dźwięku alarmowego rozładowanego akumulatora podłącz pulsoksymetr
do źródła zasilania sieciowego i potwierdź alarm, naciskając klawisz wyciszenia alarmów.
Jeżeli urządzenie pracuje na zasilaniu sieciowym przy rozładowanym akumulatorze i dojdzie
do utraty zasilania sieciowego, urządzenie zostanie natychmiast wyłączone.

Kiedy wszystkie z niżej wymienionych warunków są obecne przez 15 minut,
pulsoksymetr N-600x zostaje automatycznie wyłączony.
• Urządzenie pracuje na zasilaniu z akumulatora.
• Nie naciśnięto żadnego klawisza.
• Nie wykryto tętna. Jeżeli pacjenta nie podłączono do czujnika pulsoksymetrycznego
OxiMax™ lub jeżeli odłączono czujnik od pulsoksymetru, pulsoksymetr nie może
wykrywać danych.

• Brak jakichkolwiek alarmów (poza alarmem rozładowanego akumulatora lub
nie-naprawialnego błędu)
Uwaga:
Akumulator jest ładowany zawsze, kiedy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania
sieciowego: Firma Nellcor zaleca pozostawienie urządzenia podłączonego do źródła
zasilania sieciowego nawet po zakończeniu używania. Zapewni to zupełne naładowanie
akumulatora, kiedy urządzenie okaże się potrzebne.
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Podłączanie czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™

Podłączanie czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™
OSTRZEŻENIE
Do złącza czujnika OxiMax można podłączać wyłącznie czujniki i przewody
pulsoksymetryczne OxiMax zaakceptowane przez firmę Nellcor. Podłączanie innych
przewodów lub czujników ma wpływ na dokładność danych czujnika, co może
prowadzić do działań niepożądanych.

Na dole ekranu pulsoksymetru wyświetlany jest rodzaj czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax (po podłączeniu czujnika pulsoksymetrycznego
OxiMax do pulsoksymetru lub kiedy pulsoksymetr zakończy test POST z
podłączonym czujnikiem pulsoksymetrycznym OxiMax).
Uwaga:
Do stanów fizjologicznych, zabiegów medycznych lub środków nanoszonych zewnętrznie
mogących mieć negatywny wpływ na zdolność pulsoksymetru do wykrywania i wyświetlania
wyników pomiarów należą dysfunkcjonalna hemoglobina, przebarwienia tętnicze, niska
perfuzja, ciemny pigment oraz nanoszone zewnętrznie środki koloryzujące takie jak lakier
do paznokci, farba lub krem z pigmentem.
Uwaga:
Emisje świadła diody LED czujnika zawierają się w wymaganiach dotyczących poziomu klasy
1, zgodnie z normą IEC 60825-1:2001.

1. Dobrze podłącz przewód pulsoksymetryczny DOC-10 do złącza czujnika SpO2
pulsoksymetru.
Rysunek 13. Złącze portu czujnika na przednim panelu

2. Otwórz plastikową zapadkę na drugim końcu przewodu pulsoksymetrycznego
DOC-10.
Rysunek 14. Wkładanie przewodu do plastikowej zapadki przewodu pulsoksymetrycznego DOC-10

3. Połącz ze sobą przewód i czujnik OxiMax SpO2.
4. Zatrzaśnij plastikową zapadkę na złączach.
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5. Po wykryciu wyczuwalnego tętna, pulsoksymetr przechodzi w tryb
monitorowania i wyświetli wartości parametrów pacjenta w czasie rzeczywistym.
6. Podłącz czujnik do pacjenta. Pamiętaj o przeczytaniu Instrukcji obsługi dołączonej
do czujnika.

Redukowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)
Przestroga
Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi
urządzeń medycznych normy IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 +A2: 1995, EN60601-1:1990 +
A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996 i europejskiej dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej urządzeń
medycznych. Ograniczenia te są tak pomyślane, aby zapewnić rozsądne zabezpieczenie
przeciw szkodliwym zakłóceniom w typowej instalacji medycznej.

Z powodu nagromadzenia urządzeń nadających fale o częstotliwości-radiowej oraz
innych źródeł szumu elektronicznego w środowiskach opieki medycznej (na przykład
aparaty elektrochirurgiczne, telefony komórkowe, przenośne radia dwu-kierunkowe,
urządzenia elektryczne oraz telewizja o wysokiej rozdzielczości), możliwe jest, że wysokie
poziomy takich zakłóceń spowodowane sąsiedztwem lub siłą takiego źródła mogą
spowodować zakłócenia w działaniu pulsoksymetru N-600x.
Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x zostało zaprojektowany do stosowania
w środowiskach, gdzie wykrywanie tętna może zostać zablokowane zakłóceniami
elektromagnetycznymi. W trakcie takowych zakłóceń, wyniki pomiarów mogą wydawać
się nieprawidłowe lub też pulsoksymetr może nie pracować prawidłowo. Przerwanie
pracy urządzenia może być poświadczane zmiennymi odczytami, zaprzestaniem
działania lub innymi nieprawidłowymi działaniami. W razie takiego przypadku,
należy dokładnie zbadać miejsce stosowania pulsoksymetru w celu określenia i
wyeliminowania źródła tych zakłóceń oraz wziąć pod uwagę następujące czynności:
1. Wyłączenie i włączenie sprzętu w sąsiedztwie pulsoksymetru w celu odnalezienia
sprzętu będącego źródłem problemów.
2. Zmień miejsce lub ułożenie sprzętu będącego źródłem zakłóceń.
3. Zwiększ odległość pomiędzy źródłem zakłóceń oraz pulsoksymetrem.
Pulsoksymetr wytwarza, zużywa i może emitować energię w zakresach
częstotliwości radiowych i jeżeli nie będzie zainstalowany i używany w ścisłej
zgodności z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia pracy
sąsiadujących podatnych urządzeń.
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4 Obsługa pulsoksymetru
Informacje wstępne
OSTRZEŻENIE
Wewnętrzny akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
i rozporządzeniami.

W tym rozdziale opisano metody oglądania i zbierania danych wysycenia krwi
pacjenta tlenem (saturacji) za pomocą urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x™.
Opisuje on poruszanie się po menu, włączanie i wyłączanie zasilania oraz opcje
wyświetlania, zakresy parametrów, zlacza czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™
oraz konfigurowanie domyślnych ustawień odpowiednich dla danego środowiska.
Co 24 miesiące należy zlecać wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu technicznego
wykonanie zwykłej konserwacji i czynności kontroli bezpieczeństwa. W przypadku
uszkodzeń mechanicznych albo funkcjonalnych należy skontaktować się z Wydziałem
usług technicznych firmy Nellcor pod numerem telefonu 1.800.635.5267 lub z
lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor.

Monitorowanie zasilania pulsoksymetru
Wskaźnik naładowania akumulatora
Kiedy pulsoksymetr nie jest podłączony do źródła zasilania sieciowego, pracuje na
zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. Wskaźnik stopnia naładowania akumulatora
wyświetla pozostałą moc akumulatora. Dalsze informacje zawiera paragraf Podłączanie
do źródła zasilania sieciowego, strona 28 i Zasilanie z akumulatora, strona 29.
Przestroga
Jeżeli akumulator jest zupełnie rozładowany i nastąpi utrata zasilania sieciowego, urządzenie
zostanie wyłączone.
Tabela 5. Poziomy wskaźnika naładowania akumulatora
Wibracji

Opis
Oznacza naładowanie akumulatora w 89-100%
(wystarcza na 6-7 godzin pracy).
Oznacza naładowanie akumulatora w 64-88%
(wystarcza na 4.5-6 godzin pracy).
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Tabela 5. Poziomy wskaźnika naładowania akumulatora
Wibracji

Opis
Oznacza naładowanie akumulatora w 39-63%
(wystarcza na 2.5-4.5 godzin pracy).
Oznacza naładowanie akumulatora w 14-38%
(wystarcza na 1-2,5 godzin pracy).
Oznacza naładowanie akumulatora w 1-13%
(wystarcza na mniej niż 1 godzinę pracy).

Uwaga:
Poziomy podane w Tabela 5 bazują na zupełnie nowym akumulatorze. Przy zużywaniu
i ładowaniu akumulatora z czasem może on zapewniać tylko 75% pojemności zupełnie
nowego akumulatora. Na przykład dwuletni akumulator może zapewnić tylko 75% (3 kreski)
pojemności nowego akumulatora.

Wskaźnik rozładowania akumulatora
Przestroga
Wymianę akumulatora należy zlecać wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu przynajmniej
raz na 24 miesiące. Akumulator kwasowo-ołowiowy nadaje się do recyklingu. Nie wolno
wyrzucać akumulatora razem ze zwykłymi śmieciami. Akumulator należy utylizować zgodnie
z lokalnymi wytycznymi lub trzeba skontaktować się z działem służb technicznych firmy
Nellcor w celu zaaranżowania jego utylizacji.
Przestroga
W razie zupełnego rozładowania lub wymiany akumulatora domyślne ustawienia pulsoksymetru
zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych. Wykwalifikowany pracownik
serwisu musi wyzerować domyślne wartości instytucjonalne postępując zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Instrukcji serwisowania pulsoksymetru N-600x.
Uwaga:
Jeżeli przełącznik wyboru zasilania sieciowego nie zostanie ustawiony w pozycji
odpowiadającej napięciu używanego źródła zasilania sieciowego, urządzenie może
pracować na zasilaniu akumulatorowym nawet, jeżeli zostało podłączone do zasilania
sieciowego, co w końcu doprowadzi do wystąpienia alarmu o niskim priorytecie oraz
zapalenia wskaźnika rozładowanego akumulatora. Należy dopilnować prawidłowego
ustawienia przełącznika wyboru napięcia.

Wskaźnik rozładowanego akumulatora zostaje wyświetlony oraz wydawany jest
dźwięk alarmu o niskim priorytecie w momencie, kiedy pozostało około 15 minut
działania urządzenia przy aktualnym stopniu naładowania akumulatora.
Opis stanów prawie i zupełnie rozładowanego akumulatora zawarto w Tabela 5.
Kiedy poziom naładowania akumulatora osiągnie krytycznie niski poziom, zaczyna
migać wskaźnik rozładowania akumulatora i przez około 10 sekund jest wydawany
dźwięk alarmowy o wysokim priorytecie, a następnie pulsoksymetr zostaje
wyłączony.
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Alarm dźwiękowy o niskim stopniu naładowania akumulatora można anulować
przez naciśnięcie przycisku wyciszenie alarmu. Wskaźnik rozładowanego
akumulatora oraz komunikat na ekranie jest dalej wyświetlany. Alarm dźwiękowy
można wyciszyć, podłączając pulsoksymetr do źródła zasilania sieciowego. Wskaźnik
rozładowanego akumulatora pozostaje widoczny do momentu rozwiązania tego
problemu (rozpoczęcia ładowania).
Jeżeli w trakcie stanu rozładowania akumulatora zostanie wyłączone podświetlenie
wyświetlacza, nie będzie go można włączyć z powrotem do momentu podłączenia
źródła zasilania sieciowego.
Uwaga:
Przy używaniu i ładowaniu akumulatora z czasem okres czasu pomiędzy alarmem
rozładowanego akumulatora oraz wyłączeniem urządzenia może ulec skróceniu.

Zasilanie pulsoksymetru
Wymagania wstępne dla zasilania
Przestroga
Jeżeli dowolny wskaźnik lub element ekranu nie zostanie zapalony przy włączaniu
pulsoksymetru, nie wolno używać tego urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować
się wykwalifikowanym pracownikiem serwisu, z działem pomocy technicznej firmy Nellcor
lub z miejscowym przedstawicielem firmy Nellcor.
Przestroga
W trakcie autotestu (natychmiast po włączeniu zasilania), należy sprawdzić czy są
wyświetlane wszystkie segmenty ekranowe oraz ikony wyświetlacza, czy zostają zapalone
wszystkie lampki wskaźników oraz czy głośnik pulsoksymetru wyda sekwencję trzech
dźwięków o malejącej wysokości. Po zakończeniu samotestu musi zostać wydany
jednosekundowy dźwięk potwierdzający.

Przed rozpoczęciem używania pulsoksymetru w środowisku klinicznym, należy
sprawdzić, czy jest on bezpieczny i pracuje prawidłowo. Przy każdym uruchomieniu
należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo, wykonując poniższą procedurę.

Autotest po włączeniu zasilania (POST)
Po włączeniu zasilania Pulsoksymetr OxiMax N-600x automatycznie uruchamia
autotest POST — ang. Power On Self Test, który sprawdza obwody i funkcje
urządzenia, a następnie zostaje wyświetlony ekran domyślny. Po podłączeniu
przewodu czujnika i czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax pulsoksymetr jest
przygotowany do rejestrowania i zapisywania danych tendencji pacjenta.
Uwaga:
Do stanów fizjologicznych, zabiegów medycznych lub środków nanoszonych zewnętrznie
mogących mieć negatywny wpływ na zdolność pulsoksymetru do wykrywania i wyświetlania
wyników pomiarów należą dysfunkcjonalna hemoglobina, przebarwienia tętnicze, niska
perfuzja, ciemny pigment oraz nanoszone zewnętrznie środki koloryzujące takie jak lakier
do paznokci, farba lub krem z pigmentem.
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Żeby włączyć pulsoksymetr
OSTRZEŻENIE
Jeżeli sygnał pomyślnego zakończenia testu POST nie został wydany, nie wolno używać
pulsoksymetru. W takim przypadku należy skontaktować się wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu, z działem pomocy technicznej firmy Nellcor lub z miejscowym
przedstawicielem firmy Nellcor.
OSTRZEŻENIE
Dopilnować, żeby głośnik nie był zablokowany. Nie zastosowanie się do tych zaleceń
może spowodować obniżenie głośności dźwięków alarmowych (nawet do poziomu,
gdzie nie będą słyszalne).
Uwaga:
Sygnał dźwiękowy pomyślnego zakończenia autotestu służy również jako słyszalne
potwierdzenia prawidłowej pracy głośnika. Jeżeli głośnik nie działa, nie zostaną wydane
ostrzegawcze dźwięki alarmowe.

1. Naciśnij przycisk włączenia / gotowości, żeby włączyć pulsoksymetr.
2. Sprawdź, czy na około 2 sekundy zostały zapalone wszystkie wskaźniki na
przednim panelu.
3. Obserwuj czy na ekranie LCD pojawi się ekran powitalny testu POST (wyświetlany
przez około 5 sekund).
4. Powinny zostać wydane trzy rosnące sygnały, a po nich sygnał jednosekundowy,
co wskaże prawidłowe działanie głośnika i pomyślne zakończenie testu POST.
Rysunek 15. Ekran powitalny testu POST dla oprogramowania wewnętrznego w wersji 2.0.1.2

Uwaga:
Pokazany powyżej numer wersji to tylko przykład. Przed skontaktowaniem się z działem
pomocy należy sprawdzić i zapisać numer wersji oprogramowania wewnętrznego
pulsoksymetru. Numer wersji oprogramowania jest zawsze wymagany w rozmowach z
działem pomocy technicznej firmy Nellcor lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor,
dotyczących pomocy technicznej.
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Jeżeli pulsoksymetr wykryje problem w trakcie autotestu, zostanie wydany sygnał
dźwiękowy błędu, a na ekranie zostanie wyświetlony kod błędu (EEE) oraz
odpowiadający numer. Patrz Rozwiązywanie problemów, strona 113.
Rysunek 16. Ekran stanu błędu, awaria akumulatora

Uwaga:
Do stanów fizjologicznych, zabiegów medycznych lub środków nanoszonych zewnętrznie
mogących mieć negatywny wpływ na zdolność pulsoksymetru do wykrywania i wyświetlania
wyników pomiarów należą dysfunkcjonalna hemoglobina, przebarwienia tętnicze, niska
perfuzja, ciemny pigment oraz nanoszone zewnętrznie środki koloryzujące takie jak lakier
do paznokci, farba lub krem z pigmentem.

Automatyczne wyłączanie
Automatyczne wyłączanie
Kiedy wszystkie z niżej wymienionych warunków są obecne przez 15 minut,
Pulsoksymetr OxiMax N-600x zostaje automatycznie wyłączony.
• Urządzenie pracuje na zasilaniu z akumulatora.
• Nie naciśnięto żadnego przycisku.
• Nie wykryto tętna (np. jeżeli pacjenta nie podłączono do czujnika pulsoksymetrycznego
OxiMax lub jeżeli odłączono czujnik od pulsoksymetru).

• Brak jakichkolwiek alarmów (poza alarmem rozładowanego akumulatora lub
nie-naprawialnego błędu).

Wyłączenie zasilania
W celu wyłączenia pulsoksymetru należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia /
wstrzymania do momentu wygaszenia wyświetlacza i wyłączenia zasilania.

Używanie czujników pulsoksymetrycznych OxiMax™
Dalsze informacje dotyczące wyboru odpowiedniego czujnika pulsoksymetrycznego
dla danego pacjenta i sytuacji zawiera paragraf Wybór czujnika pulsoksymetrycznego
OxiMax™, strona 102. Należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe zmienne. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z Wydziałem usług technicznych firmy Nellcor,
1.800.635.5267, lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor.
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Wykrywanie czujnika
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać żadnych przedłużaczy przewodu pulsoksymetrycznego DOC-10.
Wydłużenie przewodu DOC-10 powoduje degradację jakości sygnału i może prowadzić
do niedokładnych pomiarów.
OSTRZEŻENIE
Z urządzeniem Pulsoksymetr OxiMax N-600x można używać wyłącznie przewodu
pulsoksymetrycznego DOC-10 firmy Nellcor. Używanie innych przewodów
pulsoksymetrycznych może mieć niekorzystny wpływ na wydajność pulsoksymetru.
Do portu czujnika SpO2 nie wolno przyłączać przewodów przeznaczonych do
stosowania z komputerem.
OSTRZEŻENIE
Do złącza czujnika OxiMax można podłączać wyłącznie czujniki i przewody
pulsoksymetryczne zaakceptowane przez firmę Nellcor. Podłączanie innych
przewodów lub czujników ma wpływ na dokładność danych czujnika, co może
prowadzić do działań niepożądanych.

Po podłączeniu do pulsoksymetru czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax, u dołu
ekranu urządzenia przez 4 do 6 będzie wyświetlany komunikat „SENSOR TYPE: xxxx”
(rodzaj czujnika: xxxx). Ten komunikat identyfikuje rodzaj (model) czujnika
pulsoksymetrycznego podłączonego do pulsoksymetru. Rodzaj czujnika jest
wykorzystywany do określenia komunikatów działań w funkcji komunikatów
czujnika. W przypadku czujnika pulsoksymetrycznego zawierającego dane,
komunikat poda również rodzaj danych czujnika. W przypadku pustego czujnika
pulsoksymetrycznego, komunikat określi aktualne ustawienie pulsoksymetru,
używane do zapisywania danych w czujniku. Dostępne są opcje SpO2 i SpO2+BPM.
Rysunek 17. Ekran komunikatów rodzaju czujnika

Uwaga:
Rodzaj rejestrowanych danych jest wyświetlany tylko, kiedy w czujniku pulsoksymetrycznym
OxiMax znajdują się dane.

Pulsoksymetr wyświetla zera w miejscach wyświetlania %SpO2 oraz częstości tętna,
kiedy przeprowadzane jest szukanie wyczuwalnego tętna. W celu zapewnienia
optymalnej wydajności, należy zapewnić około 5-10 sekund bezruchu, żeby umożliwić
pulsoksymetrowi wyszukanie oraz wyczucie tętna.
Po wykryciu wyczuwalnego tętna, pulsoksymetr przechodzi w tryb monitorowania
i wyświetla wartości parametrów pacjenta za pomocą jednego z dostępnych
ekranów: GCF (domyślny, fabryczny widok ekranu), krzywe, pasek impulsów lub
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widok tendencji w czasie rzeczywistym. Po włączeniu tej opcji w każdym ekranie jest
wyświetlana ikona SatSeconds. Jeżeli włączono funkcję SPD, na każdym ekranie jest
wyświetlana ikona SatSeconds i SPD. Patrz Opcje wyświetlania wyświetlacza
pulsoksymetru, strona 24.
Ruch paska impulsowego lub krzywej pletyzmografu lub ikona bijącego serca
wskazuje wyświetlanie danych czasu-rzeczywistego. Dźwięk sygnalizacji tętna
to dźwiękowy wskaźnik danych pacjenta w czasie rzeczywistym.
Przestroga
Jeżeli z każdym uderzeniem serca nie jest wydawany sygnał dźwiękowy tętna, głośność tego
sygnału została ustawiona na zero, lub głośniczek nie pracuje prawidłowo lub, że uzyskiwany
sygnał jest nieprawidłowy.

Przy pierwszym zakładaniu czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax na pacjenta,
pulsoksymetr może utracić sygnał tętna. W razie utracenia sygnału tętna zostanie
wydany dźwięk alarmowy, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat POOR
SIGNAL CONDITION (niewystarczający stan sygnału). (3 myślniki/3 myślniki) a
sam pulsoksymetr pozostanie w trybie wyszukiwania tętna przez 5 sekund przed
wyświetleniem ekranu niewystarczającego stanu sygnału. Ekran ten jest elementem
funkcji komunikatów czujnika pulsoksymetru.
Rysunek 18. Komunikat niewystarczającego stanu sygnału

Awaria wykrywania czujnika
Przy pomyślnym ukończeniu samotestu, pulsoksymetr wyda jednosekundowy
sygnał dźwiękowy w celu wskazania, że test został pomyślnie ukończony.
Jeżeli pulsoksymetr nie wykryje czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax,
pulsoksymetr wyświetli myślniki [- - -] i nie zostanie podświetlony wskaźnik
wyszukiwania tętna.

Konfigurowanie podświetlenia pulsoksymetru
Poziom jasności, kontrastu i podświetlenia ekranu pulsoksymetru można dopasować
do konkretnych sytuacji.
Żeby wyłączyć podświetlenie pulsoksymetru
1. Naciśnij klawisz ekranowy LIGHT (Światło).
2. Następnie naciśnij przycisk OFF (Wył.).

Instrukcja obsługi

39

Obsługa pulsoksymetru

Uwaga:
Dowolny z poniższych stanów włączy podświetlenie:

•
•
•
•

Naciśnięcie dowolnego przycisku
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku HELP/CONTRAST (pomoc / kontrast).
Naciśnięcie przycisku wyciszenia alarmu
Dowolny alarm

Żeby zmienić jasność podświetlenia
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
LIGHT (światło).
2. Przyciskami regulacji do góry lub do dołu (dostępnymi pod przyciskiem
wyciszenia alarmów na panelu pulsoksymetru) ustaw żądaną jasność
podświetlenia.
Żeby zmienić kontrast ekranu pulsoksymetru
1. Przy pracy urządzenia w normalnym trybie monitorowania naciśnij i przytrzymaj
przez ok. 2 sekundy przycisk pomoc / kontrast jednocześnie naciskając przycisk
regulacji do góry lub do dołu (ponizej klawisza wyciszenia alarmów na panelu
pulsoksymetru) do momentu osiągnięcia żądanego kontrastu.
2. Naciśnij przycisk pomoc / kontrast, żeby powrócić do trybu normalnego
monitorowania.

Konfiguracja widoku ekranu
Wybierz preferowaną metodę wyświetlania danych w czasie rzeczywistym. Szczegółowe
informacje zawiera paragraf Opcje wyświetlania wyświetlacza pulsoksymetru, strona 24.
Wprowadzone ustawienia zostają utrzymane do momentu wyłączenia zasilania
lub ręcznego ustawienia innego widoku.

Używanie widoku GCF (General Care Format - ogólny format opieki)
Ogólny opis widoku GCF (General Care Format - ogólny format opieki)
Jest to domyślne ustawienie fabryczne. Tego widoku używa się dla wyświetlania
dużych informacji monitorowania łatwych do odczytu. Widok GCF posiada
impulsowy pasek amplitudy, bieżącą wartość saturacji %SpO2 i tętna oraz bieżącą
górną i dolną granicę wartości saturacji SpO2 oraz tętna. Posiada również wskaźnik
naładowania akumulatora (w razie pracy na zasilaniu akumulatorowym). W razie
włączenia stosownych funkcji zostaje wyświetlona ikona SatSeconds i SPD.
• Funkcja SatSeconds — Pozwala zarządzać alarmami dla łagodnych lub krótkich naruszeń granic
parametru SpO2; używanie funkcji SatSeconds pozwala zredukować liczbę fałszywych alarmów.
Po włączeniu funkcji SatSeconds ikona okręgu SatSeconds jest zapełniana w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara w miarę, jak system zarządzania alarmem SatSeconds wykrywa
odczyty SpO2 poza ustawionymi limita. Ikona SatSeconds zostaje opróżniona w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, kiedy odczyty SpO2 znajdują się w obrębie ustawionych limitów.
Po napełnieniu ikony zostaje uruchomiony alarm o średnim priorytecie. Dalsze informacje
dotyczące używania tej funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji zarządzania alarmami
SatSeconds™, strona 67.
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• SPD Funkcja — Funkcja (SPD) Alarm OxiMax SPD™ wykrywa wzorce desaturacji w tendencjach
parametru SpO2 dorosłych pacjentów. Jeżeli włączono funkcję SPD, na każdym ekranie jest
wyświetlana ikona SatSeconds i SPD oraz ich ustawienia. Wartość czułości alarmów SPD jest
wyświetlana bezpośrednio pod ikoną SPD. Po włączeniu funkcji SPD ten trójkąt jest wypełniany
od spodu do góry w miarę nasilania się wzorców desaturacji. Ten trójkąt jest opróżniany od góry
do dołu w miarę osłabiania się takich wzorców. Po napełnieniu ikony SPD zostaje uruchomiony
alarm SPD, wskazujący na przekroczenie progu granicznego. Pulsoksymetr szybciej włączy alarm
SPD, jeżeli czułość alarmu SPD jest ustawiona na domyślną wartość 1. Mniej czułe ustawienie
będzie skutkować rzadszymi alarmami. Widoczne po aktywowaniu funkcji SPD i włączeniu funkcji
SPD. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących aktywacji należy skontaktować się z
Wydziałem usług technicznych firmy Nellcor, 1.800.635.5267, lub z lokalnym przedstawicielem
firmy Nellcor. Dalsze informacje dotyczące używania tej funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji
Alarm OxiMax SPD™, strona 63.

Kiedy pulsoksymetr nie jest podłączony do źródła zasilania sieciowego, pracuje na
zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. Przy używaniu wewnętrznego akumulatora
w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora.
Żeby wybrać widok GCF
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
3. Naciśnij przycisk NEXT (dalej).
4. Naciśnij przycisk GCF.
Rysunek 19. Widok GCF (General Care Format - ogólny format opieki)

Używanie widoku pletyzmografu
Ekran pletyzmografu - opis ogólny
Tego widoku używa się dla wizualnego monitorowania informacji pod postacią
krzywej. Ekran pletyzmografu posiada krzywą przebiegu pletyzmograficznego,
pasek menu oraz bieżącą wartość saturacji SpO2 i tętna, górny i dolny limit wartości.
Posiada również wskaźnik naładowania akumulatora (w razie pracy na zasilaniu
akumulatorowym). Skojarzone są krzywe przebiegu pletyzmograficznego z
amplitudami pik do piku mniejszymi niż dziesięć JA (jednostek amplitudy).
Opis krzywej pletyzmografu zawarto w części „Teoretyczne podstawy działania,
strona 133”. W razie włączenia stosownych funkcji zostaje wyświetlona ikona
SatSeconds i SPD.
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• Funkcja SatSeconds — Pozwala zarządzać alarmami dla łagodnych lub krótkich
naruszeń granic parametru SpO2; używanie funkcji SatSeconds pozwala zredukować
liczbę fałszywych alarmów. Po włączeniu funkcji SatSeconds ikona okręgu SatSeconds
jest zapełniana w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w miarę, jak system
zarządzania alarmem SatSeconds wykrywa odczyty SpO2 poza ustawionymi limita. Ikona
SatSeconds zostaje opróżniona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
kiedy odczyty SpO2 znajdują się w obrębie ustawionych limitów. Po napełnieniu ikony
zostaje uruchomiony alarm o średnim priorytecie. Dalsze informacje dotyczące używania
tej funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji zarządzania alarmami SatSeconds™, strona 67.

• SPD Funkcja — Funkcja (SPD) Alarm OxiMax SPD™ wykrywa wzorce desaturacji w
tendencjach parametru SpO2 dorosłych pacjentów. Jeżeli włączono funkcję SPD, na każdym
ekranie jest wyświetlana ikona SatSeconds i SPD oraz ich ustawienia. Wartość czułości
alarmów SPD jest wyświetlana bezpośrednio pod ikoną SPD. Po włączeniu funkcji SPD
ten trójkąt jest wypełniany od spodu do góry w miarę nasilania się wzorców desaturacji.
Ten trójkąt jest opróżniany od góry do dołu w miarę osłabiania się takich wzorców.
Po napełnieniu ikony SPD zostaje uruchomiony alarm SPD, wskazujący na przekroczenie
progu granicznego. Pulsoksymetr szybciej włączy alarm SPD, jeżeli czułość alarmu
SPD jest ustawiona na domyślną wartość 1. Mniej czułe ustawienie będzie skutkować
rzadszymi alarmami. Widoczne po aktywowaniu funkcji SPD i włączeniu funkcji SPD.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących aktywacji należy skontaktować się
z Wydziałem usług technicznych firmy Nellcor, 1.800.635.5267, lub z lokalnym
przedstawicielem firmy Nellcor. Dalsze informacje dotyczące używania tej funkcji
zawiera paragraf Używanie funkcji Alarm OxiMax SPD™, strona 63.

Kiedy pulsoksymetr nie jest podłączony do źródła zasilania sieciowego, pracuje na
zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. Przy używaniu wewnętrznego akumulatora
w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora.
Żeby wybrać widoku pletyzmografu
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
3. Naciśnij przycisk PLETH (pletyzmograf ).
Rysunek 20. Ekran pletyzmografu
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Używanie ekranu impulsowego
Ekran impulsowy - informacje ogólne
Tego widoku używa się dla wizualnego monitorowania informacji pod postacią
paska impulsowego. Ekran impulsowy posiada impulsowy pasek amplitudy, bieżącą
wartość saturacji SpO2 i tętna oraz bieżącą górną i dolną granicę wartości saturacji
SpO2 oraz tętna. Posiada również wskaźnik naładowania akumulatora (w razie pracy
na zasilaniu akumulatorowym). W razie włączenia stosownych funkcji zostaje
wyświetlona ikona SatSeconds i SPD.
• Funkcja SatSeconds — Pozwala zarządzać alarmami dla łagodnych lub krótkich naruszeń
granic parametru SpO2; używanie funkcji SatSeconds pozwala zredukować liczbę fałszywych
alarmów. Po włączeniu funkcji SatSeconds ikona okręgu SatSeconds jest zapełniana w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w miarę, jak system zarządzania alarmem
SatSeconds wykrywa odczyty SpO2 poza ustawionymi limita. Ikona SatSeconds zostaje
opróżniona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, kiedy odczyty SpO2
znajdują się w obrębie ustawionych limitów. Po napełnieniu ikony zostaje uruchomiony alarm
o średnim priorytecie. Dalsze informacje dotyczące używania tej funkcji zawiera paragraf
Używanie funkcji zarządzania alarmami SatSeconds™, strona 67.

• SPDFunkcja — Funkcja (SPD) Alarm OxiMax SPD™wykrywa wzorce desaturacji w
tendencjach parametru SpO2 dorosłych pacjentów. Jeżeli włączono funkcję SPD, na
każdym ekranie jest wyświetlana ikona SatSeconds i SPD oraz ich ustawienia. Wartość
czułości alarmów SPD jest wyświetlana bezpośrednio pod ikoną SPD. Po włączeniu
funkcji SPD ten trójkąt jest wypełniany od spodu do góry w miarę nasilania się wzorców
desaturacji. Ten trójkąt jest opróżniany od góry do dołu w miarę osłabiania się takich
wzorców. Po napełnieniu ikony SPD zostaje uruchomiony alarm SPD, wskazujący na
przekroczenie progu granicznego. Pulsoksymetr szybciej włączy alarm SPD, jeżeli czułość
alarmu SPD jest ustawiona na domyślną wartość 1. Mniej czułe ustawienie będzie
skutkować rzadszymi alarmami. Widoczne po aktywowaniu funkcji SPD i włączeniu
funkcji SPD. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących aktywacji należy
skontaktować się z Wydziałem usług technicznych firmy Nellcor, 1.800.635.5267, lub
z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor. Dalsze informacje dotyczące używania tej
funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji Alarm OxiMax SPD™, strona 63.

Kiedy pulsoksymetr nie jest podłączony do źródła zasilania sieciowego, pracuje na
zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. Przy używaniu wewnętrznego akumulatora
w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora.
Żeby wybrać widok impulsowy
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk VIEW (widok).

Instrukcja obsługi

43

Obsługa pulsoksymetru

3. Naciśnij przycisk BLIP (impulsowy).
Rysunek 21. Ekran impulsowy

Używanie ekranu tendencji w czasie rzeczywistym
Ekran tendencji w czasie rzeczywistym – omówienie
Tego widoku używa się dla wizualnego monitorowania informacji związanych z
tendencjami w czasie rzeczywistym. Wykresy wartości (tendencji) są automatycznie
aktualizowane w momencie wyliczenia przez pulsoksymetr każdej nowej wartości,
gdzie odstęp pomiędzy wyliczeniami oparty jest o wybraną wyświetlaną skalę czasu.
Ekran tendencji w czasie rzeczywistym posiada wykres wartości saturacji SpO2 i / lub
pulsu oraz bieżące wartości saturacji SpO2 i tętna. Posiada również wskaźnik naładowania
akumulatora (w razie pracy na zasilaniu akumulatorowym). Zawsze, kiedy pulsoksymetr
wykryje falę tętna, zamiga ikona serca. W razie włączenia stosownych funkcji zostaje
wyświetlona ikona SatSeconds i SPD.
• Funkcja SatSeconds — Pozwala zarządzać alarmami dla łagodnych lub krótkich
naruszeń granic parametru SpO2; używanie funkcji SatSeconds pozwala zredukować
liczbę fałszywych alarmów. Po włączeniu funkcji SatSeconds ikona okręgu SatSeconds
jest zapełniana w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w miarę, jak system
zarządzania alarmem SatSeconds wykrywa odczyty SpO2 poza ustawionymi limita. Ikona
SatSeconds zostaje opróżniona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
kiedy odczyty SpO2 znajdują się w obrębie ustawionych limitów. Po napełnieniu ikony
zostaje uruchomiony alarm o średnim priorytecie. Dalsze informacje dotyczące używania
tej funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji zarządzania alarmami SatSeconds™, strona 67.

• SPDFunkcja — Funkcji OxiMax SPD™ Alert (SPD) używa się do wykrywania wzorców
saturacji tendencji SpO2 u dorosłych pacjentów. Jeżeli włączono funkcję SPD, na każdym
ekranie jest wyświetlana ikona SatSeconds i SPD oraz ich ustawienia. Wartość czułości
alarmów SPD jest wyświetlana bezpośrednio pod ikoną SPD. Po włączeniu funkcji SPD ten
trójkąt jest wypełniany od spodu do góry w miarę nasilania się wzorców desaturacji. Ten
trójkąt jest opróżniany od góry do dołu w miarę osłabiania się takich wzorców. Po napełnieniu
ikony SPD zostaje uruchomiony alarm SPD, wskazujący na przekroczenie progu granicznego.
Pulsoksymetr szybciej włączy alarm SPD, jeżeli czułość alarmu SPD jest ustawiona na domyślną
wartość 1. Mniej czułe ustawienie będzie skutkować rzadszymi alarmami. Widoczne po
aktywowaniu funkcji SPD i włączeniu funkcji SPD. W celu uzyskania dalszych informacji
dotyczących aktywacji należy skontaktować się z Wydziałem usług technicznych firmy
Nellcor, 1.800.635.5267, lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor. Dalsze informacje
dotyczące używania tej funkcji zawiera paragraf Używanie funkcji Alarm OxiMax SPD™,
strona 63.

Kiedy pulsoksymetr nie jest podłączony do źródła zasilania sieciowego, pracuje na
zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. Przy używaniu wewnętrznego akumulatora
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w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora.
Żeby wybrać widoku tendencji w czasie rzeczywistym
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
3. Naciśnij przycisk TREND (tendencja). Zostanie wyświetlony widok tendencji
w czasie rzeczywistym.
Rysunek 22. Widok tendencji w czasie rzeczywistym

Żeby skonfigurować widok danych tendencji
1. Naciśnij przycisk SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk VIEW (Widok).
3. Naciśnij przycisk TREND (tendencja).
4. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
5. Naciśnij dowolny z przycisków tendencji (DUAL — dualny, SpO2 — saturacja
lub PULSE — tętno).
a. Opcja DUAL (Dualny) — Jednoczesne wyświetlanie wartości %SpO2 i BPM (uderzeń
na minutę) na podzielonym ekranie.
Rysunek 23. Podzielony ekran dualnego widoku danych tendencji, 2 godziny

b. Opcja SpO2 — Wyświetlanie tylko danych tendencji %SpO2.
Rysunek 24. SpO2 Dane tendencji, 30 minut
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c. Opcja PULSE (Tętno) — Wyświetlanie tylko danych tendencji tętna.
Rysunek 25. Dane tendencji tętna, 30 minut

Żeby skonfigurować widok skali czasu tendencji
1. Naciśnij przycisk SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk VIEW (Widok).
3. Naciśnij przycisk TREND (tendencja).
4. Naciśnij przycisk ZOOM (powiększ).
5. Naciśnij przycisk TIME (czas), żeby przejść przez opcje skali czasu tendencji:
48 godzin, 36 godzin, 24 godziny, 12 godzin, 8 godzin, 4 godziny, 2 godziny,
1 godzina, 30 minut i 15 minut.
Żeby skonfigurować widok skali amplitudy tendencji
1. Naciśnij przycisk SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk VIEW (Widok).
3. Naciśnij przycisk TREND (tendencja).
4. Naciśnij przycisk ZOOM (powiększ).
5. Naciśnij przycisk SCALE (skala), żeby przejść przez opcje skali amplitudy tendencji:
±5 punktów, ±10 punktów, ±15 punktów, ±20 punktów, ±25 punktów,
±30 punktów, ±35 punktów, ±40 punktów i ±50 punktów powyżej i poniżej
najnowszego — najbardziej przesuniętego na prawo — punktu danych tendencji.
Uwaga:
Można ustawić automatyczną skalę amplitudy (opcja AUTO) przez naciśnięcie przycisku
AUTO. Maksymalny punkt danych tendencji zostaje zaokrąglony do góry do najbliższej
wielokrotności liczby 10 i zostaje on wyświetlony na szczycie wykresu. Minimalny punkt
danych tendencji zostaje zaokrąglony w dół do najbliższej wielokrotności liczby 10, po czym
zostaje od tej wartości odjęta liczba 10. Ostateczna wartość zostaje wyświetlona u spodu
wykresu tendencji.

Regulacja głośności sygnałów dźwiękowych
Regulacja głośności dźwiękowego sygnału tętna
Dźwięk sygnalizacji tętna jest wydawany przy każdym incydencie czasu
rzeczywistego (na podstawie danych odebranych z czujnika).
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Żeby zmienić poziom głośności dźwiękowego sygnału tętna
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij i
przytrzymaj przycisk regulacji do góry (pod klawiszem wyciszenia alarmów nad
panelem pulsoksymetru), żeby zwiększyć głośność dźwiękowego sygnału tętna.
2. Przy pracy urządzenia w normalnym trybie monitorowania naciśnij i przytrzymaj
przycisk regulacji do dołu, żeby zmniejszyć głośność dźwiękowego sygnału tętna.

Konfigurowanie alarmów pulsoksymetru
Alarmy występują, kiedy pulsoksymetr wykryje stan, wymagający interwencji
lub uwagi użytkownika. Parametr Alarm Volume (Głośność alarmów) pozwala
wyregulować poziom głośności dźwięków alarmowych.
Żeby ustawić poziom głośności alarmów
1. Przy pracy urządzenia w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
wyciszenia alarmu do momentu wyświetlenia poziomu głośności alarmów
i dźwięków pulsoksymetru.
Rysunek 26. Ekran kontroli głośności alarmu

2. Trzymając wciśnięty przycisk wyciszenia alarmu naciśnij i przytrzymaj przycisk
regulacji do góry lub przycisk regulacji do dołu, żeby odpowiednio zwiększyć
lub zmniejszyć głośność.
Uwaga:
Domyślny poziom głośności alarmów to 7. Wybierz wartość odpowiednią do danej sytuacji.
Maksymalny poziom głośności do dziesięć (10), a minimalny to jeden (1).

Konfigurowanie alarmów dźwiękowych
Żeby ustawić czas trwania wyciszenia alarmu
Ekran czasu trwania wyciszenia alarmu umożliwa dostosowanie czasu trwania
wyciszenia alarmu.
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1. Przy pracy urządzenia w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
wyciszenia alarmu do momentu wyświetlenia czasu trwania wyciszenia alarmu.
Dostępne czasy trwania wyciszenia to 30, 60, 90 oraz 120 sekund.
Rysunek 27. Ekran czasu trwania wyciszenia alarmu

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia alarmu oraz przycisk regulacji do góry
(pod klawiszem wyciszenia alarmu na panelu pulsoksymetru), żeby zwiększyć
czas trwania wyciszenia alarmu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia alarmu oraz przycisk regulacji do dołu,
żeby zmniejszyć czas trwania wyciszenia alarmu.
Uwaga:
Zwolnienie przycisku regulacji w górę lub regulacji w dół powoduje ustawienie danego
czasu trwania wyciszenia alarmu.
Uwaga:
Domyślny czas trwania wyciszenia alarmów to 60 sekund. Wybierz wartość odpowiednią
do danej sytuacji. Czas trwania wyciszenia alarmów można regulować w zakresie od 120
do 30 sekund.

Żeby wyłączyć alarmy dźwiękowe
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wyłączać funkcji słyszalnego alarmu lub zmniejszać poziom głośności
tego alarmu, jeżeli istnieje podejrzenie, że zdrowie i życie pacjenta jest zagrożone.
OSTRZEŻENIE
Naciśnięcie klawisza wyciszenia alarmów pozwala wyciszyć WSZYSTKIE alarmy
na okres czasu trwania wyciszenia alarmu.
Uwaga:
Możliwość ustawienia czasu trwania wyciszenia alarmu na OFF może zostać włączona lub
wyłączona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu zgodnie z instrukcjami z instrukcji
serwisowania pulsoksymetru N-600x.

1. Przy pracy urządzenia w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
wyciszenia alarmu do momentu wyświetlenia czasu trwania wyciszenia alarmu.
2. Trzymając naciśnięty przycisk wyciszenia alarmu naciśnij i przytrzymaj przycisk
regulacji do góry do momentu wyświetlenia komunikatu OFF. Puścić oba przyciski.
Uwaga:

Po wyłączeniu alarmów dźwiękowych zostaje zapalona pomarańczowa dioda
LED nad klawiszem wyciszenia alarmów, wskazując stan wyciszenia alarmów.
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Żeby wybrać tryb gotowości
Zazwyczaj ustawienie trybu gotowości jest stosowane, kiedy tymczasowo odłączono
urządzenie od pacjenta.
Tryb gotowości pozwala na zachowanie ustawień limitów alarmowych używanych
przy monitorowaniu pacjenta, kiedy opiekun tymczasowo odłączy czujnik od pacjenta.
1. Sprawdź, czy limity alarmowe pulsoksymetru zostały skonfigurowane pod kątem
monitorowanego pacjenta.
2. Odłącz czujnik od monitora.
3. Naciśnij przycisk wyciszenia alarmu, żeby wyciszyć alarmy dźwiękowe.
4. Naciśnij przycisk wyciszenia alarmu, żeby wyłączyć komunikaty alarmowe.
Rysunek 28. Stan gotowości

Urządzenie pracuje teraz w trybie gotowości. Ponownie podłącz czujnik do monitora
i pacjenta, co spowoduje powrót do normalnego monitorowania.

Używanie przycisków programowych pulsoksymetru
Nawigacja w opcjach menu
Hierarchia
Hierarchia menu przycisków ekranowych pulsoksymetru pozwala użytkownikowi
lub technikowi konfigurować i obsługiwać pulsoksymetr, wybierać opcje i wyświetlać
dane tendencji lub incydentów.
Uwaga:
Pulsoksymetr kompiluje dane tendencji przy każdym wejściu lub ponownym wejściu do
menu tendencji. Żeby odświeżyć aktywne dane tendencji, należy ponownie wejść do menu
Trend (tendencji) z głównego menu.

Wybory podmenu Sensor (czujnik) mogą być różne w zależności od rodzaju danych
w czujniku przechowywanych w czujniku.
Wspólne opcje menu
1. Przycisk BACK (wstecz) — pozwala na przejście do poprzedniego poziomu
menu bez zupełnego wychodzenia z wybranego obszaru menu.
2. Przycisk NEXT (Dalej) — przejście do następnego ekranu opcji menu dla danego
zestawu menu.
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3. Przycisk EXIT (wyjdź) — pozwala na powrót do głównego menu; można również
naciskać przycisk BACK (Wstecz) do momentu wyświetlenia opcji EXIT (Wyjdź).
Główne menu
Opcje przycisków ekranowych głównego menu zapewniają dostęp do kilku podmenu.
Rysunek 29. Opcje menu głównego

1. MENU Limits (Limity) — wybór standardowego górnego i dolnego limitu SpO2
lub częstości tętna oraz ustawienia zarządzania alarmami dla pacjentów dorosłych
lub noworodków.
2. MENU Trend (Tendencje) — wybór metody wyświetlania tendencji i danych
czujnika pulsoksymetru.
Uwaga:
W przypadku incydentu SatSeconds lub SPD pulsoksymetr przechodzi bezpośrednio do
menu MONITR (Monitor). Żeby przejść do menu TREND (Tendencje) należy usunąć wszelkie
stany alarmowe.

3. MENU Setup (Konfiguracja) — tego przycisku ekranowego używa się do kontroli
opcji wyświetlania pulsoksymetru, konfiguracji czujnika, konfiguracji zegara i opcji
wyświetlania języka. Ponadto pozwala na skonfigurowanie portu komunikacyjnego,
funkcji wzywania pielęgniarki i kontrolę nad napięciem analogowym.
4. MENU Light (Światło) — włączenie podświetlenia ekranu, regulacja jasności lub
wyłączenie podświetlenia ekranu.
Menu LIMITS (Limity)
Rysunek 30. Opcje menu LIMITS (Limity) dla noworodków

1. PRZYCISK Select (Wybierz) — tego przycisku uzywa się tylko po wyborze ekranu
NEO (Noworodek) lub ADULT (Dorosły) za pomocą odpowiedniego przycisku.
Następnie przycisku SELECT (Wybierz) używa się do przewijania opcji ustawiania
limitów do momentu wyświetlenia wartości limitu, którą chcesz zmienić.
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2. PRZYCISK NEO (Noworodek) — tego przycisku używa się do ustawiania górnych
i dolnych limitów dla noworodków. Następnie przycisku SELECT (Wybierz) używa
się do przewijania opcji ustawiania limitów do momentu wyświetlenia wartości
limitu, którą chcesz zmienić. Przyciskami regulacji do góry lub do dołu (dostępnymi
pod przyciskiem wyciszenia alarmów na panelu pulsoksymetru) ustaw żądaną
wartość. Ustawiona wartość będzie używana do momentu wyłączenia zasilania.
Przecinek dziesiętny z prawej strony wyświetlanej wartości wskazuje na fakt, iż
odpowiednie limity zostały zmienione od wartości domyślnych momentu włączenia
zasilania. Tabela Konfigurowanie domyślnych ustawień fabrycznych na stronie 58.
a. Górny i dolny limit parametru SpO2 — Górny domyślny limit dla noworodka to
95%, a dolny to 85%. Po przekroczeniu tych limitów alarmowych przez saturację
pacjenta zostaje wydany alarmowy sygnał dźwiękowy.
b. Zarządzanie alarmami SatSeconds — Wartością domyślną parametru SatSeconds
dla noworodków jest opcja OFF (Wył.). Odniesienie Używanie funkcji zarządzania
alarmami SatSeconds™, strona 67.
c. Alarm OxiMax SPD™ Funkcja (SPD) — Ta opcja nie jest dostępna dla noworodków.
Odniesienie Używanie funkcji Alarm OxiMax SPD™, strona 63.
d. Górny i dolny limit częstości tętna — Górny domyślny limit dla noworodka to
190 BPM, a dolny to 90 BPM. Po przekroczeniu tych limitów alarmowych przez
częstość tętna pacjenta zostaje wydany alarmowy sygnał dźwiękowy.
e. Zarządzanie funkcją opóźnienia alarmów częstości tętna — Opcją domyślną
funkcji Pulse Rate Delay (Opóźnienie alarmu częstości tętna) dla noworodków
jest opcja OFF (Wył.), ale można ustawić opcję 5 lub 10 sekund opóźnienia. Patrz:
Używanie funkcji zarządzania alarmami opóźnienia częstości tętna, strona 66.

3. PRZYCISK Adult (Dorosły) — tego przycisku używa się do ustawiania górnych
i dolnych limitów dla dorosłych i dzieci. Następnie przycisku SELECT (Wybierz)
używa się do przewijania opcji ustawiania limitów do momentu wyświetlenia
wartości limitu, którą chcesz zmienić. Przyciskami regulacji do góry lub do dołu
(dostępnymi pod przyciskiem wyciszenia alarmów na panelu pulsoksymetru)
ustaw żądaną wartość. Ustawiona wartość będzie używana do momentu wyłączenia
zasilania. Przecinek dziesiętny z prawej strony wyświetlanej wartości wskazuje na
fakt, iż odpowiednie limity zostały zmienione od wartości domyślnych momentu
włączenia zasilania. Tabela Konfigurowanie domyślnych ustawień fabrycznych na
stronie 58.
a. Górny i dolny limit parametru SpO2 — Górny domyślny limit dla dorosłych to 100%,
a dolny to 85%. Po przekroczeniu tych limitów alarmowych przez saturację pacjenta
zostaje wydany alarmowy sygnał dźwiękowy.
b. Zarządzanie alarmami SatSeconds — Wartością domyślną parametru SatSeconds
dla dorosłych jest opcja 100 SatSeconds. Dalsze informacje zawiera paragraf Używanie
funkcji zarządzania alarmami SatSeconds™, strona 67.
c. Alarm OxiMax SPD™ Funkcja (SPD) — Funkcja SPD nie jest przeznaczona do
stosowania u dzieci, lecz wyłącznie u pacjentów dorosłych. Domyślna czułość alarmu
SPD dla osób dorosłych to 1 (najwyższa czułość na wzorce desaturacji). Dalsze informacje
zawiera paragraf Używanie funkcji Alarm OxiMax SPD™, strona 63. Po włączeniu opcji
SPD funkcja SatSeconds zostaje włączona automatycznie z ustawieniem wartości 100.
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d. Górny i dolny limit częstości tętna — Górny domyślny limit dla dorosłych to
170 BPM, a dolny to 40 BPM. Po przekroczeniu tych limitów alarmowych przez
częstość tętna pacjenta zostaje wydany alarmowy sygnał dźwiękowy.
e. Zarządzanie funkcją opóźnienia alarmów częstości tętna — Opcją domyślną
funkcji Pulse Rate Delay (Opóźnienie alarmu częstości tętna) dla dorosłych jest opcja
OFF (Wył.), ale można ustawić opcję 5 lub 10 sekund opóźnienia. Dalsze informacje
zawiera paragraf Używanie funkcji zarządzania alarmami opóźnienia częstości tętna,
strona 66.

Menu TREND (tendencje)
Wybierz rodzaj wyświetlanych danych tendencji wybierając dane tendencji z
pulsoksymetru (MONITR) lub dane tendencji z czujnika pulsoksymetrycznego
(SENSOR) w menu TREND (Tendencje).
1. Menu MONITR — Możliwość wyświetlania danych tendencji tylko utlenowania
(SpO2) lub tętna (PULSE) albo wyświetlanie obydwu tych parametrów (DUAL)
przez określony czas. Ustalenie parametrów danych tendencji dla określonych
segmentów czasu i ustawienie minimalnych i maksymalnych wartości tendencji.
a. Menu VIEW — Możliwość wyświetlania danych tendencji tylko utlenowania (SpO2)
lub tętna (PULSE) albo wyświetlanie tych obu parametrów (DUAL). Dostęp do
podmenu HIST (Historia) i Amplitude (Amplituda) przez wybór opcji NEXT (Dalej).
- Przycisk DUAL (Dualne) — Wyświetlanie razem danych tendencji
utlenowania (SpO2) i tętna (PULSE) przez określony czas.
- Przycisk SpO2 — Wyświetlanie danych tendencji tylko utlenowania (SpO2)
przez określony czas.
- Przycisk PULSE (Tętno) — Wyświetlanie danych tendencji tylko tętna (PULSE)
przez określony czas.
- Przycisk HIST (Historia) — Wybór skasowania lub zachowania bieżącej historii
danych tendencji. Żeby skasować, wybierz opcję YES (Tak). Żeby ją zachować,
wybierz opcję NO (Nie) i powróć do menu HIST (Historia), użyj przycisku BACK
(Wstecz) albo EXIT (Wyjdź), żeby przejść do głównego menu.
- Przycisk AMP — Ustawienie widoku danych tendencji na PAU (Pulse Amplitude
Units - jednostki amplitudy tętna) za pomocą menu AMP (amplituda). Jest to
arbitralna jednostka miary odległości od piku do doliny krzywej tętna. Po
ustawieniu opcji PAU dane tendencji mogą rejestrować amplitudy do 200 PAU.
b. Menu ZOOM (Powiększ) — Dostęp do opcji TIME (Czas), SCALE (Skala), AUTO i BACK
(Wstecz), jeżeli widok tendencji ustawiono na tryb DUAL (Dualny), SpO2 lub tętna (PULSE).
Uwaga:
Menu ZOOM (Powiększ) nie pozwala na dostęp do wymienionych opcji, jeżeli ustawiono
tryb AMP (Amplituda). Opcje SCALE (Skala) i AUTO nie są wyświetlane bez historii danych
tendencji do analizy.
- Przycisk TIME (Czas) — Możliwość wyboru od godzin, przez minuty, do
sekund dla wyświetlania konkretnego segmentu czasowego danych tendencji.
Przejście przez opcje dostępne za naciśnięciem przycisku TIME (Czas). Przejście
pomiędzy opcjami w następującej kolejności: 48h, 36h, 24h, 12h, 8h, 4h, 2h, 1h,
30m, 15m, 40s i 20s.
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- Przycisk SCALE (Skala) — wybór maksymalnej i minimalnej wartości dla
wykresu tendencji SpO2 lub PULSE. Wartości domyślne dla tendencji SpO2 to
od 10 do 100. Wartości domyślne dla tendencji PULSE to od 5 do 250. Przejście
przez opcje dostępne za naciśnięciem przycisku SELECT (Wybierz). Przejście
pomiędzy opcjami w następującej kolejności: zmienność ±5, ±10, ±15, ±20,
±25, ±30, ±35, ±40 i ±50 jednostek.
- Przycisk AUTO — wyświetlanie maksymalnych i minimalnych zaokrąglonych
wartości dla wszystkich danych umieszczanych na wykresach.
- Przycisk DELETE (Usuń) — Wybór skasowania lub zachowania bieżącej
historii danych tendencji. Żeby skasować, wybierz opcję YES (Tak). Żeby ją
zachować, wybierz opcję NO (Nie) i powróć do poprzedniego menu.

2. Podmenu SENSOR (Czujnik) — Menu SENSOR (Czujnik) jest dostępne przy
używaniu adhezyjnego czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax przeznaczonego
do użytku przez jednego pacjenta. Po podłączeniu adhezyjnego czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax dolny wskaźnik z lewej strony będzie migać przez
60 sekund.
a. Przycisk GRAPH (Wykres) — wyświetlanie zdarzeń w odwrotnej kolejności
chronologicznej od góry do dołu wyświetlacza. Możliwość wyświetlenia poprzedniego
lub następnego wykresu (jeżeli są dostępne). Do menu SENSOR (Czujnik) można wrócić za
pomocą przycisku BACK (Wstecz).
b. Przycisk TABLE (Tabela) — wyświetlenie zdarzeń w postaci tabelarycznej.
Możliwość wyświetlenia poprzedniej lub następnej tabeli (jeżeli są dostępne).
Możliwość wydrukowania danych tabeli (PRINT) albo przejścia do menu SENSOR
(Czujnik) za pomocą przycisku BACK (Wstecz).

Menu SETUP (konfiguracja)
Menu SETUP (Konfiguracja) używa się do wyboru preferowanego ekranu, ustawiania
tymczasowych limitów i czułości, ustawiania godziny i daty pulsoksymetru, wyboru
preferowanego języka i protokołu komunikacji, funkcji wezwania pielęgniarki i trybu
odpowiedzi z menu konfiguracji. Przy podłączeniu czujnika pulsoksymetrycznego,
który zachowuje dane tendencji, to menu pozwala uzyskać dostęp do danych historii
tendencji czujnika.
1. Menu VIEW (Widok) — wybór wykresu pletyzmograficznego, impulsowego,
widoku danych tendencji lub GCF. Powrót do domyślnego ekranu po wyłączeniu
zasilania.
a. Przycisk PLETH (Pletyzmograf) — wyświetlenie widoku krzywej pletyzmografu.
b. Przycisk BLIP (Impuls) — Wyświetlenie widoku paska impulsowego.
c. Menu TREND (tendencje) — dostęp do wyświetlania danych tendencji. Jest to opcja
podobna do opcji menu widoku tendencji MONITR.
-

Przycisk VIEW (widok) — wyświetlanie danych tendencji czujnika. Możliwość
wyświetlania danych tendencji tylko utlenowania (SpO2) lub tętna (PULSE) albo
wyświetlanie tych obu parametrów (DUAL).

-

Przycisk ZOOM (Powiększ) — Dostęp do opcji TIME (Czas), SCALE (Skala), AUTO
i BACK (Wstecz), jeżeli widok tendencji ustawiono na tryb DUAL (Dualny), SpO2
lub tętna (PULSE).
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d. Przycisk GCF — Dostęp do domyślnego widoku GCF, który posiada impulsowy pasek
amplitudy, bieżącą wartość saturacji SpO2 i tętna oraz limity i ikony SatSeconds i SPD
w dużym formacie, który można łatwo odczytać.

2. Menu SENSOR (Czujnik) — dostęp do menu historii tendencji czujnika. To menu
jest dostępne tylko, jeżeli podłączono czujnik pulsoksymetryczny, który zachowuje
dane tendencji na kostce pamięci w czujniku.
a. Przycisk DATA (Dane) — dostęp do danych historii tendencji czujnika. Ten komunikat
identyfikuje rodzaj czujnika pulsoksymetrycznego oraz rodzaj dostępnych danych.
b. Przycisk MSG (Komunikaty) — Włączenie lub wyłączenie komunikatów
(odpowiednio opcja Yes lub No) i analiza zdarzeń czujnika (Yes - tak, No - nie).

3. Menu CLOCK (Zegar) — dostęp do konfiguracji zegara (daty i godziny).
OSTRZEŻENIE
W trakcie rejestrowania w czujniku zapisu zdarzenia czujnik pulsoksymetryczny
ekstrapoluje informacje z daty oraz godziny dostarczonej przez Pulsoksymetr OxiMax
N-600x firmy Nelllcor. Dokładność godziny / daty jest zależna od ustawień godziny /
daty obecnych w pulsoksymetrze. Przed podłączeniem czujnika z rekordami należy
ustawić w pulsoksymetrze prawidłową datę i godzinę, żeby utrzymać spójność daty
i godziny, kiedy czujnik pozostaje podłączony. Ponieważ czujnik z danymi zapisu
zdarzenia czujnika może być przenoszony od jednego do drugiego monitora,
rozbieżności w ustawieniach daty / czasu pomiędzy monitorami oraz danymi zapisu
zdarzenia czujnika będą mieć wpływ na kolejność wyświetlania danych zapisu zdarzeń
czujnika. W celu wyeliminowania tego potencjalnego problemu, należy ustawić
wszystkie pulsoksymetry w obrębie zakładu na taki sam czas.

Żeby ustawić datę i godzinę
a. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
b. Naciśnij przycisk NEXT (dalej).
c. Naciśnij przycisk CLOCK (zegar).
d. Naciśnij przycisk SET (ustaw).
e. Naciśnij przycisk SELECT (wybór), żeby wybrać pola TIME (godzina) i DATE (data) w
przedstawiony sposób.
TIME (godzina) GODZINY: MINUTY: SEKUNDY
DATA DZIEŃ - MIESIĄC - ROK
Rysunek 31. Ekran godziny i daty
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f. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów), zmień wybraną wartość.
g. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź).

4. Menu LANG (Język) — Wybór i wyświetlenie jednego z jedenasatu (11) języków
celem ułatwienia odczytywania ekranów pulsoksymetru oraz pozyskiwania i
drukowania danych klienta w preferowanym języku. Dostępne języki wymieniono
poniżej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANGIELSKI
DANSK (Duński)
DEUTSCH (niemiecki)
ESPAÑOL (hiszpański)
FRANCAIS (francuski)
ITALIANO (włoski)
NEDERLANDS (holenderski)
NORSK (norweski)
PORTUG (portugalski)
SUOMI (fiński)
SVERIGE (szwedzki)

Żeby zmienić wyświetlany język
a. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
b. Naciśnij przycisk NEXT (dalej).
c. Naciśnij przycisk LANG (język).
Rysunek 32. Wyświetlony ekran wyboru języka

d. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru) wybierz żądany język.
e. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź).
Uwaga:
Wybrany język jest wyświetlany do momentu wyłączenia urządzenia. Wszystkie zmiany
w wyborze języka nie zostają zachowane po wyłączeniu zasilania, lecz język powraca do
domyślnie ustawionego (angielskiego), chyba że wykwalifikowany pracownik serwisu ustawi
wybrany język jako domyślny wykonując instrukcje wymienione w Instrukcji serwisowania
pulsoksymetru N-600x.
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5. Menu COMM — W menu SETUP (Konfiguracja) naciśnij przycisk NEXT (Dalej).
Używając przycisku SELECT (wybierz) przełącz pomiędzy szybkością transmisji
i protokołem komunikacji. Strzałką w górę lub w dół wybierz prawidłową
szybkość transmisji. Szybkość transmisji może wynosić 19200, 9600 i 2400
baudów dla wszystkich protokołów za wyjątkiem wyjścia SPD, które dopuszcza
115200, 57600 i 19200 baudów. Strzałką w górę lub w dół wybierz prawidłowy
protokół komunikacji. Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x umożliwia
komunikację z monitorem przyłóżkowym za pośrednictwem protokołów
wymienionych poniżej. Domyślnie ustawionym protokołem jest ASCII.
Tabela 6. Opcje protokołu komunikacji

Protokoły
komunikacyjne

Pulsoksymetr
N600x z
oprogramowaniem
wewnętrznym
do 2.0
Domyślna szybkość
transmisji

Pulsoksymetr N-600x
z oprogramowaniem
wewnętrznym 2.0
i nowszym
Domyślna szybkość
transmisji

9600

9600

19200

19200

ASCII
CLINICAL
GRAPH (grafika)

9600

N/D

OXINET

9600

N/D

PHILIPS (VueLink)

19200

Używać tylko 19200

SPACELBS (Spacelabs)

9600

N/D

MARQ (GE Marquette)

9600

N/D

DATEX (Datex-Ohmeda)

2400

N/D

Wyjście SPD

N/D

Domyślnie

115200

Dostępny:
19200, 57600, 115200

6. Menu NCALL — W menu SETUP (Konfiguracja) naciśnij dwa razy przycisk NEXT
(Dalej), żeby udostępnić opcję menu NCALL (Wezwanie pielęgniarki). Ustaw
napięcie w zakresie od +5 VDC do +12 VDC za pomocą opcji Norm + lub ustaw
napięcie od -5 VDC do -12 VDC za pomocą opcji Norm-, kiedy nie ma alarmów
dźwiękowych. Napięcie zmienia biegunowość po aktywacji alarmu dźwiękowego.
Wróć do menu COMM/NCALL za pomocą przycisku BACK (Wstecz). Przejdź do
głównego menu za pomocą przycisku EXIT (Wyjdź).
7. Menu ANALOG — W menu SETUP (Konfiguracja) naciśnij trzy razy przycisk
NEXT (Dalej), żeby dojść do menu Analog. Wybierz 0 V, 1 V lub opcję Step (Etap)
kalibracji sygnałów analogowych. Wróć do menu Analog/Mode za pomocą
przycisku BACK (Wstecz). Przejdź do głównego menu za pomocą przycisku
EXIT (Wyjdź).
8. Przycisk MODE (Tryb) — Tryb odpowiedzi ustalającej częstotliwość
wykorzystywaną przez pulsoksymetr do obliczania, rejestrowania i wyświetlania
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poziomów saturacji SpO2, lecz niewpływający na obliczanie częstości tętna.
Jednakże tryb odpowiedzi może mieć wpływ na zachowanie alarmów SPD.
W menu SETUP (Konfiguracja) naciśnij dwa razy przycisk NEXT (Dalej), żeby
dojść do menu MODE (Tryb).
a. Normal Mode (Tryb normalny) — Domyślny tryb odpowiedzi odpowiada na zmiany
w wysyceniu krwi tlenem w ciągu pięciu-siedmiu sekund przy obliczaniu wartości
%SpO2. Podczas pracy w trybie Normal, na ekranie nie jest wyświetlana ikona trybu
Fast (Szybkiego).
b. Fast Response Mode (Tryb szybkiej odpowiedzi) — Tryb szybkiej odpowiedzi
odpowiada na zmiany w wysyceniu krwi tlenem w ciągu dwóch do czterech sekund
przy obliczaniu wartości %SpO2. Może być to zwłaszcza przydatne w sytuacjach, które
wymagają szybkiego monitorowania. Ikona trybu Fast (Szybkiego) jest wyświetlana
kursywą w prawym dolnym rogu po aktywacji tego trybu.
Uwaga:
Ekran trybu reakcji składa się z aktualnego ustawienia trybu reakcji saturacji SpO2 oraz
bieżącej wartości saturacji SpO2 i częstości tętna. Jeżeli włączono opcję SatSeconds,
wyświetlany jest wskaźnik SatSeconds. Jeżeli włączono opcję SPD, wyświetlana jest
ikona SatSeconds i SPD.

Żeby ustawić tryb odpowiedzi
a. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
b. Trzykrotnie naciśnij przycisk NEXT (dalej).
c. Naciśnij przycisk MODE (tryb).
Rysunek 33. Ekran wyboru trybu odpowiedzi parametru %SpO2

Uwaga:
Kiedy urządzenie pracuje w trybie szybkiej reakcji (FAST), może występować większa liczba
alarmów parametru SpO2 i częstości tętna od oczekiwanej. Jednakże tryb odpowiedzi
może mieć wpływ na zachowanie alarmów SPD.
d. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru) wybierz żądany tryb odpowiedzi.
e. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź).

Menu LIGHT (Światło)
1. Przycisk OFF (Wył.) — Przycisku OFF (Wył.) używa się do zupełnego wyłączenia
podświetlenia. Ta opcja nie zostaje zapisana po wyłączeniu zasilania, lecz powraca
do domyślnych ustawień fabrycznych dla jasności. Używając przycisków regulacji
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w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem wyciszania alarmów na panelu
pulsoksymetru), rozjaśnij lub przyciemnij podświetlenie wyświetlacza.
2. Przycisk EXIT (Wyjdź) — wyjście do głównego menu.

Konfigurowanie domyślnych ustawień fabrycznych
Informacje wstępne
OSTRZEŻENIE
Alarmów dźwiękowych nie należy wyciszać, jeżeli stanowiłoby to zagrożenie dla
bezpieczeństwa pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Przy każdym użyciu pulsoksymetru należy sprawdzić limity alarmowe, żeby upewnić
się, że są one odpowiednie dla monitorowanego pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Funkcja SPD jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów.
W trybie noworodka funkcja SPD pozostaje wyłączona.
Przestroga
Użycie funkcji alarmu SPD nie usuwa wymogu ustawienia progu granicy odpowiedniego dla
monitorowanego pacjenta.

Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x jest wysyłany z fabrycznymi ustawieniami
domyślnymi. Domyślne ustawienia fabryczne podzielono na dwie grupy: pacjenci
dorośli i noworodki. Pulsoksymetr po włączeniu pokazuje ustawienia limitów dla
pacjentów dorosłych / dzieci a nie dla noworodków. Ustaw tryb pracy urządzenia
na adult-pediatric (dorosły / dziecko) lub neonatal (noworodek) za pomocą przycisku
LIMITS (limity). Ustawienie to pozostanie aktywne do momentu wyłączenia urządzenia.
Wykwalifikowany pracownik serwisu musi wyzerować domyślne wartości
instytucjonalne postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji
serwisowania pulsoksymetru N-600x, jeżeli różnią się one od domyślnych ustawień
stosowanych po włączeniu zasilania.
Przycisków ekranowych używa się do zmiany limitów alarmowych, widoków,
szybkości transmisji, daty i godziny oraz widoków danych tendencji. Niektórych
wartości nie można zapisać jako wartości domyślnych stosowanych po włączeniu
zasilania.
• Pulsoksymetr nie zaakceptuje dla domyślnego ustawienia stosowanego po włączeniu zasilania
dolnego limitu alarmowego %SpO2 mniejszego niż 85.

• Pulsoksymetr nie zaakceptuje dla domyślnego ustawienia stosowanego po włączeniu
zasilania opcji AUDIBLE ALARM OFF (Wył. alarmów dźwiękowych).

Próba zapisania dowolnej z tych wartości jako wartości domyślnej będzie skutkować
wydaniem sygnału dźwiękowego nieprawidłowego klawisza. Te limnity można
ustawić na niższą wartość dla bieżącego pacjenta, ale po wyłączeniu zasilania
ustawienia powrócą do ustawień domyślnych.
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Uwaga:
Funkcja SPD automatycznie ustawia wartość parametru SatSeconds na 100.
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Zmiana ustawień domyślnych dla pacjentów dorosłych i noworodków
Tabela 7. Ustawienia domyślne dla pacjentów dorosłych i noworodków

Składniki opcjonalne

Dorosły
Ustaw. Domyślne

Noworodek
Ustaw. Domyślne

Dolny limit alarmowy %SpO2
%SpO2 Górny limit alarmowy

85%
100%

95%

Czas trwania wyciszenia alarmu

60 sekund

Opcja OFF (Wył.) czasu trwania
wyciszenia alarmu

Wyłączony

Przypomnienie o wyciszeniu alarmów

Włączone

Głośność alarmu

7 z 10

Kontrast obrazu

Średni

Format wyświetlania
Jasność podświetlenia

GCF
8 (zasilanie akumulatorowe)
10 (zasilanie sieciowe)

Język

Angielski

Głośność sygnału dźwiękowego tętna

4 z 10

Dolny limit alarmu częstości tętna

40 BPM

90 BPM

Górny limit alarmu częstości tętna

170 BPM

190 BPM

Opóźnienie częstości tętna

Wył.

Zezwalaj na opóźnienie częstości
tętna

Tak

Tryb odpowiedzi

Normal (Normalny)

Włączenie regulacji czujnika
SatSeconds

Tak
SPD włączone

100

Off (Wył.)

SPD wyłączone Off (wył.)
Zezwalaj na SatSeconds
SPD
Zezwalaj na SPD
Ekran tendencji w czasie
rzeczywistym

SPD włączone

1

Zawsze wył. (wyłączone)

Tak

Nie
%SpO2

Skala tendencji w czasie rzeczywistym

15 minut

Skala tendencji

8 godzin

Biegunowość wezwania pielęgniarki

60

Tak

Normalnie niska

Prędkość transmisji portu danych

9600

Protokół złącza danych

ASCII
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Żeby ustawić tryb Adult (Dorosły) lub Neonatal (dziecko)
OSTRZEŻENIE
Uzupełniający tlen osłabia wzorce desaturacji. Pogorszenie wentylacji pacjenta może
być proporcjonalnie bardziej poważne zanim w trendzie saturacji nie pojawią się
wzorce. Przy monitorowaniu stanu pacjenta podłączonego do uzupełniającego źródła
tlenu należy zachować szczególną ostrożność.
OSTRZEŻENIE
Funkcja SPD jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów.
W trybie noworodka funkcja SPD pozostaje wyłączona.

1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
LIMITS (Limity). Pulsoksymetr wyświetli ekran ADULT LIMITS (limity dla dorosłego)
lub NEONATE LIMITS (limity dla noworodka) w zależności od ustawień
domyślnych lub ustawień dla instytucji.
a. Na ekranie limitów dla dorosłego pacjenta są wyświetlane domyślne ustawienia
fabryczne lub ustawienia danej instytucji dotyczące pacjentów dorosłych i dzieci.
Rysunek 34. Ekran ustawiania limitów dla dzieci i dorosłych

b. Na ekranie limitów dla noworodka pacjenta są wyświetlane domyślne ustawienia
fabryczne lub ustawienia danej instytucji dotyczące noworodków.
Rysunek 35. Ekran ustawiania limitów dla noworodków

2. Naciśnij przycisk NEO (noworodek) lub ADULT (dorosły), żeby wybrać opcje ADULT
LIMITS (Limity dla dorosłego) lub NEONATE LIMITS (Limity dla noworodka).
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Ustawianie limitów tymczasowych
Wartości początkowe na ekranie limitów to domyślne wartości fabryczne wymienione
w paragrafie Ustawienia domyślne dla pacjentów dorosłych i noworodków, strona 60 albo
ustawienia domyślne danej instytucji ustawione przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu. Na ekranie limitów za każdą zmodyfikowaną wartością danego pacjenta zostaje
umieszczona kropka dziesiętna (.). Te wartości zostają wyzerowane do domyślnych
wartości fabrycznych lub danej instytucji po wyłączeniu zasilania.
Rysunek 36. Ekran ustawiania limitów dla dorosłych

Żeby ustawić limity
1. Żeby ustawić górny i dolny limit saturacji i częstości tętna należy wybrać ekran
Adult Limit (Limity dla dorosłych) lub Neonate Limit (Limity dla noworodków).
Ekran limitów składa się z tabeli limitów alarmowych oraz bieżącej wartości
saturacji SpO2 i częstości tętna. Tytuł tabeli limitów alarmowych wskazuje tryb
pracy urządzenia (ADULT — dorosły lub NEONATE — noworodek). Jeżeli włączono
funkcję SatSeconds lub SPD, ekran limitów obejmuje również ikonę SatSeconds
i Seconds SPD.
Uwaga:
Zmiany limitów obowiązują do momentu wyłączenia zasilania pulsoksymetru, lecz
powracają do domyślnych limitów dla danej instytucji w momencie wyłączenia zasilania.
Tylko wykwalifikowany pracownik serwisu może zmieniać domyślne ustawienia fabryczne
na ustawienia domyślne dla danej instytucji, wykonując czynności opisane w Instrukcji
serwisowania pulsoksymetru N-600x.

2. Naciśnij przycisk LIMITS (limity).
a. Po wybraniu opcji Adult Limits (Limity dla osób dorosłych) zostaną wyświetlone
aktualne limity.
Rysunek 37. Ekran limitów dla dzieci i dorosłych
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b. Po wybraniu opcji Neonate Limits (Limity dla noworodków) zostaną wyświetlone
aktualne limity.
Rysunek 38. Ekran limitów dla noworodków

3. Naciśnij przycisk NEO (noworodek) lub ADULT (dorosły), żeby wybrać ekran
limitów dla osoby dorosłej / dziecka lub dla noworodka.
4. Naciśnij przycisk SELECT, żeby wybrać parametr do regulacji.
5. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru) zwiększ lub zmniejsz wartość
wybranego parametru limitu.
6. Powtórz etapy w miarę potrzeb do zakończenia konfiguracji limitów alarmowych.
7. Odczekaj na samoczynne zaakceptowanie zmian lub naciśnij przycisk EXIT
(wyjdź), żeby opuścić ten ekran i powrócić do normalnego trybu monitorowania.

Używanie funkcji Alarm OxiMax SPD™
Sposób działania funkcji Alarm OxiMax SPD™ (SPD)
OSTRZEŻENIE
Uzupełniający tlen osłabia wzorce desaturacji. Pogorszenie wentylacji pacjenta może
być proporcjonalnie bardziej poważne zanim w trendzie saturacji nie pojawią się
wzorce. Przy monitorowaniu stanu pacjenta podłączonego do uzupełniającego źródła
tlenu należy zachować szczególną ostrożność.
OSTRZEŻENIE
Funkcja SPD jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów.
W trybie noworodka funkcja SPD pozostaje wyłączona.
Przestroga
Użycie funkcji alarmu SPD nie usuwa wymogu ustawienia progu granicy odpowiedniego dla
monitorowanego pacjenta.

Funkcja Alarm OxiMax SPD™ (SPD) wykrywa wzorce desaturacji u pacjentów
dorosłych, które wskazują na powtarzające się redukcje przepływu powietrza przez
górne drogi oddechowe i do płuc pacjenta. Względne redukcje wentylacji minutowej
pacjenta w ciągu ustalonego okresu czasu mogą powodować stopniowy spadek
pęcherzykowego ciśnienia parcjalnego tlenu, prowadzącego do desaturacji tętniczej.
Jeżeli takie spadki wentylacji się powtarzają, generują one wyraźne wzorce w trendzie
saturacji. Wzorce wielokrotnej desaturacji często rozwijają się stopniowo z czasem,
a ich znaczenie rośnie. Wykrywanie takich wzorców wskazuje, że pacjent może
cierpieć na coraz bardziej poważne redukcje przepływu powietrza, które mogą
się nasilać w razie pozostawienia bez terapii.
Instrukcja obsługi

63

Obsługa pulsoksymetru

Wzorce desaturacji to wielokrotne, występujące po sobie zdarzenia desaturacji,
po których występuje resaturacja. Funkcja SPD kwalifikuje wzorce desaturacji wynikające
z takich powtarzających się redukcji przepływu na podstawie swoistych
charakterystyk.
• Ciężkość incydentu desaturacji (głębia desaturacji podczas incydentu) i zakres następczej
resaturacji

• Regularność incydentów desaturacji (częsetość powtórzeń wzorca)
• Nachylenie trendów desaturacji / resaturacji, tworzących incydenty
Funkcja SPD kwalifikuje takie wzorce desaturacji w ciągu sześciu (6) minut. W zależności
od ustawionej wartości funkcji SPD przetrwałe wzorce mogą skutkować alarmem
SPD, informującym opiekuna o takim stanie.
Rysunek 39. Klinicznie istotne wzorce desaturacji

Funkcja SPD przekazuje opiekunowi informacje o takich wzorcach desaturacji
na kilka sposobów.
1. Ikona SPD — Kiedy funkcja Alarm OxiMax SPD™ (SPD) wykryje wzorzec
desaturacji w tendencji parametru SpO2 dorosłego pacjenta, opiekun zostaje
powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem wskaźnika wizualnego i opcjonalnie
alarmu dźwiękowego. Po włączeniu tej funkcji na ekranie monitora widoczna jest
ikona trójkąta SPD. Ten trójkąt jest wypełniany od spodu do góry w miarę nasilania się
takich wzorców. Ten trójkąt jest opróżniany od góry do dołu w miarę osłabiania
się takich wzorców. W razie wypełnienia całego trójkąta zostanie wydany alarmowy
sygnał dźwiękowy. Po włączeniu opcji SPD domyślnym ustawieniem jest opcja
On (Wł.) z czułością ustawioną na 1. Tę funkcję można wyłączyć w menu LIMITS
(Limity). Opiekun może wybrać jeden z trzech poziomów czułości alarmów:
1 (najwyższa czułość), 2 (średnia czułość) lub 3 (najniższa czułość), gdzie wartość
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1 skutkuje większą liczbą alarmów, a wartość 3 skutkuje mniejszą liczbą alarmów.
Szybkość napełniania ikony SPD zależy od ustawionej czułości parametru SPD.
Rysunek 40. SPD Ikona i ustawienie czułości

2. Alarmy SPD — ustawienia alarmu SPD obejmuja alarmy wizualne i dźwiękowe.
Opiekunowie mogą ustawić rodzaj alarmu na wizualny i dźwiękowy lub tylko
na wizualny.
a. Audible alarm (Alarm dźwiękowy) — Po wystąpieniu alarmu dźwiękowego SPD
pulsoksymetr będzie kontynuować wydawanie takiego alarmu przez maksymalnie
sześć (6) minut lub do momentu wyciszenia alarmu.
b. Visual alarm (Alarm wizualny) — Po wystąpieniu alarmu wizualnego SPD przycisk
TREND (Tendencje) będzie migać do momentu naciśnięcia celem przeanalizowania
danych tendencji.

3. Dane tendencji SPD — Historia tendencji przechwytuje wzorce SPD i definiuje
okresy, kiedy uaktywniono alarmy SatSeconds i SPD. Kiedy wzorce przekroczą
limit SPD, opcja menu TREND (Tendencje) zacznie migać. Opiekunowie muszą
przejrzeć dane, żeby zbadać wzorce SatSeconds i SPD w historii danych tendencji.
Żeby zmienić ilość czasu widoczną w widoku tendencji, naciśnij przycisk TIME
(Czas), co pozwoli na zmianę skali czasu.
Rysunek 41. SPD Dane tendencji, 15 minut

Po napełnieniu wskaźnika, co wskazuje na osiągnięcie limitu SPD, zostaje uruchomiony
alarm dźwiękowy, a przycisk TREND (Tendencje) zaczyna migać. Przycisk TREND
(Tendencje) dalej miga dopóki nie zostanie naciśnięty celem przeanalizowania danych
tendencji. Domyślne ustawienie wartości jeden (1) to największa czułość na wzorce
desaturacji, skutkująca częstszymi alarmami. Mniej czułe ustawienie (2 lub 3) będzie
skutkować rzadszymi alarmami.
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Żeby ustawić czułość Alarm OxiMax SPD™ (SPD)
OSTRZEŻENIE
Uzupełniający tlen osłabia wzorce desaturacji. Pogorszenie wentylacji pacjenta może
być proporcjonalnie bardziej poważne zanim w trendzie saturacji nie pojawią się
wzorce. Przy monitorowaniu stanu pacjenta podłączonego do uzupełniającego źródła
tlenu należy zachować szczególną ostrożność.
OSTRZEŻENIE
Funkcja SPD jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów.
W trybie noworodka funkcja SPD pozostaje wyłączona.

Ustawienie czułości parametru SPD powoduje ustanowienie progu czułości
pulsoksymetru na wzorce desaturacji. Domyślne ustawienie wartości jeden (1)
to największa czułość.
Uwaga:
Po włączeniu opcji SPD funkcja SatSeconds zostaje włączona automatycznie z ustawieniem
wartości 100.
Uwaga:
Możliwość regulowania ustawień domyślnych limitów alarmowych może zostać włączona
lub wyłączona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu zgodnie z instrukcjami z
instrukcji serwisowania pulsoksymetru N-600x.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień czułości parametru SPD należy wyzerować wszystkie alarmy.

Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
LIMITS (Limity). Zostaną wyświetlone aktualne limity alarmowe.
1. Naciskaj przycisk SELECT (wybierz) do momentu podświetlenia ustawienia
czułości parametru SPD. Domyślne ustawienie wartości jeden (1) to największa
czułość desaturacji, lecz może również prowadzić do większej liczby alarmów.
Rysunek 42. SPD Ustawienia czułości

2. Użyj klawisza regulacji do góry, żeby wybrać ustawienie o mniejszej czułości na
wzorce desaturacji, skutkujące rzadszymi alarmami. Ustawienie wartości trzy (3)
to najniższa czułość na wzorce desaturacji.
3. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź), żeby zapisać wprowadzone ustawienia.

Używanie funkcji zarządzania alarmami opóźnienia częstości tętna
Sposób działania funkcji opóźnienia częstości tętna
Pulsoksymetr monitoruje również częstość tętna przez ustalenie liczby krzywych
pletyzmograficznych w czasie. Przy tradycyjnym zarządzaniu alarmami, dla
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monitorowania częstości tętna ustawiany jest dolny i górny limit alarmowy.
Kiedy częstość tętna waha się w pobliżu limitu alarmowego, przy każdym naruszeniu
limitu zostaje uaktywniony alarm dźwiękowy. W związku z tym funkcja opóźnienia
częstości tętna pozwala odróżnić klinicznie istotne zdarzenia od pomniejszych i
krótkich naruszeń limitu alarmowego, które skutkują fałszywymi alarmami. Funkcja
opóźnienia częstości tętna pozwala ustawić okres naruszania progu przed aktywacją
alarmu częstości tętna. W związku z tym funkcja opóźnienia częstości tętna pozwala
odróżnić klinicznie istotne zdarzenia od pomniejszych i krótkich naruszeń limitu
alarmowego, które skutkują fałszywymi alarmami.
Żeby używać funkcji opóźnienia częstości tętna, należy tradycyjnie ustawić dolny i
górny limit alarmowy częstości tętna funkcji zarządzania alarmami. Następnie należy
użyć funkcji Pulse Rate Delay (Opóźnienie częstości tętna). Limit opóźnienia częstości
tętna kontroluje czas, przez który poziom częstości tętna przekracza dowolny limit
zanim zostanie wydany alarm dźwiękowy.
Żeby ustawić opóźnienie alarmów
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
LIMITS (Limity).
2. Naciskaj przycisk SELECT (wybierz) do momentu podświetlenia ustawienia
opóźnienia alarmów (domyślnie wybrana jest opcja OFF - wył.).
3. Użyj klawisza regulacji do góry, żeby wybrać pięciosekundowe (5) lub
dziesięciosekundowe (10) opóźnienie alarmów.
4. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź), żeby zapisać wprowadzone ustawienia.
Rysunek 43. Ustawianie opóźnienia częstości tętna

Używanie funkcji zarządzania alarmami SatSeconds™
Sposób działania funkcji SatSeconds
Pulsoksymetr monitoruje wartość procentową wysycenia tlenem miejsc wiązania
hemoglobiny we krwi. Przy tradycyjnym zarządzaniu alarmami, dla konkretnych
poziomów parametru SpO2 ustawiany jest dolny i górny limit alarmowy. Kiedy poziom
saturacji SpO2 waha się w pobliżu limitu alarmowego, przy każdym naruszeniu limitu
zostaje uaktywniony alarm dźwiękowy. Funkcja SatSeconds monitoruje stopień i
czas trwania desaturacji i przedstawia go pod postacią indeksu ciężkości desaturacji.
W związku z tym funkcja SatSeconds pozwala odróżnić klinicznie istotne zdarzenia
od pomniejszych i krótkich desaturacji limitu SpO2, które mogą skutkować fałszywymi
alarmami. Patrz Pierwszy incydent SpO2: Brak alarmu SatSeconds, Rysunek 5 na
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stronie 21, Drugi incydent SpO2: Brak alarmu SatSeconds, Rysunek 6 na stronie 22,
Trzeci incydent SpO2: Wyzwolenie alarmu SatSeconds, Rysunek 7 na stronie 23.
Należy ustawić dolny i górny limit alarmowy za pomocą tradycyjnych metod
zarządzania alarmami. Następnie należy użyć funkcji zarządzania alarmami
SatSeconds celem opóźnienia alarmu dźwiękowego na określony czas, nawet
jeżeli wartość SpO2 jest niższa od wybranego dolnego limitu alarmowego.
Poziom saturacji może wahać się, bez przyjmowania stałej wartości przez kilka
sekund. Często poziom SpO2 może wzrastać ponad i pod limit alarmowy kilkakrotnie
wchodząc w zakres bez alarmu.
W trakcie takich wahań pulsoksymetr łączy liczbę punktów SpO2, dodatnich i ujemnych,
do momentu osiągnięcia limitu funkcji SatSeconds (ustawienie czasu SatSeconds)
lub powrotu poziomu SpO2 do normalnego zakresu i pozostania w jego granicach.
Sieć bezpieczeństwa SatSeconds
„Sieć bezpieczeństwa“ funkcji SatSeconds dotyczy pacjentów, których poziom saturacji
często spada poniżej limitu, lecz nie pozostaje na takim poziomie dostatecznie długo,
żeby uaktywnić alarm SatSeconds. Kiedy w ciągu 60 sekund wystąpiły przynajmniej
3 naruszenia limitu, zostaje uruchomiony alarm chociaż nie przekroczono ustawienia
czasu SatSeconds.
SatSeconds Ikona
Kiedy technologia SatSeconds wykryje wartość SpO2 poza limitem alarmowym,
ikona koła SatSeconds zacznie się zapełniać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Kiedy wartość SpO2 znajduje się w ustawionych limitach,
wskaźnik SatSeconds jest opróżniany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Rysunek 44. SatSeconds Ikona i wartość graniczna alarmu parametru

Po napełnieniu ikony SatSeconds, co wskazuje na osiągnięcie limitu, zostaje
uruchomiony alarm dźwiękowy, a przycisk TREND (Tendencje) i wyświetlana
częstość SpO2 zaczynają migać. Przycisk TREND (Tendencje) dalej miga dopóki
nie zostanie naciśnięty celem przeanalizowania danych tendencji. Podobnie jak
w przypadku tradycyjnego zarządzania alarmami, ten alarm można wyciszyć
naciskając przycisk wyciszenia alarmu.
Po ustawieniu opcji OFF (Wył.) parametru SatSeconds ikona SatSeconds nie jest
wyświetlana na ekranie. Naruszenia limitu %SpO2 nadal powodują miganie przycisku
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TREND (Tendencje) do momentu jego naciśnięcia celem przeanalizowania danych
tendencji. Pulsoksymetr wskazuje naruszenia limitów parametrów SatSeconds lub
%SpO2 małymi, wypełnionymi kołami nad linią tendencji w widoku %SpO2 (opcja
SpO2) danych tendencji.
Żeby ustawić limit alarmowy SatSeconds
Żeby ustawić limit SatSeconds, wybierz widok limitów alarmowych dla dorosłego
lub noworodka.
Uwaga:
Możliwość regulowania ustawień domyślnych limitów alarmowych funkcji SatSeconds może
zostać włączona lub wyłączona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu zgodnie z
instrukcjami z instrukcji serwisowania pulsoksymetru N-600x.

1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
LIMITS (Limity). Zostaną wyświetlone aktualne limity alarmowe.
2. Dwukrotnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz), żeby wybrać parametr %SpO2
SAT-S.
Rysunek 45. Ustawianie limitów alarmowych SatSeconds

3. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru) wybierz żądany limit. Dostępne
opcje to 10, 25, 50, 100 SatSeconds i OFF (wył.). Symbol w prawym dolnym rogu
wskazuje, że nie jest to ustawienie domyślne.
4. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź), żeby zapisać wprowadzone ustawienia.
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5 Zarządzanie danymi
pulsoksymetrycznymi
Zarządzanie danymi tendencji pulsoksymetru
Informacje podstawowe na temat danych tendencji
Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x™ rejestruje dane tendencji. Za pomocą
opcji wyświetlania tendencji można obejrzeć dwa rodzaje danych tendencji.
• Dane tendencji pulsoksymetru przechowywane w urządzeniu
• Dane zdarzeń pacjenta przechowywane w czujniku pulsoksymetrycznym OxiMax™
(wyłącznie czujniki przeznaczone do użytku przez-jednego-pacjenta) i mogą być
używane z funkcją rejestrowania zdarzeń czujnika.

Dane tendencji pulsoksymetru mogą być przeglądane w dowolnym momencie,
kiedy tendencje pacjenta są przechowywane w urządzeniu. Dostęp do danych
tendencji pulsoksymetru można uzyskać przez naciśnięcie przycisku TREND (tendencja)
w głównym menu i następnie naciśnięcie przycisku MONITR (monitorowanie).
Podmenu TREND (Tendencje) zawiera wiele metod wyświetlania danych tendencji.
• Wyświetlanie dualne (saturacji i częstości tętna)
• Wyświetlanie danych tendencji SpO2 (saturacji)
• Wyświetlanie danych tendencji częstości tętna (BPM)
• Wyświetlanie danych tendencji amplitudy tętna
• Wyświetlanie danych tendencji histogramu
Pulsoksymetr może graficznie wyświetlać dane tendencji dla wartości SpO2, częstości
tętna lub obydwu parametrów. Dane tendencji są zapisywane w jedno-sekundowych
odstępach. Po naciśnięciu przycisku TREND (tendencja), na dole ekranu pulsoksymetru
zostanie wyświetlony komunikat „READING TRENDS” (odczytywanie tendencji),
co oznacza, że urządzenie formatuje dane tendencji do wyświetlenia.
Pulsoksymetr przechowuje do 45 godzin danych tendencji. Ilość danych tendencji
wyświetlanych na ekranie jest określana przy użyciu przycisku ZOOM (powiększ).
Informacje danych tendencji można wyświetlać dla dowolnej liczby okresów czasu.
Dostępne są następujące opcje: 20 i 40 sekund, 15 lub 30 minut, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36
i 48 godzin. Wszystkie dane tendencji są wyświetlane w formacie graficznym za
wyjątkiem widoków tendencji 20 i 40 sekundowych przedstawianych w formacie
tabelarycznym.
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Bardziej szczegółowy opis danych tendencji zawiera paragraf Specyfikacje produktu,
strona 139.
Informacje danych tendencji można pobrać przez port danych pulsoksymetru
lub wyzerować za pomocą odpowiednich opcji dostępnych z menu widoku.
Uwaga:
Dane tendencji pulsoksymetru zostaną utracone w razie awarii lub wyjęcia akumulatora.

Odczytywanie widoku danych tendencji
Rysunek 46. Identyfikowanie składników widoku danych tendencji.

Tabela 8. Składniki widoku danych tendencji
1

Najwyższa i najniższa wartość odczytana w pozycji kursora.

2

Wyświetlane dane tendencji (%SPO2, BPM lub PAU [ang. Pulse Amplitude Unit —
jednostki amplitudy tetna]).

3

Ilość danych tendencji wyświetlanych na ekranie. Dostępne są następujące opcje:
20, 40 sekund, 15, 30 minut, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 i 48 godzin.

4

W tym czasie niezarejestrowano żadnych danych tendencji.

5

Kursor można przesuwać w lewo lub w prawo używając odpowiednio przycisku
regulacji do dołu i regulacji do góry.

6

Czas reprezentowany kursorem (element 5).

7

Dane reprezentowane kursorem (element 5).

Widok danych tendencji można wyświetlić w dowolnym momencie. Wybranie
1-godzinnego widoku tendencji pozwala obejrzeć informacje tendencji dla jednej
godziny. Przewijając obraz można obejrzeć maksymalnie 45 godzin informacji
tendencji zmieniając wyświetlane informacje o godzinę. Przycisk regulacji do dołu
(umieszczony pod klawiszem wyciszenia alarmów) powoduje przewinięcie widoku
w lewo, a przycisk regulacji do góry (umieszczony pod klawiszem wyciszenia
alarmów) przewija widok w prawo.
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Po wyświetleniu danych po prawej stronie wykresu znajdują się najnowsze odczyty.
Liczby pod wartością saturacji %SpO2 wskazują najniższą i najwyższą wartość parametru
dla pozycji kursora (pionowa kropkowana linia na ekranie). Patrz Odczytywanie widoku
danych tendencji, strona 72.
Rysunek 47. Ekran danych tendencji %SpO2, tendencja 12-godzinna

Żeby wyświetlić widok dualny danych tendencji
Dualny widok danych tendencji przedstawia zarówno dane tendencji poziomu
saturacji (%SpO2) jak i częstości tętna (BPM).
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk MONITR (monitorowanie).
3. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
4. Naciśnij przycisk DUAL (dualny). Zostanie wyświetlona tendencja dualna (%SpO2
i częstość tętna).
Rysunek 48. Ekran dualnego widoku danych tendencji, tendencja 12-godzinna

Żeby wyświetlić widok tendencji SpO2
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk MONITR (monitorowanie).
3. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
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4. Naciśnij klawisz ekranowy SpO2. Zostaną wyświetlone dane tendencji %SpO2.
Rysunek 49. SpO2 Ekran widoku danych tendencji, tendencja 12-godzinna

Żeby wyświetlić widok tendencji częstości tętna
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk MONITR (monitorowanie).
3. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
4. Naciśnij przycisk PULSE (tętno). Zostaną wyświetlone dane częstości tętna.
Rysunek 50. Ekran widoku danych tendencji częstości tętna w BPM, tendencja 1-godzinna

Żeby wyświetlić widok danych tendencji amplitudy tętna
Widok danych tendencji amplitudy tętna przedstawia amplitudę częstości tętna
pacjenta w okresie czasu pokazanym na wyświetlaczu. W celu skonfigurowanie skali
żądanej tendencji danych należy zapoznać się z częścią Żeby wybrać skalę widoku
danych tendencji, strona 76.
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk MONITR (monitorowanie).
3. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
4. Naciśnij przycisk NEXT (dalej).
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5. Naciśnij przycisk AMP (amplituda). Zostaną wyświetlone dane tendencji
jednostek amplitudy tętna (PAU).
Rysunek 51. Ekran widoku danych tendencji amplitudy tętna, tendencja 1-godzinna

Odczyt PAU (16 : 16) wskazuje jednostki amplitudy tętna (najwyższe i najniższe)
w pozycji kursora (przerywana linia). Kursor można przesuwać w lewo lub w
prawo używając odpowiednio przycisku regulacji do dołu i regulacji do góry.
Żeby wyświetlić widok danych tendencji histogramu
Histogram wyświetla dane tendencji dla procentu wysycenia krwi tlenem —
saturację (%SpO2) oraz częstości tętna (BPM). Wyświetlane dane reprezentują dane
tendencji zarejestrowane w ciągu okresu czasu pokazanego na ekranie. W celu
skonfigurowanie skali żądanej tendencji danych należy zapoznać się z Żeby wybrać
skalę widoku danych tendencji, strona 76. Amplituda tętna nie może być wyświetlana
na widoku histogramu.
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk MONITR (monitorowanie).
3. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
4. Naciśnij przycisk NEXT (dalej).
5. Naciśnij przycisk HIST (histogram). Zostanie wyświetlony histogram danych
tendencji.
Rysunek 52. Ekran dualnego widoku danych histogramu, historia 12-godzinna

Przechowywanie danych tendencji
Kiedy pulsoksymetr jest włączony zapisuje on odczyty saturacji SpO2 oraz częstości
tętna w pamięci co jedną sekundę (niezależnie od faktu, czy pulsoksymetr jest
przyłączony do pacjenta, czy nie). Pulsoksymetr przechowuje do 45 godzin danych
tendencji. W razie potrzeby 45-godzinny okres zachowanych danych tendencji może
zostać pobrany na drukarkę lub komputer przenośny. W danych tendencji może
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zostać zapisanych maksymalnie 50 zmian limitów alarmowych. Jeżeli w trakcie
45-godzinnego okresu zbierania danych tendencji nastąpi więcej niż 50 zmian
limitów alarmowych, dodatkowe zmiany limitów alarmowych zajmą miejsce
zarezerwowane dla danych tendencji.
Przestroga
Zmiana ustawień limitów alarmowych zajmuje pamięć przeznaczoną dla tendencji. Limity
alarmowe należy zmieniać tylko w razie konieczności.
Uwaga:
Pamięć tendencji zawsze zawiera dane najnowszego 45 godzinnego okresu, przy czym nowo
zebrane dane stale nadpisują najstarsze dane. Pulsoksymetr cały czas rejestruje punkty
danych dopóki urządzenie jest włączone, natomiast „puste” punkty danych są rejestrowane,
jeżeli do urządzenia lub pacjenta nie został podłączony czujnik OxiMax. „Puste” dane nadpisują
starsze dane pacjenta po zapełnieniu pamięci. Jeżeli chcesz zapisać starsze dane pacjenta
należy wyłączyć pulsoksymetr, kiedy nie jest on używany do monitorowania stanu pacjenta
i pobrać pamięć tendencji przed jej zapełnieniem i nadpisaniem starych danych nowymi
danymi (lub danymi „pustymi”).

Żeby wybrać skalę widoku danych tendencji
Skala tendencji jest to ilość danych tendencji wyświetlanych na ekranie.
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk MONITR (monitorowanie).
3. Naciśnij przycisk VIEW (widok).
4. Naciśnij dowolny z przycisków tendencji (DUAL — dualny, SpO2 — saturacja lub
PULSE — tętno). Naciśnij przycisk NEXT (dalej), a następnie przycisk HIST lub AMP,
żeby wybrać odpowiednio histogram lub amplitudę.
5. Naciśnij przycisk ZOOM (powiększ). Zostanie wyświetlone menu Zoom
(powiększanie).
6. Żeby zmienić ilość czasu widoczną w widoku tendencji, naciśnij przycisk TIME
(Czas), co pozwoli na zmianę skali czasu. Naciśnij przycisk TIME (czas), żeby przejść
przez opcje skali czasu tendencji: 48 godzin, 36 godzin, 12 godzin, 4, 2 i 1 godzina
a następnie 30 minut, 15 minut, 40 sekund i 20 sekund.
Rysunek 53. Ekran widoku danych tendencji BPM, tendencja 1-godzinna
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Uwaga:
Widoki 20 i 40 sekundowe są zawsze przedstawiane w formacie tabelarycznym. Poniższy
ekran zostaje rozpoczęty w trybie normalnej reakcji (lewa strona ekranu) i zostaje
przełączony w tryb szybkiej reakcji.

7. Naciśnij przycisk SCALE (Skala), żeby wybrać żądaną skalę amplitudy tendencji.
Naciśnij przycisk SCALE (skala), żeby przejść przez opcje skali amplitudy tendencji:
±5 punktów, ±10 punktów, ±15 punktów, ±20 punktów, ±25 punktów, ±30
punktów, ±35 punktów, ±40 punktów i ±50 punktów powyżej i poniżej punktu
danych tendencji pod kursorem. Domyślne ustawienie skali osi X dla graficznego
widoku saturacji wynosi od 10 do 100, jeżeli pod kursorem nie ma danych. Skala
osi X dla graficznego widoku częstości tętna ma zakres od 5 do 250, jeżeli pod
kursorem nie ma danych.
Rysunek 54. Historia danych tendencji, w skali

8. Naciśnij przycisk SCALE (Skala), żeby wybrać żądaną amplitudę punktów
zaprogramowanych danych. Naciśnięcie przycisku AUTO ustawia amplitudę
wykreślanych danych tendencji. Maksymalna wartość punktu danych tendencji
zostaje zaokrąglony do góry do najbliższej wielokrotności liczby 10 i zostaje on
wyświetlony na szczycie wykresu. Minimalna wartość punktu danych tendencji
zostaje zaokrąglona do dołu do najbliższej wielokrotności liczby 10, od wyniku zostaje
odjęta dziesiątka i uzyskana wartość zostaje wyświetlona na spodzie wykresu.
9. Naciśnięcie przycisku BACK (wstecz) powoduje przejście do menu MONITR
(monitorowanie).

Zerowanie informacji o tendencji
Żeby wyczyścić dane tendencji
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk MONITR (monitorowanie).
3. Naciśnij przycisk DELETE (Usuń) lub NO (nie), a potem przycisk EXIT (wyjdź),
żeby zamknąć tę funkcję bez kasowania danych tendencji.
Uwaga:

Wszystkie dane tendencji zostaną usunięte po naciśnięciu przycisku DELETE (Usuń),
a urządzenie wyda trzy sygnały dźwiękowe.
4. Naciśnij przycisk YES (tak).
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Zarządzanie danymi czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™
Objaśnienie komunikatów czujnika
Komunikaty czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax są wyświetlane, kiedy
pulsoksymetr zidentyfikuje nowy czujnik lub kiedy pulsoksymetr nie może
wyświetlić danych saturacji.
Komunikaty rodzaju czujnika
Po podłączeniu do pulsoksymetru czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax, u dołu
ekranu urządzenia przez 4 do 6 będzie wyświetlany komunikat „SENSOR TYPE: ....”
(rodzaj czujnika: ....). Ten komunikat identyfikuje rodzaj (model) czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax podłączonego do pulsoksymetru.
Rysunek 55. Ekran komunikatów rodzaju czujnika

Komunikat rodzaju danych w czujniku
Po podłączeniu do pulsoksymetru czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax bez
wcześniej zapisanych danych, u dołu ekranu urządzenia przez krótki czas . . .” po
komunikacie rodzaju czujnika będzie wyświetlany komunikat „DATA TYPE: ....”
(rodzaj danych: ....) Ten komunikat identyfikuje aktualne ustawienie rodzaju
danych pulsoksymetru, które będzie używane do zapisu danych w czujniku
pulsoksymetrycznym OxiMax. Dostępne opcje ustawień rodzaju danych to EVENT/
SpO2 (zdarzenie / saturacja) i EVENT/SpO2+BPM (zdarzenie / saturacja i tętno).
Rysunek 56. Ekran komunikatu rodzaju danych w czujniku

Przed podłączeniem czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax do pulsoksymetru
należy ustawić rodzaj rejestrowanych zdarzeń czujnika. Żeby zmienić ustawienie
rodzaju danych czujnika, zapoznaj się z paragrafem Zarządzanie funkcją rodzaju
danych w czujniku, strona 82.
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Komunikaty stanu czujnika
Komunikaty stanu czujnika wskazują na prawidłową pracę czujnika w połączeniu z
optymalnym miejscem nałożenia czujnika albo metodą jego nałożenia dla obliczenia
wartości parametru %SpO2.
Komunikaty stanu czujnika są wyświetlane w kolejności istotności, z najwyższym
priorytetem u góry ekranu. Na ekranie „POOR SIGNAL CONDITION” (niewystarczający
stan sygnału) mogą zostać wyświetlone maksymalnie trzy komunikaty stanu.
Rysunek 57. Ekran komunikatu niewystarczającego stanu sygnału

Naciśnięcie przycisku HELP (pomoc) na ekranie komunikatów stanu spowoduje
wyświetlenie sugerowanych działań naprawczych. Na poniższej liście przedstawiono
możliwe komunikaty stanu regulacji czujnika.
• SENSOR OFF? (Czujnik wyłączony?)
• SMALL PULSES (Słabe tętno)
• WEAK SIGNAL (Słaby sygnał)
• INTERFERENCE (Zakłócenia)
• EXCESS INFRARED LIGHT (Nadmierne światło podczerwone)
• HIGH PULSE AMPLITUDE (Duża amplituda tętna)
Komunikaty działań naprawczych dla czujnika
Komunikaty z działaniami naprawczymi są powiązane z rodzajem czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax podłączonego do pulsoksymetru. Może być
wyświetlonych maksymalnie pięć komunikatów działań naprawczych. Do
wyświetlenia wszystkich komunikatów może być wymagane przejrzenie kilku
ekranów. Kiedy wymaganych jest przejrzenie kilku ekranów, przechodzenie
pomiędzy nimi jest możliwe za pomocą przycisków NEXT (dalej), BACK (wstecz)
oraz EXIT (wyjdź). Poniżej została przedstawiona lista możliwych sugestii rozwiązań.
• ALTERNATE SITE? (Zmienić miejsce?)
• COVER SENSOR SITE? (Zakryć miejsce umocowania czujnika?)
• EAR/FOREHEAD SENSOR? (Czujnik na ucho / czoło?)
• NASAL/EAR SENSOR? (Czujnik na nos / ucho?)
• OXIMAX ADHESIVE SENSOR (Czujnik adhezyjny OxiMax)
• SECURE CABLE (Przymocować przewód)
• HEADBAND (Opaska na głowę)
• WARM SITE (Ogrzać miejsce)
• BANDAGE ASSEMBLY (Zabandażować)
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•
•
•
•
•

NAIL POLISH (lLakier do paznokci)
SENSOR TOO TIGHT? (Czujnik zbyt ciasno nałożony?)
REPOSITION SENSOR (Zmienić pozycję czujnika)
ISOLATE INTERFERENCE SOURCE (oOdizolować źródło zakłóceń)
CLEAN SENSOR SITE (Oczyścić miejsce umocowania czujnika)

Żeby usunąć komunikaty, przeczytaj wymienione czynności naprawcze i wykonaj
stosowne czynności w celu usunięcia problemu, a następnie naciśnij klawisz EXIT
(Wyjdź). Po zamknięciu ekranu komunikatów czujnika nie powróci on do momentu
wystąpienia nowego stanu.
Rysunek 58. Ekran z działaniami naprawczymi

Włączanie lub wyłączanie funkcji komunikatów czujnika
Ekran konfiguracji komunikatów czujnika OxiMax umożliwia włączenie lub wyłączenie
funkcji komunikatów czujnika. W razie wyłączenia tej funkcji, nie będą wyświetlane
komunikaty „SENSOR NOT POSTING” (czujnik nie działa) oraz „SUGGESTED ACTION”
(zalecane działanie).
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk SENSOR (czujnik).
3. Naciśnij przycisk MSG (komunikat).
Rysunek 59. Ekran komunikatu włączenia czujnika

4. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru), żeby przełączyć komunikat
ENABLE (Włącz).
5. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź).
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Używanie rekordów zdarzeń czujnika
Przegląd zapisów zdarzeń czujnika
OSTRZEŻENIE
W trakcie rejestrowania w czujniku zapisu zdarzenia czujnik pulsoksymetryczny
ekstrapoluje informacje z daty oraz godziny dostarczonej przez Pulsoksymetr OxiMax
N-600x firmy Nelllcor. Dokładność godziny / daty jest zależna od ustawień godziny/
daty obecnych w pulsoksymetrze. Przed podłączeniem czujnika z rekordami należy
ustawić w pulsoksymetrze prawidłową datę i godzinę, żeby utrzymać spójność daty
i godziny, kiedy czujnik pozostaje podłączony. Ponieważ czujnik z danymi zapisu
zdarzenia czujnika może być przenoszony od jednego do drugiego monitora,
rozbieżności w ustawieniach daty / czasu pomiędzy monitorami oraz danymi zapisu
zdarzenia czujnika będą mieć wpływ na kolejność wyświetlania danych zapisu zdarzeń
czujnika. W celu wyeliminowania tego potencjalnego problemu, należy ustawić
wszystkie pulsoksymetry w obrębie zakładu na taki sam czas.
Dane w czujniku

Adhezyjne czujniki pulsoksymetryczne OxiMax mogą przechowywać dane o
zdarzeniach alarmowych pacjenta. Zapis danych zdarzeń czujnika pozwala na
przenoszenie historii zdarzeń alarmowych na kostce pamięciowej czujnika razem z
pacjentem w celu dokonywania szybkiej oceny w każdym miejscu, gdzie stosowane
są pulsoksymetry OxiMax.
Dane (zdarzenia alarmowe) pacjenta przechowywane są na kostce pamięciowej
adhezyjnych czujników OxiMax (wyłącznie czujniki do stosowania
przez-jednego-pacjenta). Dane zdarzeń czujnika są zachowywane (zapisywane) razem
z ustawieniami limitów / wartości granicznych, które były aktywne w momencie
wystąpienia zdarzenia na monitorze nagrywającym. Zdarzenia te można wyświetlić
na innym pulsoksymetrze OxiMax, kiedy pacjent zostaje przeniesiony do nowego
miejsca opieki.
Zapisy zdarzeń czujnika

Zdarzenie (incydent) ma miejsce, kiedy wartość %SpO2 przekracza dolny lub górny
limit alarmowy przez okres co najmniej 15 sekund. Zdarzenia alarmowe są grupowane
i rejestrowane w kostce pamięci co 5 minut. Maksymalna liczba zdarzeń, które można
zachować w pamięci czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax wynosi 100.
Zapisy zdarzeń mogą być wyświetlane dopiero po podłączeniu czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax zawierającego dane pacjenta (zapisy zdarzeń)
do monitora Pulsoksymetr OxiMax N-600x z włączoną funkcją SENSOR (czujnik).
Zapisy zdarzeń mają na celu umożliwienie przeglądania zdarzeń pacjentów z
poprzednich miejsc opieki lub z okresu transportu (historia zdarzeń), natomiast
monitorowanie należy stosować do wyświetlania danych lub zdarzeń aktualnie
monitorowanych pacjentów.
Wskaźnik pulsoksymetru zapis zdarzenia czujnika zostaje zapalony, kiedy do
pulsoksymetru zostaje podłączony czujnik OxiMax zawierający dane zdarzeń.
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Nagrywanie i oglądanie zapisów zdarzeń czujnika dostępne jest wyłącznie w przypadku
korzystania z monitorów kompatybilnych z czujnikiem OxiMax z włączoną opcją
SENSOR (czujnik). Czujniki OxiMax mogą działać z monitorami o starszej technologii,
lecz w takim przypadku funkcja zapisu zdarzeń czujnika nie jest dostępna.
W celu uzyskania konkretnych instrukcji z zakresu wyłączania przechowywania
zdarzeń czujnika zarejestrowanych w czujniku OxiMax, należy zapoznać się z
instrukcją serwisowania pulsoksymetru N-600x.
Zarządzanie funkcją rodzaju danych w czujniku
Ekran rodzaju danych w-czujniku umożliwia regulację rodzaju danych tendencji
zdarzeń alarmowych pacjenta rejestrowanych w czujniku OxiMax. Czujniki
pulsoksymetryczne OxiMax można ustawić na rejestrowanie „SpO2” albo „SpO2+BPM.”
Uwaga:
Rodzaj rejestrowanych zdarzeń czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax można ustawić tylko,
kiedy czujnik nie jest podłączony do pulsoksymetru.

Żeby wybrac rodzaj danych czujnika
1. Przy włączonym pulsoksymetrze oraz bez przewodów podłączonych do portu
czujnika OxiMax SpO2, naciśnij przycisk SETUP (konfiguracja).
2. Naciśnij przycisk SENSOR (czujnik).
3. Naciśnij przycisk DATA (dane).
Uwaga:
Na ekranie pulsoksymetru zostaną wyświetlone ustawienia rodzaju danych czujnika OxiMax.
Jeżeli nie podłączono czujnika, wyświetlane są obydwa rodzaje czujników oraz pełny zestaw
opcji dla każdego z nich. Jeżeli podłączono czujnik, wyświetlany jest tylko rodzaj danych
czujnika dla danego czujnika.
Rysunek 60. Ekran identyfikowania rodzaju danych w czujniku

4. Używając przycisku SELECT (wybierz) przełącz na opcję SENSOR-R (czujnik z
kostką tylko do odczytu) lub SENSOR-RW (czujnik z kostką do odczytu / zapisu).
Uwaga:
Funkcja SENSOR-R obsługuje wszystkie aktualne czujniki pulsoksymetryczne OxiMax.
Funkcja SENSOR-RW dotyczy wyłącznie czujników pulsoksymetrycznych OxiMax z
zamontowanym chipem odczytu / zapisu.
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Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru) wybierz żądany rodzaj danych
czujnika. Dostępne wybory dla czujników SENSOR-R i SENSOR-RW są następujące:
• SPO2
• SPO2+BPM
• DOMYŚLNE
5. Naciśnij przycisk EXIT (Wyjdź), żeby ustawić rodzaj danych czujnika.
Żeby wyświetlić zapis zdarzeń czujnika
Otwórz dane zdarzeń alarmowych pacjenta po podłączeniu do pulsoksymetru czujnika.
1. Naciśnij przycisk TREND (tendencja) z poziomu głównego menu.
2. Naciśnij przycisk SENSOR (czujnik).
3. Zapis zdarzeń czujnika można obejrzeć w formie graficznej (GRAPH) lub w tabeli
zestawiającej (TABLE).
Uwaga:
Po skonfigurowaniu rodzaju zapisu zdarzeń czujnika w czujniku pulsoksymetrycznym
OxiMax i zachowaniu danych zdarzenia w czujniku, nie można zresetować rodzaju zapisu
zdarzeń czujnika. Konfigurację typu monitora można zmienić w dowolnym momencie.

Zarządzanie niegraficznymi danymi dane zapisu zdarzenia czujnika
Kiedy do pulsoksymetru podłączono czujnik pulsoksymetryczny OxiMax zawierający
dane alarmu pacjenta (wyłącznie czujniki do użytku przez-jednego-pacjenta), wskaźnik
zapisu zdarzeń czujnika na przednim panelu pulsoksymetru zacznie migać z częstością
średniego priorytetu, żeby wskazać, iż podłączony czujnik OxiMax zawiera dane
zdarzeń pacjenta. Przedni panel miga przez około 60 sekund lub do momentu
odłączenia czujnika OxiMax, lub aż zostaną wyświetlone dane tendencji czujnika
przez naciśnięcie przycisku TREND (tendencja) lub SENSOR (czujnik).
Żeby uzyskać dostępne dane zapisu zdarzenia czujnika
1. Naciśnij przycisk TREND (tendencja).
2. Naciśnij przycisk SENSOR (czujnik). U dołu ekranu zostanie również wyświetlony
odpowiadający komunikat „DATA IN SENSOR” (dane w czujniku). Po czterechsześciu sekundach (jeżeli pulsoksymetr pomyślnie odczyta z czujnika wszystkie
dane) pulsoksymetr powróci do głównego menu.
Rysunek 61. Ekran dane w czujniku
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Jeżeli dane są nadal odczytywane z czujnika OxiMax po 4-6 sekundach,
komunikat DATA IN SENSOR (Dane w czujniku) zostanie zastąpiony czujnikiem
READING TRENDS (odczytywanie tendencji) oraz opcją ABORT (przerwij).
Rysunek 62. Ekran odczytywania danych z danych w czujniku

3. Naciśnij przycisk ABORT, żeby przerwać nagrywanie lub żeby uzyskać dostęp
do albo wyświetlić dodatkowe dane. Wyświetl zapisy zdarzeń czujnika za
pośrednictwem TREND/SENSOR (Tendencje / czujnik).
Dioda LED zapisu zdarzeń czujnika zostaje zapalona na stałe, kiedy pamięć czujnika
została zapełniona lub do momentu odłączenia czujnika pulsoksymetrycznego
OxiMax.
Uwaga:
Jeżeli czujnik nie zawiera żadnych danych lub jeżeli w pamięci czujnika nie zapisano zdarzeń
we wcześniejszej sytuacji monitorowania, opcja TREND/SENSOR (Tendencje / czujnik) nie
jest dostępna. Poniżej przedstawiono przykładowy ekran zdarzenia bez danych. Komunikat
zostaje usunięty po zamknięciu wykresu lub podsumowania.
Rysunek 63. Ekran historii graficznej zdarzeń czujnika, brak danych

Zarządzanie danymi graficznymi zapisu zdarzeń czujnika
Graficzna reprezentacja historii zdarzeń pacjenta jest dostępna wyłącznie dla
czujników OxiMax do użytku-przez jednego-pacjenta. Wykreślane punkty danych
stanowią minimalną lub maksymalną wartość saturacji %SpO2 dla każdego
30-sekundowego okresu w trakcie trwania zdarzenia (%SpO2 stale poniżej limitu
alarmowego przez przynajmniej 15 sekund) i trwającego przez 30 sekund do
momentu osiągnięcia lub przekroczenia limitu alarmowego przez rzeczywistą
wartość %SpO2.
Czas trwania zdarzenia jest określony liczbą punktów danych w zdarzeniu.
Punkty danych zostają zachowane w 30-sekundowych odstępach.
Koniec zdarzenia następuje z jednego z poniższych powodów:
• Saturacja %SpO2 powraca do lub ponad limit alarmowy
• Utrata wyczuwalnego tętna
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• Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax został odłączony
• Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax został odłączony od pacjenta
Rysunek 64. Ekran historii graficznej zdarzeń czujnika, strona 2 z 2

Tytuł wykresu przedstawia rodzaj danych (GRAPH - wykres) w lewym górnym rogu
ekranu. Numer wyświetlanego zdarzenia oraz łączną liczba zdarzeń zarejestrowanych
w czujniku OxiMax jest wyświetlana po prawej stronie tytułu (np. 2/2). Data i godzina
wyświetlanego zdarzenia pokazane są po środku na górze ekranu oraz w prawym
górnym rogu.
Rodzaj danych wyświetlanych na wykresie jest wskazany po lewej stronie osi Y
(%SpO2). Poniżej wyświetlany jest zakres wartości (min./ maks.) w trakcie zdarzenia.
Czas trwania zdarzenia jest pokazany pod zakresem wartości. Pionowa oś wykresu
posiada skalę. Oś pozioma nie posiada skali numerycznej, lecz automatycznie zostaje
przeskalowana do pomieszczenia wymaganej liczby 30-sekundowych okresów w
trakcie zdarzenia. Limit alarmowy (niższy od limitu alarmowego saturacji SpO2) jest
przedstawiony przez poziomą linię przerywaną przechodzącą przez cały wykres.
Pierwszym punktem danych jest limit alarmowy.
Zdarzenia są wyświetlane jeden na raz i jeden na wykres. Wykresy są wyświetlane w
kolejności chronologicznej, przy czym najnowsze zdarzenie pokazywane jest jako
pierwsze przy przejściu do graficznego widoku zdarzeń czujnika. Użytkownik może
przechodzić pomiędzy zdarzeniami za pomocą dwóch przycisków najbardziej po
lewo oznaczonych odpowiednio strzałką w lewo i w prawo. Na początku sekwencji
zdarzeń, zdarzenie 1 z 2 zdarzeń, strzałka w lewo nie jest wyświetlana; na końcu
sekwencji, zdarzenie 2 z 2 zdarzeń, strzałka w prawo nie jest wyświetlana.
Do przechodzenia pomiędzy zdarzeniami można również używać przycisków
regulacji do góry i do dołu.
Naciśnięcie przycisku BACK (wstecz) powoduje przejście z powrotem na poziom
podmenu TREND/SENSOR.
Żeby wyświetlić dane historii zdarzeń czujnika
Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania można wyświetlić
dane historii zdarzeń czujnika.
1. Podłącz czujnik pulsoksymetryczny OxiMax zawierający zdane pacjenta do portu
i przewodu SpO2 pulsoksymetru.
2. Naciśnij przycisk TREND (tendencja).
3. Naciśnij przycisk SENSOR (czujnik).
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4. Naciśnij przycisk GRAPH (wykres).
Rysunek 65. Ekran historii graficznej zdarzeń czujnika, strona 5

Uwaga:
Użyj przycisków strzałka w prawo lub w lewo do przewijania stron wykresu zdarzeń.

5. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź).
Poniżej przedstawiono sekwencję wykresów zdarzeń %SpO2 + BPM (saturacji plus
częstości tętna) w trybie „dual-view” - widoku dualnego. Wykres widoku dualnego
dual-view jest taki sam jak pojedyncze graficzne wykresy historii zdarzeń, oprócz
faktu, iż te dwa wykresy zostały pomniejszone w poziomie, żeby umożliwić
pokazanie na jednym ekranie wykresów saturacji %SpO2 i częstości tętna.
Rysunek 66. Ekran historii graficznej zdarzeń czujnika, ekran 1z5

Rysunek 67. Ekran historii graficznej zdarzeń czujnika, ekran 4z5

Rysunek 68. Ekran historii graficznej zdarzeń czujnika, ekran 5z5
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eby wywietla i drukowa dane zdarze w czujniku w postaci tabeli
Tabelaryczne dane zdarzeń czujnika OxiMax to spis wszystkich zdarzeń
zarejestrowanych w pamięci czujnika.
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
2. Naciśnij przycisk SENSOR (czujnik).
3. Naciśnij przycisk TABLE (tabela), żeby obejrzeć dane.
Rysunek 69. Ekran danych podsumowania historii: 2 stycznia

Rysunek 70. Ekran danych podsumowania historii: 6 stycznia

Tytuł tabeli jest zlokalizowany w lewym górnym rogu ekranu. Pod tytułem tabeli
znajduje się sześcio-kolumnowa tabela z odpowiednimi nagłówkami kolumn.
Dane zdarzeń są podane w porządku chronologicznym z najnowszą pozycją u
góry listy.
Jednocześnie można wyświetlać cztery zdarzenia. Żeby wyświetlić kolejne
zdarzenia, kontynuuj przewijanie za pomocą odpowiedniego przycisku pod
ikonami strzałek w górę i w dół. Każdy widok ekranu zachowuje ostatni ekran
zdarzenia z poprzedniej strony i wyświetla trzy następne zdarzenia. Ikony
strzałek do góry i do dołu są wyświetlane tylko kiedy istnieje możliwość
przewijania. Jeżeli ikona strzałki jest pusta, jest to początek lub koniec tabeli.
4. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru) przejdź przez tabelę EVENT
SUMMARY (Podsumowanie zdarzeń) wiersz po wierszu.
5. Naciśnij przycisk PRINT (drukuj), żeby wydrukować dane wyświetlanego zdarzenia.
6. Naciśnięcie przycisku BACK (wstecz) powoduje przejście z powrotem na poziom
podmenu TREND/SENSOR (Tendencje / czujnik).
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Żeby wyświetlać i drukować dane historii w czujniku w postaci tabeli
1. Informacje dotyczące konfigurowania portu danych i drukarki zawiera paragraf
Drukowanie danych tendencji pulsoksymetru, strona 92.
2. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
TREND (Tendencje).
3. Naciśnij przycisk SENSOR (czujnik).
4. Naciśnij przycisk TABLE (tabela), żeby obejrzeć dane. Naciśnij przycisk PRINT
(drukuj), żeby wydrukować dane.
5. Naciśnij przycisk BACK (wstecz).

Połączenia portów danych
Informacje wstępne
Dane pacjenta można uzyskać przez port danych zlokalizowany z tyłu urządzenia
Pulsoksymetr OxiMax N-600x przez podłączenie go do komputera PC lub drukarki
szeregowej.
Przed klinicznym wykorzystaniem pulsoksymetru należy zweryfikować jego
prawidłowe działanie przy podłączeniu do drukarki lub komputera PC. Zarówno
pulsoksymetr jak i podłączona drukarka lub komputer muszą być podłączone do
uziemionego gniazdka elektrycznego. Ustawieniem protokołu pulsoksymetru
musi być ASCII.
Urządzenia dodatkowe (drukarka lub komputer) podłączone do interfejsu danych
pulsoksymetru muszą posiadać certyfikat zgodnie z normą IEC 60950-1: wydanie drugie.
Wszystkie kombinacje sprzętowe muszą być zgodne z wymaganiami systemowymi
normy IEC 60601-1-1: 2000, wymagania dla medycznych systemów elektrycznych. Każda
osoba podłączająca drukarkę lub komputer do portu wyjścia przeprowadza konfigurację
systemu medycznego i jest tym samym odpowiedzialna za zapewnienie zgodności
systemu z wymaganiami normy systemowej IEC 60601-1-1: 2000 oraz normy systemowej
zgodności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2. 2001 + A1: 2004.
Wymagania dot. portu danych
Port danych pulsoksymetru można podłączyć do drukarki szeregowej lub komputera
PC używając przewodu zakończonego:
• złączem AMP (numer kat. AMP - 747538-1),
• tulejką oznacznikową (numer kat. AMP - 1-747579-2) i
• kompatybilnymi wtykami (numer kat. - 66570-2).
Przewód nie może być dłuższy niż 7,6 metra (przy protokole RS-232) lub 1219,2 m
(przy protokole RS-422). Zewnętrzne urządzenia ITE muszą posiadać certyfikat
zgodności z normą UL 60950-1: 2007 lub normą IEC 60950-1: wydanie drugie.
Używany przewód musi być ekranowany ekranem oplotowym zapewniającym 100%
pokrycie, jak np. przewód Belden (nr kat. Belden 9609) lub równoważny. Ekran musi
posiadać połączenie z osłoną metalową złącza DB-15 pulsoksymetru oraz ze złączem
komputera lub drukarki szeregowej pod kątem 360-stopni.
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Przestroga
Nie wolno zaginać przewodu ponieważ może to prowadzić do rozerwania lub przerwania
ekranu.

Nie jest używana sprzętowa kontrola transmisji. Jednakże w trybie ASCII,
obsługiwana jest kontrola transmisji XON / XOFF.
Wtyki złącza danych
OSTRZEŻENIE
W przypadku zwarcia portu szeregowego, wyjść analogowych lub przewodów
przyzwania pielęgniarki, może dojść do utraty komunikacji zdalnej.

• Format RS-232 — Wtyki 2, 3 i 5 dostarczają dane formatu RS-232. Przy tworzeniu kabla
RS-232 nie wolno dodawać opornika i należy zachować maks. długość przewodu 7,6 m.

• RS-422 Format — Wtyki 1, 4, 9 oraz 12 zapewniają dane w formacie RS-422.
Przy tworzeniu kabla RS-422 należy dodać opornik (120 omów, 1/2 W, 5%) pomiędzy
wtykiem 1 i wtykiem 9 kabla, a długość kabla ograniczyć do 1219,2 m. Podłącz jeden
z końców przewodu z dodanym opornikiem do pulsoksymetru.

• Różnicowa transmisja danych — Wtyki 3 i 5 (TxD+ i TxD-) stanowią różnicową parę
wysyłania danych.

• Różnicowy odbiór danych — Wtyki 1 i 2 (RxD+ i RxD-) stanowią różnicową parę
odbierania danych.

Tabela 9. Wtyki sygnału złącza danych
Numer
wtyku
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Nazwa sygnału

1

RxD+ (wejście RS-422 [+])

2

RxD_232 (wejście RS-232)

3

TxD_(wyjście RS-232)

4

TxD+ (wyjście RS-422 [+])

5

Sygnał uziemienia (odizolowane od uziemienia

6

AN_SpO2 (analogowe wyjście saturacji)

7

NC_NO (stycznik zwierny, zamknięcie przekaźnika
przywołania pielęgniarki)

8

NC_NC (stycznik rozwierny, zamknięcie przekaźnika
przywołania pielęgniarki)

9

RxD- (wyjście RS_422 [-])

10

Sygnał uziemienia (odizolowane od uziemienia

11

Wezwanie pielęgniarki (wyjście-poziomu-RS-232)
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12

TxD- (wyjście RS-422 [-])

13

AN_PULSE (analogowe wyjście częstości tętna)

14

AN_PLETH (analogowe wyjście krzywej
pletyzmografu)

15

NC_COM (przewód wspólny, zamknięcie
przekaźnika przywołania pielęgniarki)

Rysunek 71 przedstawia układ wtyków widziany od przedniego panelu.
Przewodząca osłonka jest podłączona do uziemienia przy podłączaniu
do komputera PC lub drukarki.
Rysunek 71. Układ wtyków złącza danych

Komunikacja przez port danych
Żeby nawiązać komunikację przez port danych
1. Ekranu konfiguracji portu szeregowego używa się do ustawienia szybkości
przesyłania oraz protokołu złącza danych urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x.
2. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
3. Dwukrotnie naciśnij przycisk NEXT, a następnie naciśnij przycisk COMM.
4. Naciśnij przycisk SELECT (wybierz).
Rysunek 72. Ekran konfiguracji portu szeregowego, wybór protokołu i szybkości transmisji
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5. Używając przycisków regulacji w górę i w dół wybierz żądany protokół.
Opcje protokołu dla urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x różnią się
od pulsoksymetru z włączoną opcją SPD. Domyślnie ustawionym protokołem
jest ASCII. Patrz Kompatybilność protokołów komunikacyjnych i wyniki, strona 91.
Tabela 10. Kompatybilność protokołów komunikacyjnych i wyniki

Protokoły
komunikacyjne

Pulsoksymetr
N600x z
oprogramowaniem
wewnętrznym do
2.0
Domyślna szybkość
transmisji

Pulsoksymetr N600x z oprogramowaniem
wewnętrznym 2.0 i nowszym

Domyślna szybkość
transmisji

Wyniki zawierają
pola danych SPD

9600

9600

Tak1

19200

19200

Tak

GRAPH (grafika)

9600

N/D

Nie

OXINET

9600

N/D

Nie

19200

Używać tylko 19200

Nie

SPACELBS (Spacelabs)

9600

N/D

Nie

MARQ (GE Marquette)

9600

N/D

Nie

DATEX
(Datex-Ohmeda)

2400

N/D

Nie

115200

Tak

ASCII
CLINICAL

PHILIPS (VueLink)

Wyjście SPD

N/D

Domyślnie

Dostępne:
19200, 57600, 115200
1Nieuwzględniony w wydruku danych w czasie rzeczywistym

6. Naciśnij przycisk SELECT (wybierz).
Uwaga:
Po włączeniu opcji SPD protokoły Clinical i SPDout zawierają informacje SPD. Wyników nie
można przewidzieć dla systemów host bez modernizacji z zakresu obsługi dodatkowych
informacji SPD. Na przykład systemy Oxinet III nie są kompatybilne, kiedy włączono funkcję SPD,
o ile system nie zostanie zmodernizowany o obsługę protokołów kompatybilnych z funkcją SPD.
Patrz: Tabela 10: Kompatybilność protokołów komunikacyjnych i wyniki, na stronie 91.

7. Używając przycisków regulacji w górę i w dół (umieszczonych pod klawiszem
wyciszania alarmów na panelu pulsoksymetru) wybierz żądaną szybkośc
transmisji, jeżeli różni się ona od ustawień domyślnych danego protokolu.
8. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź).
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Informacje nt wydruku danych
Drukowanie danych tendencji pulsoksymetru
Żeby zapoznać się z instrukcją serwisowania lub skontaktować się z Wydziałem usług
technicznych firmy Nellcor, 1.800.635.5267, lub z lokalnym przedstawicielem firmy
Nellcor.
Wydruk w czasie rzeczywistym
Dane w czasie-rzeczywistym zostają przesłane do złącza danych z tyłu pulsoksymetru.
Dane pacjenta można uzyskać przez port danych przez podłączenie go do komputera
PC lub drukarki szeregowej. Kiedy do drukarki szeregowej lub komputera PC
przesyłany jest wydruk czasu rzeczywistego, nowy wiersz danych jest wyświetlany
co sekundę. Nagłówki kolumn są wyświetlane lub drukowane co 25 wierszy lub,
jeżeli jedna z wartości w nagłówku kolumny ulegnie zmianie. Odczyty zachodzą
w jednosekundowych odstępach.
Uwaga:
Jeżeli przesył danych zostanie przerwany, wyłącz i włącz zasilanie lub, jeżeli pulsoksymetr
jest podłączony do komputera PC, prześlij polecenie XON (Ctrl-q), żeby wyzerować monitor.
Pola danych w wydruku w czasie rzeczywistym

Przykład wydruku danych w czasie rzeczywistym.
Rysunek 73. Przykładowy wydruk danych w czasie rzeczywistym (wyłączona funkcja SPD)
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1. Nagłówki kolumn — Co 25 wiersz wydruku danych zawiera nagłówek kolumny.
Nagłówek kolumny jest wyświetlany zawsze, kiedy ulega zmianie wartość w
obrębie nagłówka kolumny. W powyższym przykładzie widać trzy wyraźne
zestawy nagłówków kolumn. Począwszy od górnego wiersza zanim zostanie
wydrukowany drugi wiersz nagłówków kolumn zostaje wydrukowanych
25 wierszy. Trzeci wiersz nagłówków kolumn jest wyświetlany, kiedy operator
zmienia dolny limit alarmowy saturacji SpO2 z 85 procent na 80 procent
(patrz: Rysunek 73).
Rysunek 74. Przykładowe standardowe nagłówki kolumn

2. Źródło danych — Dane w powyższym podświetlonym okienku reprezentują
numer modelu pulsoksymetru, w tym przypadku jest to urządzenie Pulsoksymetr
OxiMax N-600x.
Rysunek 75. Lokalizacja numeru modelu w nagłówkach kolumn

3. Wersja oprogramowania wewnętrznego — Następne pole danych wyświetla
wersję oprogramowania (Version 2.0.4.0) oraz numer weryfikacji oprogramowania
(CRC: XXXX). W trakcie normalnej pracy te liczby nie powinny ulec zmianie.
Rysunek 76. Lokalizacja wersji oprogramowania wewnętrznego w nagłówkach kolumn

Uwaga:
Te liczby mogą ulec zmianie, jeżeli monitor zostanie oddany do naprawy i zostanie
zaktualizowane jego oprogramowanie.

4. Limity alarmowe — Ostatnie pole danych w górnym wierszu wskazuje górny i
dolny limit alarmowy dla saturacji SpO2 oraz dla częstości tętna (PR - od ang. Pulse
Rate). W powyższym przykładzie dolny limit alarmowy dla saturacji SpO2 wynosi
85% a górny limit alarmowy wynosi 100%. Limity alarmowe częstości tętna
wynoszą odpowiednio 40 i 170 bpm. Limit alarmowy SatSeconds (100SAT-S)
wyświetla ustawienie alarmu SatSeconds. W tym przykładzie wartość funkcji
SatSeconds wynosi 100.
Rysunek 77. Lokalizacja limitów alarmowych w nagłówkach kolumn
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5. Tryb monitora — Pierwsze pole drugiego wiersza identyfikuje tryb pracy
monitora (ADULT lub NEONATE).
Rysunek 78. Lokalizacja trybu pracy monitora w nagłówkach kolumn

6. Tryb odpowiedzi — Drugie pole drugiego wiersza identyfikuje limit alarmów
SatSeconds i tryb odpowiedzi SpO2 (NORMAL i FAST). Jednakże tryb odpowiedzi
może mieć wpływ na zachowanie alarmów SPD.
Rysunek 79. Lokalizacja SpO2 i trybu odpowiedzi w nagłówkach kolumn

7. Nagłówki kolumn danych — Rzeczywiste nagłówki kolumn znajdują się
w ostatnim wierszu linii nagłówka kolumn.
Rysunek 80. Lokalizacja nagłówków kolumn danych

8. Dane pacjenta — Przedstawione w tabeli, od strony lewej do prawej.
- Godzina zarejestrowania danych pacjenta
- Bieżąca wartość %SpO2
- Bieżąca częstość tętna (BPM)
- Bieżąca amplituda tętna (PA)
- Stan roboczy pulsoksymetru
a. Godzina — Kolumna Time (godzina) wyświetla wartość zegara czasu-rzeczywistego.
Rysunek 81. Lokalizacj znacznika czasu

b. Dane pacjenta — Wartości parametrów są wyświetlane bezpośrednio pod
nagłówkiem dla każdego parametru. W tym przykładzie, %SpO2 wynosi 100,
a częstość tętna 190 BPM - uderzeń na minutę. Gwiazdka „*“ obok wartości 190
wskazuje, że ta wartość znajduje się poza limitem alarmowym dla częstości tętna
wskazanym w górnym wierszu. Jeżeli dla danego parametru brak jest danych,
wyświetlane są trzy myślniki [- - -]. Kolumna PA zawiera wartości amplitudy tętna,
które mogą zawierać się od 0 do 254. Dla tej wartości nie ma żadnych parametrów
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alarmowych. Można jej używać dla informacji o tendencjach jako wskazania zmian
w objętości fali tętna, względnej sile tętna lub krążenia.
Rysunek 82. Lokalizacja danych pacjenta

Uwaga:
Odłączenie czujnika powoduje wyświetlenie trzech myślników [- - -] w części danych
pacjenta wydruku lub widoku.
c. Stan operacyjny — Kolumna Status wskazuje stany alarmowe oraz stan operacyjny
pulsoksymetru. W niniejszym przykładzie „PH” oznacza przekroczenie górnego limitu
alarmowego częstości tętna (od ang. Pulse High - za wysokie tętno). Jednocześnie
w kolumnie Status mogą być wyświetlane cztery kody.
Rysunek 83. Lokalizacja danych stanu operacyjnego

Tabela 11. Definicje kodów stanu
Kod
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Definicja

AO

Alarm Off (Alarm wyłączony)

AS

Alarmy uciszone

BU

Używanie baterii

LB

Niski poziom naładowania baterii

LM

Utrata wyczuwalnego tętna z
artefaktem sygnału

LP

Utrata wyczuwalnego tętna

ID

Wykryto artefakt sygnału

MO

Artefakt sygnału

PH

Alarm górnego limitu częstości tętna

PL

Dolny limit alarmu częstości tętna

PS

Szukanie tętna

SH

Alarm górnego limitu saturacji

SL

Alarm dolnego limitu saturacji

SD

Odłączenie czujnika

SO

Czujnik wyłączony
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Przestroga
Artefakty sygnału wynikające z różnych czynników zewnętrznych mogą zmniejszać
dokładność wyświetlanych warotści pulsoksymetrycznych.
Dodatkowe pola danych przy włączonej funkcji SPD

Funkcja SPD dodaje do nagłówka kolumny dodatkowe dwa pola i dodatkową
kolumnę z prawej strony wyświetlanych danych albo na wydruku (przy używaniu
domyślnego protokołu ASCII).
1. Limit opóźnienia alarmu częstości tętna (PR) — Pulsoksymetr monitoruje
częstość tętna i aktywuje alarm, kiedy częstość tętna przekracza lub spada poniżej
oczekiwanych limitów. Wyższy próg opóźnienia alarmu częstości tętna dopuszcza
tymczasowe artefakty bez aktywacji alarmu. Dostępne opcje: 0PR Delay, 5PR
Delay, lub 10PR Delay.
2. Ustawienia SPD — Opcje ustawień funkcji Alarmy OxiMax SPD™ (SPD)
a. SPD Ustawienie czułości — Ustalenie limitu, przy którym wzorce desaturacji
wyzwalają alarm.
- Bardzo wysoka czułość — Domyślne ustawienie wartości jeden (1) to bardzo
wysoka czułość na wzorce desaturacji.
- Umiarkowana czułość — Ustawienie wartości dwa (2) to umiarkowana
czułość na wzorce desaturacji.
- Niższa czułość — Ustawienie wartości trzy (3) to najniższa czułość na wzorce
desaturacji, dopuszczająca większą ilość zakłóceń oraz innych artefaktów przy
monitorowaniu wzorców desaturacji.
b. SPD Rodzaj alarmu — Tylko alam wizualny lub wizualne i dźwiękowe alarmy SPD
c. Indeks SPD — Kolumna Time (Czas) wyświetla parametr Index SPD (Indeks SPD) z
wartościami od 0 do 31. Są to wartości wykorzystywane przez pracowników firmy Nellcor.

Używanie interfejsu wezwania pielęgniarki
Funkcja wezwania pielęgniarki
OSTRZEŻENIE
Funkcja wezwania pielęgniarki nie powinna być stosowana jako główne źródło
powiadomień alarmowych. Alarmy dźwiękowe i wizualne pulsoksymetru używane
w połączeniu z oznakami i objawami klinicznymi stanowią główne źródło do
powiadomienia personelu medycznego o istniejących stanie alarmowym.
OSTRZEŻENIE
Funkcja wezwania pielęgniarki pulsoksumetru Pulsoksymetr OxiMax N-600x jest
dostępna, kiedy urządzenie zostało podłączone do zasilania sieciowego lub pracuje
na zasilaniu akumulatorowym. Jednakże ta funkcja nie działa, kiedy wyciszono alarmy
pulsoksymetru.

Funkcja wezwania pielęgniarki urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x działa w
połączeniu z systemem wzywania pielęgniarki danej instytucji i pozwala opiekunom na
zdalne monitorowanie alarmów pacjenta. Dostęp do tej funkcji uzyskuje się przez wtyki
złącza danych nr 7, 8, 10, 11 lub 15 zgodnie ze wskazaniami na Rysunek 71 na stroni 90.
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Pulsoksymetr zapewnia dwa różne rodzaje interfejsów wzywania pielęgniarki:
poziomu RS-232 i zamknięcia przekaźnika. Funkcja wezwania pielęgniarki poziomu
RS-232 działa, kiedy urządzenie zostało podłączone do zasilania sieciowego lub
pracuje na zasilaniu akumulatorowym. Funkcja wezwania pielęgniarki w oparciu
o przekaźnik jest dostępna, kiedy urządzenie zostało podłączone do zasilania
sieciowego lub pracuje na zasilaniu akumulatorowym.
Po włączeniu tej funkcji alarmy dźwiękowe są aktywowane w zdalnej lokalizacji.
Jeżeli wyłączono lub wyciszono alarm dźwiękowy, funkcja wezwania pielęgniarki
również zostaje wyłączona.
Wtyk 11 złącza danych sygnału wezwania pielęgniarki poziomu RS-232 oraz wtyki
5 lub 10 stanowią uziemienie (patrz: Tabela Rysunek 71 na stronie 90). Przy stanie bez
alarmu napięcie pomiędzy wtykami 10 i 11 wynosi od -5 VDC do -12 VDC lub od +5V
DC do +12 VDC w zależności od opcji wybranej za pomocą klawiszy ekranowych
(NORM+ lub NORM-). Przy alarmie dźwiękowym biegunowość wyjścia pomiędzy
wtykami 5 i 11 zostanie odwrócona.
Wtyki 7 i 15 zapewniają przekaźnik zamykany, kiedy pulsoksymetr wydaje alarm.
Wtyki 8 i 15 zapewniają przekaźnik otwierany, kiedy pulsoksymetr wydaje alarm.
Wtyk 15jest wspólny, wtyk 7 jest normalnie otwarty, a wtyk 8 jest normalnie
zamknięty. Wartości znamionowe zawiera paragraf Prąd znamionowy przekaźnika
wzywania pielęgniarki, strona 140.
Tabela 12. Stany pinów przekaźnika wezwania pielęgniarki
Wtyk

Brak alarmu lub alarm
wyciszony

Alarmy dźwiękowy

Pulsoksymetr wyłączony

7 NO

Otwarty

Zamknięty

Zamknięty

8 NZ

Zamknięty

Otwarty

Otwarty

Funkcja wzywania pielęgniarki musi zostać sprawdzona przed jej wykorzystaniem
i zawsze przy instalacji urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x w lokalizacji
wykorzystującej taką funkcję. Jeżeli przyłączony czujnik pulsoksymetryczny OxiMax
nie jest podłączony do pacjenta, na ekranie widoczne są zera, a urządzenie pracuje
w trybie wyszukiwania tętna przez 5 sekund, po czym zostaną wyświetlone 3 myślniki [- - -]
w miejscu przeznaczonym dla wartości %SpO2 i częstości tętna. Jednym ze sposobów
na sprawdzenie funkcji wezwania pielęgniarki jest stworzenie stanu alarmowego
(na przykład odłączenia czujnika) i zweryfikowanie, czy został aktywowany system
wezwania pielęgniarki danej instytucji.

Ustawianie biegunowości poziomu RS-232 wzywania pielęgniarki
Biegunowość funkcji wzywania pielęgniarki musi zostać ustawiona na sygnał dodatni
(NORM +) przy stanie alarmowym urządzenia lub sygnał ujemny (NORM -) przy
stanie alarmowym urządzenia.
Żeby ustawić biegunowość funkcji wzywania pielęgniarki
1. Przy pracy pulsoksymetru w normalnym trybie monitorowania naciśnij przycisk
SETUP (konfiguracja).
Instrukcja obsługi
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2. Dwukrotnie naciśnij przycisk NEXT, a następnie naciśnij przycisk NCALL
(wezwanie pielęgniarki).
Rysunek 84. Ekran bieguno.wości funkcji wezwania pielęgniarki

3. Naciśnij przycisk NORM + LUB przycisk NORM -.
4. Naciśnij przycisk EXIT (wyjdź).

Wyliczanie analogowego wyjścia napięcia
Złącze danych urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x zapewnia analogowe
wyjścia napięcia pomiędzy wtykami 6, 13, 14 i uziemieniem (wtyk 10), które można
użyć do kalibracji urządzeń takich jak rejestrator tabel. Napięcie reprezentuje bieżącą
wartość konkretnego zmierzonego parametru. Różniczka napięcia zmienia się
proporcjonalnie od 0,0 do +1,0 wolta przy zmianach parametrów danego wtyku w
jego pełnym zakresie wartości. Na przykład, kiedy bieżąca wartość saturacji SpO2
zmienia się od 0 do 100%, napięcie pomiędzy wtykiem 6 i uziemieniem (wtyk 10)
zmienia się od 0,0 do +1,0 wolta (prąd stały). Napięcie 0,94 wolta oznacza bieżącą
wartość saturacji SpO2 równą 94.
Tabela 13. Wtyki analogowe
Wtyk

Parametr

Zakres wartości parametru

6

Nasycenie

0 - 100%

13

Częstość tętna

0 - 250 bpm

14

Wykres

0 - 254 PAU

Żeby ustawić analogowe wyjście napięcia
1. Naciśnij przycisk SETUP (konfiguracja).
2. Trzykrotnie naciśnij przycisk NEXT (dalej).
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3. Naciśnij przycisk ANALOG (analogowe).
Rysunek 85. Ekran analogowego wyjścia napięcia

a. OPCJE VOLT — Naciśnięcie przycisku 0 VOLT lub 1 VOLT spowoduje wystąpienie
takiego napięcia na wtykach 6, 13 lub 14 w odniesieniu do wtyków uziemienia 5 i 10.
b. Opcja STEP (Etap) — Naciśnięcie przycisku STEP (krok) spowoduje zwiększenie
napięcia w kierunku od 0,0 do 1,0 wolta w krokach co 1/10 wolta, przy czym każdy
krok trwa przynajmniej 1 sekundę.

4. Naciśnij przycisk BACK (wstecz).
Wykwalifikowany pracownik serwisu musi kalibrować załączone urządzenie
postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji serwisowania
pulsoksymetru N-600x.
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6 Używanie czujników
pulsoksymetrycznych
i akcesoriów OxiMax™
Informacje wstępne
OSTRZEŻENIE
W trakcie rejestrowania w czujniku zapisu zdarzenia czujnik pulsoksymetryczny
ekstrapoluje informacje z daty oraz godziny dostarczonej przez urządzenie Pulsoksymetr
OxiMax N-600x firmy Nelllcor. Dokładność godziny / daty jest zależna od ustawień godziny
/ daty obecnych w pulsoksymetrze. Przed podłączeniem czujnika z rekordami należy
ustawić w pulsoksymetrze prawidłową datę i godzinę, żeby utrzymać spójność daty i
godziny, kiedy czujnik pozostaje podłączony. Ponieważ czujnik z danymi zapisu zdarzenia
czujnika może być przenoszony od jednego do drugiego monitora, rozbieżności w
ustawieniach daty / czasu pomiędzy monitorami oraz danymi zapisu zdarzenia czujnika
będą mieć wpływ na kolejność wyświetlania danych zapisu zdarzeń czujnika. W celu
wyeliminowania tego potencjalnego problemu, należy ustawić wszystkie pulsoksymetry
w obrębie zakładu na taki sam czas.

Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x™ zapisuje historię zdarzeń SpO2 pacjenta z
czujnika do kostki pamięciowej czujnika, co pozwala na przenoszenie historii zdarzeń
pacjenta razem z przenoszeniem pacjenta na różne oddziały szpitala. Umożliwia to
osobom opiekującym się pacjentem na śledzenie wszystkich incydentów pacjenta w
poprzednim miejscu opieki. Opcja ta jest dostępna wyłącznie z adhezyjnymi czujnikami
OxiMax™ do użytku-przez jednego-pacjenta.
Przestroga
Adhezyjne czujniki są przeznaczone wyłącznie do stosowania przez jednego pacjenta.
Nie wolno przenosić adhezyjnego czujnika pulsoksymetrycznego, zawierającego dane
tendencji czujnika, z jednego na drugiego pacjenta. W przeciwnym wypadku dane od
pierwszego pacjenta mogą zostać wykorzystane do oceny stanu drugiego pacjenta,
ponieważ zarejestrowana historia danych incydentów SpO2 nie może rozróżniać
incydentów zebranych od wielu pacjentów.
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OxiMax™ Czujniki pulsoksymetryczne
Wybór czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™
OSTRZEŻENIE
Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję stosowania odpowiedniego
czujnika OxiMax, w tym wszystkie ostrzeżenia, pouczenia oraz instrukcje.
OSTRZEŻENIE
Do złącza czujnika OxiMax można podłączać wyłącznie czujniki i przewody
pulsoksymetryczne OxiMax zaakceptowane przez firmę Nellcor. Podłączanie innych
przewodów lub czujników ma wpływ na dokładność danych czujnika, co może
prowadzić do działań niepożądanych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać uszkodzonego czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax lub kabla
pulsoksymetru. Nie wolno uzywać czujnika z odsłoniętymi elementami optycznymi.
OSTRZEŻENIE
Do złącza portu czujnika pulsoksymetrycznego nie wolno przyłączać przewodów
przeznaczonych do stosowania z komputerem.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe nałożenie lub nieprawidłowy czas stosowania czujnika
pulsoksymetrycznego SpO2 OxiMax może spowodować uszkodzenie tkanek.
Należy regularnie sprawdzać miejsce nałożenia czujnika w sposób opisany
w Instrukcji stosowania.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno podnosić pulsoksymetru trzymając go za przewód czujnika lub za przewód
zasilania, ponieważ może dojść do odłączenia tych przewodów pulsoksymetru, co z
kolei spowoduje upuszczenie pulsoksymetru na pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Niektóre warunki środowiska, błędy nakładania czujnika oraz niektóre stany pacjenta
mogą mieć wpływ na odczyty pulsoksymetryczne oraz odczyty tętna.
OSTRZEŻENIE
Czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax nie wolno zamaczać i zanurzać w płynach.
Przestroga
Komunikat odłączenia czujnika oraz skojarzony alarm wskazują, że został odłączony czujnik
lub że przewody łączące są wadliwe. Sprawdź podłączenie czujnika i w razie potrzeby
wymień czujnik OxiMax, przewód pulsoksymetryczny lub obydwa elementy.
Przestroga
OxiMax Adhezyjne czujniki pulsoksymetryczne są przeznaczone wyłącznie do stosowania
przez jednego pacjenta. Nie wolno przenosić czujnika, zawierającego dane tendencji
czujnika, z jednego na drugiego pacjenta. W przeciwnym wypadku dane od pierwszego
pacjenta mogą zostać wykorzystane do oceny stanu drugiego pacjenta, ponieważ
zarejestrowana historia danych incydentów SpO2 nie może rozróżniać incydentów
zebranych od wielu pacjentów.
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Uwaga:
Do stanów fizjologicznych, zabiegów medycznych lub środków nanoszonych zewnętrznie
mogących mieć negatywny wpływ na zdolność pulsoksymetru do wykrywania i wyświetlania
wyników pomiarów należą dysfunkcjonalna hemoglobina, przebarwienia tętnicze, niska
perfuzja, ciemny pigment oraz nanoszone zewnętrznie środki koloryzujące takie jak lakier
do paznokci, farba lub krem z pigmentem.

W celu uzyskania tabeli dokładności czujników dla wszystkich czujników
pulsoksymetrycznych OxiMax używanych z urządzeniem Pulsoksymetr OxiMax N-600x
należy skontaktować się z działem służb technicznych firmy Nellcor (Technical Services
Department, telefon 1.800.635.5267 w USA) lub miejscowym przedstawicielem
firmy Nellcor.
Przy wybieraniu czujnika OxiMax należy wziąć pod uwagę wagę oraz poziom aktywności
pacjenta, adekwatność perfuzji oraz dostępne miejsca nałożenia czujnika, potrzebę
zachowania jałowości oraz przewidywany czas trwania monitorowania. W celu uzyskania
dalszych informacji patrz: Modele czujników pulsoksymetrycznych OxiMax™ i wymiary
pacjenta lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor. Dalsze informacje
dotyczące wydajności czujników zawiera paragraf Rozważania dotyczące wydajności
czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™, strona 110.
Tabela 14. Modele czujników pulsoksymetrycznych OxiMax™ i wymiary pacjenta

Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax™

Model

Patient
(Pacjent)
Wzmocnienie

Czujnik na czoło Max-Fast™

MAX-FAST®

> 10 kg

Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax™ (jałowy,
jednorazowy)

MAX-N

<3 lub >40 kg

MAX-I

3 do 20 kg

MAX-P

10 do 50 kg

MAX-A

> 30 kg

MAX-AL

> 30 kg

MAX-R

> 50 kg

Czujnik Durasensor™ z zaciskiem na palec (wielorazowy,
niejałowy)

DS-100A

> 40 kg

Wielorazowy czujnik Oxiband™ (wielorazowy z warstwą
adhezyjną, niejałowy)

OXI-A/N

<3 lub >40 kg

OXI-P/I

3 do 40 kg

Czujniki OxiCliq™ (jałowe, jednorazowe)

P

10 do 50 kg

N

<3 lub >40 kg

I

3 do 20 kg

A

> 30 kg

Czujnik Dura-Y™ na wiele miejsc (wielorazowy, niejałowy)

D-YS

> 1 kg

Do stosowania z czujnikiem -Y:

D-YSE

> 30 kg

Zacisk na ucho (do wielokrotnego użytku, niejałowy)

D-YSPD

3 do 40 kg

Pediatryczny zacisk kontroli wyrywkowej Pedi-Check™
(wielorazowy, niejałowy)
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Tabela 14. Modele czujników pulsoksymetrycznych OxiMax™ i wymiary pacjenta

Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax™

Patient
(Pacjent)
Wzmocnienie

Model

Nieadhezyjny czujnik Softcare™ (do stosowania u
jednego pacjenta, dla wcześniaków)

SC-PR

< 1,5 kg

Nieadhezyjny czujnik Softcare™ (do stosowania u
jednego pacjenta, dla noworodków)

SC-NEO

1,5 do 5 kg

Nieadhezyjny czujnik Softcare™ (do stosowania u
jednego pacjenta, dla dorosłych)

SC-A

> 40 kg

Przewód pulsoksymetryczny DOC-10 łączy Pulsoksymetr OxiMax N-600x z
czujnikiem pulsoksymetrycznym OxiMax.

Cechy czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™
Funkcje czujników OxiMax różnią się dla czujników o różnym poziomie rewizji oraz
dla czujników różnego rodzaju (adhezyjne, regenerowane oraz wielokrotnego
użytku) Poziom rewizji czujnika OxiMax umieszczony jest na wtyczce czujnika.
Tabela 15. Cechy charakterystyczne czujników OxiMax

Czujniki
adhezyjne

Czujniki
regenerowane

Rewizja
B

Rewizja
B

Cecha

Czujniki
wielokrotnego
użytku
Rewizja
A

Rewizja
B

Zapis zdarzenia czujnika OxiMax

Tak

Nie

Nie

Nie

Komunikaty czujnika

Tak

Tak

Nie

Tak

Komunikat identyfikatora
czujnika

Tak

Tak

Tak

Tak

Testy zgodności biologicznej
Testy zgodności biologicznej zostały przeprowadzone na czujnikach
pulsoksymetrycznych OxiMax zgodnie z normą ISO 10993-1, Biologiczna ocena
urządzeń medycznych, Część 1: Ocena oraz testy. Czujniki OxiMax pomyślnie
przeszły zalecane testy zgodności biologicznej i w związku z tym są zgodne
z normą ISO 10993-1.
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Wyposażenie dodatkowe
Informacje wstępne
Dla urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x oferowanych jest kilka konfiguracji
montażowych, futerał przenośny oraz kosz narzędziowy. Aby uzyskać informacje
na temat tych akcesoriów, należy skontaktować się z działem służb technicznych
(Technical Services Department) firmy Nellcor (tel. 1.800.635.5267) albo miejscowym
przedstawicielem firmy albo odwiedzić witrynę internetową firmy Nellcor.
http://www.nellcor.com/

•
•
•
•

Płytka łącznika GCX. Patrz strona 105.
Wysięgnik i kanał montażu ściennego GCX. Patrz strona 106.
Stojak na kółkach GCX. Patrz strona 107.
Futerał przenośny z miękkimi bokami. Patrz strona 108.

Płytka łącznika GCX
Opcjonalne płytki łącznika można zamówić w firmie Nellcor. Płytka łącznika pasuje
do standardowych, dostępnych w handlu uchwytów montażowych GCX i jest
używana do bezpiecznego przymocowania pulsoksymetru do uchwytu ściennego
lub stojaka na kółkach.
Płytę montażową mocuje się do spodu pulsoksymetru w przedstawiony sposób.
W celu uzyskania dalszych instrukcji, dotyczących łączenia płytki montażowej z
uchwytami GCX, proszę zapoznać się z ilustrowaną instrukcją stosowania dołączaną
do płyty łącznika GCX.
Rysunek 86. Płytka łącznika GCX

Instrukcja obsługi

105

Używanie czujników pulsoksymetrycznych i akcesoriów OxiMax™

Wysięgnik i kanał montażu ściennego GCX
Ten opcjonalny wysięgnik montażu ściennego i 19-calowy kanał można zamówić
w firmie Nellcor.
Wysięgnik montażu ściennego serii M jest mocowany do płyty łącznika GCX, która
jest mocowana do wysięgnika serii M. Wysięgnik zostaje wsunięty w kanał montażu
ściennego. W celu uzyskania dalszych instrukcji należy zapoznać się z ilustrowaną
instrukcją obsługi dołączoną do wysięgnika pionowego montażu ściennego.
Rysunek 87. Wysięgnik i kanał montażu ściennego GCX
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Stojak na kółkach GCX
Ten opcjonalny stojak GCX na kółkach z koszykiem na narzędzia i uchwytem
dostępny jest do zamówienia w firmie Nellcor.
Stojak na kółkach GCX jest mocowany do płyty montażowej GCX pulsoksymetru
w przedstawiony sposób. W celu uzyskania dalszych instrukcji, dotyczących
mocowania stojaka na kółkach GCX, proszę zapoznać się z ilustrowaną instrukcją
stosowania dołączaną do stojaka.
Rysunek 88. Stojak na kółkach GCX
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Futerał przenośny z miękkimi bokami
Opcjonalny miękki- futerał przenośny można zamówić bezpośrednio w firmie
Nellcor. Futerał przenośny zabezpiecza pulsoksymetr w trakcie transportu. Futerał
posiada dwie kieszonki na czujniki pulsoksymetryczne, przewody OxiMax i instrukcję
obsługi pulsoksymetru N-600x
Rysunek 89. Futerał przenośny z miękkimi bokami
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7 Rozważania wydajności
Informacje wstępne
OSTRZEŻENIE
Niektóre warunki środowiska, błędy nakładania czujnika OxiMax oraz niektóre stany
pacjenta mogą mieć wpływ na odczyty pulsoksymetryczne oraz odczyty tętna. W celu
uzyskania konkretnych informacji dotyczących bezpieczeństwa patrz odpowiednie
paragrafy niniejszej instrukcji.

•
•
•

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, strona 7
Używanie czujników pulsoksymetrycznych i akcesoriów OxiMax™, strona 101
Rozważania wydajności, strona 109

Działanie urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x™ należy sprawdzić procedurami
wymienionymi w rozdziale Modyfikowanie i testowanie pulsoksymetru instrukcji
serwisowania pulsoksymetru N-600x. Należy zlecić wykonanie tych procedur
wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu przed pierwszym użyciem urządzenia
w środowisku klinicznym.

Rozważania wydajności
Rozważania podstawowe
Problemy z nałożeniem i niektóre stany pacjenta mogą mieć wpływ na wyniki pomiarowe
urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x oraz powodować utratę sygnału tętna.
Problemy z nałożeniem czujnika pulsoksymetrycznego
• Nieprawidłowe nałożenie czujnika
• Nieprzykrycie miejsca czujnika matowym materiałem w warunkach dużego natężenia
oświetlenia

Stany pacjenta
• Dysfunkcjonalna hemoglobina
•
•
•
•
•

Niska perfuzja naczyń obwodowych
Nadmierna aktywność pacjenta
Pulsacje żylne
Wewnątrznaczyniowe barwniki, takie zieleń indocyjaninowa lub błękit metylenowy
Ciemny pigment lub środki koloryzujące nanoszone zewnętrznie, takie jak lakier do
paznokci, farba lub krem z pigmentem

• Defibrylacja
Instrukcja obsługi
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Rozważania dotyczące pulsoksymetrii
Częstość tętna
Pulsoksymetr wyświetla częstość tętna pomiędzy 20 oraz 250 BPM (uderzenia
serca na minutę). Wykryta częstość tętna powyżej 250 uderzeń serca na minutę
wyświetlana jest jako 250. Wykryta częstość tętna poniżej 20 uderzeń serca na
minutę wyświetlana jest jako 0.
Saturation
Pulsoksymetr wyświetla poziomy saturacji pomiędzy 1% i 100%.

Stany pacjenta
Dysfunkcjonalna hemoglobina
Dysfunkcjonalna hemoglobina, taka jak karboksyhemoglobiny, methemoglobina
oraz sulfhemoglobina, nie może przenosić tlenu. Odczyty SpO2 mogą mieć wartość
prawidłową, natomiast z uwagi na brak funkcjonalnej postaci hemoglobiny pacjent
może być niedotleniony. Zalecane są dalsze środki oceny poza pulsoksymetrią.
Niedokrwistość

Niedokrwistość powoduje obniżoną zawartość tlenu w krwi tętniczej. Chociaż
odczyty wartości SpO2 mogą wyglądać na prawidłowe, pacjent z niedokrwistością
może znajdować się w stanie niedotlenienia. Przeciwdziałanie niedokrwistości może
podwyższyć zawartość tlenu w krwi tętniczej. Monitor może nie wyświetlić wartości
SpO2, jeżeli poziom hemoglobiny spadnie poniżej 5 g/dL.

Rozważania dotyczące wydajności czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax™
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Niektóre warunki środowiska, błędy nakładania czujnika oraz niektóre stany pacjenta
mogą mieć wpływ na odczyty pulsoksymetryczne oraz odczyty tętna.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe nałożenie lub nieprawidłowy czas stosowania czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax może spowodować uszkodzenie tkanek. Należy regularnie
sprawdzać miejsce nałożenia czujnika w sposób opisany w Instrukcji stosowania.
OSTRZEŻENIE
Do złącza czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax można podłączać wyłącznie czujniki
i przewody pulsoksymetryczne OxiMax zaakceptowane przez firmę Nellcor. Podłączanie
innych przewodów lub czujników ma wpływ na dokładność danych czujnika, co może
prowadzić do działań niepożądanych.
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OSTRZEŻENIE
Nie przykrycie miejsca czujnika OxiMax matowym materiałem w warunkach dużego
natężenia oświetlenia może spowodować uzyskiwanie niedokładnych wyników
pomiarowych.

Warunki niedokładnego pomiaru przez czujnik
Duża liczba warunków może powodować niedokładne pomiary przez czujnik.
• Nieprawidłowe założenie czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax
• Umieszczenie czujnika OxiMax na kończynie z mankietem do pomiaru ciśnienia
tętniczego, cewnikiem tętniczym lub z przyłączonym dojściem wewnątrznaczyniowym

• Światło z otoczenia
• Nadmierna aktywność pacjenta
• Ciemny pigment
• Wewnątrznaczyniowe przebarwienia lub barwniki naniesione zewnętrznie, takie jak
lakier do paznokci czy krem z pigmentem

• Nieprzykrycie miejsca nałożenia czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax matowym
materiałem w warunkach dużego natężenia oświetlenia

Utrata sygnału
Sygnał utrata-wyczuwalnego-tętna może wystąpić z następujących powodów
• Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax jest zbyt założony za mocno
• Na kończynie, na której znajduje się czujnik OxiMax napełniono mankiet do pomiaru
ciśnienia tętniczego

• Występuje okluzja tętnicza proksymalnie do czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax
• Niska perfuzja naczyń obwodowych

Zalecany sposób użycia
Wybierz odpowiedni czujnik OxiMax, załóż go w zalecany sposób a następnie sprawdź
wszystkie ostrzeżenia oraz pouczenia dotyczące czujnika umieszczone w Instrukcji
stosowania. Wyczyść i usuń z miejsca nałożenia wszelkie substancje, takie jak lakier
do paznokci. Regularnie sprawdzaj czy czujnik nadal jest prawidłowo założony.
Źródła światła o wysokim natężeniu, takie jak światła chirurgiczne (szczególnie
z ksenonowym źródłem światła), lampy bilirubinowe, światła fluorescencyjne,
podczerwone lampy podgrzewające oraz bezpośrednie światło słoneczne mogą
zakłócać działanie czujnika OxiMax. W celu zapobieżeniu zakłóceniom pochodzącym
od oświetlenia otoczenia, należy upewnić się, że czujnik został prawidłowo nałożony a
następnie zakryć miejsce nałożenia czujnika matowym, nieprzezroczystym materiałem.
Jeżeli problemem jest aktywność pacjenta należy spróbować jednego z poniższych
rozwiązań.
• Sprawdź czy czujnik pulsoksymetryczny OxiMax został prawidłowo nałożony i nie może
się zsunąć
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• Przenieś czujnik na miejsce, gdzie występuje mniejsze nasilenie aktywności
• Użyj adhezyjnego czujnika, o lepszym kontakcie ze skórą pacjenta
• Użyj nowego czujnika ze świeżą warstwą adhezyjną
• W miarę możliwości należy sprawić, żeby pacjent jak najmniej się poruszał
Jeżeli słaba perfuzja wpływa na działanie, rozważ użycie adhezyjnego czujnika 
Max-Fast™ na czoło, który gwarantuje znacznie lepsze wykrywanie w warunkach
zwężenia naczyń. Czujniki pulsoksymetryczne Max-Fast szczególnie dobrze działają
u pacjentów leżących na plecach i pacjentów wentylowanych mechanicznie. W
warunkach niskiej perfuzji czujniki pulsoksymetryczne Max-Fast odzwierciedlają
zmiany w wartości parametru SpO2 nawet 60 sekund wcześniej niż czujniki cyfrowe.
Jeżeli czujnik pulsoksymetryczny Max-Fast nie jest dostępny, należy rozważyć
zastosowanie adhezyjnego czujnika nosowego OxiMax™ Max-R. Pozyskuje on
niezwykle dokładne pomiary z tętnicy nosowej stanowiącej odgałęzienie tętnicy
szyjnej wewnętrznej, która wykazuje mniejsze zwężenie naczyń niż naczynia
obwodowe. Ten czujnik może pozyskiwać pomiary nawet, kiedy perfuzja naczyń
obwodowych jest względnie niska.
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8 Rozwiązywanie problemów
Informacje wstępne
Niniejszy rozdział zawiera opis rozwiązywania często występujących problemów
w eksploatacji urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x™. W niniejszym rozdziale
zawarto informacje o funkcji pomocy ekranowej, komunikatach z kodami błędów
oraz o sposobie uzyskiwania pomocy i wsparcia technicznego.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli nie jesteś pewien dokładności jakiegokolwiek pomiaru, sprawdź objawy
czynności życiowych pacjenta alternatywnymi metodami; następnie upewnij się,
że pulsoksymetr działa prawidłowo.
OSTRZEŻENIE
Wyłącznie wykwalifikowany personel ma prawo do zdejmowania pokrywy
pulsoksymetru. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które wymagałyby obsługi
przez użytkownika.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno spryskiwać, polewać lub wylewać płynów na pulsoksymetr N-600x,
jego akcesoria, złącza, przełączniki lub otwory w obudowie.

Pomoc i wsparcie
Dział usług technicznych
W razie jakichkolwiek problemów z używaniem urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x
i jeżeli nie można ich rozwiązać, należy skontaktować się z działem służb technicznych
(Technical Services Department) firmy Nellcor (tel. 1.800.635.5267) albo miejscowym
przedstawicielem firmy. Instrukcja serwisowania pulsoksymetru N-600x, przeznaczona
dla wykwalifikowanego personelu serwisowego, zawiera dodatkowe informacje
dotyczące rozwiązywania problemów.
Instrukcja serwisowania pulsoksymetru N-600x jest również dostępna w sieci Internet
pod adresem:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx/
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Pomoc ekranowa
Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x posiada system pomocy ekranowej
umożliwiający przeglądanie wielu tematów pomocy. W celu wyświetlenia i używania
pomocy ekranowej należy wykonać niżej wymienione czynności.
Żeby uzyskać dostęp do tematów pomocy ekranowej
Można wyświetlić wiele tematów pomocy ekranowej lub wybrać do wyświetlenia
konkretny temat. W celu wyświetlenia tematu pomocy SatSeconds należy wykonać
niżej opisane czynności.
1. W głównym menu naciśnij przycisk HELP/CONTRAST (pomoc / kontrast). Zostaje
wyświetlone okno HELP MAIN (pomoc główna).
Rysunek 90. Pierwszy ekran menu głównego pomocy

2. Naciśnij przycisk regulacji do góry lub przycisk regulacji do dołu, żeby przewinąć
dostępne tematy pomocy lub naciśnij przycisk NEXT (dalej), żeby przejść do
strony (2/2). Zostaje wyświetlona strona (2/2) okna HELP MAIN (pomoc główna).
Rysunek 91. Drugi ekran menu głównego pomocy

3. Na stronie (2/2) okna HELP MAIN (pomoc główna) naciśnij przycisk regulacji w
dół, żeby wybrać pozycję SPD, po czym naciśnij przycisk SHOW (pokaż). Temat
pomocy SPD zawiera dziesięć (10) okienek pomocy. Temat pomocy SPD zawiera
dziesięć (10) okienek pomocy. Naciśnij przycisk NEXT (dalej), żeby przewinąć okna
wybranego tematu pomocy, żeby wyświetlić następujące informacje:
„Saturation Pattern Detection detects repetitive patterns of desaturation in the SpO2
trend in adults. Caregivers are alerted to these patterns via a visual indicator, and
optionally, an audio alarm. The triangle icon for Saturation Pattern Detection appears
on the monitor display when the feature is enabled. The triangle fills from the bottom to
the top as patterns become more severe and empties from top to bottom as the patterns
become less severe. If the triangle fills, an alarm sounds. With Saturation Pattern
Detection enabled, the default setting is On with the sensitivity set to 1. The feature
can be turned off in the LIMITS menu. Caregivers can select from three alarm sensitivity
settings: 1 (most sensitive), 2 (medium sensitivity) or 3 (least sensitive), with 1 resulting
in more alarms and 3 resulting in fewer alarms.

114

Instrukcja obsługi

Pomoc i wsparcie

Enabling Saturation Pattern Detection automatically activates the SatSeconds feature.
The TREND key blinks when a Saturation Pattern Detection alarm occurs. If the alarm is
resolved, the TREND key stops blinking but remains highlighted until the caregiver presses it
to view the event or clears it by pressing the TREND key.” (Funkcja SPD pozwala wykrywać
powtarzające się wzorce desaturacji w tendencji SpO2 u osób dorosłych. Opiekunowie są
informowani o takich wzorcach za pośrednictwem wskaźnika wizualnego i opcjonalnie za
pomocą alarmu dźwiękowego. Po włączeniu tej funkcji na ekranie monitora widoczna jest
ikona trójkąta. Ten trójkąt jest opróżniany od góry do dołu w miarę osłabiania się takich
wzorców i napełniany od góry do dołu w miarę nasilania się takich wzorców. W razie
wypełnienia całego trójkąta zostanie wydany alarmowy sygnał dźwiękowy. Po włączeniu tej
opcji domyślnym ustawieniem jest opcja On (Wł.) z czułością ustawioną na 1. Tę funkcję
można wyłączyć w menu LIMITS (Limity). Opiekun może wybrać jeden z trzech poziomów
czułości alarmów: 1 (najwyższa czułość), 2 (średnia czułość) lub 3 (najniższa czułość), gdzie
wartość 1 skutkuje większą liczbą alarmów, a wartość 3 skutkuje mniejszą liczbą alarmów.
Włączenie funkcji SPD automatycznie powoduje włączenie funkcji SatSeconds. W razie
wystąpienia alarmu funkcji SPD (Saturation Pattern Detection - wykrywanie wzorca
desaturacji) klawisz TREND (tendencje) zaczyna migać.)

4. Na stronie (2/2) okna HELP MAIN (pomoc główna) naciśnij przycisk regulacji w
dół, żeby wybrać pozycję PRDELAY (Opóźnienie), po czym naciśnij przycisk SHOW
(pokaż). Zostaje wyświetlone okno HELP PRDELAY (pomoc dla funkcji opóźnienia).
Temat pomocy SatSeconds zawiera dwa (2) okienka pomocy. Naciśnij przycisk
NEXT (dalej), żeby przewinąć okna wybranego tematu pomocy, żeby wyświetlić
następujące informacje:
„Pulse Rate Alarm Delay can reduce alarms reported for brief pulse rate limit violations.
The Pulse Rate Alarm Delay can be set to 5 or 10 seconds, or OFF.” (Funkcja opóźnienia
alarmów częstości tętna może redukować liczbę alarmów zgłaszanych dla krótkich
naruszeń limitu częstości tętna. Wartość tego parametru można ustawić na 5 lub 10
sekund albo wybrać opcję OFF (wył.).)

5. Na stronie (2/2) okna HELP MAIN (pomoc główna) naciśnij przycisk regulacji w
dół, żeby wybrać pozycję SATSECONDS, po czym naciśnij przycisk SHOW (pokaż).
Zostaje wyświetlone okno HELP SATSECONDS (pomoc funkcji SatSeconds). Temat
pomocy SatSeconds zawiera sześć (6) okienek pomocy. Naciśnij przycisk NEXT
(dalej), żeby przewinąć okna wybranego tematu pomocy, żeby wyświetlić
następujące informacje:
„Funkcja SatSeconds pozwala zarządzać alarmami dla łagodnych i zwięzłych naruszeń granic
parametru SpO2. Each SpO2 violation can be described as a product of magnitude (number of
percentage points of the SpO2 value falls outside the limit) and time (the number of seconds
the SpO2 the value remains outside the limit). The SatSeconds limit sets the minimum value
the SatSeconds must reach before an alarm is reported. For example: if the SpO2 lower alarm
limit is 90 and the measured SpO2 value is 88, the resulting value is 2 after one second, 4 after
two seconds, and so on. If the SatSeconds limit is set to 10, an alarm is reported after five
seconds. To adjust the SatSeconds limit, press LIMITS.” (Funkcja SatSeconds może redukować
liczbę alarmów dla łagodnych lub krótkich naruszeń limitu SpO2. Każde naruszenie limitu
SpO2 może zostać opisane jako iloczyn wielkości (liczby punktów procentowych o jaką
wartość SpO2 przekracza limit) i czasu (liczby sekund, przez którą wartość SpO2 pozostaje
poza limitem). Limit SatSeconds ustawia wartość minimalną, jaką musi uzyskać parametr
SatSeconds przed zgłoszeniem alarmu. Np. jeżeli dolny limit alarmowy SpO2 wynosi 90, a
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zmierzona wartość SpO2 to 88, wartość wynikowa to 2 po jednej sekundzie i 4 po dwóch
sekundach itd. Jeżeli ustawiono wartość parametru SatSeconds na 10, alarm zostaje
zgłoszony po pięciu sekundach. Żeby zmienić limit funkcji SatSeconds, naciśnij przycisk
LIMITS (Limity).)

6. Naciśnięcie przycisku BACK (wstecz) powoduje przejście do poprzedniego okna.
Dalej naciskaj przycisk BACK do momentu powrotu do okna HELP MAIN.
7. Naciśnij przycisk EXIT, żeby wrócić do głównego menu pulsoksymetru.
Żeby uzyskać dostęp do pojedynczego tematu pomocy
Dostęp do jednego tematu pomocy ekranowej można uzyskać przez naciśnięcie
przycisku HELP/CONTRAST (pomoc / kontrast) w podmenu. Jako przykład
przedstawiono procedurę dotyczącą otwarcia okna pomocy dla funkcji SatSeconds.
1. Naciśnij przycisk LIMITS (limity) w głównym menu pulsoksymetru, a następnie
przycisk SELECT (wybierz), żeby podświetlić pozycję SAT-S (SatSeconds).
2. Naciśnij przycisk HELP/CONTRAST (pomoc / kontrast). Zostaje wyświetlone okno
HELP LIMITS (pomoc limitów).
Rysunek 92. Ekran Limits Help (pomoc limitów), menu główne

3. Naciśnij przycisk regulacji do góry lub przycisk regulacji do dołu, żeby podświetlić
dostępny temat pomocy (SELECT - wybierz, NEO - noworodek lub ADULT - dorosły).
W tym przykładzie podświetl pozycję SELECT (Wybierz).
4. Naciśnij przycisk SHOW (pokaż). Zostaje wyświetlone okno HELP LIMITS SELECT
(pomoc limitów - wybierz).
Rysunek 93. Ekran Select Limits, Help (Wybór limitów, pomoc)

5. Naciśnij przycisk BACK (wstecz).
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6. Naciśnij przycisk regulacji w dół, żeby podświetlić pozycję NEO (noworodek), a
następnie naciśnij przycisk SHOW (pokaż). Zostaje wyświetlone okno HELP LIMITS
NEO (pomoc limitów - noworodek).
Rysunek 94. Ekran Neonate Limits, Help (Limity dla noworodka, pomoc)

7. Naciśnij przycisk BACK (wstecz).
8. Naciśnij przycisk regulacji w dół, żeby podświetlić pozycję ADULT (dorosły), a
następnie naciśnij przycisk SHOW (pokaż). Zostaje wyświetlone okno HELP LIMITS
ADULT (pomoc limitów - dorosły).
Rysunek 95. Ekran Adult Limits, Help (Limity dla dorosłego, pomoc)

9. Naciśnij przycisk EXIT, żeby powrócić do ekranu LIMITS (limity).

Kody błędów
Kiedy pulsoksymetr wykrywa stan błędu, wyświetla komunikat ”EEE” a po nim kod
błędu, składający się z maksymalnie trzech cyfr.
Rysunek 96. Ekran stanu błędu, awaria akumulatora

Kiedy wyświetlony zostaje kod błędu (inny niż wymienione w Tabela 17 na stronie 122),
należy wyłączyć i ponownie włączyć pulsoksymetr. Jeżeli kod błędu zostanie
ponownie wyświetlony, należy go zapisać i powiadomić personel serwisowy. Kiedy
występuje błąd, urządzenie zaprzestaje monitorowania, wszystkie informacje zostają
usunięte z wyświetlacza, na którym zostaje wyświetlony komunikat ”EEE XXX,” oraz
zostaje wydany sygnał alarmu o niskim priorytecie. Wyłączenie i włączenie zasilania
powoduje usunięcie takiego błędu.
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Monity i komunikaty o błędach
Od czasu do czasu w obszarze menu są wyświetlane monity albo komunikaty o błędach.
W większości przypadków komunikat jest wyświetlany przez ustalony okres czasu. Zależy
to od istotności komunikatu. Komunikaty o wysokim priorytecie zastępują komunikaty
o priorytecie niższym. Komunikaty o równym priorytecie są wyświetlane w kolejności
wystąpienia. W przypadku wielu komunikatów, komunikaty o niższym priorytecie będą
wyświetlane po usunięciu stanów o wyższym priorytecie. Najwyższym priorytetem jest
1 a najniższym jest 3. Komunikaty pozostają na ekranie do momentu usunięcia problemu,
jeżeli ustawiono opcję NONE (brak) w parametrze odpowiadającym za limit czasowy
komunikatów. Jeżeli dany komunikat posiada maksymalny czas pozostawania na
ekranie, posiada on również parametr odpowiadający za limit czasowy komunikatów.
Uwaga:
Naciśnięcie klawisza ALARM i / lub wyciszenia alarmu pozwala usunąć niektóre komunikaty.
Naciśnięcie przycisku wyciszenia alarmu powoduje wyciszenie dźwięków, a drugie naciśnięcie
tego przycisku powoduje usunięcie komunikatu.

1. Monity — Monity wymagają udzielenia odpowiedzi. Na przykład monit SAVE
DEFAULTS? (Zapisać ustawienia domyślne) wymaga od użytkownika udzielenia
odpowiedzi YES (Tak) lub NO (Nie).
Rysunek 97. Ekran z monitem Save Defaults (Zapisać ustawienia domyślne)

2. Komunikaty o błędach — Komunikaty o błędach zawierają informacje.
Komunikat o błędzie Sensor Disconnected (Odłączono czujnik) pozostawia
użytkownikowi podjęcie decyzji odnośnie wymaganej czynności. Komunikaty
doradcze są wyświetlane jako wyśrodkowany tekst u dołu ekranu.
Rysunek 98. Ekran komunikatu Sensor Disconnected (Czujnik odłączony)
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Tabela 16. Powszechne monity i komunikaty o błędach

Komunikat

Limit czasu
w
sekundach

Wyjście
przy
alarmie

Wyjście
przy
wyciszeniu
alarmu

Wyświetlane

Resolution
(Rozdzielczość)

Regulacja kontrastu  10
góra / dół

Tak

Tak

Po naciśnięciu i
przytrzymaniu
przycisku HELP/
CONTRAST
(pomoc / kontrast).

Żeby zmienić kontrast
użyj przycisku regulacji w
górę, żeby zwiększyć
kontrastu lub przycisku
regulacji w dół, żeby
zmniejszyć kontrast.

CLOCK SETTING
LOST (utracono
ustawienie zegara)

Brak

Nie

Nie

Kiedy pulsoksymetr
N-600x wykrył, że
zegar czasu
rzeczywistego uległ
zatrzymaniu i
utracono zasilanie
sieciowe i
akumulatorowe.

Wyłącz i włącz zasilanie
pulsoksymetru.

DATA IN SENSOR
(dane w czujniku)

5

Nie

Tak

Kiedy do
pulsoksymetru
podłączono czujnik
zawierający dane.

Usunięcie w momencie
upłynięcia
czasu-oczekiwania,
odłączenia czujnika lub
naciśnięcia przycisku
wyciszenia alarmu, w
zależności od tego, które
będzie pierwsze.

DATA TYPE
SPO2+BPM (rodzaj
danych saturacja i
tętno)

5

Nie

Tak

Kiedy do
pulsoksymetru
podłączono czujnik
z pustym
zdarzeniem, a
rodzaj danych
zdarzenia
ustawiono na
SpO2+BPM.

Usunięcie w momencie
upłynięcia
czasu-oczekiwania,
odłączenia czujnika lub
naciśnięcia przycisku
wyciszenia alarmu, w
zależności od tego, które
będzie pierwsze.

DATA TYPE: SpO2

5

Nie

Tak

Kiedy do
pulsoksymetru
podłączono czujnik
z pustym
zdarzeniem, a
rodzaj danych
zdarzenia
ustawiono na SpO2.

Usunięcie w momencie
upłynięcia
czasu-oczekiwania,
odłączenia czujnika lub
naciśnięcia przycisku
wyciszenia alarmu, w
zależności od tego, które
będzie pierwsze.

DEFAULTS LOST
(utracono domyślne
ustawienia)

Brak

Nie

Nie

Kiedy pulsoksymetr
wykryje utratę
ustawień z
momentu
włączenia-zasilania.

Ustaw domyślne
ustawienia gabryczne i
zleć wykwalifikowanemu
technikowi serwisu
zmianę ustawień
domyślnych dla instytucji
lub zmień tymczasowe
ustawienia limitów.
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Tabela 16. Powszechne monity i komunikaty o błędach

Komunikat

120

Limit czasu
w
sekundach

Wyjście
przy
alarmie

Wyjście
przy
wyciszeniu
alarmu

Wyświetlane

Resolution
(Rozdzielczość)

DELETE TRENDS?
(skasować
tendencje?)

10

Tak

Tak

Przy próbie
skasowania z
pamięci danych
tendencji przez
naciśnięcie
przycisku DELETE.

Udziel odpowiedzi na
monit, wybierając
skasowanie tendencji
(odpowiedź YES) lub ich
zachowanie (odpowiedź
NO).

HELP SPEAKER
FAILURE (Pomoc dla
awarii głośnika)

Brak

Nie

Nie

Po naciśnięciu
przycisku HELP
wyświetlanego po
awarii głównego
głośnika.

Powiadom
wykwalifikowanego
technika serwisu. Po
wyłączeniu
pulsoksymetru nie będzie
można go włączyć
ponownie dopóki technik
nie wymieni
niedziałającego głośnika.

INVALID SILENCE
DURATION
(Nieprawidłowy czas
trwania wyciszenia)

3

Nie

Nie

Przy próbie
zapisania bieżących
ustawień jako
ustawień
domyślnych
stosowanych po
włączeniu zasilania
nawet, jeżeli
ustawiono opcję
OFF (wył.)
parametru ALARM
SILENCE (Wyciszenie
alarmów).

W razie próby zapisania
ustawień domyślnych
należy ustawić wartość
czasu trwania parametru
ALARM SILENCE
(Wyciszenie alarmów) i
nie wolno wybierać opcji
OFF (Wył.).

INVALID SpO2 LIMIT
(Nieprawidłowy limit
SpO2)

3

Nie

Tak

Po próbie
ustawienia
domyślnego
dolnego limitu
alarmowego SpO2
na wartość mniejszą
od 85.

Ustaw domyślny dolny
limit alarmowy SpO2 na
wartość większą lub
równą 85.

LOW BATTERY
(rozładowany
akumulator)

Brak

Nie

Tak

Kiedy pulsoksymetr
pracuje na zasilaniu
akumulatorowym, a
akumulator jest
prawie
rozładowany.

Podłącz zasilanie sieciowe
celem pełnego
naładowania akumulatora
lub potwierdź ten fakt,
naciskając klawisz
wyciszenia alarmu.
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Tabela 16. Powszechne monity i komunikaty o błędach

Komunikat

Limit czasu
w
sekundach

Wyjście
przy
alarmie

Wyjście
przy
wyciszeniu
alarmu

Wyświetlane

Resolution
(Rozdzielczość)

PRIMARY SPEAKER
FAILURE (Awaria
podstawowego
głośnika)

Brak

Nie

Nie

Błąd krytyczny
spowodowany
awarią sprzętową.
Po wyświetleniu
tego błędu można
tylko nacisnąć
klawisz HELP
(Pomoc), co
spowoduje
wyświetlenie
komunikatu HELP
SPEAKER FAILURE
(Pomoc dla awarii
głośnika).

Naciśnij klawisz HELP
(Pomoc), żeby przeczytać
komunikat HELP SPEAKER
FAILURE (Pomoc dla awarii
głośnika). Powiadom
wykwalifikowanego
technika serwisu. Po
wyłączeniu
pulsoksymetru nie będzie
można go włączyć
ponownie dopóki technik
nie wymieni
niedziałającego głośnika.

READING TRENDS ...
(odczytywanie
tendencji)

Brak

Tak

Tak

Kiedy pulsoksymetr
potrzebuje więcej
niż czterech-sześciu
sekund na pobranie
danych tendencji z
pamięci.

Zupełnie pobierz dane
czujnika lub wybierz
opcję ABORT (Przerwij).

REPLACE SENSOR
(Wymień czujnik)

Brak

Nie

Tak

W razie uszkodzenia
czujnika lub
okablowania.

Tymczasowo przyjmij do
wiadomości ten
komunikat, naciskając
klawisz wyciszenia
alarmów. Wymienić
czujnik.

RESET DEFAULTS?
(Zresetować
domyślne)

10

Nie

Tak

Przy próbie
przywrócenia
domyślnych
ustawień
fabrycznych
pulsoksymetru
przez naciśnięcie
przycisku RESET
(Resetuj) w menu
PARAMS
(Parametry).

Pozostaw domyślne
ustawienia bez zmian
przez wybór opcji NO
(Nie) lub przywróć
domyślne ustawienia
fabryczne, wybierając
opcję YES (Tak).

SAVE DEFAULTS?
(Zapisać jako
domyślne?)

10

Nie

Tak

Przy próbie
zapisania bieżących
ustawień jako
ustawień
domyślnych
stosowanych po
włączeniu zasilania
przez naciśnięcie
przycisku SAVE
(Zapisz) w menu
PARAMS
(Parametry).

Potwierdź nowe
domyślne ustawienia dla
instytucji przez wybór
opcji YES (Tak) lub
pozostaw domyślne
ustawienia bez zmian,
wybierając opcję NO (Nie).
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Tabela 16. Powszechne monity i komunikaty o błędach
Limit czasu
w
sekundach

Komunikat

Wyjście
przy
alarmie

Wyjście
przy
wyciszeniu
alarmu

Wyświetlane

Resolution
(Rozdzielczość)

SENSOR
DISCONNECTED
(odłączono czujnik)

Brak

Nie

Tak

Kiedy czujnik został
odłączony od
przewodu
pulsoksymetryczne
go, przewód nie jest
podłączony do
pulsoksymetru lub
w razie uszkodzenia
okablowania.

Tymczasowo przyjmij do
wiadomości ten
komunikat, naciskając
klawisz wyciszenia
alarmów. Podłącz
przewód i czujnik lub
pulsoksymetr, ponownie
podłącz czujnik lub
sprawdź wszystkie
połączenia. Jeżeli nie
pozwoli to rozwiązać
problemu, wymień
przewód i / lub czujnik.

SENSOR TYPE (rodzaj
czujnika)

5

Nie

Nie

Pierwszy komunikat
wyświetlany, kiedy
czujnik został
podłączony do
pulsoksymetru.

Automatyczne zniknięcie
po upłynięciu limitu
czasu.

Tabela 17. Kody błędów EEE
Kod błędu

Komunikat błędu

80

DEFAULTS LOST
(utracono
domyślne
ustawienia)

Utracono bieżące domyślne ustawienia stosowane w momencie
włączenia-zasilania. Urządzenie powróciło do fabrycznych ustawień
fabrycznych. Wykwalifikowany pracownik serwisu może przywrócić
żądane ustawienia domyślne stosowane w momencie włączenia
zasilania stosując się do procedur opisanych w instrukcji serwisowania
pulsoksymetru N-600x.

81

SETTINGS LOST
(utracono
ustawienia)

Utracono bieżące ustawienia (np. limity alarmowe, poziom głośności
sygnału tętna i alarmu, czas trwania wyciszenia alarmu). Urządzenie
wróciło do domyślnych ustawień stosowanych w momencie
włączenia-zasilania. Wyłącz i włącz ponownie pulsoksymetr. Jeżeli
konieczne jest używanie ustawień innych od domyślnych ustawień
stosowanych w momencie włączenia-zasilania, wyłącz i ponownie
włącz pulsoksymetr i jeszcze raz wprowadź żądane ustawienia.

82

CLOCK SETTING
LOST (utracono
ustawienie zegara)

Utracono ustawienia daty i godziny. Ponownie wprowadź datę
i godzinę.

N-600x Boot
Version x.x.x.x
(Wersja x.x.x.x
oprogramowania
rozruchowego
pulsoksymetru
N-600x)

Brak lub uszkodzone oprogramowanie aplikacji. Powiadom
wykwalifikowanego technika serwisu.

515, 518,
534, 535,
569
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Działania korygujące

Naładuj lub wymień akumulator.
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Tabela 17. Kody błędów EEE
Kod błędu

Komunikat błędu

529, 729

BATERIA PRAWIE
ROZŁADOWANA

Działania korygujące
Akumulator uległ kompletnemu rozładowaniu. Pulsoksymetr zostanie
wyłączony za 10 sekund.
Sprawdź, czy przełącznik wyboru napięcia na tylnym panelu został
ustawiony na prawidłowe napięcie.
Podłącz monitor do zasilania sieciowego i włącz go. Zostanie
wyświetlony komunikat ostrzegawczy oraz zostanie wydany sygnał
alarmu dźwiękowego o niskim priorytecie. Dwukrotnie naciśnij przycisk
WYCISZENIA ALARMU zanim będzie można użyć pulsoksymetru do
monitorowania stanu pacjenta.

575

TRENDS LOST
(utracono
tendencje)

Tendencje pulsoksymetru zostały uszkodzone i zostaną usunięte.
Wyłącz, a następnie z powrotem włącz pulsoksymetr.

701-716,
720-724,
732-740,
576-582

POWER SUPPLY
FAILURE (awaria
zasilacza)

Wykryto błąd zasilacza. Pulsoksymetr zostanie wyłączony za 10 sekund.
Sprawdź, czy pulsoksymetr pracuje w określonych warunkach
środowiskowych. Powiadom wykwalifikowanego technika serwisu.

717, 718

BATTERY FAILURE
(błąd akumulatora)

Wykryto stan zwarcia akumulatora lub otwartego akumulatora.
Pulsoksymetr zostanie wyłączony za 10 sekund. Należy wymienić
akumulator. Powiadom wykwalifikowanego technika serwisu.

725-728,
730

REPLACE BATTERY
(wymień
akumulator)

Nie można prawidłowo ładować akumulatora. Pulsoksymetr zostanie
wyłączony za 10 sekund. Należy wymienić akumulator. Powiadom
wykwalifikowanego technika serwisu.

Awaria podstawowego głośnika
OSTRZEŻENIE
Jeżeli Pulsoksymetr OxiMax N-600x zgłasza awarię podstawowego głośnika, żeby
zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, nie wolno używać pulsoksymetru dłużej niż jest
to absolutnie konieczne. Skontaktuj się z działem usług technicznych firmy Nellcor
(1.800.635.5267), z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor lub wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu celem uzyskania pomocy.
Uwaga:
Po wyciszeniu pulsoksymetru, co trzy minuty będzie wydawany sygnał dźwiękowy,
stanowiący przypomnienie o stanie awarii podstawowego głośnika. Pulsoksymetr w takim
stanie wydaje powoli pulsujący sygnał o wysokiej częstotliwości również przy ogłaszaniu
alarmów o niskim, średnim i wysokim priorytecie. Jeżeli pulsoksymetr zgłasza awarię
podstawowego głośnika, zostaje on wyłączony i nie można go ponownie włączyć.
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Żeby uzyskać dostęp do komunikatów o awarii głównego głośnika
Pulsoksymetr może wykryć awarię podstawowego głośnika i wydać powoli
pulsujący sygnał o wysokiej częstotliwości. Zostaje wyświetlony komunikat awarii
podstawowego głośnika.
Rysunek 99. Ekran komunikatu awarii głównego głośnika

1. Naciśnij przycisk pomocy, żeby kontynuować. Zostanie wyświetlony następujący
komunikat:
Rysunek 100. Ekran komunikatu Speaker Failure Help (Pomoc dla awarii głośnika)

2. Naciśnij przycisk Wstecz, żeby ponownie wyświetlić komunikat awarii głośnika.
Nie można usunąć tego komunikatu z ekranu.
3. Naciśnij przycisk wyciszenia alarmu, żeby wyciszyć alarmowy sygnał dźwiękowy.
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Stany prawie i zupełnie rozładowanego akumulatora
Tabela 18. Stany prawie i zupełnie rozładowanego akumulatora

Stan
1

Zupełnie
rozładowany
akumulator

Rozładowany
akumulator

Nie

Nie

AC
Moc
Tak

Działanie
SpO2-normal
Dioda zasilania sieciowego / ładowania
akumulatora-włączona
Dioda LED rozładowanego akumulatora-wyłączona
Komunikat rozładowanego akumulatora (LOW
BATTERY)-wyłączony
Alarm dźwiękowy-nieaktywny
Kod błędu-brak
Skutek naciśnięcia przycisku wyciszenia alarmu-normalny
Wyłączenie-Nie dotyczy

2

Nie

Nie

Nie

SpO2-normal
Dioda zasilania sieciowego / ładowania
akumulatora-wyłączona
Dioda LED rozładowanego akumulatora-wyłączona
Komunikat rozładowanego akumulatora (LOW
BATTERY)-wyłączony
Alarm dźwiękowy-nieaktywny
Kod błędu-brak
Skutek naciśnięcia przycisku wyciszenia alarmu-normalny
Wyłączenie-Nie dotyczy

3

Nie

Tak

Nie

SpO2-normal
Dioda zasilania sieciowego / ładowania
akumulatora-wyłączona
Dioda LED rozładowanego akumulatora-włączona
Komunikat rozładowanego akumulatora (LOW
BATTERY)-włączony
Alarm dźwiękowy- o niskim priorytecie
Kod błędu-zarejestrowany
Pierwsze naciśnięcie powoduje wyciszenie alarmu
dźwiękowego, drugie naciśnięcie powoduje usunięcie
komunikatu rozładowany akumulator, dioda LED pozostaje
zapalone do momentu skorygowania stanu rozładowanego
akumulatora.
Wyłączenie-nadciągające
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Tabela 18. Stany prawie i zupełnie rozładowanego akumulatora

Stan
4

Zupełnie
rozładowany
akumulator

Rozładowany
akumulator

Nie

Tak

AC
Moc
Tak

Działanie
SpO2-normal
Dioda zasilania sieciowego / ładowania
akumulatora-włączona
Dioda LED rozładowanego akumulatora-włączona
Komunikat rozładowanego akumulatora (LOW
BATTERY)-wyłączony
Alarm dźwiękowy-nieaktywny
Kod błędu-zarejestrowany
Skutek naciśnięcia przycisku wyciszenia alarmu-Nie dotyczy
(dioda LED pozostaje włączona)
Wyłączenie-Nie dotyczy

5

Niewykorzystany

6

Tak

Tak

Nie

SpO2-niewyświetlane
Dioda zasilania sieciowego / ładowania
akumulatora-wyłączona
Dioda LED rozładowanego akumulatora-włączona (miga)
Komunikat rozładowanego akumulatora (LOW
BATTERY)-włączony
Alarm dźwiękowy- o wysokim priorytecie
Kod błędu-wyświetlany i zarejestrowany
Skutek naciśnięcia przycisku wyciszenia alarmu-żaden
Wyłączenie-po 10 sekundach

7

Tak

Tak

Tak

SpO2 - wyświetlane.
Dioda LED zasilania sieciowego / ładowania akumulatora —
włączona
Dioda LED rozładowanego akumulatora — włączona (miga)
Komunikat rozładowanego akumulatora (LOW BATTERY) —
włączony
Wskaźniki naładowania akumulatora przedstawia zupełnie
rozładowany akumulator (bez żadnych kresek).
Komunikat ostrzegający w oknie pletyzmografu: UNIT WILL
SHUT DOWN IF AC POWER LOST (urządzenie zostanie
wyłączone w razie utraty zasilania sieciowego)
Alarm dźwiękowy o niskim priorytecie
Kod błędu — zarejestrowany
Skutek naciśnięcia przycisku wyciszenia alarmu — Jedno
naciśnięcie wycisza alarm dźwiękowy Dwukrotne naciśnięcie
przycisku WYCISZENIA alarmu usuwa komunikat
rozładowanego akumulatora, komunikat ostrzegający i
przywraca domyślny ekran (dioda LED dalej miga do
momentu, kiedy stan rozładowanego akumulatora zostanie
zakończony, wskaźnik stopnia naładowania akumulatora
pokazuje postęp ładowania)
Wyłączenie — Nie dotyczy
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Tabela 19. Często występujące problemy i rozwiązania
Problem
Nie ma odpowiedzi na
wciśnięcie przycisku
włączenia / stanu gotowości.

Resolution (Rozdzielczość)
Ustaw przełącznik wyboru napięcia na odpowiednie napięcie.
Bezpiecznik mógł ulec przepaleniu. Powiadom wykwalifikowanego technika serwisu, żeby
sprawdzono i, w razie potrzeby, wymieniono bezpiecznik.
Przy pracy na zasilaniu akumulatorowym możliwe, że wyjęto lub rozładowano akumulator.
Jeżeli akumulator jest rozładowany, naładuj go. Patrz: Monitorowanie zasilania
pulsoksymetru, strona 33. Jeżeli akumulatora nie można naładować, powiadom
pracownika serwisu w celu wymiany akumulatora.

Jeden lub więcej segmentów
wyświetlacza lub wskaźników
nie zostaje wyświetlonych w
trakcie samo-testu (POST).

Nie wolno korzystać z pulsoksymetru N-600x; skontaktuj się z wykwalifikowanym
personelem serwisowym lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor.

Pulsoksymetr działa na
zasilaniu akumulatorowym,
chociaż został podłączony do
sieciowego źródła zasilania.

Ustaw przełącznik wyboru napięcia na odpowiednie napięcie.

Wskaźnik wyszukiwania tętna
jest wyświetlany przez okres
dłuższy niż 10 sekund (przed
jakimikolwiek pomiarami).

Sprawdź Instrukcję obsługi czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™, żeby potwierdzić jego
odpowiednie używanie i zakładanie. Sprawdź połączenia czujnika i przewodu
pulsoksymetrycznego. Sprawdź czujnik OxiMax na innym pacjencie i / lub wypróbuj inny
czujnik OxiMax lub przewód pulsoksymetryczny.

Sprawdzić, czy prawidłowo podłączono przewód zasilania do pulsoksymetru.
Sprawdzić, czy inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu sieciowego są
zasilane.

Perfuzja może być zbyt niska, żeby pulsoksymetr wyczuł puls. Sprawdź pacjenta. Sprawdź
urządzenie na innej osobie. Zmień miejsce nałożenia czujnika pulsoksymetrycznego
OxiMax. Spróbuj użyć innego typu czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax.
Zakłócenia mogą uniemożliwiać pulsoksymetrowi śledzenie pulsu. W miarę możliwości
należy sprawić, żeby pacjent jak najmniej się poruszał. Sprawdź czy czujnik został
prawidłowo nałożony, czy się nie porusza i w razie potrzeby go wymień. Zmień miejsce
nałożenia czujnika. Zakłócenia elektromagnetyczne mogą uniemożliwiać pulsoksymetrowi
śledzenie pulsu. Usuń źródło zakłóceń i /lub spróbuj ustabilizować środowisko.
Użyj czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax, w większym zakresie tolerującego ruchy
pacjenta; np. adhezyjnego czujnika OxiMax.
Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax może być zbyt ciasno nałożony, może występować
nadmierne oświetlenie otoczenia lub czujnik może znajdować się na kończynie z
nałożonym mankietem do pomiaru ciśnienia tętniczego, cewnikiem tętniczym lub
dojściem naczyniowym. Zmień pozycję czujnika w razie potrzeby.
Wskaźnik wyszukiwania tętna
zostaje zapalony po
dokonaniu pomyślnych
pomiarów.

Sprawdź stan pacjenta.
Perfuzja może być zbyt niska, żeby pulsoksymetr wyczuł puls. Sprawdź pulsoksymetr na
innym pacjencie. Zmień miejsce nałożenia czujnika OxiMax i / lub wypróbuj innego typu
czujnik pulsoksymetryczny OxiMax.
Zakłócenia mogą uniemożliwiać pulsoksymetrowi śledzenie pulsu. Sprawdź czy czujnik
OxiMax został prawidłowo nałożony, czy się nie porusza i w razie potrzeby go wymień.
Zmień miejsce nałożenia czujnika. Użyj czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax, w
większym zakresie tolerującego ruchy pacjenta; np. adhezyjnego czujnika OxiMax.
Zakłócenia elektromagnetyczne mogą uniemożliwiać pulsoksymetrowi śledzenie pulsu.
Usuń źródło zakłóceń i / lub spróbuj ustabilizować środowisko.
Czujnik pulsoksymetryczny OxiMax może być zbyt ciasno nałożony, może występować
nadmierne oświetlenie otoczenia lub czujnik może znajdować się na kończynie z
nałożonym mankietem do pomiaru ciśnienia tętniczego, cewnikiem tętniczym lub
dojściem naczyniowym. Zmień pozycję czujnika w razie potrzeby.
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Tabela 19. Często występujące problemy i rozwiązania
Problem
Error Code (Kod błędu):
Zostaje wyświetlony kod
błędu „EEE XXX”, po którym
prezentowana jest liczba.

Resolution (Rozdzielczość)
Naciśnij przycisk włączenia / stanu gotowości i pozwól na zupełne wyłączenie
pulsoksymetru. Następnie naciśnij ten przycisk ponownie, żeby włączyć urządzenie. 

Jeżeli kod błędu się utrzymuje, zapisz jego numer i przekaż tę informację
wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu lub lokalnemu przedstawicielowi firmy
Nellcor.
Kod błędu „EEE 529 lub 729“ jest wyświetlany, kiedy akumulator zostanie rozładowany do
krytycznie niskiego poziomu. 

Sprawdź, czy przełącznik wyboru napięcia na tylnym panelu został ustawiony na<Default
Para Font>prawidłowe napięcie miejsca używania urządzenia.
Naciśnij przycisk włączenia / stanu gotowości i pozwól na zupełne wyłączenie
pulsoksymetru. Odczekaj 10 minut, żeby trochę naładować akumulator po czym
ponownie włącz pulsoksymetr. 

Jeżeli kod błędu nadal występuje, wyłącz urządzenie i pozwól na dalsze ładowanie. Jeżeli
pulsoksymetr był ładowany przez 30 minut, a ten kod błędu dalej występuje, należy
skontaktować się z działem służb technicznych (Technical Services Department) firmy
Nellcor (tel. 1.800.635.5267) albo miejscowym przedstawicielem firmy.

Uzyskiwanie pomocy technicznej
W celu uzyskania informacji oraz pomocy technicznej lub w celu zamówienia części
albo instrukcji serwisowania pulsoksymetru N-600x należy skontaktować się z działem
pomocy technicznej firmy Nellcor, 1.800.635.5267, lub z lokalnym przedstawicielem
firmy Nellcor. Instrukcja serwisowania pulsoksymetru N-600x zawiera schematy
blokowe, diagramy oraz spis części niezbędnych wykwalifikowanemu personelowi
przy przeprowadzaniu czynności serwisowych pulsoksymetru.
Przy kontaktowaniu się z Wydziałem usług technicznych firmy Nellcor, 1.800.635.5267
lub z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor, może zostać zadane pytanie o numer
wersji oprogramowania wewnętrznego pulsoksymetru i o numer seryjny
pulsoksymetru.
Wersja oprogramowania jest wyświetlana na wyświetlaczu pulsoksymetru po
każdym pomyślnym zakończeniu samotestu. Numer ten należy zapisać i mieć
pod ręką, przy każdej prośbie dotyczącej pomocy technicznej.

Zwrot pulsoksymetru
W celu uzyskania informacji transportowych w tym dla otrzymania numeru
autoryzacji zwracanych dóbr (ang. Returned Goods Authorization — RGA) należy
skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Nellcor, 1.800.635.5267 lub
z lokalnym przedstawicielem firmy Nellcor. O ile Wydział usług technicznych firmy
Nellcor nie wyda innych poleceń, nie trzeba zwracać czujnika lub pozostałych
akcesoriów razem z pulsoksymetrem. Zapakuj pulsoksymetr w oryginalny karton
transportowy. Jeżeli oryginalny karton nie jest dostępny, należy użyć odpowiedniego
kartonu z właściwym materiałem pakowania, który ochroni pulsoksymetr w trakcie
transportu.
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Dokonaj zwrotu pulsoksymetru dowolną metodą transportową zapewniającą
dowód dostawy.
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9 Konserwacja urządzenia
Przegląd
Niniejszy rozdział zawiera czynności wymagane do konserwacji, Pulsoksymetr
OxiMax N-600x™. Przy utylizacji lub recyklingu pulsoksymetru i jego akcesoriów
należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Nie wolno spryskiwać, polewać lub wylewać płynów na Pulsoksymetr OxiMax N-600x,
jego akcesoria, złącza, przełączniki lub otwory w obudowie.

Do czyszczenia powierzchni i dezynfekcji pulsoksymetru należy stosować procedury
obowiązujące w danej instytucji albo poniższe zalecane czynności:
• Czyszczenie powierzchni — użyj miękkiej ściereczki zwilżonej dostępnym w handlu
nieściernym środkiem myjącym lub 70 % wodnym roztworem alkoholu i delikatnie
przecieraj powierzchnie pulsoksymetru.

• Dezynfekcja — użyj miękkiej ściereczki zwilżonej 10% wodnym roztworem wybielacza
chlorowego i delikatnie przecieraj powierzchnie pulsoksymetru.

Przed próbą oczyszczenia czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax™ należy przeczytać
Instrukcję obsługi dołączoną do czujnika. Każdy moel czujnika posiada inne, swoiste
instrukcje czyszczenia. Należy stosować się do procedur czyszczenia oraz dezynfekcji
czujnika OxiMax wymienionych w instrukcji stosowania konkretnego czujnika.

Okresowe kontrole bezpieczeństwa
Następujące kontrole należy wykonywać co 24 miesiące.
• Sprawdź sprzęt pod kątem uszkodzeń mechanicznych i funkcjonalnych lub zużycia.
• Sprawdź etykiety dotyczące bezpieczeństwa pod kątem czytelności. Jeżeli etykiety są
uszkodzone lub nieczytelne, skontaktuj się z działem służb technicznych firmy Nellcor
(1.800.635.5267).

• Sprawdź bezpiecznik wewnętrzny (F3) pod kątem prawidłowości parametrów.
• Sprawdź, czy wszystkie klawisze interfejsu, kable i akcesoria działają prawidłowo.
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Serwis
OSTRZEŻENIE
Wyłącznie wykwalifikowany personel ma prawo do zdejmowania pokrywy
pulsoksymetru. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które wymagałyby obsługi
przez użytkownika.

• Urządzenie Pulsoksymetr OxiMax N-600x nie wymaga kalibracji.
• Wymianę akumulatora należy zlecać wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu
przynajmniej raz na 24 miesiące.
Jeżeli konieczne jest oddanie urządzenia do serwisu, należy skontaktować się z działem
usług technicznych firmy Nellcor (1.800.635.5267), z lokalnym przedstawicielem firmy
Nellcor lub wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Patrz: Uzyskiwanie pomocy
technicznej, strona 128.
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10 Teoretyczne podstawy działania
Informacje wstępne
W tym rozdziale przedstawiono teoretyczne podstawy działania urządzenia
Pulsoksymetr OxiMax N-600x™.

Zrosumienie podstaw pulsoksymetrii
Podstawy teoretyczne
Pulsoksymetr Pulsoksymetr OxiMax N-600x wykorzystuje pulsoksymetrię do
pomiarów funkcjonalnego nasycenia krwi tlenem. Pulsoksymetria działa na zasadzie
nałożenia czujnika OxiMax™ na tętniące tętnicze łożysko naczyniowe, takie jak palec
u ręki lub u nogi. Ten czujnik zawiera dualne źródło światła oraz fotodetektor.
Kości, tkanki, pigmentacja oraz naczynia żylne zazwyczaj z czasem absorbują stałą
ilość światła. Łożysko tętnicze tętni oraz aborbuje zmienne ilości światła w trakcie
różnych faz tętnienia. Stosunek światła pochłoniętego jest przeliczany na pomiar
funkcjonalnego nasycenia krwi tlenem - saturacji (SpO2).
Warunki otoczenia, stosowanie czujnika i warunki zależne od pacjenta mogą mieć
wpływ na zdolność pulsoksymetru do dokładnego pomiaru SpO2. Odniesienie
Rozważania wydajności, strona 109.
Pulsoksymetria opiera się na dwóch zasadach: oksyhemoglobina oraz
dezoksyhemoglobina różnią się stopniem pochłaniania światła czerwonego
i podczerwonego (spektrofotometria) oraz objętość krwi tętniczej w tkance
(a tym samym stopień pochłaniania światła przez krew) zmienia się w trakcie
faz tętnienia (pletyzmografia). Pulsoksymetr określa SpO2 przez wpuszczenie
czerwonego i podczerwonego światła w tętnicze łożysko naczyniowe, a następnie
obliczenie zmian w absorpcji światła w trakcie cyklu tętnienia. Czerwone i
podczerwone diody LED o niskim napięciu zlokalizowane w czujniku są źródłami
światła; dioda fotonowa jest fotodetektorem.
Ponieważ oksyhemoglobina i dezoksyhemoglobina różnią się poziomem
pochłaniania światła, ilość światła czerwonego i podczerwonego pochłonięta
przez krew związana jest z saturacją krwi.
W celu określenia saturacji tętniczej hemoglobiny, pulsoksymetr wykorzystuje
pulsacyjny (tętniący) charakter przepływu krwi tętniczej. W trakcie skurczu łożysko
naczyniowe wypełniane jest gwałtownie nową porcją krwi tętniczej co powoduje
zwiększenie objętości krwi oraz absorpcji światła. W trakcie rozkurczu objętość krwi
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oraz absorpcja światła osiągają najniższe wartości. Pulsoksymetr opiera pomiary
SpO2 na różnicy pomiędzy aborpcją maksymalną i minimalną (pomiar przy skurczu
i rozkurczu serca). W ten sposób pulsoksymetr skupia się na aborpcji światła przez
tętniącą krew tętniczą, co eliminuje wpływ nietętniących elementów absorbujących
takich jak tkanki, kości czy krew żylna.

Kalibracja automatyczna
Dlatego, że absorpcja światła przez hemoglobinę zależy od długości fali oraz dlatego,
że średnia długość fali diod LED ulega zmianom, pulsoksymetr musi posiadać
informacje o średniej długości fali czerwonej diody LED czujnika
pulsoksymetrycznego OxiMax, żeby mógł dokładnie mierzyć SpO2.
W trakcie monitorowania, oprogramowanie pulsoksymetru wybiera współczynniki
odpowiednie dla długości fali poszczególnych czerwonych diod LED czujnika;
współczynniki te są następnie używane do określenia SpO2.
Ponadto w celu skompensowania różnic w grubości tkanek, natężenie światła diod
LED czujnika zostaje automatycznie wyregulowane.
Uwaga:
W trakcie niektórych funkcji automatycznej kalibracji Pulsoksymetr OxiMax N-600x może na
krótko wyświetlić płaską linię w widoku pletyzmografu. Jest to najzupełniej normalne i nie
wymaga działań ze strony użytkownika.

Saturacja funkcjonalna a frakcyjna
Pulsoksymetr mierzy saturację funkcjonalną - ilość utlenowanej hemoglobiny
wyrażoną jako procent hemoglobiny, która może transportować tlen. Nie wykrywa
on znacznych ilości nieprawidłowejhemoglobiny takiej jak karboksyhemoglobina
czy methemoglobina. Natomiast hemoksymetry, takie jak IL482 raportują saturację
frakcyjną - ilość utlenowanej hemoglobiny wyrażoną jako procent całej zmierzonej
hemoglobiny, w tym zmierzonej hemoglobiny nieprawidłowej. W celu porównania
wyników pomiarów saturacji funkcjonalnej z wynikami pochodzącymi z aparatu
mierzącego saturację frakcyjną, należy przeliczyć wynik pomiaru frakcyjnego w
następujący sposób:
Rysunek 101. Równanie konwersji saturakcji frakcyjnej

Saturacja zmierzona a wyliczona
Kiedy saturacja jest wyliczana z ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi (pO2), wyliczona
wartość może różnić się od wyniku pomiaru SpO2 uzyskanego z pulsoksymetru.
Powodem jest fakt, iż wyliczona saturacja nie została odpowiednio skorygowana
w celu uwzględnienia wpływu zmiennych takich jak pH, temperatura, ciśnienie
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parcjalne dwutlenku węgla (pCO2), stężenie 2,3--dwufosfoglicerynianu,
przesuwających związek pomiędzy pO2 i SpO2.
Rysunek 102. Krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny

Cechy charakterystyczne pulsoksymetru
SatSeconds™ Funkcja zarządzania alarmami
Pulsoksymetr monitoruje wysycenie hemoglobiny we krwi tlenem. Przy tradycyjnym
zarządzaniu alarmami, dla monitorowania SpO2 ustawiany jest dolny i górny limit
alarmowy. Kiedy poziom saturacji SpO2 waha się w pobliżu limitu alarmowego, przy
każdym naruszeniu limitu zostaje uaktywniony alarm dźwiękowy. Funkcja SatSeconds
monitoruje stopień i czas trwania desaturacji i przedstawia go pod postacią indeksu
ciężkości desaturacji. W związku z tym funkcja SatSeconds pozwala odróżnić klinicznie
istotne zdarzenia od pomniejszych i krótkich naruszeń limitu alarmowego SpO2,
które skutkują fałszywymi alarmami.
należy ustawić dolny i górny limit alarmowy za pomocą tradycyjnych metod
zarządzania alarmami. Następnie należy użyć funkcji zarządzania alarmami
SatSeconds celem opóźnienia alarmu dźwiękowego na określony czas, nawet jeżeli
wartość SpO2 jest niższa od wybranego dolnego limitu alarmowego. Informacje
dotyczące zarządzania alarmami SatSeconds zawiera paragraf Używanie funkcji
zarządzania alarmami SatSeconds™, strona 67.

Funkcja zarządzania alarmami opóźnienia częstości tętna
Pulsoksymetr monitoruje również częstość tętna przez ustalenie liczby krzywych
pletyzmograficznych w czasie. Przy tradycyjnym zarządzaniu alarmami, dla
monitorowania częstości tętna ustawiany jest dolny i górny limit alarmowy. Kiedy
częstość tętna waha się w pobliżu limitu alarmowego, przy każdym naruszeniu limitu
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zostaje uaktywniony alarm dźwiękowy. Funkcja opóźnienia częstości tętna pozwala
ustawić okres naruszania progu przed aktywacją alarmu częstości tętna. W związku
z tym funkcja opóźnienia częstości tętna pozwala odróżnić klinicznie istotne
zdarzenia od pomniejszych i krótkich naruszeń limitu alarmowego, które skutkują
fałszywymi alarmami.
Żeby używać funkcji opóźnienia częstości tętna, należy tradycyjnie ustawić dolny i
górny limit alarmowy częstości tętna funkcji zarządzania alarmami. Następnie należy
użyć funkcji Pulse Rate Delay (Opóźnienie częstości tętna). Limit opóźnienia częstości
tętna kontroluje czas, przez który poziom częstości tętna przekracza dowolny limit
zanim zostanie wydany alarm dźwiękowy. Informacje dotyczące zarządzania
alarmami częstości tętna zawiera paragraf Używanie funkcji zarządzania alarmami
opóźnienia częstości tętna, strona 66.

Funkcja Alarm OxiMax SPD™
Metoda Alarm OxiMax SPD™ (SPD) wykrywania wzorów desaturacji u osób
dorosłych to funkcja oprogramowania urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x,
która wykrywa powtarzalne występowanie desaturacji, po której występuje
resaturacja. Te wzorce wskazują na powtarzające się redukcje przepływu powietrza
przez górne drogi oddechowe i do płuc. Po włączeniu funkcji SPD domyślna wartość
parametru SatSeconds zostaje ustawiona na 100. Należy ustawić dolny i górny limit
alarmowy SpO2 za pomocą tradycyjnych metod zarządzania alarmami. Ustaw rodzaj
alarmu na tylko wizualny lub dźwiękowy i wizualny. Domyślne ustawienie wartości
jeden (1) to największa czułość desaturacji. Można wybrać jeden z trzech poziomów
czułości alarmów: 1 (najwyższa czułość), 2 (średnia czułość) lub 3 (najniższa czułość),
gdzie wartość 1 skutkuje większą liczbą alarmów, a wartość 3 skutkuje mniejszą
liczbą alarmów; wartość OFF (wył.) pozwala wyłączyć tę funkcję. Wartość czułośći
alarmów jest wyświetlana bezpośrednio pod ikoną trójkąta SPD. Informacje
dotyczące wykrywania wzorców desaturacji zawiera paragraf Używanie funkcji Alarm
OxiMax SPD™, strona 63.

Technologia czujników pulsoksymetrycznych OxiMax™
Należy używać czujników pulsoksymetrycznych OxiMax™, które są specjalnie
przeznaczone do stosowania razem z pulsoksymetrem. Czujniki pulsoksymetryczne
OxiMax można rozpoznać po ciemno-niebieskim i / lub białym kolorze wtyczki.
Wszystkie czujniki OxiMax zawierają kość pamięci przenoszącą informacje o czujniku,
które wymagane są przez pulsoksymetr do prawidłowego działania, w tym dane
kalibracyjne czujnika, rodzaj modelu, kody rozwiązywania problemów oraz dane
wykrywania błędów
Ta unikatowa architektura pulsoksymetryczna pozwoliła wprowadzić kilka nowych
funkcji. Kiedy czujnik pulsoksymetryczny OxiMax zostaje podłączony do
pulsoksymetru Pulsoksymetr OxiMax N-600x, pulsoksymetr najpierw odczyta
informacje z kości pamięci czujnika OxiMax, sprawdzi je, żeby upewnić się czy
nie wystąpiły błędy, a następnie wczyta dane z czujnika przed rozpoczęciem
monitorowania nowych informacji. Kiedy pulsoksymetr odczytuje informacje z
czujnika, na jego wyświetlaczu miga numer modelu czujnika. Ten proces może
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potrwać kilka sekund. Po zakończeniu odczytu przestaje migać numer modelu
czujnika i zostaje rozpoczęte monitorowanie. Numer modelu czujnika znika, kiedy
pulsoksymetr rozpocznie śledzenie SpO2 i częstości tętna pacjenta.
Pulsoksymetry z technologią OxiMax, w tym pulsoksymetr Pulsoksymetr OxiMax N-600x,
do wyliczania poziomu SpO2 pacjenta używają danych kalibracyjnych zawartych w
czujniku pulsoksymetrycznym OxiMax. Dzięki kalibracji czujnika można ulepszyć
dokładność wielu czujników ponieważ współczynniki kalibracji można dostosować
do każdego używanego czujnika pulsoksymetrycznego OxiMax. Konkretne i dokładne
informacje dotyczące pulsoksymetru z różnymi czujnikami pulsoksymetrycznymi
OxiMax firmy Nellcor zawiera karta dokładności dołączona do pulsoksymetru.
Pulsoksymetr Pulsoksymetr OxiMax N-600x korzysta z informacji umieszczonych w
czujniku pulsoksymetrycznym OxiMax, dopasowując komunikaty, żeby jeszcze lepiej
pomagać klinicystom w rozwiązywaniu problemów z klientem lub danymi. Czujnik
automatycznie identyfikuje rodzaj czujnika po jego podłączeniu do pulsoksymetru.
Pulsoksymetr ustala rodzaj czujnika i zaleca miejsce monitorowania dla każdego modelu.

Urządzenia kontrolne oraz symulatory pacjenta
Niektóre modele dostępnych w handlu najwyższej jakości urządzeń kontrolnych oraz
symulatorów pacjenta mogą być używane do weryfikacji prawidłowego działania
czujników i przewodów pulsoksymetrycznych oraz pulsoksymetrów OxiMax. W celu
uzyskania procedur postępowania, dotyczących używanego modelu urządzenia
kontrolnego, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi odpowiedniego urządzenia.
Chociaż takie urządzenia mogą być przydatne do celu weryfikacji działania czujnika i
przewodów pulsoksymetrycznych oraz pulsoksymetru, nie są one w stanie podać
danych wymaganych do prawidłowej oceny dokładności pomiarów SpO2 systemu.
Kompletna ocena dokładności pomiarów SpO2 wymaga, przynajmniej, uwzględnienia
charakterystyk długości fali czujnika oraz odtworzenie złożonej interakcji optycznej
pomiędzy czujnikiem i tkankami pacjenta. Dokładność pomiaru SpO2 można ocenić in
vivo wyłącznie przez porównanie odczytów pulsoksymetrycznych z pomiarami SpO2
uzyskanymi z jednocześnie pobranej krwi tętniczej, wykonanymi za pomocą
laboratoryjnego CO-oksymetru.
Wiele urządzeń kontrolnych i symulatorów pacjenta zostało zaprojektowanych w
sposób umożliwiający połączenie z oczekiwanymi krzywymi kalibracji pulsoksymetru
i mogą być odpowiednie do stosowania z pulsoksymetrami i / lub czujnikami firmy
Nellcor. Jednakże nie wszystkie takie urządzenia są dostosowane do pracy z cyfrowym
systemem kalibracji OxiMax firmy Nellcor. Chociaż nie wpływa to na wykorzystywanie
symulatora do weryfikacji pracy systemu, wyświetlane wartości SpO2 mogą się różnić
od ustawień urządzenia kontrolnego. W przypadku prawidłowo pracującego
pulsoksymetru, ta różnica będzie odtwarzalna w czasie oraz przy różnych pulsoksymetrach
i będzie zawierać się w obrębie parametrów technicznych wydajności urządzenia
kontrolnego.
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11 Specyfikacje produktu
Informacje wstępne
Ten rozdział zawiera specyfikacje fizyczne i operacyjne urządzenia Pulsoksymetr
OxiMax N-600x™. Przed instalacją pulsoksymetru należy sprawdzić, czy spełniono
wszystkie wymagania produktu.

Charakterystyki fizyczne
Ciężar

5,8 funta (2,6 kg)

Wymiary

8,4 cm x 26,4 cm x 17,3 cm

Wymagania dotyczące elektryczności
Zasilanie
Pobór mocy

dla napięcia 100-120 V~ (nominalnie 120 V~) lub 
220 do 240 V~ (nominalnie 230 V~), 
30 VA

Częstotliwość wejściowa

50/60 Hz

Bezpieczniki

topikowe-zwłoczne 0,5 A, 250 V, IEC (5 x 20 mm)
Liczba: 2 zewnętrzne

Akumulator
Uwaga:
Nowy i zupełnie naładowany akumulator zapewnia pracę urządzenia przez ok. 7 godzin przy
braku alarmów, drukowania szeregowego, wysyłania analogowego, wzywania pielęgniarki
oraz bez podświetlenia przy stosowaniu symulatora pulsu ustawionego na 200 bpm,
modulacji wysoko-świetlnej i niskoświetlnej.
Rodzaj

Kwasowo-ołowiowe

Napięcie

6 V=

Ładowanie

8 godzin przy wyłączonym pulsoksymetrze
12 godzin przy włączonym pulsoksymetrze
Cztery miesiące, jeżeli pulsoksymetr pracuje na zasilaniu
nowym, zupełnie naładowanym akumulatorem
Po czterech miesiącach przechowywania urządzenie
posiada 33% podanego czasu pracy na akumulatorze

Zgodność z normami
Instrukcja obsługi
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Prąd znamionowy przekaźnika wzywania pielęgniarki
Maksymalne napięcie wejściowe

30 V~ lub V= (biegunowość bez znaczenia)

Natężenie obciążenia

120 mA stale (szczytowo 300 mA przy 100 ms)

Minimalny opór

26,5 omów do 50,5 omów (typowo 40,5 oma)
podczas alarmów

Uziemienie

Uziemienie izolowane

Izolacja elektryczna

1500 V

Warunki środowiskowe
Praca
Temperatura

5 ºC do 40 ºC

Wysokość

-390 m do 3.012 m

Ciśnienie atmosferyczne

70 kPa do 106 kPa
(20,6 cali Hg do 31,3 cali Hg)

Wilgotność względna

15% do 95% bez skraplania

Transport i przechowywanie
Nie w pojemniku transportowym W pojemniku transportowym
Temperatura

-20 ºC do 60 ºC

-20 ºC do 70 ºC

Wysokość

-390 m do 5 574 m

-390 m do 5.574 m

Ciśnienie atmosferyczne 50 kPa do 106 kPa

50 kPa do 106 kPa

Wilgotność względna

15% do 95% bez skraplania

15% do 95% bez skraplania

Specyfikacje dotyczące wydajności
Zakres pomiarowy
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Przedział saturacji SpO2

1% do 100%

Częstość tętna

20 uderzeń serca na minutę (bpm) do 250 bpm

Zakres perfuzji

0,03% do 20%
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OxiMax™ Czujniki pulsoksymetryczne
Dokładność czujników pulsoksymetrycznych
Tabela 20. Dokładność określania nasycenia krwi tlenem (saturacji)1
Przedział LoSAT™
60% do 80%

Typ modelu czujnika

Standardowe przedziały saturacji
70% do 100%

MAX-A, MAX-AL

± 3,0 procent

± 2,0 procent

2

MAX-N
(pacjent dorosły i
noworodek)

± 3,0 procent

± 2,0 procent

MAX-P, MAX-I, MAX-FAST

± 3,0 procent

± 2,0 procent

Softcare™ SC-A, -PR, NEO3

N/D

± 2,0 procent

MAX-R

N/D

± 3,5 procent

N/D

± 2,0 procent

Niska perfuzja

4

Częstość tętna
Zakres standardowy
Niska perfuzja

4

20 do 250 BPM

± 3,0 procent

20 do 250 BPM

± 3,0 procent

1

Pacjenci wykorzystani do potwierdzenia dokładności pomiarów SpO2 byli zdrowi i pochodzili z populacji lokalnej. Przebadano mężczyzn i
kobiety, o różnym stopniu pigmentacji skóry, w wieku od 18 do 50 lat. Parametry dokładności zostały oparte o kontrolowane badania wpływu
niedotlenienia przeprowadzone u zdrowych, niepalących dorosłych ochotników w określonym zakresie saturacji SpO2. Odczyty SpO2
wyświetlane przez pulsoksymetr były następnie porównywane z wartościami SaO2 pobranych próbek krwi zmierzonymi metodą
hemoksymetrii Dokładność wyrażono jako ±1 SD (odchylenie standardowe). Pomiary pulsoksymetryczne podlegają prawom rozkładu
statystycznego; około dwie trzecie pomiarów pulsoksymetrycznych może zawierać się w tym przedziale dokładności (ARMS). Ponieważ
rozproszenie i błąd systematyczny porównań pulsoksymetrycznych SpO2 i SaO2 krwi na ogół wzrastają przy spadku saturacji, a specyfikacje
dokładności wylicza się z danych z podanego zakresu, można uzyskiwać różne wartości dokładności przy opisywaniu częściowo zachodzących
na siebie zakresów.
2
Funkcjonalność kliniczną MAX-N wykazano na populacji hospitalizowanych noworodków. Odnotowana dokładność SpO2 wyniosła 2,5% w
badaniu 42 pacjentów w wieku od 1 dnia do dnia 23, ciężarze ciała od 750 do 4.100 gramów. Dokonano 63 obserwacji w przedziale od 85% do
99% SaO2.
3
Funkcjonalność kliniczną wykazano na populacji hospitalizowanych noworodków. Odnotowana dokładność SpO2 wyniosła 3,0% w badaniu 57
pacjentów w wieku od 24 do 40 tygodnia, ciężarze ciała od 710 do 5 000 gramów. Dokonano 185 obserwacji w przedziale od 63% do 99% SaO2.
4
Parametry techniczne odnoszą się do wydajności pulsoksymetru N-600x. Dokładność odczytu przy słabej perfuzji (wykrywana amplituda
modulacji tętna IR 0,03% - 1,5%) została zatwierdzona za pomocą sygnałów dostarczanych przez symulator pacjenta. Wartości SpO2 i częstości
tętna były zróżnicowane podczas zakresu monitorowania w zakresie stanów słabych sygnałów i porównane ze znaną, rzeczywistą saturacją i
częstością tętna sygnałów wejściowych.

Uwaga:
W celu uzyskania pełnej listy dokładności SpO2 w zakresie pełnej dostępnej oferty czujników
pulsoksymetrycznych OxiMax™ prosimy o kontakt pod numerem telefonu 1.800.635.5267.
Rozchodzenie się mocy czujnika
Rozchodzenie dla czujników
OxiMax MAX-A, -AL, -I, -N, -P, -R

pulsoksymetrycznych
52,5 mW

OxiMax Durasensor™ DS-100A

52,5 mW

OxiMax OxiCliq™ A, I, N, P

52,5 mW

OxiMax Dura-Y™ D-YS

52,5 mW

OxiMax Max-Fast™

52,5 mW

OxiMax Softcare™ SC-A, -NEO, -PR

52,5 mW

Instrukcja obsługi
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Przedział operacyjny czujników pulsoksymetrycznych OxiMax
Długość fali czerwonego światła

Około 660 nm

Długość fali światła podczerwonego

Około 900 nm

Moc wyjścia optycznego

Mniej niż 15 mW

Zgodność produktu
Zgodność produktu z normami
ISO 9919:2005
EN ISO 9919: 2005

Normy bezpieczeństwa dla produktu
IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 +A2: 1995 
EN 60601-1: 1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996
UL 60601-1 1. wydanie 
CSA C22.2 No. 601.1 M90
Typ ochrony

Klasa I (zasilanie wewnętrzne)

Tryb działania

ciągły

Penetracja cieczy

IPX1

Stopień bezpieczeństwaTermometr nie może być stosowany w obecności
łatwopalnych gazowych środków znieczulających.

Normy zgodności elektromagnetycznej (EMC)
IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004 
EN 60601-1-2: 2001 + A1: 2006

Deklaracja producenta
Informacje podstawowe
OSTRZEŻENIE
Użycie akcesoriów, czujników OxiMax i przewodów innych niż niniejszym określone
może skutkować zwiększeniem emisji i zmniejszeniem dokładności odczytów
pulsoksymetru Pulsoksymetr OxiMax N-600x.

Pulsoksymetr OxiMax N-600x nadaje się do użytku w określonych warunkach
elektromagnetycznych otoczenia i tylko na zlecenie lekarza. Urządzenie może być
używane tylko zgodnie z warunkami elektromagnetycznymi opisanymi w tym
rozdziale.
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Zgodność elektromagnetyczna (EMC)
Emisja elektromagnetyczna
Tabela 21. Emisja elektromagnetyczna
Test emisji
Emisja RF

Zgodność

Wytyczne dotyczące warunków
elektromagnetycznych otoczenia

CISPR 11: 2004

Grupa 1
Klasa B

Pulsoksymetr nadaje się do użytku we
wszystkich zakładach.

Emisja harmonicznych

Klasa A

Pulsoksymetr nadaje się do użytku we
wszystkich zakładach.

Zgodny

Pulsoksymetr nadaje się do użytku we
wszystkich zakładach.

IEC 61000-3-2: 2005
Wahania napięcia /
emisje migotania
IEC 61000-3-3: 2005

Odporność elektromagnetyczna
Uwaga:
Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji. Na rozchodzenie się
promieniowania elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie go przez
budynki, przedmioty i ludzi.
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Tabela 22. Testy odporności elektromagnetycznej

Test odporności
Wyładowanie
elektrostatyczne
(ESD)

IEC 60601-1-2
Poziom testu

Poziom
zgodności

±6 kV dotyk

±6 kV dotyk

±8 kV powietrze

±8 kV powietrze

Krótkie zwarcia /
impulsy elektryczne

±2 kV dla linii
zasilającej

±2 kV dla linii
zasilającej

IEC 61000-4-4: 1995
+ A1: 2000 +A2: 2001

±1 kV dla linii
wejściowej /
wyjściowej

±1 kV dla linii
wejściowej /
wyjściowej

Udar

±1 kV tryb
różnicowy

±1 kV tryb
różnicowy

±2 kV tryb
wspólny

±2 kV tryb
wspólny

<5% UT

<5% UT

(>95% zanik UT)
dla 0,5 cyklu

(>95% zanik UT)
dla 0,5 cyklu

40% UT

40% UT

(60% zanik UT)
dla 5 cykli

(60% zanik UT)
dla 5 cykli

70% UT

70% UT

(30% zanik UT)
dla 25 cykli

(30% zanik UT)
dla 25 cykli

<5% UT

<5% UT

(95% zanik UT)
dla 5 sekund

(95% zanik UT)
dla 5 sekund

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2: 2001

IEC 61000-4-5: 2005

Zaniki, zwarcia i
wahania napięcia
linii zasilającej
IEC 61000-4-11: 2004

Pole magnetyczne o
częstotliwości prądu
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8: 2001
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Wytyczne dotyczące
warunków
elektromagnetycznych
otoczenia
Posadzka powinna być
wykonana z drewna, betonu
lub płytek ceramicznych.
Jeśli podłogi są pokryte
materiałem syntetycznym,
wilgotność względna
powinna wynosić
przynajmniej 30%.
Jakość zasilania powinna
być typowa dla środowiska
komercyjnego i / lub
szpitalnego.

Jakość zasilania powinna
być typowa dla środowiska
komercyjnego i / lub
szpitalnego.
Jakość zasilania powinna
być typowa dla środowiska
komercyjnego i / lub
szpitalnego.
Jeśli użytkownik wymaga
ciągłości działania
pulsoksymetru podczas
przerw w zasilaniu
sieciowym, zaleca się
zasilanie przy użyciu
zasilacza awaryjnego (UPS)
lub akumulatora.
Uwaga: parametr UT to
napięcie sieci elektrycznej
przed zastosowaniem
poziomu testowego.
W razie wystąpienia
zakłóceń obrazu konieczne
może być umieszczenie
pulsoksymetru w większej
odległości od źródeł pól
magnetycznych o
częstotliwości prądu lub
zamontowanie ekranu
magnetycznego. W
zamierzonym miejscu
instalacji urządzenia należy
zmierzyć pole magnetyczne
o częstotliwości prądu, aby
upewnić się, że jest ono
wystarczająco małe.
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Tabela 23. Zalecana odległość oddzielenia

Test odporności

IEC 60601-1-2
Poziom testu

Poziom zgodności

Wytyczne
dotyczące
warunków
elektromagnetyczn
ych otoczenia
Równanie dla
zalecanej
odległości
rozdzielenia

Częstotliwość
nadajnika
Przewodzone
częstotliwości radiowe
IEC 
61000-4-6: 2006

3 Vrms
150 kHz
80 MHz

3 Vrms

odległość = 1,2

Promieniowanie częst.
radiowych
IEC 61000-4-3: 2006

3 V/m
80 MHz 
800 MHz

3 V/m

odległość = 1,2

3 V/m
800 MHz
2,5 GHz

3 V/m

odległość = 2,3

Znamionowa
maksymalna moc
wyjściowa nadajnika
wyrażona w watach

Odległość
rozdzielenia
wyrażona w
metrach

Odległość
rozdzielenia
wyrażona w
metrach

Odległość
rozdzielenia
wyrażona w
metrach

0,01

0,12

0,12

0,23

0,10

0,38

0,38

0,73

1,00

1,20

1,20

2,30

10,00

3,80

3,80

7,30

100,00

12,00

12,00

23,00

Dla nadajników o wartości znamionowej maksymalnej mocy wyjściowej nie
wymienionej powyżej, odległość rozdzielenia można ocenić korzystając z równania
w odpowiedniej kolumnie, gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową [wartość
znamionowa mocy nadajnika wyrażona w watach (W)] według producenta
nadajnika.
Uwaga:
Przenośna i mobilna aparatura RF powinna być stosowana w miejscach położonych nie
bliżej, do żadnej z części urządzenia Pulsoksymetr OxiMax N-600x łącznie z kablami, niż
zalecany odstęp, obliczony na podstawie równania właściwego dla częstotliwości nadajnika.

Zgodność czujnika i przewodu
OSTRZEŻENIE
Użycie akcesoriów, czujników OxiMax i przewodów innych niż niniejszym określone
może skutkować zwiększeniem emisji i zmniejszeniem dokładności odczytów
pulsoksymetru Pulsoksymetr OxiMax N-600x.
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Tabela 24. Czujniki i przewody
Element

Maksymalna długość
Przewody

Przewód zasilający

3m

Przewód pulsoksymetryczny DOC-10

3m

Przewód pobierania oprogramowania, 
RS-232, szeregowy, 15 na 9 wtyków „D”

3m

Przewód bez zacisku, 
RS-232, analogowy, 15 wtyków „D”

1m

Przewód drukarki, 
RS-232, 15 na 9 wtyków „D”

3m

Przewód interfejsowy Philips

1m

Przewód sprzętowy Oxinet™ III

3m

Przewód danych Oxinet™ III

3m
Czujniki

Czujniki OxiMax:

0,5 m

MAX-A, MAX-I, MAX-N, MAX-P, MAX-R

0,9 m

MAX-AL
OxiMax Czujniki Oxiband™:

0,9 m

OXI-A/N, OXI-P/I
OxiMax Durasensor™ DS-100A

0,9 m

OxiMax Czujniki OxiCliq™: P, N, I, A

Przewód OC-3 
0,9 m

OxiMax Dura-Y™ Czujniki :

1,2 m

D-YS, D-YSE, D-YSPD

Testy bezpieczeństwa
Ciągłość obwodu uziemiającego
Co najwyżej 100 miliomów
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Testy bezpieczeństwa

Prąd upływowy
W poniższej tabeli przedstawiono maksymalny dopuszczalny prąd upływowy
uziemienia i obudowy oraz prąd upływowy pacjenta.
Tabela 25. Specyfikacje prądu upływowego uziemienia i obudowy
Prąd upływowy

Stan
Normal
(Normalny)

Polaryzacja
prądu
zmiennego
Normal
(Normalny)

Jedna usterka

Normal
(Normalny)

Odwrócona

Jedna usterka

Przewód
przyłączowy
Zamknięty

Przewód
zerowy
Zamknięty

Otwarty

Zamknięty

Zamknięty

Otwarty

Zamknięty

Zamknięty

Otwarty

Zamknięty

Zamknięty

Otwarty

IEC 60601-1

UL 60601-1

500 μA

300 μA
1000 μA

500 μA

300 μA
1000 μA

Prąd upływowy obudowy

Stan
Normal
(Normalny)

Biegunowość
linii sieciowej
Normal
(Normalny)

Jedna usterka

Normal
(Normalny)
Jedna usterka

Instrukcja obsługi

Odwrócona

Przewód
zerowy

Uziemienie linii
zasilającejPrzew
ód uziemienia

IEC 60601-1
UL 60601-1

Zamknięty

Zamknięty

100 μA

Otwarty

Zamknięty

500 μA

Zamknięty

Otwarty

Zamknięty

Zamknięty

100 μA

Otwarty

Zamknięty

500 μA

Zamknięty

Otwarty
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Tabela 26. Ryzyko prądowe (kontakt z pacjentem i izolacja)
Ryzyko prądowe (kontakt z pacjentem)
Stan
Normal (Normalny)

Biegunowość linii
sieciowej
Normal (Normalny)

Jedna usterka

Normal (Normalny)

Odwrócona

Jedna usterka

Przewód zerowy

Przewód uziemienia

IEC 60601-1
UL 60601-1

Zamknięty

Zamknięty

100 μA

Otwarty

Zamknięty

500 μA

Zamknięty

Otwarty

Zamknięty

Zamknięty

100 μA

Otwarty

Zamknięty

500 μA

Zamknięty

Otwarty

Ryzyko prądowe (izolacja pacjenta)
Stan
Jedna usterka
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Biegunowość linii
sieciowej

Przewód zerowy

Przewód uziemienia

Normal (Normalny)

Zamknięty

Zamknięty

Odwrócona

Zamknięty

Zamknięty

IEC 60601-1
UL 60601-1
5000 μA
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Indeks
defektu

A

Dane w czujniku 15
Rozładowany akumulator 14, 34
Wskaźnik naładowania akumulatora 15
Zasilanie sieciowe 14

Akcesoria
Miękki futerał przenośny 108
Płytka łącznika GCX 105
Stojak na kółkach GCX 107
Wysięgnik pionowego montażu ściennego
GCX 106

Akcesorium, płyta montażowa GCX 105
Alarm dolnego limitu częstości tętna, PL 95
Alarm dolnego limitu saturacji, SL 95
Alarm górnego limitu częstości tętna, PR 95
Alarm górnego limitu saturacji 95
Alarm górnego limitu saturacji, SH 95
Alarm wyłączony 95
Alarm wyłączony (AO) 95
Analogowe wyjścia napięcia 98
Artefakt sygnału, MO 95
B
Bezprzewodowy
Rozważania dotyczące wydajności 109
Zwrot 128

dezynfekowanie 131
Dostępne zapisy zdarzeń czujnika 83
Drukowanie danych tendencji pulsoksymetru
92
Dualny widok danych tendencji 73
Dysfunkcjonalna hemoglobina 110
Dźwięk
Alarm o niskim priorytecie 18
Alarm o średnim priorytecie 18
Alarm o wysokim priorytecie 18
Dźwięk potwierdzenia 18
Dźwięk ustawienia głośności 18
Naciśnięcie nieprawidłowego przycisku 18
Naciśnięcie prawidłowego przycisku 18
Odgłos tętna 18
Przejście samotestu po włączeniu zasilania 18
Przypomnienie o wyciszeniu alarmów 18
Sygnał głośniejszy 18
Dźwięk potwierdzenia 18

C

E

Charakterystyki fizyczne 139, 142, 143
Clock 54
Clock Settings Lost - utracono ustawienie
zegara 119, 122
Czujnik
Rozważania dotyczące wydajności 110
Czujnik wyłączony 95
Czujnik wyłączony, SO 95
Czyszczenie 131

Ekran czasu trwania wyciszenia alarmu 47
Ekran głośności alarmu 47
Ekran impulsowy 25
Ekran krzywej pletyzmografu 15
Ekran limitów alarmowych 69
Ekran pletyzmografu 25, 41
Ekran tendencji w czasie rzeczywistym 26, 44
Elementy panelu tylnego 19
Elementy sterowania 13
Pomoc/ kontrast 14
Wycisz. alarmów 13

D
Dane czasu rzeczywistego 92
Dane historii zdarzeń czujnika 85
Dane tendencji
Działanie 75
Dane tendencji pulsoksymetru 75, 76, 77
Dane w czujniku 119
Data 54
Deafults Lost - Utracono domyślne
ustawienia 119, 122

F
Fabryczne ustawienia domyślne 58
Funkcja alarmów OxiMax SPD™ 63, 136
Funkcja wykrywania wzorca saturacji (SPD) 51
Futerał
Z miękkimi bokami 108
G
Główne menu 50
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Indeks
Graficzne dane zapisu zdarzenia czujnika 84
I
Ikona
Limity alarmowe dla noworodka 16
Tryb szybkiej odpowiedzi 16

J
Jasność podświetlenia
dostosowanie 40
K
Kalibracja 132
Kody błędów 117
Komunikaty o błędach 118
Konfiguracja komunikatów czujnika 80
Konfigurowanie ustawień dla instytucji 58
Kontrast 40
Kontrast ekranu 40
Kontrole bezpieczeństwa 131
L
Limity, alarmowe, ustawienia 62
M
menu
przycisk 14
Miękki futerał przenośny 108
Monitorowanie wartości 17

N
Na ekranie są wyświetlane myślniki 39
Nasycenie
Frakcyjna 134
Funkcjonalna 134
Wyliczona 134
Zmierzon 134
Nawigacja w opcjach menu 49
Niedokrwistość 110
Niedostępne zapisy zdarzeń czujnika 84

Odłączony czujnik 122
Odporność elektromagnetyczna 144
Ogólny opis oksymetrii 133
Opcje ustawień wykrywania wzorca saturacji
96
Opis monitora 11
Opóźnienie częstości tętna 51, 52, 60, 66
Oświadczenie producenta 142
P
Pacjenci dorośli/ dzieci 58
Panel przedni 13, 139, 140, 142, 145
Panel tylny 19
Płyta montażowa GCX 106
Podłączanie czujnika OxiMax 31
Podświetlenie 39
Pomoc
wiele tematów 114
Pomoc techniczna 128
Prąd, ryzyko (kontakt z pacjentem i izolacja)
148
Prąd, upływowy (uziemienie i obudowa) 147
Protokół
Ustawienia (Set) 90
Przechowywanie maszyny
Temperatura 140
Względna wilgotność 140
Przecinki dziesiętne 25, 26
Przestrogi 7
Przewijanie, dane tendencji 72
Przewody 146
przycisk
pasek menu 14
Przyciski i symbole przedniego panelu 13
Przyciski przedniego panelu 13
Pulsoksymetr, opis 11
Pulsoksymetr, rozważania dotyczące
wydajności 109
R
REGULACJA KONTRASTU GÓRA/ DÓŁ 121
Regulacja ustawień po włączeniu zasilania 49,
50, 58, 67, 68, 69

O
Odczytywanie tendencji 121
Odłączenie czujnika, SD 95

Instrukcja obsugi
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Indeks
robocze
Ciśnienie atmosferyczne 140
Temperatura 140
Wysokość n.p.m. 140
Względna wilgotność 140

Rodzaj czujnika 122
Rozchodzenie się mocy czujnika 141
Rozładowany akumulator 95, 120
Rozładowany akumulator, LB 95
Rozważania dotyczące wydajności
Czujnik 110
Pulsoksymetr 109
Rozwiązywanie problemów
Pomoc 127
Rozwiązywanie problemów, awaria
podstawowego głośnika 123
Rozwiązywanie problemów, kody błędów
117
Rozwiązywanie problemów, monity i
komunikaty o błędach 118
Rozwiązywanie problemów, na ekranie są
wyświetlane myślniki 39, 95, 97
Rozwiązywanie problemów, pomoc
ekranowa 114
Rozwiązywanie problemów, pomoc
Techniczna 128
Rozwiązywanie problemów, stany prawie i
zupełnie rozładowanego akumulatora 125
S
Samotest po włączeniu zasilania 37
SatSeconds
Sieć bezpieczeństwa 68
Wyświetlanie 68
Saturacja frakcyjna 134
Saturacja funkcjonalna 134
SD 95
Serwis, zwrot pulsoksymetru 128
SH 95
Skala tendencji 76
Skasować tendencje? 119
Specyfikacje
Fizyczne 139
Układ elektryczny 142
Wydajność 141
Zgodność 142
Specyfikacje ciągłości obwodu
uziemiającego 146
Instrukcja obsugi

Specyfikacje prądu upływowego uziemienia
147
Stanowisko
Rolka 107
Stany pinów przekaźnika wezwania
pielęgniarki 97
Stojak na kółkach 107
Symbole 19
Data produkcji 13, 19
Ekwipotencjalne połączenie uziemiające 19
Patrz Instrukcje użycia 19
Typ BF 19
Złącze przesyłania danych 19
Symbole tylnego panelu 19
Szukanie tętna 95
Szukanie tętna, PS 95
Szybkość
Ustawienia (Set) 90
T
Tabelaryczne dane historii w-czujniku 87, 88
Technologia OxiMax 139, 140, 146
Testy zgodności biologicznej 104
Transport
Temperatura 140
Wysokość n.p.m. 140
Względna wilgotność 140
Tryb odpowiedzi 94
Tryb reakcji 57
Typ danych
SPO2 119
SPO2+BPM 119
U
Ustaw. Domyślne
Fabryka 58
Ustawianie limitu alarmowego SatSeconds 69
Utracono ustawienia 122
Utrata wyczuwalnego tętna 95
Utrata wyczuwalnego tętna z artefaktem
sygnału, LM 95
Utrata wyczuwalnego tętna, LP 95
Używanie baterii, BU 95
Używanie pulsoksymetru N-600x przy
zasilaniu z akumulatora 33

151

Indeks
W
Weryfikacja działania 109
Wezwanie pielęgniarki
Biegunowość RS-232 97
Używanie 96
Widok danych tendencji
Odczyt 72
Widok danych tendencji amplitudy tętna 74
Widok tendencji
Amplituda tętna 74
Częstość tętna 74
Skala 76
SpO2 73
Tendencja dualna 73
Widok tendencji częstości tętna 74
Widok tendencji SpO2 73
Widok, GCF (General Care Format - ogólny
format opieki) 40
Widok, impulsowy 43
Widok, Pletyzmograficzny (Pleth) 41
Widok, tendencje w czasie rzeczywistym 44
Włączanie urządzenia 35
Włączenie/ wyłączenie komunikatów
czujnika 80
Wskaźnik
%SpO2 15
Amplituda tętna (migający pasek) 15
Częstość tętna 15
Dane w czujniku 15
Rozładowany akumulator 14
Szukanie tętna 14
Wskaźnik naładowania akumulatora 15
Zakłócenia 15
Zasilanie sieciowe 14
Wskaźnik naładowania akumulatora 33
pojemności 33
Wskaźnik rozładowania akumulatora 34
Wskaźnik zasilania sieciowego 14
Wskaźnik, amplituda tętna 15
Wskaźnik, dane w czujniku 15
Wskaźnik, Ikona trybu szybkiej odpowiedzi 16
Wskaźnik, Krzywa pletyzmografu 15
Wskaźnik, zasilanie sieciowe 14
Wskaźniki dźwiękowe 17
Wybieranie skali widoku danych tendencji 76
Wybór czujnika 103
Wycisz. alarmów, AS 95
Wykryto artefakt sygnału, ID 95
Instrukcja obsugi

Wykrywanie wzorca saturacji 63, 136
Wykrywanie wzorca saturacji (SPD) 135
Wyliczona saturacja 134
Wyposażenie dodatkowe 106
Wyszukiwanie wyczuwalnego tętna. 38
Wyświetlanie
GCF (General Care Format - ogólny format
opieki) 24
Impuls 25
Tendencje w czasie rzeczywistym 26
Widok pletyzmografu 25

Z
Zakłócenia elektromagnetyczne 32
Zapis zdarzenia czujnika 81
Zarządzanie alarmami
Opóźnienie częstości tętna 135
SatSeconds 135
Zarządzanie alarmami opóźnienia częstości
tętna 51
Zmierzona saturacja 134
Zwracanie pulsoksymetru 128
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