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Oridion Medical 1987 Ltd. („Oridion Medical“) –
Záruka na monitory od spoločnosti Oridion
TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA sa týka všetkých pacientskych monitorov vyrábaných spoločnosťou Oridion
Medical 1987 Ltd. („Oridion“), („produkty“). Spoločnosť Oridion zaručuje, že produkty, ktoré dodá spoločnosť
Oridion alebo jej autorizovaný distribútor, budú počas dvoch (2) rokov od dátumu dodania, ale nie dlhšie ako 27
mesiacov od dátumu výroby, bez chýb materiálu a remeselného spracovania a budú zodpovedať publikovaným
špecifikáciám spoločnosti Oridion týkajúcim sa príslušných produktov platným v čase výroby. Táto záruka
podlieha obmedzeniam uvedeným v tomto texte. Táto obmedzená záruka nezahŕňa i) produkty zakúpené
prostredníctvom neautorizovaných tretích strán, ii) produkty, ktoré boli predmetom nesprávneho používania,
nesprávnej manipulácie, nehody, úpravy, zanedbania, neautorizovanej opravy alebo inštalácie, a iii) produkty, ktoré
sa používali s doplnkovým spotrebným materiálom iným ako produkty FilterLine™ od spoločnosti Oridion. Táto
obmedzená záruka sa ďalej nevzťahuje na používanie produktov na aplikácie alebo v prostredí, ktoré
nezodpovedajú špecifikáciám určeným spoločnosťou Oridion, ani na prípady akéhokoľvek trestného činu, chyby,
zanedbania alebo nedodržania predpisov zo strany zákazníka. Poškodené produkty spoločnosť Oridion vymení
alebo opraví podľa vlastného uváženia. Zákazník nesmie vrátiť produkty bez toto, aby predtým získal zákaznícke
autorizačné číslo vrátenia materiálu (RMA) od spoločnosti Oridion alebo jedného z autorizovaných servisných
stredísk a kópiu faktúry za zakúpený produkt.

Prehlásenie
POUŽÍVATEĽ MÔŽE POUŽÍVAŤ PARAMETRE (VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH ODKAZOV
NA CO2, SPO2, AKTUÁLNU HODNOTU INTEGRATED PULMONARY INDEX™ A BUDÚCE A
SÚVISIACE INDEXY A KONFIGURÁCIE A SIGNÁLNE OZNÁMENIA ALARMOV), KTORÉ SA
ZOBRAZUJÚ NA PACIENTSKYCH MONITOROVACÍCH ZARIADENIACH OD SPOLOČNOSTI ORIDION
A/ALEBO V KOMUNIKAČNÝCH PROTOKOLOCH SPOLOČNOSTI ORIDION A/ALEBO V
AKÝCHKOĽVEK VÝSTUPOCH V SPRÁVACH PREVZATÝCH Z PACIENTSKYCH MONITOROVACÍCH
ZARIADENÍ OD SPOLOČNOSTI ORIDION DO TLAČIARNÍ ALEBO PAMÄŤOVÝCH ZARIADENÍ USB
FLASH ALEBO SCHVÁLENÝCH SYSTÉMOV („ÚDAJE“) VÝLUČNE A VÝHRADNE NA ÚČELY
STAROSTLIVOSTI O PACIENTOV. POUŽÍVATEĽ AKCEPTUJE, ŽE ÚDAJE PRENÁŠANÉ Z
PACIENTSKYCH MONITOROVACÍCH ZARIADENÍ OD SPOLOČNOSTI ORIDION SA NESMÚ
PRESÚVAŤ, PRENÁŠAŤ PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANÍ, VYMIEŇAŤ ANI INÝM SPÔSOBOM
PRENÁŠAŤ A ŽE SPOLOČNOSŤ ORIDION NEPRIJÍMA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ
ALEBO ÚPLNOSŤ ÚDAJOV, KTORÉ SA PRESÚVAJÚ, PRENÁŠAJÚ PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANÍ,
VYMIEŇAJÚ ALEBO INÝM SPÔSOBOM PRENÁŠAJÚ. POUŽÍVATEĽ ĎALEJ AKCEPTUJE, ŽE NESMIE
PREDÁVAŤ, POSKYTOVAŤ LICENCIE ANI INAK OBCHODOVAŤ S ÚDAJMI V CELKU ANI S ICH
ČASŤOU. AKÉKOĽVEK INÉ POUŽÍVANIE ÚDAJOV ALEBO PREPÁJANIE S INÝMI SYSTÉMAMI
POMOCOU ROZHRANÍ, ČI UŽ POUŽÍVATEĽOM, ALEBO AKOUKOĽVEK STRANOU V JEHO MENE,
PODLIEHA SAMOSTATNEJ LICENČNEJ DOHODE SO SPOLOČNOSŤOU ORIDION, KTORÁ BUDE
OKREM INÉHO OBSAHOVAŤ OBCHODNÉ PODMIENKY DOHODNUTÉ V DOBREJ VIERE.
POUŽÍVATEĽ AKCEPTUJE A CHÁPE, ŽE ÚDAJE SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ A ŽE SPOLOČNOSŤ
ORIDION SA ZRIEKA VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH I IMPLICITNÝCH ZÁRUK VRÁTANE ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ORIDION NEBUDE
ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ZRANENIA ANI ŠKODY VZNIKNUTÉ AKÝMKOĽVEK OSOBÁM ALEBO
NA HMOTNOM ALEBO NEHMOTNOM MAJETKU Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU. SPOLOČNOSŤ
ORIDION SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK A VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI ZA PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ PODOBNÉ ŠKODY BEZ OHĽADU NA FORMU
KONANIA NA ZÁKLADE ZMLUVY, VYKONANÍM TRESTNÉHO ČINU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI),
NA ZÁKLADE ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ ZÁKONNEJ
TEÓRIE ALEBO TEÓRIE ZVYKOVÉHO PRÁVA, A TO AJ V PRÍPADE, KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ
ORIDION UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT ALEBO ŠKÔD.
V prípade rozdielov medzi anglickou a preloženou verziou tejto príručky a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti
bude za určujúcu považovaná anglická verzia.
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine® products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

Disclaimer
USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO 2, SPO2,
CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND RELATED INDICES AND
CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT
MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT
IN REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR
USB MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM
ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY
WHATSOEVER FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN
TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER
ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA,
IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS,
WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE
LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO,
COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD FAITH.
USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED “AS-IS” AND THAT
ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE
FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY
RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY
FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES
REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY,
EVEN IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty and disclaimer, the English
version shall prevail.
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Bezpečnostné informácie
Výstrahy
Definície

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a pokyny na použitie, ktoré sa dodávajú so spotrebným materiálom
Microstream™ etCO2 (hadičky FilterLines™) a senzormi SpO2, aby ste dokázali monitor Capnostream™ 20P
správne a bezpečne používať. Používanie monitora si vyžaduje úplné pochopenie a prísne dodržiavanie týchto
pokynov, bezpečnostných informácií uvedených tučným písmom a špecifikácií.

Výstrahy
Všeobecné
VÝSTRAHA:

Ak si nie ste istí presnosťou akéhokoľvek merania, najprv skontrolujte vitálne známky
pacienta alternatívnymi spôsobmi a potom sa uistite, že monitor funguje správne.

VÝSTRAHA:

Zariadenie sa nemá používať ako monitor apnoe.

VÝSTRAHA:

Zariadenie sa má považovať za zariadenie včasnej výstrahy. Ak sa zistí trend poukazujúci
na odkysličenie pacienta, vzorky krvi analyzujte laboratórnym co-oxymetrom, aby ste úplne
porozumeli stavu pacienta.

VÝSTRAHA:

V záujme bezpečnosti pacienta neumiestňujte monitor do žiadnej polohy, ktorá môže
spôsobiť jeho pád na pacienta.

VÝSTRAHA:

Káble pacienta (senzor SpO2 a hadičku FilterLine™) veďte opatrne tak, aby sa znížila
možnosť zamotania alebo uškrtenia pacienta.

VÝSTRAHA:

Monitor nezdvíhajte za kábel senzora SpO2 ani za hadičku FilterLine™, pretože by sa
mohli odpojiť od monitora a spôsobiť pád monitora na pacienta.

VÝSTRAHA:

Monitor sa nemá používať v blízkosti iných zariadení ani uložený na iných zariadeniach
alebo pod nimi. Ak je takéto použitie nevyhnutné, monitor treba sledovať a overiť jeho
správne fungovanie v zostave, v ktorej sa bude používať.

VÝSTRAHA:

V záujme zabezpečenia presnej prevádzky monitora a predchádzania jeho poruchám
nevystavujte monitor nadmernej vlhkosti, napríklad dažďu.

VÝSTRAHA:

Použitie príslušenstva, snímačov, senzorov a káblov iných, ako sú špecifikované, môže
zvýšiť emisie a/alebo znížiť odolnosť zariadenia a/alebo systému.

VÝSTRAHA:

Opakované použitie príslušenstva určeného na jedno použitie môže pre pacienta
predstavovať riziko krížovej kontaminácie alebo poškodiť fungovanie monitora.

VÝSTRAHA:

Hodnoty CO2, dychová frekvencia, hodnoty pulznej oxymetrie a tepové signály môžu byť
ovplyvnené chybami aplikácie senzora, niektorými podmienkami okolitého prostredia a
niektorými stavmi pacienta.

VÝSTRAHA:

Monitor je zariadenie na lekársky predpis a môžu ho používať len kvalifikovaní
zdravotnícki pracovníci.

VÝSTRAHA:

Žiadne úpravy zariadenia nie sú povolené.

VÝSTRAHA:

Ak sa kalibrácia nevykoná podľa pokynov v príslušnej servisnej príručke, monitor môže
byť nenakalibrovaný. Nenakalibrovaný monitor môže poskytovať nepresné výsledky.

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Výstrahy

VÝSTRAHA:

Ak vyzerá byť výfukový konektor poškodený, zariadenie nepoužívajte s anestetickými
plynmi.

Poznámka:

Zariadenia pripojené k monitoru musia byť len medicínske zariadenia.

Poznámka:

Na zaistenie základného fungovania zariadenia musia byť presne zobrazené nasledujúce
parametre: Hladina oxidu uhličitého vo vydychovanom dychu (CO2) a dychová frekvencia
pri monitorovaní pomocou kapnografie a saturácia arteriálnej krvi kyslíkom (SpO2) a
tepová frekvencia pri monitorovaní pomocou pulznej oxymetrie. Ak sa pacient monitoruje
pomocou oboch funkcií, zobrazia sa všetky tieto parametre.

Vyšetrovanie MRI
VÝSTRAHA:

Nepoužívajte oxymetrické senzory počas vyšetrovania magnetickou rezonanciou (MRI).
Vedený prúd môže spôsobiť popáleniny. Senzory môžu ovplyvniť obraz MRI a zariadenie
na MRI môže ovplyvniť presnosť oxymetrických meraní.

VÝSTRAHA:

Nepoužívajte súpravu FilterLine™ H pre dojčatá/novorodencov počas vyšetrenia
magnetickou rezonanciou (MRI). Používanie súpravy FilterLine™ H pre
dojčatá/novorodencov počas vyšetrenia MRI môže byť pre pacienta škodlivé.

UPOZORNENIE: Počas vyšetrenia MRI sa musí monitor umiestniť mimo miestnosti na MRI. Keď sa monitor
používa mimo miestnosti na MRI, monitorovanie etCO2 možno vykonávať pomocou
hadičky FilterLine™ XL. (Pozrite si časť Monitorovanie CO2 počas vyšetrenia MRI na
strane 58).
UPOZORNENIE: Použitie vzorkovacej hadičky na CO2 s písmenom H v názve (ktoré znamená, že je určená
na použitie v zvlhčenom prostredí) počas vyšetrenia MRI môže spôsobiť rušenie. Odporúča
sa používať vzorkovacie hadičky, ktoré nemajú v názve písmeno H. Zoznam vzorkovacích
hadičiek typu H nájdete v časti Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2 na strane 151.
Používanie monitora s defibrilátormi
VÝSTRAHA:

Aby sa znížilo riziko vzájomného rušenia medzi monitorom a defibrilačným zariadením,
žiadne káble ani hadičky, ani senzory SpO2 a vedenia na odber vzoriek CO2 by nemali prísť
do kontaktu s defibrilátorom a elektródami a nemali by viesť medzi elektródami a vodičmi
elektród, v ich tesnej blízkosti alebo cez ne.

VÝSTRAHA:

Defibrilátor možno používať s monitorom len v prípade, že sú všetky senzory SpO2 úplne
neporušené a nepoškodené.

Alarmy
VÝSTRAHA:

Nestišujte zvukový alarm, ak môže byť ohrozená bezpečnosť pacienta.

VÝSTRAHA:

Na systémový alarm reagujte okamžite, pretože počas niektorých alarmových stavov
pacient nemusí byť monitorovaný.

VÝSTRAHA:

Pred každým použitím overte, či sú limity alarmov vhodné pre monitorovaného pacienta.

VÝSTRAHA:

Pred dočasným stíšením zvukových alarmov skontrolujte trvanie stíšenia zvukových
alarmov.

VÝSTRAHA:

Ak sú úrovne akustického tlaku signálu zvukového alarmu nižšie ako hladiny zvuku
v prostredí, operátor nemusí zistiť alarmové stavy.

UPOZORNENIE: Nastavenie alarmových limitov na extrémne hodnoty môže oslabiť účinnosť poplachového
systému.
Nebezpečenstvo požiaru
VÝSTRAHA:
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Keď používate monitor s anestetikami, oxidom dusným alebo vysokými koncentráciami
kyslíka, pripojte vývody plynu k odsávaciemu systému.
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Výstrahy

VÝSTRAHA:

Monitor nie je vhodný na použitie v prítomnosti horľavých zmesí anestetík so vzduchom,
kyslíkom alebo oxidom dusným.

VÝSTRAHA:

Hadička FilterLine™ sa v prítomnosti O2 môže vznietiť, ak sa dostane do priameho
kontaktu s laserom, elektrochirurgickými prístrojmi alebo vysokými teplotami. Pri
vykonávaní vyšetrení hlavy a krku s použitím lasera, elektrochirurgických zariadení alebo
vysokých teplôt dávajte pozor, aby hadička FilterLine™ alebo okolité chirurgické pokrývky
nezačali horieť.

Elektrické
VÝSTRAHA:

Kryt monitora má odnímať len kvalifikovaný servisný pracovník, aby nedošlo k zásahu
elektrickým prúdom. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ.

VÝSTRAHA:

Na zaistenie elektrickej izolácie pacienta pripájajte len k zariadeniam, ktorých obvody sú
elektricky izolované.

VÝSTRAHA:

Zariadenie pripájajte len k trojvodičovej uzemnenej nemocničnej zásuvke. Trojvodičová
zástrčka sa musí zasunúť do správne zapojenej trojvodičovej zásuvky. Ak trojvodičová
zásuvka nie je k dispozícii, musí ju nainštalovať kvalifikovaný technik v súlade s platnými
elektrickými predpismi. Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací konektor zo
zástrčky. Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry žiadneho typu. Napájací kábel a
zástrčka musia byť celistvé a neporušené. Zariadenie sa smie pripájať len do napájacej siete
s ochranným uzemnením, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA:

Monitor umiestnite tak, aby bola zásuvka napájacej siete v dosahu, aby bolo v prípade
potreby možné zariadenie okamžite odpojiť od napájacej siete.

VÝSTRAHA:

Ak máte akékoľvek pochybnosti o integrite ochranného uzemňovacieho vodiča, napájajte
zariadenie z vnútornej batérie, kým nebude ochranný vodič striedavého napájania plne
funkčný.

VÝSTRAHA:

Nepripájajte k elektrickej zásuvke ovládanej nástenným vypínačom alebo stmievačom.

VÝSTRAHA:

Po každom pripojení externého zariadenia k sériovému portu odmerajte zvodový prúd
zariadenia. Zvodový prúd nesmie prekročiť 100 mikroampérov.

VÝSTRAHA:

Zariadenie sa smie pripájať len do napájacej siete s ochranným uzemnením, aby sa predišlo
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA:

Pred každým použitím ekvipotenciálneho uzemnenia na zadnej strane prístroja (pozrite si
Obrázok 7 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p spredu na strane 31) musí používateľ
zapojiť kábel do kolíkového konektora tak, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť
k náhodnému odpojeniu.

VÝSTRAHA:

V zariadeniach, kde sú k dispozícii odpojiteľné vodiče vyrovnania potenciálov, možno
konektor ekvipotenciálneho uzemnenia na zadnej strane prístroja (pozrite si Obrázok 7 –
Pohľad na prístroj Capnostream™20p spredu na strane 31) použiť na voliteľné prepojenie
prístroja Capnostream™20P so zbernicou vyrovnania potenciálov elektrickej inštalácie.
Konektor ekvipotenciálneho uzemnenia na zadnej strane zariadenia nie je určený na
pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča.

VÝSTRAHA:

Vždy najskôr zapojte napájací kábel do prístroja a až potom do nástennej zásuvky.

UPOZORNENIE: Elektrická inštalácia v miestnosti alebo budove, v ktorej sa bude monitor používať, musí
byť v súlade s predpismi platnými v krajine, v ktorej sa bude zariadenie používať.
UPOZORNENIE: Napájací kábel, zástrčku a zásuvku udržiavajte dostupné pre prípad nutnosti naliehavého
odpojenia napájania.
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Definície

Elektromagnetické rušenie
Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá požiadavkám na zdravotnícke zariadenia podľa normy EN60601-1-2.
Táto norma poskytuje prijateľnú mieru ochrany pred škodlivým rušením v typickom zdravotníckom prostredí.
Z dôvodu rozšíreného používania vysokofrekvenčných zariadení a iných zdrojov elektrického šumu
v zdravotníckych zariadeniach (napríklad mobilných telefónov, vysielačiek, elektrických prístrojov) však môže
dôjsť k tomu, že vysoké úrovne tohto rušenia spôsobeného blízkosťou alebo intenzitou zdroja narušia výkon
tohto zariadenia.
VÝSTRAHA:

Používanie vysokofrekvenčných elektrochirurgických zariadení v blízkosti monitora môže
spôsobiť rušenie monitora a nesprávne merania.

VÝSTRAHA:

Nepoužívajte monitor spolu s jadrovou spinovou tomografiou (MRT, NMR, NMT), pretože
to môže narušiť fungovanie monitora.

VÝSTRAHA:

Prenosné VF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú napríklad
káble antén a externé antény) sa nesmú používať bližšie ako 30 cm (12 palcov) od
ktorejkoľvek časti monitora Capnostream™20p vrátane jeho káblov. V opačnom prípade by
sa mohla znížiť výkonnosť tohto zariadenia.

Poznámka:

Emisná charakteristika monitora Capnostream™20p spôsobuje jeho vhodnosť pre
použitie v priemyselných oblastiach a v nemocniciach (EN 55011, trieda A). Ak sa
používa v prostredí obytných budov (pre ktoré sa normálne vyžaduje EN 55011, trieda B),
zariadenie nemusí poskytovať primeranú ochranu vysokofrekvenčných komunikačných
služieb. Používateľ bude možno musieť prijať ďalšie opatrenia, ako je napríklad
premiestnenie alebo zmena orientácie zariadenia.

Definície
Poznámka: Poznámka slúži na upriamenie pozornosti na postupy alebo situácie, ktoré by inak mohli byť
nesprávne pochopené alebo prehliadnuté, a na objasnenie zdanlivo protikladných alebo mätúcich situácií.
Upozornenie: Upozornenie upozorňuje na prípady, keď presné nedodržanie určitého postupu môže viesť k
poškodeniu alebo zničeniu zariadenia.
Výstraha: Výstraha varuje pred nebezpečnými alebo riskantnými situáciami súvisiacimi s používaním, čistením
a údržbou zariadenia, ktoré môžu viesť k zraneniu alebo smrti operátora alebo pacienta.
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Prehľad
Tento návod obsahuje pokyny na nastavenie a používanie monitora Capnostream™20p.
Capnostream™20p je prenosný lôžkový monitor, ktorý nepretržite monitoruje tieto údaje o pacientovi:

•
•
•
•
•

oxid uhličitý na konci výdychu (etCO2) – hladina oxidu uhličitého vo vydychovanom dychu,
dychová frekvencia (RR),
frakčný vdychovaný oxid uhličitý (FiCO2) – hladina oxidu uhličitého počas nádychu,
saturácia kyslíkom (SpO2),
tepová frekvencia (PR).

Zariadenie poskytuje aj hodnotu Integrated Pulmonary Index™ (ďalej len IPI), čo je číselná hodnota integrujúca
štyri hlavné parametre merané monitorom Capnostream™20p, takže predstavuje jednoduchý ukazovateľ stavu
ventilácie pacienta. Integrovanými parametrami sú etCO2, RR, SpO2 a PR. Na výpočet hodnoty IPI sa používajú
len tieto štyri parametre. Ostatné parametre sa neberú do úvahy.
Zariadenie okrem toho udáva aj počet apnoe za hodinu (A/hr) a index desaturácie kyslíkom (ODI), ktoré slúžia
ako pomôcky pri identifikácii a kvantifikácii udalostí apnoe a desaturácie kyslíkom u pacientov vo veku viac
ako 22 rokov.

•

A/hr: počet páuz v dýchaní (v dĺžke aspoň 10 sekúnd), ktoré sa vyskytli u pacienta, a to buď za
poslednú hodinu (na hlavnej obrazovke), alebo ako priemerný počet páuz za hodinu v priebehu
určitého časového obdobia (na obrazovke apnoe a desaturácie O2).

•

ODI: počet prípadov, keď hodnota SpO2 klesla pod 4 % alebo viac vzhľadom na základnú
hodnotu a vrátila sa na základnú hodnotu za 240 sekúnd alebo skôr, a to buď za poslednú
hodinu (na hlavnej obrazovke), alebo ako priemerný počet poklesov za hodinu v priebehu
určitého časového obdobia (na obrazovke apnoe a desaturácie O2).

Indexy A/hr a ODI nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Ak chcete svoje zariadenie vybaviť funkciami A/hr
a ODI, napíšte na adresu Capnographyinfo@covidien.com.

Určené použitie
Kombinovaný monitor na kapnografiu a pulznú oxymetriu Capnostream™20p a jeho príslušenstvo slúžia
odborne vzdelaným zdravotníckym pracovníkom na nepretržité neinvazívne meranie a monitorovanie
koncentrácie oxidu uhličitého vo vydychovanom a vdychovanom dychu a dychovej frekvencie a na nepretržité
neinvazívne monitorovanie funkčnej saturácie arteriálneho hemoglobínu kyslíkom (SpO2) a tepovej frekvencie.
Je určený na použitie u novorodencov, pediatrických a dospelých pacientov v nemocniciach, zdravotníckych
zariadeniach nemocničného typu a pri preprave v rámci nemocnice.

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Osobitné indikácie na použitie

Monitor Capnostream™20p môžu používať len kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci.
Monitor Capnostream™20p poskytuje lekárovi aj integrovaný pľúcny index (IPI). Index IPI je založený na
štyroch parametroch poskytovaných monitorom: oxide uhličitom na konci výdychu, dychovej frekvencii,
saturácii kyslíkom a tepovej frekvencii. IPI je jeden index stavu ventilácie dospelého alebo pediatrického
pacienta zobrazený na stupnici 1 – 10, kde 10 znamená optimálny pľúcny stav. Pri monitorovaní IPI sa
zobrazuje jedna hodnota, ktorá predstavuje pľúcne parametre pacienta a upozorňuje lekára na zmeny v pľúcnom
stave pacienta.
Index IPI je doplnok monitorovania vitálnych známok, nemá ho nahradiť.

Osobitné indikácie na použitie
Doplnkovou indikáciou monitora je poskytovanie informácií na pomoc pri identifikácii udalostí apnoe a
desaturácie kyslíkom u dospelých pacientov (vo veku 22 rokov a vyššom) na jednotkách intenzívnej
starostlivosti v nemocniciach a vo všeobecných ambulanciách prostredníctvom hlásenia týchto udalostí a
vypočítavania príslušného počtu apnoe za hodinu (A/hr) a indexu desaturácie kyslíkom (ODI).

Komu je tento návod určený
Tento návod by si mali prečítať:

•
•
•
•

zdravotnícki pracovníci, ktorí budú používať monitor Capnostream™20p,
správcovia zariadenia zodpovední za súlad zariadenia s predpismi zdravotníckeho ústavu,
výskumníci alebo pracovníci laboratórií, ktorí budú preberať údaje o pacientoch,
technickí experti, ktorí budú pripájať monitor Capnostream™20p k počítaču pomocou
rozhrania RS-232.

VÝSTRAHA:

Federálne zákony USA obmedzujú predaj tohto zariadenia len na lekárov alebo ich príkaz.

Kontakty na technickú podporu
V prípade akéhokoľvek technického problému s monitorom Capnostream™20p sa obráťte na technickú
podporu spoločnosti Medtronic:
Severná Amerika: Tel.: 1-888-ORIDION (674-3466), Fax: (781) 453-2722; Mimo Severnej Ameriky:
Tel.: + (972) 2-589-9104, Fax: + (972) 2-582-8868; E-mail: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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Symboly
Na monitore sa nachádzajú nasledujúce symboly.
Tabuľka 1 – Symboly na monitore

Symbol

Opis
Tlačidlo zapnutia/vypnutia monitora

Indikátor pripojenia striedavého napájania

Indikátor zapnutia zariadenia

Výber udalostí

Príjem/prepustenie pacienta

Vypnutie čerpadla

Dočasné stíšenie alarmov

Ochrana odolná voči defibrilátoru typu BF
Prívod plynu
Vývod plynu
Ekvipotenciálne uzemnenie
Port pripojenia pamäťového zariadenia USB
flash
Značka CE

Len na lekársky predpis
Smernica o odpade z elektrických a
elektronických zariadení

Dodržiavajte pokyny na používanie

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Kapitola 2

Prehľad technológie
Úvod
Funkcie
Prehľad technológie

Úvod
Lôžkový monitor Capnostream™20p poskytuje presné nepretržité monitorovanie metódou kapnografie
a pulznej oxymetrie u intubovaných a neintubovaných pacientov od novorodencov až po dospelých pacientov.
Pomocou technológie Microstream™, patentovaného spotrebného materiálu FilterLine® etCO2 a technológie
pulznej oxymetrie poskytuje monitor Capnostream™20p súbežné monitorovanie etCO2 a SpO2 bez
akýchkoľvek ťažkostí.

Funkcie

•

Dvojparametrový monitor, ktorý poskytuje merania CO2 a SpO2 a podporuje tak súčasný
štandard starostlivosti

•

Integrated Pulmonary Index™ (IPI), ktorý poskytuje jednoduchý, jasný a komplexný údaj o
stave ventilácie a trendoch pacienta

•

Počet apnoe za hodinu a index desaturácie kyslíkom, ktoré slúžia ako pomôcky pri identifikácii
a kvantifikácii udalostí apnoe a desaturácie kyslíkom (ak sú k dispozícii)

•
•
•
•
•

Jednoduché používateľské rozhranie s farebnou obrazovkou

•
•
•
•
•
•
•

Označovanie udalostí na porovnávanie udalostí a podaní liekov so zmenami stavu pacienta

Prístup k bežným funkciám 2 kliknutiami
72 hodín trendov na kontrolu histórie pacienta
Kontrola alarmov jedným kliknutím
SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis – Inteligentný alarm na analýzu dýchania),
vlastná technológia riadenia alarmov inteligentnej kapnografie, ktorá znižuje výskyt klinicky
nevýznamných alarmov
Záznam prípadov na lepšie usporiadanie pacientskych súborov
Funkcia privolania zdravotnej sestry
Voliteľná interná tlačiareň
Výstup USB na prenos údajov o pacientoch na pamäťové zariadenia USB flash
Analógový výstup na použitie v spánkových laboratóriách a iných laboratórnych prostrediach
Port RS-232 na prenos údajov

Prehľad technológie
Táto časť obsahuje základný prehľad kapnografie a pulznej oxymetrie.
Čo je kapnografia?
Kapnografia je neinvazívna metóda monitorovania hladiny oxidu uhličitého vo vydychovanom dychu (etCO2)
na vyhodnotenie stavu ventilácie pacienta.
Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Prehľad technológie

Monitor Capnostream™20p využíva nedisperznú infračervenú spektroskopiu (NDIR) Microstream™ na
nepretržité meranie množstva CO2 počas každého dychu, množstva CO2 prítomného na konci výdychu (etCO2),
množstva CO2 prítomného počas nádychu (FiCO2) a dychovej frekvencie.
Infračervená spektroskopia sa používa na meranie koncentrácie molekúl, ktoré absorbujú infračervené svetlo.
Keďže absorpcia je úmerná koncentrácii absorbujúcej molekuly, koncentráciu možno stanoviť porovnaním jej
absorpcie so známou štandardnou absorpciou.
Spotrebný materiál Microstream™ etCO2 privádza vzorku vdychovaného a vydychovaného plynu zo
spotrebného materiálu ventilátora alebo priamo od pacienta (ústnou alebo nosovou kanylou) do monitora na
účely merania CO2. Zo vzorky sa odstránia vlhkosť a sekréty pacienta, pričom sa zachová tvar krivky CO2.
Vzorkovacia prietoková rýchlosť 50 ml/min. obmedzuje hromadenie kvapalín a sekrétov a znižuje tak riziko
upchatia dráhy vzorky vo vlhkom prostredí jednotiek intenzívnej starostlivosti.
Keď sa vzorka plynu nachádza vnútri senzora CO2 Microstream™, prechádza cez mikrovzorkovaciu komôrku
(15 mikrolitrov). Tento mimoriadne nízky objem sa rýchlo odplaví, čo umožňuje rýchlu dobu nábehu a presné
merania CO2 dokonca aj pri vysokých dychových frekvenciách.
Infračervený zdroj Micro Beam osvetlí mikrovzorkovaciu komôrku a referenčnú komôrku. Tento vlastný zdroj
infračerveného svetla generuje len špecifické vlnové dĺžky typické pre absorpčné spektrum CO2. Preto nie sú
potrebné žiadne kompenzácie, keď sú vo vdychovanom a vydychovanom dychu prítomné rôzne koncentrácie
N2O, O2, anestetík a vodnej pary. Detektory infračerveného svetla odmerajú infračervené svetlo, ktoré
prechádza mikrovzorkovacou komôrkou, a infračervené svetlo, ktoré prechádza referenčnou komôrkou.
Mikroprocesor v monitore vypočíta koncentráciu CO2 porovnaním signálov z oboch detektorov.
Čo je pulzná oxymetria?
Pulzná oxymetria je založená na nasledujúcich princípoch:

•

rozdiel v absorpcii červeného a infračerveného svetla (spektrofotometria) oxyhemoglobínom a
deoxyhemoglobínom,

•

zmeny v objeme arteriálnej krvi v tkanive počas tepového cyklu (pletyzmografia), a teda v
absorpcii svetla touto krvou.

Pulzný oxymeter stanovuje saturáciu kyslíkom (SpO2) tak, že nasmeruje červené a infračervené svetlo do
arteriálneho riečiska a odmeria zmeny v absorpcii svetla počas tepového cyklu. Ako svetelné zdroje v
oxymetrickom senzore slúžia nízkonapäťové svetelné diódy (LED) emitujúce červené a infračervené svetlo.
Fotodióda slúži ako fotodetektor.
Keďže sa oxyhemoglobín a deoxyhemoglobín líšia absorpciou svetla, množstvo červeného a infračerveného
svetla pohlteného krvou súvisí so saturáciou hemoglobínu kyslíkom. Na identifikáciu saturácie arteriálneho
hemoglobínu kyslíkom využíva monitor pulzný charakter arteriálneho prietoku. Počas systoly vstupuje do
cievneho riečiska nová arteriálna krv a objem krvi a absorpcia svetla sa zvyšujú. Počas diastoly dosahujú objem
krvi a absorpcia svetla najnižší bod. Monitor zakladá meranie SpO2 na rozdiele medzi maximálnou a
minimálnou absorpciou (meraním pri systole a diastole). Zameranie absorpcie svetla na pulzujúcu arteriálnu krv
eliminuje účinky nepulzujúcich absorpčných materiálov, ako sú tkanivá, kosti a venózna krv.

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Kapitola 3

Monitor Capnostream™20p
Vybalenie a kontrola
Inštalácia batérie
Montáž monitora
Nastavenie pravidelnej údržby
Príslušenstvo
Tlačidlá, indikátory a pripojenia
Ovládacie tlačidlá predného panela
Zapnutie monitora
Štandardné časti zobrazovacej obrazovky
Číselné zobrazenie hlavnej obrazovky
Ukončenie používania monitora
Navigácia na obrazovke
Nastavenie dátumu, času, jazyka a iných možností
Vypršanie času obrazovky
Capnostream™20p: prevádzkový kontrolný hárok

V tejto kapitole sú opísané fyzické komponenty monitora a spôsob nastavenia monitora, aby bol pripravený na
použitie.
Na konci tejto kapitoly sa nachádza prevádzkový kontrolný hárok monitora Capnostream™20p na uľahčenie
procesov inštalácie, nastavenia a začiatku používania. Vytvorte si fotokópiu kontrolného hárka z návodu a pri
nastavovaní monitora si v ňom začiarkujte vykonané kroky.

Vybalenie a kontrola
Vybaľte monitor a pred vykonaním akýchkoľvek ďalších úkonov skontrolujte všetky komponenty.
 VYBALENIE A KONTROLA MONITORA:
1. Opatrne vyberte monitor Capnostream™20p a príslušenstvo zo škatule.
2. Skontrolujte, či položky uvedené na priloženom zozname sú súčasťou balenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor Capnostream™20p
Návod na používanie
Dve 3,15 A rýchlotavné poistky a poistky s nízkou prerušovacou kapacitou
Štartovacia súprava FilterLine™
Napájací elektrický kábel
Balenie senzorov SpO2
Predlžovací kábel na SpO2
Kotúč papiera do tlačiarne (jeden nainštalovaný a jeden navyše)
Batéria
Disk CD s ďalšou dokumentáciou (protokoly prenosu údajov monitora Capnostream cez
RS-232, aplikačná poznámka o prenose údajov o pacientovi a tento návod v ďalších jazykoch)

3. Skontrolujte každý komponent.
Ak je akýkoľvek komponent poškodený alebo chýba, obráťte sa na miestneho zástupcu.
Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Inštalácia batérie
Poznámka:

Po vybalení monitora treba odpad z obalu zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi
týkajúcimi sa likvidácie odpadu z obalov.

Inštalácia batérie
VÝSTRAHA:

Zariadenie sa musí vždy používať s nainštalovanou batériou, ktorá poskytuje záložné
napájanie v prípade chvíľkového alebo dočasného výpadku napájania.

VÝSTRAHA:

Počas prevádzky zariadenia alebo keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti musia byť
dvierka batérie vždy zatvorené.

Monitor funguje na striedavé napájanie alebo na batériu. Je vybavený dobíjateľnou lítium-iónovou batériou.
Na inštaláciu batérie otvorte kryt batérie na bočnej strane monitora podľa nasledujúceho obrázka.

Zásuvka na
pripojenie batérie
Držiaca páčka

Dvierka priehradky
na batériu

Obrázok 1 – Inštalácia batérie

 INŠTALÁCIA BATÉRIE:
1. Posuňte dve uvoľňovacie západky na dvierkach priehradky na batériu dovnútra a otvorte dvierka priehradky
na batériu.
2. Uchopte batériu tak, aby sa káble nachádzali napravo, pootočte držiacu páčku nahor do vodorovnej polohy
a vložte batériu do monitora.
3. Zatlačte batériu, pokiaľ sa dá.
4. Podržte batériu zatlačenú a uzamknite ju v tejto polohe vrátením držiacej páčky do zvislej polohy.
5. Konektor batérie zapojte do zásuvky na pripojenie batérie. Dbajte pritom na to, aby bola strana
s vyčnievajúcimi drážkami napravo, aby konektor zapadol do zásuvky. Zatlačte káble späť do monitora.

Držiaca páčka
Zásuvka na
pripojenie
batérie

Obrázok 2 – Pohľad zblízka na batériu

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Inštalácia batérie

6. Zarovnajte kolíky na dvierkach priehradky na batériu s otvormi na kryte monitora, zatvorte dvierka a
posuňte dve uvoľňovacie západky smerom von.
7. Pred prvým použitím nabite batériu tak, že ju umiestnite do monitora a monitor pripojíte bez toho, aby ste ho
zapínali. Batéria sa následne začne nabíjať po dobu približne 12 hodín. Po nabití batérie môžete monitor
zapnúť a začať používať. Ak monitor nie je pripojený do elektrickej siete, nebude môcť fungovať pomocou
dodanej batérie v prípade, že nebola predtým nabitá.
Pred použitím monitora bez striedavého napájania sa uistite, že batéria je plne nabitá. Plne nabitá batéria
poskytuje 2,5 hodiny prevádzky (bez používania tlačiarne). Keď je monitor pripojený k striedavému napájaniu,
batéria sa automaticky nabíja. Plné nabitie prázdnej batérie trvá približne 12 hodín.
Keď začínate používať monitor, overte, že ikona batérie v ľavej dolnej časti obrazovky monitora udáva, že
batéria je plná. Ďalšie informácie nájdete v časti Testovanie batérie a pripojenia k striedavému napájaniu nižšie.
Ak nie je nainštalovaná žiadna batéria, na obrazovke sa zobrazí ikona
a usmerňujúce hlásenie NO
BATTERY INSTALLED (NIE JE NAINŠTALOVANÁ BATÉRIA). Pred inštaláciou alebo výmenou batérie je
najlepšie monitor vypnúť.
VÝSTRAHA:

V zariadení by vždy mala byť vložená vymeniteľná batéria. Ak batéria nie je nainštalovaná,
zariadenie bude správne fungovať na striedavé napájanie, ale ak z akéhokoľvek dôvodu
dôjde k strate striedavého napájania, monitor nebude fungovať.

VÝSTRAHA:

Pred výmenou batérie najskôr vypnite monitor a potom odpojte jednotku od striedavého
napájania. Batériu neodpájajte ani nepripájajte, keď je jednotka zapnutá alebo pripojená
k striedavému napájaniu.

Poznámka:

Ak batéria nie je plne nabitá, ikona batérie bude udávať úroveň nabitia batérie.

Testovanie batérie a pripojenia k striedavému napájaniu
Pred každým použitím treba potvrdiť úroveň nabitia batérie a pripojenie k striedavému napájaniu.
 TESTOVANIE BATÉRIE:
1. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia

zapnite monitor.

2. Všimnite si úroveň nabitia na ikone batérie v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Indikátor úrovne
nabitia batérie
Obrázok 3 – Panel ponuky s úrovňou nabitia batérie

3. Ak ste predtým plne nabili batériu, ikona batérie by mala udávať, že batéria je plná.
Poznámka:

V rámci spúšťania monitora sa po zapnutí monitora indikátor úrovne nabitia batérie na
približne 15 sekúnd zobrazí plný. Monitor potom aktualizuje indikátor úrovne nabitia
batérie podľa skutočnej úrovne nabitia batérie.

Keď sa na obrazovke displeja zobrazí usmerňujúce hlásenie BATTERY LOW (BATÉRIA JE SLABÁ), nabite
batériu. Ak chcete batériu dobiť, uistite sa, že monitor je pripojený k elektrickej sieti striedavého prúdu.
Rozsvieti sa oranžový indikátor striedavého napájania

na prednom paneli monitora.

Pri normálnej prevádzke vždy skontrolujte, že počas používania monitora je rozsvietené oranžové svetlo
indikátora striedavého napájania. Tým zaistíte, aby sa batéria počas používania nabíjala a aby bol monitor
pripravený na prípad výpadku napájania alebo presunu pacienta. Ak je potrebné presunúť pacienta na iné
miesto, zariadenie možno odpojiť a presunúť spolu s pacientom. Dbajte na to, aby sa monitor po presune znova
zapojil do elektrickej siete striedavého prúdu.
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Inštalácia batérie

Manipulácia s batériou
UPOZORNENIE: Batériu neponárajte do vody. Mohla by zlyhať.
UPOZORNENIE: Batériu nabíjajte len v monitore, aby ste predišli možnému prehriatiu, spáleniu alebo
roztrhnutiu batérie.
Skladovanie batérie
Batéria sa musí skladovať na chladnom a suchom mieste, nie vnútri monitora. Jej nabitie časom klesá. Na
obnovenie plného nabitia batériu pred použitím dobite. Batéria by sa mala úplne dobiť minimálne raz za tri
mesiace. Skladovať pri teplote -20 až 25°C.
UPOZORNENIE: Skladovanie alebo presun monitora v podmienkach prostredia mimo podmienok uvedených
v špecifikáciách ovplyvnia fungovanie monitora a spôsobia poškodenie batérie alebo
monitora.
Likvidácia batérie
UPOZORNENIE: Batériu nelikvidujte v ohni, mohla by explodovať.
Dodržiavajte miestne predpisy a pokyny na recykláciu, ktoré sa vzťahujú na likvidáciu alebo recykláciu batérií.
Napájanie z batérie a z elektrickej siete
Ak je monitor napájaný striedavým prúdom a dôjde k strate napájania, automaticky sa prepne na napájanie z
vnútornej batérie. V závislosti od kapacity batérie toto záložné napájanie vydrží maximálne 2,5 hodiny.
Nastavenia monitora vrátane nastavení alarmov sa počas prevádzky na batériu nezmenia. Ak boli nastavenia
vykonané na obrazovke predvolených nastavení, tieto nastavenia zostanú v pamäti monitora aj po úplnom
odpojení monitora od zdroja napájania a po opätovnom zapnutí monitora budú k dispozícii. Podobne, údaje
o trendoch zostanú v pamäti monitora aj po úplnom odpojení monitora od zdroja napájania a po opätovnom
zapnutí monitora budú k dispozícii.
Oranžové svetlo indikátora striedavého napájania je zapnuté, keď je monitor napájaný z externého zdroja.
Tento indikátor nemá žiadny vzťah k stavu batérie.
Zelený indikátor zapnutia je rozsvietený, keď je monitor zapnutý.
Keď je oranžové svetlo indikátora striedavého napájania vypnuté a zelený indikátor zapnutia je rozsvietený,
monitor je napájaný z batérie.
Ikona batérie bude ukazovať približnú úroveň nabitia batérie. Keď bude ostávať približne 15 minút nabitia
batérie (čo zodpovedá 14,0 V), zobrazí sa usmerňujúce hlásenie BATTERY LOW (BATÉRIA JE SLABÁ).
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Montáž monitora

Montáž monitora
Spodná strana zariadenia Capnostream™20p je zhotovená tak, aby sa dal monitor nasadiť na 100 mm
štandardnú montážnu dosku VESA™*. (Príkladom je model montážnej platne FLP-002-17C od spoločnosti
GCX, ktorý sa hodí k modelu zostavy mobilného stojana RS-0006-64D od spoločnosti GCX.) Montážnu dosku
VESA™* si môžete objednať od spoločnosti Medtronic (číslo dielu 010713). Prečítajte si príslušné Pokyny na
použitie k týmto produktom.

Gumové nôžky
(4)

Montážne otvory
(4)

Obrázok 4 – Pohľad na monitor zospodu

UPOZORNENIE: Neodnímajte gumové nôžky zo spodnej strany monitora. Gumové nôžky sú potrebné pri
prevádzke monitora na stole, aby sa predišlo nechcenému pohybu monitora počas
používania. Aj keď gumové nôžky momentálne nepoužívate, odporúča sa mať ich
pripevnené pre prípad budúcej potreby.

Nastavenie pravidelnej údržby
Ak má vaše zdravotnícke zariadenie databázu pravidelnej údržby, zaregistrujte monitor do tejto databázy na
účely pravidelného postupu kalibrácie. Kalibrácia sa vyžaduje po prvých 1 200 hodinách používania (alebo po
12 mesiacoch podľa toho, čo nastane skôr) a potom po každých 4 000 hodinách používania (alebo po
12 mesiacoch podľa toho, čo nastane skôr). Počet prevádzkových hodín sa zobrazí bezprostredne po zapnutí
monitora a nachádza sa aj na servisnej obrazovke monitora. Ďalšie podrobnosti o kalibrácii a ďalších postupoch
údržby nájdete v časti Údržba a riešenie problémov na strane 123.
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Príslušenstvo

Príslušenstvo
Dostupné príslušenstvo
Pozrite si nasledujúci zoznam príslušenstva pre monitor Capnostream™20p.
Tabuľka 2 – Príslušenstvo pre monitor Capnostream™20p

Príslušenstvo

Číslo dielu
spoločnosti Medtronic

Použitie

Papier (6 kotúčov)

010516

Papier možno použiť s integrovanom
tlačiarňou monitora Capnostream™20p.
Monitor sa dodáva s jedným kotúčom papiera
a jedným náhradným kotúčom. Pokyny na
založenie papiera nájdete v časti Výmena
kotúča papiera v tlačiarni na strane 127.

Montážna adaptérová doska
(Vesa™)

010713

Slúži na pripevnenie monitora
Capnostream™20p k mobilným stojanom GCX
a k iným montážnym zostavám. Pokyny na
montáž nájdete v časti Montáž monitora na
strane 26.

Svorka na stojan s rýchlym

011782

Svorka pasuje k stojanovému držiaku (priemer
tyče 19 mm (0,75 palca) až 38 mm (1,5 palca))
alebo ku koľajovému držiaku (veľkosť koľaje
10 mm (0,39 palca) x 25 mm (0,98 palca)).
Disponuje mechanizmom rýchleho uvoľnenia.
Súčasťou je montážna adaptérová doska.

Mobilný stojan s košom

Nie je na sklade
spoločnosti Medtronic

Model RS-0006-64D od spoločnosti GCX
Súprava mobilného stojana 38" s 5"
nasúvacou montážnou doskou. Súčasti: 21"
základňa, 4" kolieska, 10-librové protizávažie,
rukoväť a 6" kôš.
Na použite mobilného stojana je potrebná
montážna doska.

Montážny adaptér na vysielač

011892

Používa sa s nemocničným systémom
Bernoulli/Oxinet. Pozrite si časť Používanie s
nemocničnými pacientskymi dátovými
systémami na strane 121.

Batéria

BP01000

Pokyny na inštaláciu batérie nájdete v časti
Inštalácia batérie na strane 23.

Kábel funkcie privolania
zdravotnej sestry

011149

Dĺžka kábla: 3,5 metra. Kábel sa dodáva
nezakončený, takže ho možno upraviť na
použitie so systémom. Pokyny na nastavenie
nájdete v časti Používanie funkcie privolania
zdravotnej sestry na strane 118.

Digitálny/analógový (D/A)
kábel

PM20ACB

Slúži na prenos údajov z monitora
Capnostream™20p do analógového
zariadenia, napríklad do polysomnografu.
Pokyny na nastavenie nájdete v časti
Analógový výstup údajov pomocou monitora
Capnostream na strane 112.

Napájací kábel pre USA

014256

Európsky napájací kábel

014255

uvoľnením

Bernoulli

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Tlačidlá, indikátory a pripojenia

Montážna doska monitora
Montážna súprava obsahuje montážny adaptér VESA™* 100 x 100 mm až 75 x 75 mm, ktorý možno pripevniť
k spodnej strane monitora, ako je to popísané vyššie. Umožňuje montáž monitora na širokú škálu stojanov a
držiakov od spoločnosti GCX vrátane zostavy mobilného stojana model RS-0006-64D od spoločnosti GCX.
Ďalšie informácie o dostupných riešeniach na montáž monitora vám poskytne spoločnosť GCX
(www.gcx.com).
Majte na pamäti, že pri montáži monitora na mobilný stojan alebo iný stojanový držiak je dôležité použiť stojan
s priemerom základne s kolieskami minimálne 53,5 cm (21 palcov) na zaistenie stability.
Papier do tlačiarne
Monitor používa papier do tepelnej tlačiarne s týmito špecifikáciami:
Tabuľka 3 – Špecifikácie papiera do tlačiarne

Položka

Hodnota

Šírka papiera

58 mm (2 ¼ palca)

Priemer kotúča papiera (maximum)

40 mm (1 1/2 palca)

Dĺžka papiera (maximum)

15,2 metra (50 stôp)

Poznámka:

Niektorí výrobcovia používajú iné hrúbky papiera, takže kotúč s dĺžkou 15,2 metra od
iného výrobcu môže prekročiť maximálny limit priemeru a nebude do monitora pasovať.

Náhradné kotúče papiera, ktoré vyhovujú špecifikáciám, možno získať od spoločnosti Medtronic (číslo dielu
010516 pre balenie 6 kotúčov) alebo v Severnej Amerike na webovej stránke www.thermalpaperdirect.com
(číslo modelu 22550).

Tlačidlá, indikátory a pripojenia
V nasledujúcej časti nájdete pohľady na monitor spredu, zozadu a zboku so zobrazením displeja, ovládacích
prvkov a bodov na externé pripojenie.
Pohľad na monitor spredu
Predný panel monitora obsahuje zobrazovaciu obrazovku, tlačidlá jednotlivých úkonov a otočný ovládač.

28

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

Tlačidlá, indikátory a pripojenia
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Obrázok 5 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p spredu

2

Tabuľka 4 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p spredu obsahuje očíslované položky.
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Ovládacie tlačidlá predného panela

Tabuľka 4 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p spredu

Položka

Názov

Opis

Položka

Názov

Opis

1

Tlačidlo
zapnutia/vypnutia
monitora

Tlačidlo vypínača

7

Tlačidlo
dočasného
stíšenia
alarmov

Dočasne deaktivuje
zvukový alarm na dve
minúty.

2

Indikátor
striedavého
napájania

Oranžové svetlo

8

Indikátor
červeného
alarmu

Indikátor, ktorý bliká
počas alarmov s vysokou
prioritou (pozrite si časť
Alarmy s vysokou
prioritou na strane 77).

3

Indikátor zapnutia
monitora

Zelené svetlo

9

Indikátor žltého
alarmu

Indikátor, ktorý sa
rozsvieti alebo bliká podľa
stavu alarmu (pozrite si
časť Zobrazenie alarmu
na strane 73).

4

Tlačidlo udalostí

Začne proces
umiestňovania rýchleho
alebo podrobného
označenia udalosti do
údajov o trende.

10

Otočný ovládač

Otočný ovládač na
navigáciu po obrazovke a
výber funkcie stlačením.

5

Tlačidlo
príjmu/prepustenia
pacienta

Umožňuje spustiť a
zastaviť prípad a zadať
ID pacienta.

11

Zobrazovacia
obrazovka

Obrazovka zobrazujúca
údaje o pacientovi, panel
ponuky, režim pacienta,
dátum, čas a prípadné
informácie o chybových
hláseniach.

6

Tlačidlo vypnutia
čerpadla

Vypne kapnografické
čerpadlo na predvolenú
dobu na ochranu
monitora počas
postupov odsávania.

12

Prenášacia
rukoväť

Umožňuje prenášanie
monitora.

Ovládacie tlačidlá predného panela
Na nasledujúcom obrázku je detail ovládací ch prvkov, ktoré zobrazuje Obrázok 5 – Pohľad na prístroj
Capnostream™20p spredu na strane 29 a opisuje Tabuľka 4 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p spredu
vyššie.

Obrázok 6 – Ovládacie tlačidlá predného panela
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Ovládacie tlačidlá predného panela

Zadný panel monitora
Na zadnom paneli monitora sa nachádzajú napájacie a komunikačné pripojenia.
9

4

8
3

2

1

6
5

10

7
Obrázok 7 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p spredu

Tabuľka 5 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p zozadu popisuje funkcie pripojení na zadnej strane monitora.
Tabuľka 5 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p zozadu

Položka

Funkcia

Opis

Položka

Funkcia

Opis

1

Držiak elektrickej
poistky

Dve 3,15 A rýchlotavné
poistky a poistky s
nízkou prerušovacou
kapacitou.

6

Analógový výstup

15-kolíkový samičí
konektor typu D pre
7-kanálový
analógový výstup

2

Elektrická zástrčka

Pripojenie striedavého
napájania

7

Koncovka
vyrovnania
potenciálov

Na pripojenie vodiča
vyrovnania
potenciálov

3

USB port

Na pripojenie
pamäťového zariadenia
flash

8

Štítky výrobcu

4

RS-232

9-kolíkový samičí
konektor typu D na
komunikáciu RS-232

9

Prenášacia rukoväť

5

Privolanie
zdravotnej sestry

Port na pripojenie
systému privolania
zdravotnej sestry

10

Svorka na
odľahčenie
napájacieho kábla
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Zapnutie monitora

Pohľad na monitor zľava a sprava
Ľavá strana monitora obsahuje priehradku na batériu a body na pripojenie pacientskeho rozhrania.

1

2

5

3

4

Obrázok 8 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p zľava

Tabuľka 6 popisuje funkcie prvkov na ľavej strane monitora.
Tabuľka 6 – Pohľad na prístroj Capnostream™20p zľava

Položka

Funkcia

Opis

1

Konektor vstupu hadičky
FilterLine™

Na pripojenie hadičky FilterLine™ k monitoru.
Disponuje mechanizmom automatického
zatvárania dvierok.

2

Vývod plynu

Na pripojenie odsávacieho systému, keď sa
monitor používa v prítomnosti anestetických
plynov. Vývod plynu je ozubený konektor určený
na hadičky s 3/32-palcovým vnútorným
priemerom.

3

SpO2,

Na pripojenie senzora SpO2 k monitoru pomocou
predlžovacieho kábla.

4

Priehradka na batériu

Miesto, kam sa inštaluje batéria

5

Štítok s čiarovým kódom

Čiarový kód so sériovým číslom a číslom modelu
monitora

Pravá strana monitora obsahuje len kotúč papiera slúžiaci na tlač správ o pacientovi a tlačidlá na ovládanie
tlačiarne. Držiak kotúča papiera zobrazuje Obrázok 48 – Vloženie kotúča papiera do tlačiarne na strane 127
a pokyny na výmenu kotúča papiera sú uvedené v časti Výmena kotúča papiera v tlačiarni na strane 127.

Zapnutie monitora
V tejto časti je vysvetlený postup zapínania monitora.
UPOZORNENIE: Monitor je určený len ako doplnok pri hodnotení stavu pacienta. Musí sa používať v
spojitosti s klinickými príznakmi a symptómami.
UPOZORNENIE: V záujme správneho fungovania monitora používajte len spotrebný materiál Microstream™
EtCO2 a senzory od spoločnosti Nellcor™.
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Štandardné časti zobrazovacej obrazovky

 ZAPNUTIE MONITORA:
1. Zapojte elektrický kábel do elektrickej zástrčky na zadnej strane monitora (pozrite si Obrázok 7 – Pohľad na
prístroj Capnostream™20p spredu na strane 31). Pripnite svorku na odľahčenie napájacieho kábla okolo
kábla a utiahnite ju, aby sa napájací kábel náhodne neodpojil od monitora.
2. Pripojte napájací kábel k sieťovému striedavému napájaniu.
3. Rozsvieti sa oranžový indikátor napájania na prednom paneli.
UPOZORNENIE: Ak oranžové svetlo nesvieti, monitor je napájaný z batérie a prestane fungovať, keď sa
batéria vybije.
4. Stlačením vypínača

na prednom paneli zapnite monitor. Dôjde k týmto udalostiam:

•
•

Zelený indikátor zapnutia sa rozsvieti, čím bude indikovať zapnutie monitora.

•

Svetlá červeného alarmu a žltého alarmu sa na chvíľu rozsvietia a reproduktor zapípa.

Na obrazovke sa na niekoľko sekúnd objaví obrázok presýpacích hodín a potom na približne
5 sekúnd modrá uvítacia obrazovka. Monitor zatiaľ vykoná samočinný test.

UPOZORNENIE: Ak sa svetlá červeného a žltého alarmu nerozsvietia alebo z reproduktora nezaznie zvuk,
monitor nepoužívajte a pošlite ho do servisu.

•

Budete počuť, ako sa čerpadlo na niekoľko sekúnd zapne a potom znova vypne. Ak je však
k monitoru pripojená hadička FilterLine™, čerpadlo ostane zapnuté.

Obrázok 9 – Uvítacia obrazovka

Štandardné časti zobrazovacej obrazovky
Po modrej uvítacej obrazovke sa zobrazí obrazovka s výzvou, aby ste zmazali pamäť trendov. Vysvetlenie tejto
obrazovky nájdete v časti Používanie prípadov pacienta a identifikačných na strane 46. Po tejto obrazovke sa
zobrazí hlavná obrazovka.
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Štandardné časti zobrazovacej obrazovky

Hlavná obrazovka zobrazuje informácie o CO2 a SpO2 spolu s hodnotou IPI a ďalšími informáciami, ktoré sú
štandardné pre väčšinu ostatných obrazoviek. V tejto časti sú vysvetlené hlavné časti obrazovky.
Hlavná obrazovka sa môže zobrazovať v jednom z dvoch základných formátov: grafickom a číselnom.
Predvoleným zobrazením je štandardné zobrazenie, ktoré je popísané nižšie. Číselný formát poskytuje väčšie a
ľahšie čitateľné číselné zobrazenie bez toho, aby bol operátor rozptyľovaný grafickým zobrazením krivky. Viac
informácií o číselnom zobrazení nájdete v časti Číselné zobrazenie hlavnej obrazovky na strane 38.
Štandardné zobrazenie hlavnej obrazovky
Typická štandardná hlavná obrazovka zobrazená na dvoch obrázkoch nižšie obsahuje údaje a krivky pacienta
monitorovaného pomocou hadičky FilterLine™ a senzora SpO2.
Oblasť
záhlavia
Číselné
údaje o CO2
v reálnom
čase

Krivka CO2
Číselné
údaje o SpO2
v reálnom
čase

Číselné
hodnoty IPI
a A/hr a ODI
v reálnom čase

Panel ponuky

Údaje o trende
IPI
Obrázok 10 – Typická hlavná obrazovka
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Obrázok 11 – Typická hlavná obrazovka, keď hodnoty A/hr a ODI nie sú k dispozícii

Hlavná obrazovka obsahuje nasledujúce časti:

•
•
•
•
•
•

Oblasť záhlavia popísané na strane 36
Panel ponuky popísané na strane 37
Údaje IPI v reálnom čase s grafickým zobrazením trendu popísané na strane 39
Údaje A/hr a ODI popísané na strane 37 (ak sú k dispozícii)
Údaje CO2 v reálnom čase a krivka CO2 popísané na strane 37
Údaje SpO2 v reálnom čase popísané na strane 37

Väčšina ostatných obrazoviek obsahuje oblasť záhlavia, panel ponuky, údaje CO2 v reálnom čase a údaje SpO2
v reálnom čase.
Vo väčšine prípadov monitor aj pri prechode na inú obrazovku vždy zobrazuje záhlavie, panel ponuky, číselné
údaje CO2 v reálnom čase a číselné údaje SpO2 v reálnom čase. Nepretržité zobrazenie číselných údajov CO2
a SpO2 v reálnom čase na pravej strane umožňuje nepretržité monitorovanie pacienta aj pri zmene nastavení
systému alebo sledovaní histórie pacienta na obrazovkách trendov.
Zobrazovanie možnosti IPI na obrazovke možno deaktivovať v rámci predvolených nastavení zdravotníckeho
zariadenia. (Ak je typ pacienta dojča/novorodenec, index IPI sa automaticky deaktivuje a jedinou dostupnou
možnosťou pre štandardné zobrazenie hlavnej obrazovky namiesto krivky trendu IPI je krivka SpO2.) Ďalšie
informácie nájdete v časti Kapitola 7 Integrated Pulmonary Index™ (Integrovaný pľúcny index) na strane 66.
Ak je možnosť IPI deaktivovaná, zobrazí sa hlavná obrazovka bez možnosti IPI. Príklad tejto hlavnej obrazovky
uvádza Obrázok 12 – Štandardná hlavná obrazovka bez možnosti IPI na strane 36.
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Oblasť záhlavia

Číselné
údaje o CO2
v reálnom
čase

Krivka CO2

Číselné
údaje o SpO2
v reálnom
čase

Údaje A/hr a ODI

Krivka SpO2

Panel ponuky

Obrázok 12 – Štandardná hlavná obrazovka bez možnosti IPI

Oblasť záhlavia
Časť záhlavia je vždy zobrazená v hornej časti obrazovky a obsahuje informácie uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
4
1

5

2

6
Obrázok 13 – Oblasť záhlavia

3

7

Tabuľka 7 popisuje prvky oblasti záhlavia.
Tabuľka 7 – Oblasť záhlavia

Položka

Funkcia

Opis

1

Čas/dátum

Zobrazuje čas a dátum vo zvolených formátoch.

2

Typ pacienta

Udáva režim pacienta. Možnosti sú ADULT (DOSPELÝ), PEDIATRIC 1-3 YRS
(PEDIATRICKÝ 1 – 3 ROKY), PEDIATRIC 3-6 YRS (PEDIATRICKÝ 3 – 6 ROKOV),
PEDIATRIC 6-12 YRS (PEDIATRICKÝ 6 – 12 ROKOV) a INFANT/NEONATAL
(DOJČA/NOVORODENEC) (pre dojčatá mladšie ako 1 rok)

3

Názov obrazovky

Zobrazuje názov aktuálnej obrazovky.

4

Oblasť hlásení

V tejto oblasti sa zobrazujú hlásenia vysvetľujúce alarmy a stav zariadenia.

5

ID pacienta

Ak bolo pre aktuálny prípad zadané ID pacienta, zobrazí sa v tejto časti.

6

Indikátor stavu
alarmov

Udáva, či sú zvukové alarmy aktivované, dočasne deaktivované alebo trvalo
deaktivované.

7

Indikátor USB

Udáva, či je pamäťové zariadenie USB flash momentálne pripojené k monitoru.
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Panel ponuky
Panel ponuky dostupných možností a funkcií je umiestnený v spodnej časti zobrazovacej obrazovky monitora.
Na ľavej strane sa nachádza indikátor úrovne nabitia batérie. Na pravej strane sa nachádza ovládač hlasitosti
reproduktora.
Panel ponuky sa mení v závislosti od toho, ktoré možnosti a funkcie sú dostupné pre konkrétnu obrazovku. Na
niektorých obrazovkách sú k dispozícii ďalšie voliteľné možnosti v špecifickej oblasti obrazovky.
Údaje CO2 v reálnom čase
Táto oblasť obrazovky zobrazuje hodnoty etCO2 a FiCO2 v reálnom čase spolu so zvolenými jednotkami a
dychovú frekvenciu (RR) v dychoch za minútu. Číselné zobrazenie sa nachádza vpravo a zobrazenie krivky
vľavo. Ďalšie podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti Údaje CO2 zobrazené monitorom
Capnostream™20p na strane 56.
Pri prekročení prahovej hodnoty limitu alarmu CO2 zariadenie spustí alarm: príslušná číselná hodnota začne
blikať, číselná hodnota sa zobrazí s červeným alebo žltým pozadím (podľa toho, či ide o pacientsky alarm
s vysokou prioritou [naliehavý] alebo upozorňujúci alarm) a v oblasti záhlavia obrazovky sa zobrazí hlásenie.
Túto oblasť obrazovky možno vybrať rovnako, ako sa vyberajú možnosti ponuky. Výberom tejto oblasti získate
prístup na obrazovku nastavenia, kde môžete zmeniť hodnoty parametra CO2.
Údaje SpO2 v reálnom čase
Táto oblasť obrazovky zobrazuje číselné údaje SpO2 v reálnom čase: vždy sú zobrazené hodnoty SpO2, PR
a pletyzmografická krivka alebo stĺpec tepového pulzu. (Ak je aktivovaný index IPI, a teda nie je zobrazená
krivka SpO2, tepový pulz SpO2 predstavuje zelený stĺpec naľavo od tohto okna.)
Ďalšie podrobnosti o zobrazených údajoch SpO2 nájdete Kapitola 6 Pulzná oxymetria s monitorom
Capnostream™20p na strane 59.
Pri prekročení prahovej hodnoty limitu alarmu SpO2 zariadenie spustí alarm: príslušná číselná hodnota začne
blikať, číselná hodnota sa zobrazí s červeným alebo žltým pozadím (podľa toho, či ide o pacientsky alarm
s vysokou prioritou [naliehavý] alebo upozorňujúci alarm) a v oblasti záhlavia obrazovky sa zobrazí hlásenie.
Túto oblasť obrazovky možno vybrať rovnako, ako sa vyberajú možnosti ponuky. Výberom tejto oblasti získate
prístup na obrazovku nastavenia, kde môžete zmeniť hodnoty parametra SpO2, vrátane možnosti zapnúť alebo
vypnúť tón tepového pulzu.
Údaje IPI v reálnom čase s grafickým zobrazením trendu
Táto oblasť obrazovky zobrazuje hodnotu indexu IPI v reálnom čase, čo je číselná hodnota, ktorá je súhrnom
štyroch parametrov (etCO2, RR, SpO2, PR) a poskytuje rýchly údaj o stave dýchania pacienta. Graf trendu IPI
zobrazuje trend tejto hodnoty počas zvoleného časového obdobia (predvolené obdobie je jedna hodina).
Na grafe trendu IPI červené a žlté vodorovné čiary udávajú aktuálne nastavené limity pacientskych alarmov
s vysokou prioritou (naliehavých) a upozorňujúcich alarmov.
Ďalšie informácie o tomto parametri nájdete Kapitola 7 Integrated Pulmonary Index™ (Integrovaný pľúcny
index) na strane 66.
Pri prekročení limitu alarmu IPI zariadenie spustí alarm: príslušná číselná hodnota začne blikať, číselná hodnota
sa zobrazí s červeným alebo žltým pozadím (podľa toho, či ide o naliehavý, alebo upozorňujúci alarm) a v
oblasti záhlavia obrazovky sa zobrazí hlásenie.
Údaje IPI nie sú dostupné pre niektorých pacientov. Ďalšie informácie nájdete Kapitola 7 Integrated Pulmonary
Index™ (Integrovaný pľúcny index) na strane 66.
Údaje A/hr a ODI
Táto oblasť obrazovky zobrazuje hodnoty A/hr a ODI (ak sú k dispozícii).
Ďalšie informácie o hodnotách A/hr a ODI nájdete v časti Počet apnoe za hodinu a index desaturácie kyslíkom
na strane 69.
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Keď počet apnoe počas akéhokoľvek obdobia jednej hodiny počas posledných 12 hodín prekročí nastavenú
hodnotu, na obrazovke sa zobrazí vizuálne upozornenie vo forme hviezdičky vedľa hodnoty A/hr, ktoré
používateľa upozorňuje, aby sa pozrel na obrazovku A/hr a desaturácie O2. Na obrazovku A/hr a desaturácie O2
sa dostanete pomocou tlačidla ponuky REPORTS (SPRÁVY). Ďalšie informácie o vizuálnom upozornení na
A/hr nájdete v časti Vizuálne upozornenie na A/hr na strane 70.
Číselné zobrazenie hlavnej obrazovky
Oblasť záhlavia

Číselné
údaje o
CO2
v reálnom
čase

Číselné hodnoty
IPI a údaje
o trende IPI
a údaje A/hr
a ODI
v reálnom čase

Číselné
údaje o
SpO2
v reálnom
čase

Panel ponuky
Obrázok 14 – Typická číselná hlavná obrazovka

Číselná obrazovka obsahuje nasledujúce časti:

•
•
•
•
•
•

Oblasť záhlavia na strane 38
Panel ponuky na strane 37
Údaje IPI v reálnom čase s grafickým zobrazením trendu na strane 39
Údaje CO2 v reálnom čase na strane 37
Údaje SpO2 v reálnom čase na strane 37
Údaje A/hr a ODI na strane 37 (ak sú k dispozícii)

Oblasť záhlavia
Časť záhlavia je rovnaká ako oblasť záhlavia na štandardnej hlavnej obrazovke.
Panel ponuky
Panel ponuky je rovnaký ako panel ponuky na štandardnej hlavnej obrazovke.
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Údaje CO2 v reálnom čase
Táto oblasť obrazovky zobrazuje hodnoty etCO2 a FiCO2 v reálnom čase spolu so zvolenými jednotkami a
dychovú frekvenciu (RR) v dychoch za minútu. Poskytuje sa len číselné zobrazenie v takej veľkosti, aby sa dalo
ľahko prečítať aj z väčšej vzdialenosti. Ďalšie podrobnosti o zobrazených informáciách nájdete v časti Údaje
CO2 zobrazené monitorom Capnostream™20p na strane 56.
Pri prekročení prahovej hodnoty limitu alarmu etCO2, FiCO2 alebo RR zariadenie spustí alarm: príslušná číselná
hodnota začne blikať, číselná hodnota sa zobrazí s červeným alebo žltým pozadím (podľa toho, či ide o
naliehavý, alebo upozorňujúci alarm) a v oblasti záhlavia obrazovky sa zobrazí hlásenie.
Túto oblasť obrazovky možno vybrať rovnako, ako sa vyberajú možnosti ponuky. Výberom tejto oblasti získate
prístup na obrazovku nastavenia, kde môžete zmeniť hodnoty parametra CO2.
Údaje SpO2 v reálnom čase
Táto oblasť obrazovky zobrazuje údaje SpO2 v reálnom čase. Poskytuje sa číselné zobrazenie v takej veľkosti,
aby sa dalo ľahko prečítať aj z väčšej vzdialenosti. Tak ako na štandardnej obrazovke, zobrazia sa len
parametre, ktoré meria snímač momentálne pripojený k zariadeniu. Ďalšie podrobnosti o zobrazených údajoch
SpO2 nájdete Kapitola 6 Pulzná oxymetria s monitorom Capnostream™20p na strane 59.
Pri prekročení prahovej hodnoty limitu alarmu SpO2 zariadenie spustí alarm: príslušná číselná hodnota začne
blikať, číselná hodnota sa zobrazí s červeným alebo žltým pozadím (podľa toho, či ide o naliehavý, alebo
upozorňujúci alarm) a v oblasti záhlavia obrazovky sa zobrazí hlásenie.
Údaje A/hr a ODI
Táto oblasť obrazovky zobrazuje hodnoty A/hr a ODI (ak sú k dispozícii).
Ďalšie informácie o hodnotách A/hr a ODI nájdete v časti Počet apnoe za hodinu a index desaturácie kyslíkom
na strane 69.
Keď počet apnoe počas akéhokoľvek obdobia jednej hodiny počas posledných 12 hodín prekročí nastavenú
hodnotu, na obrazovke sa zobrazí vizuálne upozornenie vo forme hviezdičky vedľa hodnoty A/hr, ktoré
používateľa upozorňuje, aby sa pozrel na obrazovku A/hr a desaturácie O2. Na obrazovku A/hr a desaturácie O2
sa dostanete pomocou tlačidla ponuky REPORTS (SPRÁVY). Ďalšie informácie o vizuálnom upozornení na
A/hr nájdete v časti Vizuálne upozornenie na A/hr na strane 70.
Údaje IPI v reálnom čase s grafickým zobrazením trendu
Táto oblasť obrazovky zobrazuje hodnotu indexu IPI v reálnom čase, čo je číselná hodnota, ktorá je súhrnom
štyroch parametrov (etCO2, RR, SpO2, PR) a poskytuje rýchly údaj o stave dýchania pacienta. Graf trendu IPI
pod číselnou hodnotou zobrazuje trend tejto hodnoty počas zvoleného časového obdobia.
Na grafe trendu IPI červené a žlté vodorovné čiary udávajú aktuálne nastavené limity naliehavých
a upozorňujúcich alarmov.
Ďalšie informácie o tomto parametri nájdete Kapitola 7 Integrated Pulmonary Index™ (Integrovaný pľúcny
index) na strane 66.
Pri prekročení limitu alarmu IPI zariadenie spustí alarm: príslušná číselná hodnota začne blikať, číselná hodnota
sa zobrazí s červeným alebo žltým pozadím (podľa toho, či ide o naliehavý, alebo upozorňujúci alarm) a v
oblasti záhlavia obrazovky sa zobrazí hlásenie.
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Ukončenie používania monitora
Po monitorovaní pacienta sa má používanie monitora ukončiť nasledujúcim spôsobom:
1. Snímte hadičku FilterLine™ a senzor SpO2 z pacienta.
2. Vypnite monitor stlačením vypínača na prednej strane monitora.
3. Ak je monitor pripojený k striedavému napájaniu pomocou adaptéra striedavého prúdu, môžete ho teraz
odpojiť od striedavého napájania. Ak chcete pokračovať v nabíjaní monitora, keď sa nepoužíva na meranie,
musí zostať pripojený k striedavému napájaniu. Monitor bude pokračovať v nabíjaní svojej vnútornej
batérie, aj keď je vypnutý.
Upozornenie:

Na vypnutie monitora vždy používajte tlačidla zapnutia/vypnutia. Na vypínanie monitora
nevyberajte batériu ani neodpájajte monitor. Pokiaľ sa monitor vypne vybratím batérie
a jeho odpojením, môže dôjsť k strate údajov nastavení.

Navigácia na obrazovke
Pomocou otočného ovládača vyberajte možnosti a nastavujte hodnoty. Otočný ovládač funguje podobne ako
bežná počítačová myš. Používa sa aj ako klávesnica na zadávanie písmen a čísel.
 POHYB PO OBRAZOVKE:
1. Pootočením otočného ovládača doprava alebo doľava sa posuňte na nasledujúcu oblasť obrazovky, ktorá sa
zvýrazní zmenou farby rámčeka namodro.
2. Ak chcete vykonať výber, stlačte otočný ovládač tak, aby bolo počuť kliknutie.
 ZADÁVANIE PÍSMEN A ČÍSEL:
1. Ak je potrebné zadávať alfanumerické údaje, presúvajte sa otáčaním otočného ovládača a potom kliknite na
okno zadávania údajov na obrazovke.
Obsah okna s údajmi sa zmaže a namiesto prvého znaku sa zobrazí malý obdĺžnik so žltým pozadím.
V obdĺžniku bude zobrazené čierne písmeno A.
2. Otáčaním otočného ovládača doprava a doľava zobrazíte celú abecedu a čísla 0 – 9, symbol návratu ←,
medzeru a symbol Enter .
3. Keď sa zobrazí požadovaný znak, stlačte otočný ovládač, aby bolo počuť kliknutie. Vložený znak zmení
farbu na bežnú bielu a žltý obdĺžnik sa posunie na ďalšie miesto na vloženie znaku.
4. Znova otáčajte otočným ovládačom a vyberte ďalší znak.
5. Ak chcete ukončiť zadávanie alfanumerických znakov, po zadaní posledného písmena alebo symbolu
dvakrát stlačte otočný ovládač.
 ZMENA NASTAVENÍ:
1. Ak sa nachádzate na obrazovke s nastaveniami, ktoré možno zmeniť, otáčajte otočným ovládačom, kým sa
požadované nastavenie nezvýrazní zmenou farby rámčeka namodro.
2. Ak chcete vybrať nastavenie, stlačte otočný ovládač tak, aby bolo počuť kliknutie.
3. Otáčajte otočným ovládačom, kým nedosiahnete nové nastavenie.
4. Ak chcete nastaviť nastavenie, stlačte otočný ovládač tak, aby bolo počuť kliknutie.
5. Pokračujte vo výbere nastavení alebo otočením otočného ovládača vyberte možnosť BACK (NASPÄŤ)
alebo HOME (HLAVNÁ OBRAZOVKA).
Zmeny konfigurácie
Pre väčšinu obrazoviek výberu platí, že keď urobíte zmenu jedného alebo viacerých parametrov systému, nové
nastavenia začnú platiť až vtedy, keď opustíte obrazovku výberom možnosti HOME (HLAVNÁ
OBRAZOVKA) alebo BACK (NASPÄŤ). Ak obrazovku výberu opustíte stlačením jedného z ovládacích
tlačidiel predného panela umiestnených pod obrazovkou alebo ak čakáte dlhšie ako jednu minútu a čas
obrazovky vyprší a obrazovka sa resetuje, zmenené nastavenia sa neuložia.
40

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

Nastavenie dátumu, času, jazyka a iných možností

Nastavenie dátumu, času, jazyka a iných možností
Po prvom zapnutí monitora skontrolujte ľavý horný roh záhlavia, či je správne nastavený dátum a čas.
 ZMENA DÁTUMU, ČASU, JAZYKA A INÝCH MOŽNOSTÍ:
1. Na hlavnej obrazovke pomocou otočného ovládača vyberte možnosť SYSTEM (SYSTÉM) na paneli
ponuky.
2. Ak chcete nastaviť dátum a čas, pomocou otočného ovládača vyberte a zmeňte jednotlivé nastavenia.
3. Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, pomocou otočného ovládača zmeňte jazyk.
4. Nové nastavené nastavenia (vrátane jazyka) budú platiť dovtedy, kým monitor nevypnete. Ak chcete jazyk
zobrazenia a ďalšie nastavenia zmeniť natrvalo, pozrite si informácie v časti Zmena predvolených nastavení
zdravotníckeho ústavu na strane 132.
5. Ak chcete zmeniť ktorýkoľvek z ďalších uvedených parametrov, vyberte požadovanú možnosť a potom sa
pomocou tlačidla ponuky HOME (HLAVNÁ OBRAZOVKA) vráťte na hlavnú obrazovku.
6. Ak hodnoty A/hr a ODI nie sú k dispozícii, táto možnosť zobrazenia sa na tejto obrazovke nezobrazí.

Obrázok 15 – Obrazovka nastavenia systému

Vypršanie času obrazovky
Vypršanie času obrazovky
Všetky obrazovky nastavenia a systému vypršia po 60 sekundách, ak nedošlo k pohybu otočným ovládačom, a
vrátia sa naspäť na hlavnú obrazovku.
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Capnostream™20p: prevádzkový kontrolný hárok
Ak chcete rýchlo a jednoducho uviesť monitor Capnostream™20p do prevádzky, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi:
 1.

Vybalenie monitora

•
•
•
 2.

 4.

 6.

 7.

 8.
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Skontrolujte, či je v tlačiarni papier.
Pokyny na inštaláciu nájdete v časti Inštalácia batérie na strane 23.

Zapnutie monitora

•

Zapojte napájací kábel do elektrickej zástrčky na zadnej strane monitora. Pripnite svorku
na odľahčenie napájacieho kábla okolo kábla a utiahnite ju, aby sa napájací kábel náhodne
neodpojil od monitora.

•
•
•

Pripojte napájací kábel k sieťovému striedavému napájaniu.

•

Majte na pamäti, že obe svetlá, teda oranžové svetlo indikátora napájania i zelené svetlo
indikátora zapnutia, musia byť počas prevádzky monitora rozsvietené.

Rozsvieti sa oranžové svetlo indikátora napájania na prednej strane monitora.
Stlačením vypínača
na prednom paneli zapnite monitor. Rozsvieti sa zelené svetlo
indikátora zapnutia, ktoré udáva, že monitor je zapnutý.

Zmena dátumu, času alebo jazyka

•
•
•
 5.

Skontrolujte, či položky uvedené na priloženom zozname sú súčasťou balenia.

Inštalácia batérie

•
 3.

Vyberte monitor Capnostream™20p a príslušenstvo zo škatule.

Skontrolujte, či je zobrazený dátum a čas správny.
Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť SYSTEM (SYSTÉM) na paneli ponuky.
Podľa potreby zmeňte jednotlivé nastavenia vrátane dátumu a času na tejto obrazovke.

Nastavenie typu a režimu pacienta

•

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť PATIENT TYPE (TYP PACIENTA) na
paneli ponuky hlavnej obrazovky.

•

Podľa potreby zvoľte možnosť ADULT (DOSPELÝ), PEDIATRIC (PEDIATRICKÝ)
(podľa veku) alebo INFANT/NEONATAL (DOJČA/NOVORODENEC).

Pripojenie hadičky FilterLine™

•

Vysuňte uzáver konektora vstupu hadičky FilterLine™ a pripojte príslušnú hadičku
FilterLine™.

•

Pripojte hadičku FilterLine™ k pacientovi podľa popisu v pokynoch na použitie dodaných
s hadičkou FilterLine™. Konektor vzorkovacej hadičky je potrebné priskrutkovať v smere
hodinových ručičiek k portu monitora na CO2 tak, aby bol pevne pripojený k monitoru a
nedalo sa s ním otáčať. Tým sa zaistí, aby počas merania nedochádzalo k únikom plynov
v bode pripojenia a aby sa nenarušila presnosť merania.

Pripojenie senzora SpO2

•

Pevne pripojte predlžovací kábel senzora SpO2 k portu monitora na senzor SpO2 a potom
pripojte príslušný senzor SpO2 k predlžovaciemu káblu.

•

Senzor SpO2 pripojte k pacientovi podľa opisu v pokynoch na použitie senzora.

Keď je jeden zo senzorov alebo keď sú oba senzory pripojené k monitoru, monitor je pripravený
na použitie.
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 9.

Kontrola limitov alarmov

•
•

Skontrolujte predvolené nastavenia limitov alarmov a vykonajte prípadné trvalé zmeny
v predvolených nastaveniach zdravotníckeho zariadenia.
Ďalšie podrobnosti o alarmoch nájdete v časti Alarmy a hlásenia na strane 72.

 10. Otvorenie prípadu pacienta

•

Ak chcete zaznamenávať údaje o pacientovi, ktoré sa budú ľahko sledovať a načítavať,
odporúča sa otvoriť prípad pacienta. Otvorenie prípadu pacienta je nevyhnutné pri
zázname tabuľkovej správy prípadu.

•

Pokyny nájdete v časti Používanie prípadov pacienta a identifikačných čísel pacienta
na strane 46.

 11. Tlač údajov o pacientovi

•

Vyberte požadovaný typ správy o pacientovi a stlačte tlačidlo PRINT (TLAČ) na
obrazovke.

•

Podrobné informácie nájdete v časti Kapitola 11 Správy na strane 97.

 12. Nastavenie funkcie privolania zdravotnej sestry (ak je k dispozícii; príslušenstvo na pripojenie
funkcie privolania zdravotnej sestry sa musí zakúpiť samostatne)

•

•
•

Zapojte kábel funkcie privolania zdravotnej sestry do zásuvky funkcie privolania
zdravotnej sestry na zadnej strane monitora a druhý koniec kábla pripojte k systému
zdravotníckeho zariadenia v súlade s požiadavkami zdravotníckeho zariadenia.
Skontrolujte, či sú všetky káble pevne pripojené.
Aktivujte funkciu privolania zdravotnej sestry na monitore podľa popisu v časti
Používanie funkcie privolania zdravotnej sestry na strane 118.
Overte komunikáciu medzi monitorom a systémom privolania zdravotnej sestry.

 13. Nastavenie výstupu analógových údajov (ak je k dispozícii; príslušenstvo na pripojenie
analógového systému sa musí zakúpiť samostatne)

•

Pripojte dátový kábel D/A (digitálny/analógový) od spoločnosti Oridion (číslo dielu
PM20ACB) k zadnej strane monitora a pripojte druhý koniec kábla k analógovému
systému, napríklad k polysomnografu (podľa potreby). Skontrolujte, či sú všetky káble
pevne pripojené.

•

Nastavte výstup analógových údajov na monitore podľa popisu v časti Analógový výstup
údajov pomocou monitora Capnostream na strane 112.

•

Overte, či dochádza k prenosu údajov medzi monitorom a systémom.

 14. Nastavenie rozhrania systému Bernoulli (ak je k dispozícii; centrálny monitorovací systém
a príslušenstvo sa musia zakúpiť samostatne)

•

Pripojte klientske premostenie k portu RS-232 na zadnej strane monitora. Uistite sa, že sú
zapojené všetky pripojenia a že sú dostatočne utiahnuté.

•
•

Overte, že klientske premostenie je bezpečne namontované.

•

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Používanie s nemocničnými pacientskymi dátovými
systémami na strane 121.

Overte komunikáciu medzi monitorom Capnostream™20p, klientskym premostením
a centrálnou stanicou Bernoulli.
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 15. Nastavenie prenosu údajov prostredníctvom USB (pamäťové zariadenie USB flash sa musí
zakúpiť samostatne)
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•
•

Pripojte pamäťové zariadenie USB flash k zadnej strane monitora.

•

Podrobné informácie nájdete v časti Prenos údajov prostredníctvom dátového portu USB
na strane 107.

Vyberte požadovaný typ správy o pacientovi a stlačte tlačidlo Start USB (Spustiť USB)
na obrazovke.
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Kapitola 4

Používanie monitora Capnostream™20p
Príprava monitora na použitie s pacientom
Používanie prípadov pacienta a identifikačných čísel pacienta
Zadávanie pacientskych udalostí
Zmena hlasitosti alarmu a tepu
Oneskorenie alarmov
Používanie odsávacieho systému
Vypnutie čerpadla na účely odsávania alebo premývania
Režim demo
Referenčný diagram ponúk na obrazovke monitora

Príprava monitora na použitie s pacientom
UPOZORNENIE: Ak sa vám akákoľvek reakcia monitora zdá neprimeraná, nepoužívajte ho. Obráťte sa na
miestneho zástupcu.
V nasledujúcom postupe je opísaná príprava monitora na použitie s pacientom.
 PRÍPRAVA MONITORA NA POUŽITIE S PACIENTOM:
1. Zapnite monitor stlačením vypínača

na prednom paneli.

2. Úplný postup zapínania je popísaný v časti Zapnutie monitora na strane 32.
3. Potvrďte, že zelený indikátor zapnutia i oranžový indikátor striedavého napájania sú rozsvietené.
UPOZORNENIE: Ak oranžové svetlo nesvieti, monitor je napájaný z batérie a prestane fungovať, keď sa
batéria vybije. Pozrite si časť Zapnutie monitora na strane 32.
4. Svetlá červeného alarmu a žltého alarmu sa na chvíľu rozsvietia a reproduktor zapípa.
UPOZORNENIE: Ak sa svetlá červeného a žltého alarmu nerozsvietia alebo z reproduktora nezaznie zvuk,
monitor nepoužívajte a pošlite ho do servisu.
5. Skontrolujte či dátum a čas zodpovedá aktuálnemu dátumu a času. Ak nie, nastavte čas na systémovej
obrazovke podľa popisu v časti Nastavenie dátumu, času, jazyka a iných možností na strane 41.
6. Pripojte jeden alebo oba senzory k monitoru podľa pokynov v tomto návode. Pokyny na pripojenie senzorov
nájdete v časti Pripojenie hadičky FilterLine na strane 55 a v časti Pripojenie senzora SpO2 k monitoru
na strane 63.
Keď je jeden zo senzorov alebo keď sú oba senzory pripojené k monitoru, monitor je pripravený na použitie.
Ak nie je pripojená hadička FilterLine™, nezobrazuje sa krivka CO2 a zobrazí sa hlásenie FILTERLINE
DISCONNECTED (HADIČKA FILTERLINE ODPOJENÁ).
Ak nie je pripojený senzor SpO2, nezobrazuje sa krivka SpO2 a zobrazí sa hlásenie SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (SENZOR SpO2 ODPOJENÝ).
Je možné používať funkciu kapnografie (etCO2) alebo funkciu pulznej oxymetrie (SpO2) bez použitia druhej
funkcie. Ak chcete použiť len jednu funkciu, pripojte LEN senzor pre danú funkciu a monitor bude pracovať
normálne.
Poznámka: Monitor Capnostream™20p je určený na použitie len na jednom pacientovi naraz.
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Nastavenie typu pacienta
Monitor rozpoznáva päť rôznych typov pacientov:


Dojča/novorodenec: pacienti od narodenia do veku jedného roka.



Pediatrický 1 – 3 roky: pacienti od jedného do troch rokov.



Pediatrický 3 – 6 rokov: pacienti od troch do šiestich rokov.



Pediatrický 6 – 12 rokov: pacienti od šiestich do dvanástich rokov.



Dospelý: pacienti vo veku 12 rokov a starší.

Typ pacienta sa zobrazuje v ľavom hornom rohu obrazovky. Nastavenie typu pacienta je povinné.
Pôvodný predvolený typ pacienta na monitore je ADULT (DOSPELÝ). Po zmene typu pacienta bude
predvoleným typom aktuálny typ pacienta.
UPOZORNENIE: Vlastnosti dychu sa pre rôzny typ pacientov vypočítavajú rôznym spôsobom. Nastavenie
správneho typu pacienta je preto veľmi dôležité. Nesprávne nastavenie bude mať za
následok nepresné monitorovanie dýchania pacienta a ovplyvní hodnotu IPI pacienta.
 ZMENA TYPU PACIENTA:
1. Ak je typ pacienta zobrazený na obrazovke správny pre aktuálneho pacienta, netreba typ pacienta meniť. Ak
chcete vykonať zmenu, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť PATIENT TYPE (TYP PACIENTA)
na paneli ponuky hlavnej obrazovky.
2. Otáčaním otočného ovládača zmeňte typ pacienta a stlačením otočného ovládača zaregistrujte zmenu.
Táto zmena bude platiť, kým sa typ pacienta nezmení.
Monitor má nezávislé nastavenia limitov alarmov pre dospelých/pediatrických pacientov a
dojčatá/novorodencov, ktoré možno nakonfigurovať podľa pozorovanej fyziológie v konkrétnych vekových
skupinách. Pozri príslušné informácie v časti Zmena limitov alarmov na strane 73.

Používanie prípadov pacienta a identifikačných čísel pacienta
Dôrazne odporúčame, aby ste k všetkým údajom uloženým v monitore priradili ID pacienta, ktoré bude
identifikovať spojenie údajov s konkrétnym pacientom. To umožní priradiť uložené údaje o trende k ID pacienta,
čím sa vyhnete riziku zámeny údajov rôznych pacientov na jednom výtlačku trendu a pri preberaní trendu.
 ZAČIATOK NOVÉHO PRÍPADU:
1. Keď je už pacient pripojený k monitoru, stlačte tlačidlo Patient Admit/Discharge (Príjem/prepustenie
pacienta)
na prednom paneli monitora. Na obrazovke sa zobrazí pole PATIENT ID (ID PACIENTA)
a v tomto poli sa zobrazí automaticky vygenerované 14-miestne číslo ID.
PATIENT ID

20101209072645

2. Toto automaticky vygenerované ID udáva dátum a čas začatia relácie prípadu (formát
RRRRMMDDhhmmss, ktorý udáva rok, mesiac, deň, hodinu, minútu a sekundu začiatku relácie). Ak chcete
použiť automaticky vygenerované číslo ID, pomocou otočného ovládača zvoľte možnosť START CASE
(ZAČAŤ PRÍPAD) a kliknutím na tlačidlo START CASE začnite prípad.
3. Ak chcete zmeniť číslo ID, otočením otočného ovládača zvýraznite položku PATIENT ID (ID PACIENTA)
na obrazovke namodro a kliknite na otočný ovládač. Pomocou otočného ovládača zadajte nové
alfanumerické ID pacienta: otáčaním a stláčaním otočného ovládača vyberte písmená a čísla. Ak chcete
vložiť medzeru, otáčajte otočný ovládač, kým namiesto písmena alebo čísla neuvidíte prázdny štvorec, a
kliknutím vložte medzeru. Uvidíte, že medzera, ktorú práve vkladáte, je zvýraznená žltou farbou.
Maximálna povolená dĺžka ID pacienta je 20 znakov. Zadávanie ukončite stlačením symbolu Enter .
Pozrite si časť Navigácia na obrazovke na strane 40, kde nájdete pokyny na zadávanie písmen a čísel.
4. Ak chcete zmeniť typ pacienta pre tohto pacienta, môžete to urobiť z tejto obrazovky pomocou otočného
ovládača, ktorým vyberiete a zmeníte typ pacienta.
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5. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť START CASE (ZAČAŤ PRÍPAD).
Poznámka:

Po stlačení tlačidla START CASE (ZAČAŤ PRÍPAD) sa začne prípad a toto tlačidlo sa
zmení na STOP CASE (ZASTAVIŤ PRÍPAD).

Poznámka:

Nový prípad nemožno začať bez zastavenia predchádzajúceho prípadu pomocou tlačidla
STOP CASE.

Poznámka:

Ak si nie ste istí, či monitor práve monitoruje prípad, kliknutím na tlačidlo
príjmu/prepustenia pacienta
zobrazíte obrazovku, na ktorej sa zobrazí tlačidlo START
CASE (ZAČAŤ PRÍPAD). Stav tlačidla START CASE (ZAČAŤ PRÍPAD) poskytuje
informáciu o aktuálnom stave: ak nie je začatý žiadny prípad, zobrazí sa ako START
CASE (ZAČAŤ PRÍPAD), ak prípad prebieha, zobrazí sa ako STOP CASE (ZASTAVIŤ
PRÍPAD).

6. Ak chcete ukončiť prípad po dokončení monitorovania pacienta, stlačte tlačidlo príjmu/prepustenia pacienta
a potom tlačidlo STOP CASE (ZASTAVIŤ PRÍPAD). Tým ukončíte získavanie údajov pre tohto
pacienta. Zastavením prípadu sa vymaže pamäť trendov, pričom po stlačení tlačidla STOP CASE
(ZASTAVIŤ PRÍPAD) sa na obrazovke zobrazí výstraha STOPPING THE CASE WILL ERASE TREND
MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO CONFIRM (ZASTAVENÍM PRÍPADU SA VYMAŽE
PAMÄŤ TRENDOV. POTVRĎTE OPÄTOVNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA STOP CASE). Ak chcete
presunúť alebo vytlačiť prípad alebo údaje o trende, musíte to urobiť pred zastavením prípadu. Ak nechcete
zastaviť prípad, jednoducho otočením ovládača odstráňte otázku z obrazovky a pokračujte v prípade. Ak
chcete zastaviť prípad, znova kliknite otočným ovládačom.
7. Ak používateľ nestlačí tlačidlo STOP CASE (ZASTAVIŤ PRÍPAD), keď dokončí monitorovanie a vypne
monitor, prípad bude po opätovnom zapnutí monitora pokračovať. Po zapnutí monitora sa však v takomto
prípade zobrazí výstraha, aby používateľ pred začiatkom novej monitorovacej relácie zmazal údaje o trende
a zatvoril prípad (aby sa zmazalo ID pacienta). Túto obrazovku znázorňuje Obrázok 34 – Hlásenie pamäte
trendov na strane 95. Spoločnosť Medtronic dôrazne odporúča dodržiavať tento postup, aby nedošlo k
nesprávnej identifikácii údajov o pacientovi. Ak však plánujete pokračovať v monitorovaní
predchádzajúceho pacienta, môžete údaje o trende a prípade zachovať.
Kliknutím na položky YES (ÁNO) a CONFIRM? (POTVRDIŤ?) na obrazovke (pozrite si Obrázok 34 –
Hlásenie pamäte trendov na strane 95) vymažete pamäť trendov a zatvoríte aktuálny prípad, čím vymažete
všetky údaje v monitore týkajúce sa tohto prípadu.
VÝSTRAHA:

Monitor dokáže uchovávať len jeden prípad naraz. Pamäť trendov obsahuje len údaje o
aktuálnom prípade a po zastavení prípadu sa pamäť trendov zmaže.

Monitor automaticky ukladá údaje o pacientovi a zaznamenáva dátum a čas všetkých udalostí bez ohľadu na to,
či sa používa možnosť prípadu pacienta. Pokiaľ pamäť trendov nezmažete, tieto údaje zostanú uložené v
monitore, kým pamäť trendov nebude plná a začiatok údajov o trende nebude prepísaný novými údajmi. (Ďalšie
informácie o kapacite trendov nájdete v Kapitola 10 Používanie trendov na strane 87.) Výtlačky prípadu však
budú obsahovať len údaje zaznamenané po začiatku aktuálneho prípadu (aj keď pamäť trendov obsahuje aj
údaje spred aktuálneho prípadu). Na druhej strane však zobrazené údaje o trende a výtlačky trendov budú
obsahovať všetky údaje uložené v pamäti trendov.

Zadávanie pacientskych udalostí
Keď si prezeráte históriu pacienta v monitore, často je užitočné mať k dispozícii záznam pacientskych udalostí,
ktoré mohli ovplyvniť zaznamenané hodnoty. Monitor má schopnosť zaznamenávať širokú škálu pacientskych
udalostí. Sú dve možnosti: rýchle udalosti a podrobné udalosti.
Ak je monitor nastavený na záznam rýchlych udalostí, stlačením tlačidla udalostí ( ) vložíte do pamäte
trendov značku, ktorá znamená, že v dátume a čase stlačenia tlačidla došlo k udalosti. Príklad značky rýchlej
udalosti: Tabuľka 20 – Príklad tabuľkového zobrazenia.

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

47

Zmena hlasitosti alarmu a tepu

Podrobné udalosti umožňujú lekárovi zaznamenať viac podrobností. Existujú tri kategórie udalostí: podanie
lieku, fyzická aktivita pacienta a zásahy. Tieto udalosti možno označiť v pamäti monitora a slúžia ako pomôcka
pri sledovaní starostlivosti o pacienta. Zobrazujú sa na zobrazeniach trendov a vo výstupných údajoch.
 POUŽÍVANIE PODROBNÝCH UDALOSTÍ:
1. Stlačte tlačidlo udalostí

na prednom zobrazovacom paneli monitora.

2. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca tabuľka. Pomocou otočného ovládača kliknite na udalosť.
3. Opätovným kliknutím na otočný ovládač uložíte udalosť a vrátite sa na obrazovku HOME (HLAVNÁ
OBRAZOVKA).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené predvolené nastavenia z výroby. Názvy udalostí možno zmeniť s použitím
predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia podľa popisu v časti Zmena predvolených nastavení
zdravotníckeho ústavu na strane 132.
Tabuľka 8 – Označenia udalostí

MEDICATION
(LIEKY)

PATIENT (PACIENT)

INTERVENED
(ZÁKROK)

Fentanyl

EATING (JEDENIE)

OXYGEN (KYSLÍK)

Versed

DRINKING (PITIE)

SUCTION (ODSÁVANIE)

MIDAZOLAM

COUGHING (KAŠEĽ)

ADJ AIRWAY (ÚPRAVA
DÝCH. CIEST)

Morphine (Morfín)

AMBULATING
(PRECHÁDZANIE)

NARCAN

Demerol

CHEST PT (FYZIO.
HRUDNÍKA)

ROMAZICON

Propofol

TURNED
(OTOČENIE)

NEB TX (LIEČBA
NEBULIZÁTOROM)

SURFACTANT
(SURFAKTANT)

SNORING
(CHRÁPANIE)

STIMULATED
(STIMULÁCIA)

Other (Iné)

OTHER (INÉ)

CO2 insuffl (Insufl. CO2)*
ABG
OTHER (INÉ)

* Insuflácia CO2
Ak je monitor nastavený na zaznamenávanie podrobných udalostí, ale nechcete určiť konkrétny názov udalosti,
stlačte dvakrát tlačidlo udalostí
a zaznamenajte tak neoznačenú udalosť podobnú označeniu rýchlej udalosti.
To je užitočné v prípade, že nemáte čas uvádzať podrobnosti.

Zmena hlasitosti alarmu a tepu
Hlasitosť pacientskych alarmov a tónu tepu je možné zvýšiť a znížiť. Tón tepu možno vypnúť aj pomocou
ponuky SpO2. Tón tepu je štandardne vypnutý.
Hlasitosť alarmu
 ZVÝŠENIE ALEBO ZNÍŽENIE HLASITOSTI ALARMU:
1. Pomocou otočného ovládača vyberte ikonu reproduktora v pravej časti ponuky.
Ikona
hlasitosti
reproduktora
Obrázok 16 – Panel ponuky

2. Jedným kliknutím otočným ovládačom vyberte ovládací prvok hlasitosti alarmu.
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3. Otáčaním otočným ovládačom zvýšte alebo znížte hlasitosť. Počas otáčania ovládača budete počuť zvolenú
úroveň hlasitosti alarmu. Dvakrát kliknite ovládačom na nastavenie novej úrovne hlasitosti.

Obrázok 17 – Výber hlasitosti alarmu
Poznámka:

Hlasitosť alarmu nemožno nastaviť na nulu pomocou ovládacieho prvku hlasitosti alarmu.
Zvukový alarm možno deaktivovať len v predvolených nastaveniach zdravotníckeho
zariadenia.

Hlasitosť tónu tepu
Monitor možno nastaviť tak, aby pri každom údere tepu vydal pípnutie. Monitor sa dodáva z výroby s
vypnutým tónom tepu.
Tón tepu možno vypnúť aj pomocou ponuky SpO2. Tón tepu je štandardne vypnutý.
Nastavenie hlasitosti tónu tepu
Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť tónu tepu, pomocou otočného ovládača vyberte ikonu reproduktora a
dvakrát kliknite na výber nastavenia hlasitosti tónu tepu.

Obrázok 18 – Výber hlasitosti tónu tepu

Hlasitosť tónu tepu možno nastaviť na nulu.
Zapnutie/vypnutie tónu tepu
 ZAPNUTIE HLASITOSTI TÓNU TEPU:
1. Pomocou otočného ovládača vyberte oblasť zobrazenia SpO2. Kliknutím otočným ovládačom prejdite na
obrazovku nastavenia SpO2.
2. Otočením otočného ovládača zvýraznite nastavenie PULSE TONE (TÓN TEPU), kliknutím na ovládač túto
položku vyberte, jedným otočením ovládača vyberte nastavenie ON (ZAPNUTÉ) a opätovným stlačením
ovládača nastavte túto možnosť.
3. Pri každom údere tepu teraz zaznie jedno pípnutie. Ak chcete tón tepu vypnúť, zopakujte uvedený postup a
pre položku PULSE TONE (TÓN TEPU) vyberte možnosť OFF (VYPNUTÉ).
Možnosti predvoleného nastavenia hlasitosti alarmu
Predvolenú hlasitosť alarmu zdravotníckeho zariadenia možno nastaviť na jednu z troch možností popísaných
nižšie na obrazovke Institutional Defaults>Monitor (Predvolené nastavenia zdravotníckeho
zariadenia>Monitor). Tieto voľby určujú hlasitosť zvukového alarmu po zapnutí zariadenia. Ďalšie informácie o
predvolených nastaveniach zdravotníckeho zariadenia nájdete v časti Predvolené nastavenia zdravotníckeho
ústavu na strane 132.
Tabuľka 9 – Hlasitosť zvukového alarmu

Možnosť hlasitosti zvukového
alarmu

Opis

Maximum

Po zapnutí zariadenia sa hlasitosť zvukového alarmu vráti na
maximálnu hlasitosť bez ohľadu na predchádzajúce nastavenia.

Last Setting (Posledné nastavenie)

Hlasitosť zvukového alarmu zostane na úrovni, ktorá bola na zariadení
naposledy nastavená, aj v prípade vypnutia a opätovného zapnutia.

Audio Off (Zvuk vypnutý)

Hlasitosť zvukového alarmu je vypnutá.
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Oneskorenie alarmov

UPOZORNENIE: Možnosť Audio Off (ktorá spôsobí trvalé stíšenie alarmov) v predvolených nastaveniach
zdravotníckeho ústavu nastavujte len v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
monitoruje pacienta aj inými prostriedkami, aby sa predišlo riziku prehliadnutia alarmov.

Oneskorenie alarmov
Je dostupná možnosť oneskorenia alarmov (pre viaceré alarmy). Ďalšie informácie nájdete v časti Oneskorenie
alarmov na strane 75.

Používanie odsávacieho systému
Keď je pacient pod sedáciou s použitím plynného anestetika, k monitoru možno pripojiť odsávací systém.
Prípojka vývodu plynu je ozubený konektor určený pre hadičky s 3/32-palcovým vnútorným priemerom.
Pomocou vhodnej hadičky pripojte odsávací systém k vývodu plynu, ktorý sa nachádza medzi prípojkami na
hadičku FilterLine™ a SpO2, ako uvádza nižšie na Obrázok 19, nižšie.
Likvidácia vzoriek plynu sa má vykonávať v súlade so štandardnými prevádzkovými postupmi alebo miestnymi
predpismi týkajúcimi sa likvidácie plynov.

Bod pripojenia odsávacieho systému

Obrázok 19 – Bod pripojenia odsávacieho systému

Vypnutie čerpadla na účely odsávania alebo premývania
Vždy, keď vykonávate odsávanie alebo premývanie, použite režim vypnutého čerpadla. V režime vypnutého
čerpadla sa činnosť čerpadla pozastaví, aby sa monitor chránil pred nasatím kvapaliny, ktoré by mohlo spôsobiť
poruchu.
V režime vypnutého čerpadla sa čerpadlo modulu CO2 vypne (OFF) na predvolenú dobu, aby sa do monitora
nedostali kvapaliny.
VÝSTRAHA:
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Ak zariadenie kedykoľvek zobrazí hlásenie FILTERLINE BLOCKAGE
(ZABLOKOVANIE HADIČKY FILTERLINE), vymeňte hadičku FilterLine™.
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Režim demo

 ZMENA REŽIMU ČERPADLA:
1. Pred vykonaním premývania alebo odsávania stlačte tlačidlo Pump Off (Vypnúť čerpadlo)
na prednej
strane monitora.
Čerpadlo modulu CO2 sa vypne, spustí sa časovač a zobrazí sa obrazovka vypnutia čerpadla. Časovač sa
zobrazí v oblasti krivky CO2.
Poznámka:

Keď je čerpadlo vypnuté, CO2 sa nemonitoruje a nie je zobrazená žiadna krivky dychu ani
číselné hodnoty etCO2, FiCO2 a dychovej frekvencie. Monitorovanie SpO2 a tepovej
frekvencie pokračuje.

2. Režim vypnutého čerpadla možno ukončiť opätovným stlačením tlačidla vypnutia čerpadla.
3. Režim vypnutého čerpadla možno predĺžiť tak, že pomocou otočného ovládača vyberiete z ponuky možnosť
EXTEND TIMER (PREDĹŽIŤ ČASOVAČ).
Keď je monitor v režime vypnutého čerpadla, v oblasti hlásení v hornej časti obrazovky sa zobrazí časovač,
ktorý udáva celkový počet hodín a minút, počas ktorých bolo vypnuté monitorovanie CO2.
Keď časovač skončí alebo keď ručne opustíte režim vypnutého čerpadla opätovným stlačením tlačidla vypnutia
čerpadla, čerpadlo sa zapne a monitorovanie CO2 sa obnoví. Monitor sa automaticky vráti na hlavnú obrazovku.
Poznámka:

Tlačidlo vypnutia čerpadla nefunguje, keď prechádzate po obrazovkách grafických a
tabuľkových trendov.

Režim demo
Monitor Capnostream™20p poskytuje možnosť zobrazenia vopred zaznamenaných štandardných údajov ako
príklad vzhľadu monitora za štandardných podmienok merania. Režim demo umožňuje lekárom a technikom
pochopiť, čo sa bude na obrazovke zobrazovať pri monitorovaní pacientov. Je užitočný ako pomôcka pred
pripojením monitora k reálnym pacientom.
 POUŽÍVANIE REŽIMU DEMO:
1. Do režimu demo vstúpite kliknutím na tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM) a potom SERVICE (SERVIS) na
paneli ponuky v spodnej časti obrazovky. Zadaním servisného hesla (pozrite si časť Zmena predvolených
nastavení zdravotníckeho ústavu na strane 132) otvoríte servisnú obrazovku.
2. Na servisnej obrazovke kliknite na tlačidlo DEMO MODE (REŽIM DEMO) na paneli ponuky. Monitor
spustí režim demo a zobrazí vopred zaznamenané údaje CO2 a SpO2. Prevádzku v režime demo bude
indikovať záhlavie s textom DEMO MODE (REŽIM DEMO) na blikajúcom oranžovom pozadí. Zobrazí sa
aj usmerňujúce hlásenie DEMO MODE - PRERECORDED DATA (REŽIM DEMO – VOPRED
ZAZNAMENANÉ ÚDAJE). V režime demo nie sú pre používateľa dostupné možnosti servisu a funkcia
kontroly kalibrácie.
3. Ak chcete ukončiť režim demo, musíte vypnúť monitor pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia na prednej
strane monitora. Keď monitor znova zapnete, vráti sa do svojho štandardného prevádzkového stavu.

Referenčný diagram ponúk na obrazovke monitora
V nasledujúcom diagrame sa uvádza mapa ponúk, pomocou ktorých sa možno dostať na rôzne obrazovky
monitora Capnostream™20p.
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Referenčný diagram ponúk na obrazovke monitora

TREND

SYSTEM
(SYSTÉM)

PATIENT TYPE
(TYP PACIENTA)

ALARMS
(ALARMY)

REPORTS
(Adult) (HLÁSENIA –
dospelí)

PRINT (Pediatric/Infant/
Neonata)
Tlač – pediatrické/
dojčatá/novorodenci)

ZOOOM IPI
(if IPI enabled) (Priblíženie
IPI – ak je IPI zapnuté)

Obrázok 20 – Referenčný diagram ponúk na obrazovke, keď sú k dispozícii hodnoty A/hr a ODI
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Referenčný diagram ponúk na obrazovke monitora

TREND
SYSTEM
(SYSTÉM)
PATIENT TYPE
(TYP PACIENTA)
ALARMS
(ALARMY)
PRINT (TLAČ)
ZOOOM IPI
(if IPI enabled) (Priblíženie
IPI – ak je IPI zapnuté)

Obrázok 21 – Referenčný diagram ponúk na obrazovke, keď hodnoty A/hr a ODI nie sú k dispozícii

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

53

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

Kapitola 5

Kapnografia s monitorom Capnostream™20p
Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2
Pripojenie hadičky FilterLine
Údaje CO2 zobrazené monitorom Capnostream™20p
Prispôsobiteľné parametre CO2
Monitorovanie CO2 počas vyšetrenia MRI

Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2
VÝSTRAHA:

Uvoľnené alebo poškodené pripojenia môžu narušiť ventiláciu alebo spôsobiť nepresné
merania dýchacích plynov. Pevne pripojte všetky prvky a v súlade so štandardnými
postupmi zdravotníckeho zariadenia skontrolujte, či na pripojeniach nedochádza k únikom.

VÝSTRAHA:

Ak sa do hadičky FilterLine™ dostane prílišná vlhkosť (napr. z dôvodu vlhkosti prostredia
alebo dýchania nezvyčajne vlhkého vzduchu), v oblasti hlásení monitora
Capnostream™20p sa zobrazí hlásenie Clearing FilterLine (Čistenie hadičky FilterLine).
Ak hadičku FilterLine™ nemožno vyčistiť, v časti zobrazenia krivky CO2 na hlavnej
obrazovke a v oblasti hlásení monitora Capnostream™20p sa zobrazí hlásenie FilterLine
Blockage (Zablokovanie hadičky FilterLine). (Ak nie je aktívne zobrazenie krivky, hlásenie
sa zobrazí len v oblasti hlásení.) Keď sa zobrazí hlásenie FilterLine Blockage, vymeňte
hadičku FilterLine™.

VÝSTRAHA:

Hadička FilterLine™ sa v prítomnosti O2 môže vznietiť, ak sa dostane do priameho
kontaktu s laserom, elektrochirurgickými prístrojmi alebo vysokými teplotami. Pri
vykonávaní vyšetrení hlavy a krku s použitím lasera, elektrochirurgických zariadení alebo
vysokých teplôt dávajte pozor, aby hadička FilterLine™ alebo okolité chirurgické pokrývky
nezačali horieť.

UPOZORNENIE: Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na použitie spotrebného materiálu
Microstream™ etCO2.
UPOZORNENIE: V záujme zaistenia správneho fungovania monitora používajte len spotrebný materiál
Microstream™ etCO2
UPOZORNENIE: Spotrebný materiál Microstream™ etCO2 je určený na použitie len pre jedného pacienta
a nemá sa pripravovať na opätovné použitie. Nepokúšajte sa čistiť, dezinfikovať ani
prefukovať hadičku FilterLine™, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu monitora.
UPOZORNENIE: Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2 likvidujte v súlade so štandardnými
prevádzkovými postupmi alebo miestnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie
kontaminovaného medicínskeho odpadu.
UPOZORNENIE: Pri monitorovaní kapnografiou počas sedácie môže sedácia spôsobiť hypoventiláciu a
narušenie alebo zmiznutie krivky CO2. Zoslabenie alebo zmiznutie krivky je indikátorom
toho, že je potrebné zhodnotiť stav pacientových dýchacích ciest.
UPOZORNENIE: Pri monitorovaní pacientov počas hornej endoskopie môže čiastočne zablokovaná ústna
dutina z dôvodu umiestnenia endoskopu spôsobiť občasné načítanie nízkych hodnôt a
zaoblené krivky. Tento jav bude výraznejší s vysokým prísunom kyslíka.
UPOZORNENIE: Ak sa počas monitorovania CO2 vykonáva insuflácia CO2, hodnoty etCO2 budú rovnako
výrazne rásť, a to môže mať za následok aktiváciu alarmov zariadenia a abnormálne vysoké
krivky, kým CO2 neopustí telo pacienta.
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Pripojenie hadičky FilterLine™
Poznámka:

Keď pripájate vzorkovaciu hadičku k monitoru, priskrutkujte konektor vzorkovacej hadičky
v smere hodinových ručičiek k portu monitora na CO2 tak, aby bol pevne pripojený k
monitoru a nedalo sa s ním otáčať. Tým sa zaistí, aby počas merania nedochádzalo k
únikom plynov v bode pripojenia a aby sa nenarušila presnosť merania.

Poznámka:

Po pripojení vzorkovacej hadičky na CO2 skontrolujte, či sa na zobrazení monitora
zobrazujú hodnoty CO2.

Poznámka:

Vzorkovacie hadičky CO2 používané s monitorom sú označené horným limitom kyslíka,
ktorý možno podávať vzorkovacou hadičkou. Ak sú úrovne podávaného kyslíka vyššie
ako tie, ktoré sú vyznačené na balení vzorkovacej hadičky, môže vo výsledkoch CO 2
nastávať riedenie, čo bude mať za následok nižšie hodnoty CO2.

Základné zásady
Pri výbere spotrebného materiálu Microstream™ etCO2 berte do úvahy nasledujúce faktory:

•
•
•
•
•

či je pacient intubovaný, alebo neintubovaný,
či pacient dostáva mechanickú ventiláciu,
dĺžku používania,
veľkosť a hmotnosť pacienta,
či pacient dýcha nosom, ústami alebo striedavo nosom a ústami.

Ďalšie informácie vám poskytne miestny zástupca.
Zvoľte vhodnú hadičku FilterLine™ a pripojte ju k monitoru ešte predtým, ako ju pripojíte k dýchacím cestám
pacienta. Dodržiavajte pokyny na použitie spotrebného materiálu Microstream™ etCO2, aby ste zaistili správne
pripojenie.
Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2
Zoznam spotrebného materiálu Microstream™ etCO2 nájdete v časti Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2
na strane 151.
Poznámka:

Produkty Smart poskytujú možnosť perorálneho a nosového vzorkovania.
Produkty H sú určené na dlhodobé používanie.

Poznámka:

Všeobecný výraz „hadička FilterLine“, ktorý sa používa v tomto návode, možno zameniť
za akýkoľvek spotrebný materiál Microstream™ etCO2.

Poznámka:

Uvedené produkty sú dostupné aj vo verziách určených pre iné veľkosti pacientov.

Tento zoznam obsahuje hlavné dostupné produkty. Ďalšie informácie o produktoch Microstream™ FilterLine™
alebo o ďalších možnostiach veľkostí a balení týchto produktov nájdete na webovej stránke
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

Pripojenie hadičky FilterLine™
Pred monitorovaním pacienta pomocou kapnografie sa musí k monitoru a k pacientovi pripojiť vhodná hadička
FilterLine™.
 PRIPOJENIE:
1. Vysuňte uzáver konektora vstupu hadičky FilterLine™ a pripojte príslušnú hadičku FilterLine™.
Priskrutkujte konektor hadičky FilterLine™ k monitoru v smere hodinových ručičiek tak, aby sa
ním už nedalo otáčať.
2. Pripojte hadičku FilterLine™ k pacientovi podľa popisu v pokynoch na použitie dodaných
s hadičkou FilterLine™.
Po pripojení hadičky FilterLine™ začne monitor okamžite vyhľadávať dychy, ale nebude indikovať stav bez
dychu, pokiaľ sa neobjavia nejaké platné dychy.
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Údaje CO2 zobrazené monitorom Capnostream™20p
Poznámka:

Funkcia CO2 monitora Capnostream™20p automaticky vstúpi do pohotovostného režimu v
prípadoch, keď sa monitor Capnostream™20p nechá 30 minút alebo dlhšie bez pripojenej
hadičky FilterLine™. V takom prípade sa monitorovanie CO2 na monitore automaticky
prepne do pohotovostného režimu a po pripojení hadičky FilterLine™ sa znova spustí.
Tento proces spúšťania trvá zvyčajne 30 sekúnd, ale môže trvať až 180 sekúnd.

Údaje CO2 zobrazené monitorom Capnostream™20p
Na hlavnej obrazovke monitora Capnostream™20p sa zobrazujú údaje CO2 v reálnom čase. Medzi zobrazené
údaje patria:
 hodnoty etCO2 a FiCO2 v reálnom čase spolu so zvolenou jednotkou (pozrite si časť Údaje CO2
zobrazené monitorom Capnostream™20p na strane 56 kde nájdete podrobnosti o dostupných
jednotkách),
 hodnoty FiCO2 v reálnom čase spolu so zvolenou jednotkou (pozrite si časť Prispôsobiteľné
parametre CO2 na strane 57, kde nájdete podrobnosti o dostupných jednotkách),
 dychová frekvencia (RR) v dychoch za minútu,
 Krivka CO2

Hodnoty
EtCO2,
FiCO2
a hodnoty
dychovej
frekvencie

Krivka
CO2

Obrázok 22 – Údaje CO2 na monitore Capnostream™20p

Monitor môže okrem toho zobrazovať údaje CO2 vo forme trendu spolu s časom, dátumom, etCO2, RR,
alarmami, udalosťami a označením CASE START (ZAČIATOK PRÍPADU). Ďalšie informácie o zobrazení
trendov nájdete v časti Kapitola 11 Používanie trendov na strane 87.
Ak sa prekročí limit alarmu vysokej alebo nízkej hodnoty EtCO2, príslušná číselná hodnota blikaním upozorní
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka na tento konkrétny parameter.
Pre viacero alarmov možno podľa potreby nastaviť oneskorenie, aby sa tieto alarmy spustili až vtedy, keď
parameter prekročí limity alarmu počas stanoveného počtu sekúnd. Túto možnosť možno nastaviť pomocou
predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia. Ďalšie informácie o predvolených nastaveniach
zdravotníckeho zariadenia nájdete v časti Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132.
Ak zvolíte číselnú hlavnú obrazovku, krivka CO2 sa nezobrazí. Údaje CO2 sa namiesto toho zobrazia veľkým
písmom na ľahšie prezeranie aj z väčšej vzdialenosti. Časť CO2 číselnej hlavnej obrazovky zobrazuje
Obrázok 23 – Časť CO2 číselnej hlavnej obrazovky, nižšie.

56

Poznámka:

V prípade novorodencov i dospelých pacientov predstavuje číselná hodnota EtCO 2
zobrazená na obrazovke maximálnu hodnotu CO2 za posledných 20 sekúnd, ktorá sa
aktualizuje raz za sekundu. Alarm EtCO2 sa vyhlasuje na základe hodnoty etCO2
zobrazenej na obrazovke.

Poznámka:

V prostrediach s vysokou nadmorskou výškou môžu byť hodnoty EtCO2 nižšie ako
hodnoty pozorované na úrovni mora, ako to popisuje Daltonov zákon parciálnych tlakov.
Keď používate monitor v prostrediach s vysokou nadmorskou výškou, odporúča sa
príslušne upraviť nastavenia alarmu EtCO2.

Poznámka:

Režim merania upraví hodnotu CO2 pre nastavenie BTPS (BodyTemperature, Pressure,
Saturation – Telesná teplota, tlak, saturácia), ktoré predpokladá, že alveolárne plyny sú
saturované vodnou parou. Pri meraní pacienta má funkcia BTPS zostať zapnutá.
V ostatných prípadoch ju možno vypnúť na obrazovke nastavenia CO 2.
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Obrázok 23 – Časť CO2 číselnej hlavnej obrazovky

Prispôsobiteľné parametre CO2
Monitor Capnostream™20p poskytuje možnosť prispôsobenia nastavení niektorých parametrov používaných na
meranie CO2 potrebám pacientov, požiadavkám zdravotníckeho ústavu alebo iným potrebám. Ak chcete
dočasne zmeniť tieto nastavenia do vypnutia zariadenia, použite nasledujúci postup. Ak chcete zmeny nastaviť
ako predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia tak, aby ostali v platnosti aj po vypnutí monitora, pozrite
si časť Parametre CO2 na strane 140.
 ZMENA NASTAVENÍ PARAMETROV CO2:
1. Na hlavnej obrazovke sa pomocou otočného ovládača presuňte do časti CO2 obrazovky, aby bola zvýraznená
namodro. Kliknite otočným ovládačom.
2. Zobrazí sa obrazovka nastavenia CO2. Presuňte sa otočným ovládačom na parameter, ktorý chcete zmeniť, a
kliknutím ho vyberte. Presuňte sa otočným ovládačom na požadované nastavenie a kliknutím ho vyberte.
Tabuľka 10 – Prispôsobiteľné parametre CO2 nižšie uvádza zoznam nastavení, ktoré možno zmeniť.
3. Presuňte sa otočným ovládačom na tlačidlo HOME (HLAVNÁ OBRAZOVKA) a kliknutím ho vyberte.
Obrazovka sa prepne na hlavnú obrazovku po niekoľkých sekundách aj v prípade, že na danej obrazovke
nevykonáte žiadne úkony. Ak však čas obrazovky takýmto spôsobom vyprší a obrazovka sa prepne naspäť
na obrazovku HOME, zmeny sa neuložia.
4. Zmeny parametrov budú platiť dovtedy, kým monitor nevypnete.
Tabuľka 10 – Prispôsobiteľné parametre CO2

Možnosti

Parameter

Predvolené
nastavenie z
výroby

BTPS*

On/Off (Zap./vyp.)

On (Zap.)

FiCO2 Display (Zobrazenie FiCO2)

On/Off (Zap./vyp.)

On (Zap.)

Pump-Off Timeout (Časovač vypnutia čerpadla) (minúty)

5, 10, 15 alebo 30

15

CO2 Waveform Scale (Stupnica krivky CO2) (mmHg)

50, 100, 150, Auto (Automatická)

Auto (Automatická)

EtCO2 Trend Display Scale (mmHg) (Stupnica etCO2 pri
zobrazení trendu)

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale (bpm) (Stupnica RR pri
zobrazení trendu)

50, 100, 150

50

Sweep Speed** (Rýchlosť vykresľovania krivky) (mm/s)
[pre aktuálny typ pacienta]

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

6,3

A/hr Visual Alert Level (Úroveň vizuálneho upozornenia
na A/hr) (apnoe/hod.) (ak je k dispozícii)

1 – 99

10
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* BTPS označuje štandardnú korekciu používanú počas merania telesnej teploty, tlaku a saturácie. BTPS sa má pri
všetkých meraniach nastaviť na možnosť ON (ZAP.). Zariadenie automaticky vypne korekciu BTPS počas postupov
kalibrácie a znova ju zapne po skončení týchto postupov. Nie je potrebné, aby používateľ robil akékoľvek zmeny
nastavenia BTPS.
**Parameter Sweep Speed (Rýchlosť vykresľovania krivky) predstavuje rýchlosť, akou krivka prekoná jeden cyklus
grafu a raz pokryje celý displej.
Poznámka:

Ak sa zmení rozsah krivky na obrazovke nastavenia CO2 alebo v predvolených
nastaveniach zdravotníckeho ústavu, krivka CO2 s hornými hodnotami presahujúcimi
hornú úroveň rozsahu sa zobrazí nekompletná, pričom vyššie hodnoty budú orezané.
Z tohto dôvodu je predvolený rozsah krivky Auto.

Monitorovanie CO2 počas vyšetrenia MRI
VÝSTRAHA:

Nepoužívajte súpravu FilterLine™ H pre dojčatá/novorodencov počas vyšetrenia
magnetickou rezonanciou (MRI). Používanie súpravy FilterLine™ H pre
dojčatá/novorodencov počas vyšetrenia MRI môže byť pre pacienta škodlivé.

UPOZORNENIE: Počas vyšetrenia MRI sa musí monitor umiestniť mimo miestnosti na MRI. Keď sa monitor
používa mimo miestnosti na MRI, monitorovanie EtCO2 možno vykonávať pripojením
hadičky FilterLine™ XL, ktorá je dlhšia.
UPOZORNENIE: Použitie vzorkovacej hadičky na CO2 s písmenom H v názve (ktoré znamená, že je určená
na použitie v zvlhčenom prostredí) počas vyšetrenia MRI môže spôsobiť rušenie. Odporúča
sa používať vzorkovacie hadičky, ktoré nemajú v názve písmeno H. Zoznam vzorkovacích
hadičiek typu H nájdete v časti Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2 na strane 151.
Neinvazívne monitorovanie etCO2 počas vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MRI) možno vykonávať
s použitím monitora, hadičky FilterLine™ XL a vhodnej vzorkovacej hadičky na CO2.
 POUŽÍVANIE MONITORA POČAS VYŠETRENIA MRI:
1. Monitor umiestnite mimo miestnosti na MRI. V stene miestnosti na MRI musí byť otvor (s priemerom
približne 10 cm).
2. Pripojte hadičku FilterLine™ XL k monitoru a prevlečte ju cez otvor v stene miestnosti na MRI.
3. Pripojte hadičku FilterLine™ XL k pacientovi.
Poznámka:

Z dôvodu dlhšej hadičky FilterLine™ XL sa môže predĺžiť čas oneskorenia, takže čas
odozvy bude dlhší.

Ak si chcete zakúpiť hadičku FilterLine™ XL, obráťte sa na miestneho zástupcu.
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Kapitola 6

Pulzná oxymetria s monitorom Capnostream™20p
Senzory SpO2 od spoločnosti Nellcor™
Pripojenie senzora SpO2 k monitoru
Údaje SpO2 zobrazené monitorom Capnostream™20p
Prispôsobiteľné parametre SpO2
Hlásenie limitu alarmu SPO2

Senzory SpO2 od spoločnosti Nellcor™
VÝSTRAHA:

Pred použitím senzora si dôkladne prečítajte pokyny na použitie vrátane všetkých výstrah,
upozornení a inštrukcií.

VÝSTRAHA:

Senzor neponárajte do vody, rozpúšťadiel ani čistiacich roztokov (senzor a konektory nie sú
vodotesné). Nesterilizujte žiarením, parou ani etylénoxidom. Prečítajte si inštrukcie na
čistenie v pokynoch na použitie senzorov pulznej oxymetrie na opakované použitie.

VÝSTRAHA:

Pred každým použitím senzorov SpO2 sa presvedčte, či sú neporušené. Je zakázané
používať poškodené senzory (natrhnuté, opotrebované [ošúchané] alebo odkryté optické
prvky, drôty alebo kovové časti). Používanie poškodených senzorov môže ohroziť
bezpečnosť pacienta a spôsobiť jeho zranenie. Ochrana monitora pred účinkami výboja
z kardiodefibrilátora spočíva v používaní správnych káblov a senzorov SpO2, ktoré uvádza
Senzory SpO na strane 61.

VÝSTRAHA:

Na meranie SpO2 používajte jedine senzory od spoločnosti Nellcor™. Iné senzory môžu
spôsobiť nesprávne fungovanie monitora.

VÝSTRAHA:

Nepoužívajte oxymetrické senzory počas vyšetrovania magnetickou rezonanciou (MRI).
Vedený prúd môže spôsobiť popáleniny. Senzory môžu ovplyvniť obraz MRI a zariadenie
na MRI môže ovplyvniť presnosť oxymetrických meraní.

VÝSTRAHA:

V dôsledku nesprávnej aplikácie alebo použitia senzora pulznej oxymetrie môže dôjsť
k poškodeniu tkaniva. Skontrolujte miesto aplikácie senzora podľa návodu v pokynoch na
použitie. Senzor neaplikujte príliš natesno alebo s použitím prílišného tlaku. Senzor
neobväzujte, nepoužívajte ďalšiu pásku ani ho nenechávajte príliš dlho na jednom mieste.
Ak sa pokožka pod senzorom podráždi, senzor premiestnite.

UPOZORNENIE: Senzory na použitie pre jedného pacienta a adhezívne senzory sú určené na použitie len pre
jedného pacienta. Senzory na použitie pre jedného pacienta ani adhezívne senzory
neprenášajte z jedného pacienta na druhého.
Poznámka:

Snímače (senzory) kyslíka používané v tomto zariadení možno zaradiť do kategórie
povrchových zariadení v kontakte s kožou počas obmedzenej doby. Senzory vyhoveli
odporúčaným testom biokompatibility, takže spĺňajú požiadavky normy ISO 10993-1.

Poznámka:

Keďže absorpcia svetla hemoglobínom závisí od vlnovej dĺžky a keďže sa stredná vlnová
dĺžka diód LED líši, na presné meranie SpO2 musí monitorovací systém poznať strednú
vlnovú dĺžku červenej diódy LED senzora. Počas monitorovania vyberá softvér
monitorovacieho systému koeficienty, ktoré prislúchajú vlnovej dĺžke červenej diódy LED
konkrétneho senzora, a tieto koeficienty potom používa na stanovenie SpO2. Okrem toho
sa automaticky upravuje intenzita svetla diód LED senzora, čím sa kompenzujú rozdiely
v hrúbke tkaniva. Tieto funkcie spoločne zabezpečujú automatickú kalibráciu funkcie SpO₂.
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Lehota aktualizácie údajov, priemerovanie údajov a spracovanie signálu
Pokročilé spracovanie signálu algoritmu OxiMax™ automaticky zvyšuje požiadavky na množstvo údajov
potrebných na meranie SpO2 a tepovej frekvencie v závislosti od podmienok merania. Algoritmus OxiMax™
automaticky predlžuje čas dynamického priemerovania, ktorý musí byť pri meraní v zhoršených alebo
sťažených podmienkach merania spôsobených nízkou perfúziou, artefaktmi signálu, okolitým svetlom,
elektrokauciou, iným rušením alebo kombináciou týchto faktorov dlhší než sedem (7) sekúnd, čo vedie
k zvýšeniu dynamického priemerovania. Ak výsledný čas dynamického priemerovania prekročí pri meraní
SpO2 20 sekúnd, algoritmus nastaví okamih hľadania tepu, pričom bude naďalej každú sekundu aktualizovať
hodnoty SpO2 a tepovej frekvencie.
S rozširovaním týchto podmienok merania sa môže naďalej zvyšovať množstvo požadovaných údajov. Ak čas
dynamického priemerovania dosiahne pri meraní tepovej frekvencie 40 alebo 50 sekúnd, nastane technický
poplach: algoritmus nastaví okamih vypršania hľadania tepu a monitorovací systém nahlási nulovú saturáciu
s oznámením o strate tepu a zaznie zvukový alarm.
Zariadenia na testovanie funkčnosti a simulátory pacienta
Na overenie správnej funkčnosti monitorovacích systémov, senzorov a káblov Covidien Nellcor™ možno
použiť niektoré modely komerčne dostupných stolových zariadení na testovanie funkčnosti a simulátorov
pacienta. Informácie o konkrétnych postupoch jednotlivých modelov nájdete v používateľskej príručke
príslušného testovacieho zariadenia. Takéto zariadenia môžu byť užitočné pri overovaní funkčnosti senzora,
káblov alebo monitorovacieho systému, nedokážu však poskytnúť údaje potrebné na riadne zhodnotenie
presnosti meraní SpO2 systémom.
Úplné vyhodnotenie presnosti meraní SpO2 si vyžaduje minimálne akomodáciu charakteristík vlnovej dĺžky
senzora a reprodukciu komplexnej optickej interakcie senzora a tkaniva pacienta. Takéto schopnosti bežné
stolové testovacie zariadenia nemajú. Presnosť merania SpO2 je možné vyhodnotiť in vivo iba na základe
porovnania hodnôt nameraných pomocou monitorovacieho systému s hodnotami SaO2 získanými meraním
simultánne odobranej arteriálnej krvi pomocou laboratórneho CO-oxymetra.
Mnohé zariadenia na testovanie funkčnosti a simulátory pacienta boli navrhnuté tak, aby zodpovedali
očakávaným kalibračným krivkám monitorovacieho systému a môžu byť vhodné na použitie s monitorovacími
systémami alebo senzormi. Všetky zariadenia však nie sú prispôsobené na použitie s digitálnym kalibračným
systémom OxiMax™. Namerané hodnoty SpO2 môžu byť odlišné od nastavenia testovacieho zariadenia, táto
skutočnosť však nemá vplyv na použitie simulátora na overenie funkčnosti systému. Pri fungujúcich
monitorovacích systémoch sa bude rovnaký rozdiel vyskytovať opakovane a v rôznych monitorovacích
systémoch v rámci špecifikácií výkonu testovacieho zariadenia.
Výber senzorov SpO2 od spoločnosti Nellcor™
Pri výbere senzora zoberte do úvahy hmotnosť a aktivitu pacienta, primeranosť perfúzie, dostupnosť miest
aplikácie senzora a predpokladanú dobu monitorovania. Modely senzorov uvádza Tabuľka 11 – Senzory SpO2
od spoločnosti Nellcor™ nižšie. Ďalšie informácie vám poskytne miestny zástupca.
Senzory pulznej oxymetrie značky Nellcor™ obsahujú svetelné diódy (LED), ktoré vyžarujú červené svetlo
s vlnovou dĺžkou približne 660 nm a infračervené svetlo s vlnovou dĺžkou približne 900 nm. Celkový optický
výkon senzora LED je menej než 15 mW. Tieto informácie môžu byť užitočné pre klinických lekárov, napríklad
pre tých, ktorí vykonávajú fotodynamickú terapiu.
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Tabuľka 11 – Senzory SpO2 od spoločnosti Nellcor™

Senzor kyslíka
Kyslíkový snímač OXIMAX™
(na použitie pre jedného pacienta)

Hmotnosť
pacienta

Model
MAX-N

< 3 kg alebo > 40 kg

MAX-I

3 až 20 kg

MAX-P

10 až 50 kg

MAX-A

> 30 kg

MAX-AL

> 30 kg

MAX-R

> 50 kg

MAX-FAST

> 40 kg

P

10 až 50 kg

A

> 30 kg

Kyslíkový snímač OXIMAX™
na
aplikáciu na viacero miest (nesterilný, na
opakované použitie)

D-YS

> 1 kg

Na použitie so senzorom Dura-Y:
Ušná svorka (na opakované použitie,
nesterilná)
Pediatrická kontrolná svorka Pedi-Check™
(na opakované použitie, nesterilná)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 až 4 kg

Kyslíkový snímač OXIMAX™ Oxiband™
(na použitie pre jedného pacienta)

OXI-A/N

< 3 kg alebo > 40 kg

OXI-P/I

3 až 40 kg

Kyslíkový snímač OXIMAX™ Durasensor™ na
aplikáciu na viacero miest (nesterilný, na
opakované použitie)

DS-100A

> 40 kg

Senzor SpO2 Nellcor™ Preemie, neadhezívny
(na použitie pre jedného pacienta)

SC-PR

< 1,5 kg

Senzor SpO2 Nellcor™ Neonatal (pre
novorodencov), neadhezívny (na použitie
pre jedného pacienta)

SC-NEO

1,5 až 5 kg

Senzor SpO2 Nellcor™ Adult (pre dospelých),
neadhezívny (na použitie pre jedného
pacienta)

SC-A

> 40 kg

Respiračný senzor Nellcor™ Adult, SpO2, RR

10068119

> 30 kg

Senzory Flexible SpO2 od spoločnosti
Nellcor™
(nesterilné, na opätovnéí použitie)

FLEXMAX

≥ 20 kg

FLEXMAX-P

≥ 20 kg

Kábel senzora DOC-10

DOC-10

–

Kábel senzora OC-3

OC-3

–

Kyslíkový snímač OXIMAX™ OxiCliq™
(na použitie pre jedného pacienta)
Dura-Y™

Poznámky o výkonnosti
VÝSTRAHA:

Hodnoty pulznej oxymetrie a tepový signál môžu byť ovplyvnené niektorými podmienkami
okolitého prostredia, nesprávnou aplikáciou senzora a niektorými stavmi pacienta.

VÝSTRAHA:

Nesprávna aplikácia alebo nevhodná doba použitia senzora SpO2 môžu spôsobiť
poškodenie tkaniva. Skontrolujte miesto aplikácie senzora podľa návodu v pokynoch na
jeho použitie.
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VÝSTRAHA:

Používajte len senzory a káble na pulznú oxymetriu schválené spoločnosťou Nellcor™. Iné
senzory a káble na oxymetriu môžu mať nepriaznivý vplyv na výkon monitora a môžu tiež
viesť k zvýšenému elektromagnetickému vyžarovaniu alebo zníženej odolnosti voči
elektromagnetickému rušeniu.

Nesprávne merania môžu byť spôsobené:

•
•
•
•
•
•

nesprávnou aplikáciou senzora,
umiestnením senzora na končatinu s manžetou na meranie krvného tlaku, arteriálnym katétrom
alebo intravaskulárnou hadičkou,
svetlom okolia,
dlhodobejším a/alebo nadmerným pohybom pacienta,
intravaskulárnymi farbivami alebo externe aplikovaným sfarbením, ako je lak na nechty alebo
pigmentovaný krém,
nezakrytím miesta aplikácie senzora nepriesvitným materiálom v prostredí s vysokou úrovňou
osvetlenia.

Signál straty tepu sa môže vyskytnúť z nasledujúcich dôvodov:

•
•
•
•

senzor je nasadený príliš natesno,
nafúknutá manžeta na meranie krvného tlaku je nasadená na rovnakej končatine ako senzor,
proximálne k senzoru sa nachádza arteriálna oklúzia,
nízka periférna perfúzia.

Vyčistite miesto aplikácie a odstráňte z neho všetky látky, napríklad lak na nechty. Pravidelne kontrolujte, či je
senzor stále správne nasadený na pacientovi.
Vyberte vhodný senzor a nasaďte ho podľa pokynov. Dodržiavajte pri tom všetky výstrahy a upozornenia
uvedené v pokynoch na použitie dodaných so senzorom.
Výkon senzora SpO2 môžu negatívne ovplyvniť silné okolité zdroje svetla, napríklad chirurgické svetlá
(predovšetkým s xenónovým zdrojom), bilirubínové lampy, žiarivky, infračervené ohrevné lampy a priame
slnečné svetlo. Skontrolujte, či je senzor správne nasadený, a miesto aplikácie senzora prekryte nepriesvitným
materiálom, aby nedochádzalo k rušeniu okolitým svetlom.
UPOZORNENIE: Ak sa miesto aplikácie senzora v prostredí s vysokou úrovňou osvetlenia nezakryje
nepriesvitným materiálom, môže to viesť k nepresným meraniam.
Ak pohyby pacienta spôsobujú problémy, vyskúšajte jedno alebo viacero z nasledujúcich nápravných opatrení:
 Skontrolujte, či je senzor správne a pevne nasadený.
 Presuňte senzor na miesto, ktoré nie je až tak zaťažované pohybom.
 Použite adhezívny senzor, ktorý znesie určitý pohyb pacienta.
 Použite nový senzor s čerstvou adhezívnou podložkou.
Ak slabá perfúzia ovplyvňuje výkon, zvážte použitie senzora MAX-R, ktorý získava merania z prednej
čuchovej tepny v nosovej priehradke, do ktorej prúdi krv z vnútornej krčnice. Tento senzor dokáže získavať
merania aj vtedy, keď je periférna perfúzia pomerne slabá.
Presnosť hodnôt pri nízkej perfúzii (zistená odchýlka modulácie IR impulzov od 0,03 % do 1,5 %) bola
potvrdená na základe použitia signálov vysielaných simulátorom pacienta. Hodnoty SpO2 a hodnoty tepovej
frekvencie sa v rámci monitorovaného rozsahu v rôznych podmienkach slabého signálu a v porovnaní so
známymi skutočnými hodnotami saturácie a tepovej frekvencie vstupných signálov rôznili.
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Pripojenie senzora SpO2 k monitoru
Pred monitorovaním pacienta pomocou pulznej oxymetrie sa musí k monitoru a k pacientovi pripojiť vhodný
senzor SpO2.
 PRIPOJENIE SENZORA SPO2:
1. Pevne pripojte predlžovací kábel senzora SpO2 k portu monitora na senzor SpO2 a potom pripojte príslušný
senzor SpO2 od spoločnosti Nellcor™ k predlžovaciemu káblu.
2. Pripojte senzor SpO2 od spoločnosti Nellcor™ k pacientovi pomocou predlžovacieho kábla senzora SpO2 od
spoločnosti Nellcor podľa opisu v pokynoch na použitie senzora.
3. Keď je senzor SpO2 pripojený k predlžovaciemu káblu a k monitoru, monitor začne ihneď vyhľadávať tep.
Zobrazí hlásenia NO PULSE FOUND (NENAŠIEL SA TEP) a SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT
(SENZOR SpO2 NIE JE NA PACIENTOVI), kým na pacienta neumiestnite senzor. Tieto alarmy sú
klasifikované ako alarmy so strednou prioritou a každých tridsať sekúnd vygenerujú trojité pípnutie. Ak sa
chcete vyhnúť alarmovým hláseniam a pípaniu, môžete pripojiť predlžovací kábel k monitoru, ale počkať s
pripojením senzora SpO2 k predlžovaciemu káblu, kým nenastane čas pripojiť pacienta k monitoru.

Údaje SpO2 zobrazené monitorom Capnostream™20p
Na hlavnej obrazovke monitora Capnostream™20p sa zobrazujú údaje SpO2 v reálnom čase. Medzi zobrazené
údaje patria:
 číselná hodnota SpO2,
 Tepová frekvencia
 číslo Sat Seconds (počet sekúnd saturácie – vysvetlenie tohto parametra nájdete v časti Alarmy SpO2
a technológia SatSeconds na strane 85),
 pletyzmograf (krivka SpO2)
 Indikátor rušenia
SpO2,
Stĺpec krivky SpO2
(pletyzmograf)
Indikátor
rušenia

Tepová
frekvencia

Sat-Seconds (Počet
sekúnd saturácie)

Obrázok 24 – Údaje SpO2 na monitore Capnostream™20p – štandardná obrazovka

Na štandardnej hlavnej obrazovke s aktivovanou funkciou IPI (predvolená štandardná hlavná obrazovka) sa
pletyzmograf (krivka SpO2) zobrazuje ako zelený zvislý stĺpec v časti obrazovky vyhradenej pre SpO2 (naľavo
od hodnoty počtu sekúnd saturácie). Stĺpec udáva tep, pričom stúpa a klesá s jednotlivými údermi tepu pacienta.
Indikátor rušenia (žltá cikcakovitá čiara na obrázku vyššie) sa zobrazuje v prípade, že je prichádzajúci signál
nedostatočný alebo zhoršený. Ak je signál dostatočný, indikátor sa nezobrazuje.
Keď je zobrazenie hodnoty IPI na hlavnej obrazovke deaktivované (pozrite si časť Možnosti IPI na strane 67 a
časť Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132), časť hlavnej obrazovky vyhradená pre SpO2
bude vyzerať ako Obrázok 25 – Údaje SpO2 na monitore Capnostream™20p – štandardná obrazovka s
deaktivovanou funkciou IPI, nižšie. Pletyzmografická krivka je nenormalizovaná krivka, ktorá na základe
signálov senzora v reálnom čase vyjadruje relatívnu pulzačnú silu.
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Prispôsobiteľné parametre SpO2
Hodnoty SpO2,
počet sekúnd
saturácie
a hodnoty
tepovej
frekvencie

Krivka SpO2
(pletyzmograf)

Obrázok 25 – Údaje SpO2 na monitore Capnostream™20p – štandardná obrazovka s deaktivovanou funkciou IPI

Monitor môže okrem toho zobrazovať údaje SpO2 vo forme trendu spolu s časom, dátumom, SpO2, tepovou
frekvenciou (PR), alarmami, udalosťami a označeniami prípadov na odlíšenie jednotlivých pacientov. Ďalšie
informácie o zobrazení trendov nájdete v časti Kapitola 11 Používanie trendov na strane 87.
Ak sa prekročí limit alarmu vysokej alebo nízkej hodnoty SpO2, príslušná meraná hodnota blikaním upozorní
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka na túto konkrétnu hodnotu.
Ak zvolíte číselnú hlavnú obrazovku, krivka SpO2 sa nezobrazí. Údaje SpO2 sa namiesto toho zobrazia veľkým
písmom na ľahšie prezeranie aj z väčšej vzdialenosti. Časť SpO2 číselnej hlavnej obrazovky je zobrazená na
Číselné zobrazenie hlavnej obrazovky na strane 38.
Hodnoty SpO2,
počet sekúnd
saturácie
a hodnoty
tepovej
frekvencie

Obrázok 26 – Časť SpO2 číselnej hlavnej obrazovky

Prispôsobiteľné parametre SpO2
Monitor Capnostream™20p poskytuje možnosť prispôsobenia nastavení niektorých parametrov používaných na
meranie SpO2 potrebám pacientov, požiadavkám zdravotníckeho ústavu alebo iným potrebám. Ak chcete
dočasne zmeniť tieto nastavenia do vypnutia zariadenia, použite nasledujúci postup. Ak chcete zmeny nastaviť
ako predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia tak, aby ostali v platnosti aj po vypnutí monitora, pozrite
si časť Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132.
 ZMENA NASTAVENÍ PARAMETROV SPO2:
1. Na hlavnej obrazovke sa pomocou otočného ovládača presuňte do časti SpO2 obrazovky, aby bola
zvýraznená namodro. Kliknite otočným ovládačom.
2. Zobrazí sa obrazovka nastavenia SpO2. Presuňte sa otočným ovládačom na parameter, ktorý chcete zmeniť,
a kliknutím ho vyberte. Presuňte sa otočným ovládačom na požadované nastavenie a kliknutím ho vyberte.
Tabuľka 12 – Prispôsobiteľné parametre SpO2 nižšie uvádza zoznam nastavení, ktoré možno zmeniť.
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Hlásenie limitu alarmu SPO2

3. Presuňte sa otočným ovládačom na tlačidlo HOME (HLAVNÁ OBRAZOVKA) a kliknutím ho vyberte.
Obrazovka sa prepne na hlavnú obrazovku po niekoľkých sekundách aj v prípade, že na danej obrazovke
nevykonáte žiadne úkony.
4. Zmeny parametrov budú platiť dovtedy, kým monitor nevypnete.
Tabuľka 12 – Prispôsobiteľné parametre SpO2

Parameter

Možnosti

Predvolené
nastavenie z výroby

Pulse Tone (Tón tepu)

On/Off (Zap./vyp.)

On (Zap.)

Sat Sec (Počet sekúnd saturácie)

On/Off (Zap./vyp.)

On (Zap.)

SpO2 Scale for Trend Display
(Stupnica SpO2 pri zobrazení trendu)

0 – 100, 50 – 100

50 – 100

PR Scale for Trend Display
(Stupnica PR pri zobrazení trendu)

150, 300

150

Sweep Speed** (Rýchlosť vykresľovania krivky)
(mm/s) [pre aktuálny typ pacienta]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Parameter Sweep Speed (Rýchlosť vykresľovania krivky) predstavuje rýchlosť, akou krivka prekoná jeden cyklus
grafu a raz pokryje celý displej.

Hlásenie limitu alarmu SPO2
Keď je limit alarmu SpO2 nastavený pod 85 %, v oblasti záhlavia sa zobrazí hlásenie SpO2 LOW ALARM
LIMIT: xx (LIMIT ALARMU NÍZKEJ HODNOTY SpO2: xx), ktoré oznamuje úroveň limitu alarmu nízkej
hodnoty SPO2.
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Kapitola 7

Integrated Pulmonary Index™
(Integrovaný pľúcny index)
Úvod
Výstrahy
Zobrazenie hodnoty IPI
Možnosti IPI

Úvod
Hodnota Integrated Pulmonary Index™ (ďalej len IPI) je číselná hodnota integrujúca štyri hlavné parametre
merané monitorom Capnostream™20p, takže predstavuje jednoduchý ukazovateľ celkového stavu ventilácie
pacienta. Integrovanými parametrami sú EtCO2, RR, SpO2 a PR. Na výpočet hodnoty IPI sa používajú len tieto
štyri parametre. Ostatné parametre sa neberú do úvahy.
Hodnota IPI sa vypočítava s použitím aktuálnych hodnôt týchto štyroch parametrov a ich interakcií na základe
známych klinických údajov. Hodnota IPI teda môže predstavovať včasnú indikáciu zmeny stavu ventilácie,
ktorá sa nemusí prejaviť na aktuálnej hodnote jedného zo štyroch parametrov samostatne. Hodnota IPI slúži na
poskytovanie doplnkových informácií o stave pacienta podľa možnosti ešte predtým, ako hodnota EtCO2, RR,
SpO2 alebo PR dosiahne klinicky rizikovú úroveň.
Graf trendu IPI (zobrazený na hlavnej obrazovke monitora Capnostream™20p) je mimoriadne dôležitý, pretože
zobrazuje trend stavu ventilácie pacienta na jednom praktickom grafe, takže dokáže upozorniť poskytovateľov
starostlivosti na zmeny stavu pacienta. Význam hodnoty IPI teda spočíva nielen v jej absolútnom číselnom
vyjadrení, ale aj v jej vzťahu k predchádzajúcim hodnotám, pretože graf dokáže zobraziť stúpajúci alebo
klesajúci trend stavu pacienta a informovať poskytovateľa starostlivosti o tom, že je potrebné venovať
pozornosť stavu pacienta alebo že je potrebný zásah.

Obrázok 27 – Graf trendu IPI

Spoločnosť Medtronic poskytuje technickú poznámku, ktorá obsahuje podrobné informácie o algoritme IPI.
Keďže tento index využíva údaje z monitorovania CO2 i SpO2, je dostupný len vtedy, keď sú dostupné oba tieto
parametre.
Rozsah indexu je 1 – 10. Význam hodnôt indexu je vysvetlený v nasledujúcej tabuľke.
Rozsah indexu

Stav pacienta

10

Normálny

8–9

V normálnom rozsahu

7

Blízko normálneho rozsahu, vyžaduje pozornosť

5–6

Vyžaduje pozornosť a môže vyžadovať zásah

3–4

Vyžaduje zásah

1–2

Vyžaduje okamžitý zásah
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Výstrahy
Poznámka:

Interpretácia skóre IPI pacienta sa môže v rôznych klinických prostrediach líšiť. Pacienti so
špecifickými dýchacími ťažkosťami (na rozdiel od normálne zdravých pacientov, ktorí sa
monitorujú počas sedácie alebo riadenia bolesti) môžu napríklad potrebovať nižšiu prahovú
hodnotu upozornenia na nízku hodnotu IPI, pretože majú narušenú dychovú kapacitu.

Hodnota IPI je dostupná pre všetky tri skupiny pediatrických pacientov (1 – 3 roky, 3 – 6 rokov a 6 – 12 rokov)
a pre dospelých pacientov. Nie je dostupná pre novorodencov/dojčatá (pacientov vo veku do jedného roka),
takže sa nezobrazí na obrazovkách pre novorodencov/dojčatá.

Výstrahy
VÝSTRAHA:

Pred začiatkom monitorovania pacienta sa uistite, že je správne zvolený typ pacienta.
Výber nesprávneho typu pacienta môže mať za následok nesprávne údaje IPI pacienta.

VÝSTRAHA:

Keď sa u pacienta spustí upozornenie na nízku hodnotu IPI, lekár musí skontrolovať stav
pacienta a určiť, či je potrebná zmena v zdravotnej starostlivosti.

Zobrazenie hodnoty IPI
Hodnota IPI sa zobrazuje na hlavnej obrazovke a je dostupná pre všetky funkcie monitora Capnostream™20p
ako predvolená možnosť spolu s ďalšími parametrami pacienta, napríklad etCO2 alebo SpO2. Na hlavnej
obrazovke sa pre hodnotu IPI zobrazujú číselné hodnoty i graf trendu.
Možnosť IPI možno deaktivovať z obrazovky predvolených nastavení zdravotníckeho ústavu. Ďalšie informácie
nájdete ďalej v texte. V režime merania novorodenca je možnosť IPI automaticky deaktivovaná.

Možnosti IPI
 ZMENA NASTAVENÍ MOŽNOSTI IPI:
1. Na hlavnej obrazovke kliknite na tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM) na paneli ponuky v spodnej časti
obrazovky.
2. Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému. Presuňte sa otočným ovládačom na parameter, ktorý chcete
zmeniť, a kliknutím ho vyberte. Presuňte sa otočným ovládačom na požadované nastavenie a kliknutím ho
vyberte. Tabuľka 13 – Prispôsobiteľné možnosti IPI nižšie uvádza zoznam nastavení funkcie IPI, ktoré
možno zmeniť.
3. Presuňte sa otočným ovládačom na tlačidlo HOME (HLAVNÁ OBRAZOVKA) a kliknutím ho vyberte.
Obrazovka sa prepne na hlavnú obrazovku po niekoľkých sekundách aj v prípade, že na danej obrazovke
nevykonáte žiadne úkony.
4. Ak je upozornenie na hodnotu IPI deaktivované, nebude sa zobrazovať na hlavnej obrazovke ani na žiadnej
inej obrazovke. Na obrazovke limitov alarmov bude uvedené, ale bude v sivej farbe.
5. Zmeny parametrov budú platiť dovtedy, kým monitor nevypnete.
Tabuľka 13 – Prispôsobiteľné možnosti IPI

Možnosti

Parameter

Predvolené
nastavenie z výroby

Home IPI Display (Zobrazenie hodnoty
IPI na hlavnej obrazovke)

1 hour (1 hodina), 2 hour
(2 hodiny), 4 hour (4 hodiny)

1 hodina

IPI Alert (Upozornenie na hodnotu IPI)

Enabled (Aktivované)/
Disabled (Deaktivované)

Disabled
(Deaktivované)
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Možnosti IPI

Ak chcete trvalejšie zmeniť možnosti zobrazenia hodnoty IPI a upozornenia na hodnotu IPI, použite možnosť
predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia popísanú v časti Predvolené nastavenia zdravotníckeho
ústavu na strane 132. Nastavenia zobrazenia hodnoty IPI na hlavnej obrazovke možno zmeniť na obrazovke
Institutional Defaults: Trend (Predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia: Trend) a upozornenie na nízku
hodnotu IPI (aktivované alebo deaktivované) možno zmeniť na obrazovke Institutional Defaults: Monitor
(Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu: Monitor). Limity alarmu upozornenia na nízku hodnotu IPI
možno zmeniť na obrazovke Institutional Defaults: Alarm Limits: Set Adult/Pediatric (Predvolené nastavenia
zdravotníckeho zariadenia: Limity alarmov: Nastaviť pre dospelého/pediatrického pacienta).
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Kapitola 8

Počet apnoe za hodinu a index desaturácie
kyslíkom
Úvod
Počet apnoe za hodinu
Index desaturácie kyslíkom (ODI)
Správa o apnoe a desaturácii O2
Monitorovanie s A/hr a ODI
Inteligentné zobrazenie hodnôt A/hr a ODI na hlavnej obrazovke
Možnosť A/hr a ODI
Režim demo pre A/hr a ODI

Úvod
Algoritmus počtu apnoe za hodinu (A/hr) a indexu desaturácie kyslíkom (ODI) je súčasťou súboru inovatívnych
algoritmov inteligentnej kapnografie, ktoré vyvinula spoločnosť Medtronic. Koncepcia inteligentnej
kapnografie zjednodušuje používanie monitorovania CO2 na produktoch využívajúcich hadičky Microstream™
s cieľom zlepšiť bezpečnosť pacienta a klinickú prácu.
Funkcie A/hr a ODI nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Ak chcete svoje zariadenie vybaviť týmito
algoritmami, napíšte na adresu Capnographyinfo@covidien.com.
Funkcie A/hr a ODI predstavujú jednoduchú pomôcku pri identifikácii a kvantifikácii udalostí apnoe a
desaturácie kyslíkom počas pobytu pacienta v nemocnici.
Funkcie A/hr a ODI zaznamenávajú udalosti apnoe a desaturácie kyslíkom a vypočítavajú príslušný počet apnoe
za hodinu (A/hr) a index desaturácie kyslíkom (ODI). Pomocou funkcií A/hr a ODI dokážu lekári s použitím
monitora Capnostream™20p rozpoznať abnormality ventilácie a okysličenia v priebehu monitorovania
pacientov počas ich pobytu v nemocnici. Funkcie A/hr a ODI sú určené len pre dospelých pacientov (vo veku
22 rokov a starších).
Hodnoty A/hr a ODI sa zobrazujú v reálnom čase na hlavnej obrazovke a na dobre čitateľnej obrazovke správ
o apnoe a desaturácii O2, ktorá je k dispozícii pre tlačené správy i vo formáte súboru určeného na export na
pamäťové zariadenie USB flash.

Počet apnoe za hodinu
Apnoe je časové obdobie, počas ktorého sa dýchanie zastaví alebo je výrazne obmedzené. Hodnota počtu apnoe
za hodinu (A/hr), ktorú vypočítava monitor Capnostream™20p a ktorá sa zobrazuje na hlavnej obrazovke,
poskytuje údaj o počte páuz v dýchaní v dĺžke minimálne 10 sekúnd, ktoré sa vyskytli u pacienta za poslednú
hodinu.
Na obrazovke správ o apnoe a desaturácii O2 predstavuje hodnota A/hr priemerný počet apnoe za hodinu počas
zvoleného časového obdobia 2, 4, 8 alebo 12 hodín. Na tejto obrazovke sa zobrazuje aj počet udalostí
apnoe ≥ 10 sekúnd, 10 – 19 sekúnd, 20 – 30 sekúnd a > 30 sekúnd počas zvoleného časového obdobia.
Táto hodnota A/hr slúži poskytovateľovi starostlivosti ako ukazovateľ pravidelnosti dýchania pacienta.
Počet apnoe za hodinu na monitore Capnostream™20p
Na zariadení Capnostream™20p počet apnoe za hodinu predstavuje počet prípadov za hodinu, keď sa dýchanie
zastavilo na desať alebo viac sekúnd. Keďže ide o počet za hodinu, na obrazovke sa zobrazia prerušované čiary,
kým neubehne jedna hodina od začiatku monitorovania.
Funkcia A/hr je momentálne dostupná len pre dospelých pacientov vo veku 22 rokov a starších. Nie je dostupná
pre dojčatá (vo veku 0 – 1 rok) ani pacientov mladších ako 22 rokov.
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Index desaturácie kyslíkom (ODI)

Vizuálne upozornenie na A/hr
Vizuálne upozornenie na A/hr, ktoré sa zobrazuje ako hviezdička vedľa hodnoty A/hr, slúži na upozornenie
poskytovateľa starostlivosti, že počet apnoe počas akéhokoľvek obdobia jednej hodiny počas posledných
12 hodín prekročil nastavenú hodnotu. (Predvolená hodnota, ktorá spustí vizuálne upozornenie na A/hr, je 10.)
Hviezdička sa zobrazí len vtedy, keď sa spustí vizuálne upozornenie na A/hr, a aktualizuje sa každých 10 minút.
Vizuálne upozornenie na obrazovke upozorňuje poskytovateľa starostlivosti, aby sa pozrel na obrazovku apnoe
a desaturácie O2, kde sa dozvie ďalšie informácie o vzoroch dýchania pacienta. Ak chcete zmeniť hodnotu,
ktorá spustí vizuálne upozornenie na A/hr, pozrite si časť Prispôsobiteľné parametre CO2 na strane 57.

Index desaturácie kyslíkom (ODI)
Index desaturácie kyslíkom (ODI) uvádza „poklesy“ SpO2 – teda počet prípadov, keď hodnota SpO2 klesla o
4 % alebo viac v porovnaní so základnou hodnotou a vrátila sa na základnú hodnotu do 240 sekúnd. (Je to
percento saturácie kyslíkom, nie percento aktuálnej miery SpO2 pacienta.) Základná hodnota sa vytvorí, keď sa
zistí konzistentná a stabilná (v rozmedzí od ±1 (%) bod SpO2) hodnota SpO 2 po dobu 20 sekúnd. Táto základná
hodnota, aktualizovaná raz za sekundu, je zaokrúhlené maximum SpO2 počas daných 20 sekúnd. Ak nie je
možné stanoviť základnú hodnotu podľa uvedenej definície, ponecháva sa predchádzajúca základná hodnota.
Na hlavnej obrazovke sa zobrazuje hodnota ODI za predchádzajúcu hodinu. Nižšia hodnota ODI (teda menej
takýchto prípadov) znamená vyššiu stabilitu saturácie pacienta kyslíkom. Keďže tento index predstavuje počet
prípadov za hodinu, na obrazovke sa zobrazia prerušované čiary, kým neubehne jedna hodina od začiatku
monitorovania.
Na obrazovke správ o apnoe a desaturácii O2 predstavuje hodnota ODI priemerný počet „poklesov“ SpO2 za
hodinu počas zvoleného časového obdobia 2, 4, 8 alebo 12 hodín.
Funkcia ODI je momentálne dostupná len pre dospelých pacientov vo veku 22 rokov a starších. Nie je dostupná
pre dojčatá (vo veku 0 – 1 rok) ani pacientov mladších ako 22 rokov.

Správa o apnoe a desaturácii O2
Správy o apnoe a desaturácii zobrazené na obrazovke a tlačené správy predstavujú komplexný obraz o počte
udalostí A/hr a ODI počas nastaveného časového obdobia 2, 4, 8 alebo 12 hodín. Tieto správy poskytujú
podrobnosti o stave A/hr a ODI pacienta i celkový obraz, ktorý môže pomôcť poskytovateľovi starostlivosti
rozpoznať u pacienta trendy v týchto oblastiach. Ďalšie informácie o tejto správe nájdete v časti Správa o apnoe
a desaturácii O2 na strane 97.

Monitorovanie s A/hr a ODI
Keď monitorujete pacientov s hodnotami A/hr a ODI, zoberte do úvahy nasledujúce upozornenia:
UPOZORNENIE: Majte na pamäti, že funkcie A/hr a ODI nehlásia udalosti hypopnoe.
UPOZORNENIE: Hodnoty počtu apnoe za hodinu (A/hr) a indexu desaturácie kyslíkom (ODI) nepredstavujú
a nemajú byť interpretované ako index apnoe a hypopnoe (AHI), ktorý sa uvádza pri
formálnych polysomnografických štúdiách.
UPOZORNENIE: Hodnoty počtu apnoe za hodinu (A/hr) a indexu desaturácie kyslíkom (ODI) nepredstavujú
a nemajú sa používať na diagnostiku porúch dýchania počas spánku.
UPOZORNENIE: Hodnoty A/hr a ODI môžu byť ovplyvnené alarmami a hlučným prostredím. Pozrite si
poznámku s odporúčaniami týkajúcimi sa zmeny nastavení zariadenia pre spiacich
pacientov uvedenú nižšie.
UPOZORNENIE: Monitor uvádza hodnoty A/hr a ODI počas celého obdobia monitorovania. Monitor však
nedokáže rozpoznať, kedy pacient skutočne spí. Monitor môže indikovať apnoe aj vtedy,
keď si pacient dá dole senzor, hoci k žiadnym apnoe nedošlo.
UPOZORNENIE: Podanie opioidných analgetík alebo sedatív môže spôsobiť respiračnú depresiu, čo bude
mať za následok prechodné udalosti apnoe a desaturácie O2, ktoré sa prejavia na hodnotách
A/hr a ODI.
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Inteligentné zobrazenie hodnôt A/hr a ODI na hlavnej obrazovke

UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky informácie pre používateľa, aby ste dokonale porozumeli funkcii A/hr.
UPOZORNENIE: Hodnoty ODI môžu byť ovplyvnené algoritmami používanými modulom pulznej
oxymetrie.
Poznámka:

Majte na pamäti, že na výpočet hodnôt A/hr a ODI sa používa typ pacienta. Preto je
dôležité správne vybrať typ pacienta. Z rovnakého dôvodu zmena typu pacienta (napríklad
z dospelého na pediatrického) zmaže údaje o A/hr a ODI uložené pre aktuálneho pacienta.
Hlavičky A/hr a ODI sa nezobrazujú pre dojčatá/novorodencov ani pediatrických pacientov.

Poznámka:

Počas prvej hodiny monitorovania sa na hlavnej obrazovke nezobrazujú žiadne údaje o
A/hr a ODI, pretože tieto hodnoty udávajú počet udalostí za poslednú hodinu. Na hlavnej
obrazovke sa zobrazia, keď uplynie jedna hodina monitorovania.

Poznámka:

Keď používate funkcie A/hr a ODI monitora Capnostream™20p u spiaceho pacienta,
odporúča sa, aby bolo zariadenie Capnostream™20p pripojené k centrálnej monitorovacej
stanici, ktorá bude signalizovať alarmy. V takom prípade možno deaktivovať zvuk alarmu
na monitore Capnostream™20p vedľa lôžka pacienta, aby pacienta nerušil pri spánku.
Zvukové alarmy sa stišujú výberom položiek SYSTEM>SERVICE>Service password (pozri
časť Servisné heslo pre monitor Capnostream™ na strane 153)>INST

DEFAULTS>MONITOR (SYSTÉM>SERVIS>Servisné heslo>PREDVOLENÉ
NASTAVENIA ZDRAV. ZAR.>MONITOR). V zozname možností na tejto obrazovke
zmeňte možnosť AUDIO ALARM VOLUME (HLASITOSŤ ZVUKOVÉHO ALARMU) na
možnosť AUDIO OFF (ZVUK VYPNUTÝ). Môžete to urobiť len vtedy, keď sa monitor
Capnostream™20p nepretržite sleduje prostredníctvom pripojenia k centrálnej stanici
(alebo iným spôsobom), aby poskytovatelia starostlivosti dokázali zaznamenať pacientske
alarmy, keď je na zariadení Capnostream™20p vedľa lôžka vypnutý zvuk alarmov.

Inteligentné zobrazenie hodnôt A/hr a ODI na hlavnej obrazovke
Hodnoty A/hr a ODI sa zobrazujú na hlavnej obrazovke a sú dostupné pre všetky funkcie monitora
Capnostream™20p ako predvolená možnosť spolu s ďalšími parametrami pacienta, napríklad EtCO2 alebo
SpO2.
Možnosť A/hr a ODI možno deaktivovať z obrazovky SYSTEM (SYSTÉM) alebo z obrazovky predvolených
nastavení zdravotníckeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete nižšie. V prípade dojčiat/novorodencov a
pediatrických pacientov je možnosť inteligentného zobrazenia A/hr a ODI automaticky deaktivovaná.

Možnosť A/hr a ODI
 ZMENA NASTAVENÍ MOŽNOSTI A/HR A ODI:
1. Na hlavnej obrazovke kliknite na tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM) na paneli ponuky v spodnej časti
obrazovky.
2. Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému. Podľa potreby zmeňte nastavenie položky A/hr, ODI DISPLAY
(ZOBRAZENIE A/hr, ODI) na ENABLED (AKTIVOVANÉ) alebo DISABLED (DEAKTIVOVANÉ).
3. Presuňte sa otočným ovládačom na tlačidlo HOME (HLAVNÁ OBRAZOVKA) a kliknutím ho vyberte.
Obrazovka sa prepne na hlavnú obrazovku po niekoľkých sekundách aj v prípade, že na danej obrazovke
nevykonáte žiadne úkony.
4. Zmeny v zobrazení hodnôt A/hr a ODI budú platiť dovtedy, kým monitor nevypnete.
Ak chcete trvalejšie zmeniť možnosť A/hr a ODI, použite možnosť predvolených nastavení zdravotníckeho
zariadenia popísanú v časti Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132.

Režim demo pre A/hr a ODI
Ak sa chcete pozrieť na zobrazenie hodnôt A/hr a ODI bez pripojenia pacienta, môžete monitor nastaviť na
režim demo kliknutím na položky System>Service>Enter Service Password>Demo Mode
(Systém>Servis>Zadajte servisné heslo>Režim demo). (Informácie o servisnom hesle nájdete v časti Servisné
heslo pre monitor Capnostream™ na strane 153.)
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Alarmy a hlásenia
Úvod
Zobrazenie alarmu
Priority hlásení
Oneskorenie alarmov
Typy alarmov
Pohotovostný režim parametra
Stíšenie alarmu
Zmena limitov alarmov
Testovanie nastavení alarmov
Alarmy SpO2 a technológia SatSeconds
Limity alarmov – predvolené nastavenia z výroby

Úvod
Monitor Capnostream™20p spúšťa alarmy súvisiace so stavom pacienta a s chybami zariadenia. Alarmy
upozorňujú poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na stav pacienta mimo vopred definovaných limitov alebo
označujú poruchu alebo prevádzkový stav hardvéru monitora.
Monitor obsahuje štyri úrovne alarmov a usmernení, z ktorých každá je definovaná súborom zvukových a/alebo
vizuálnych indikátorov:

•
•
•
•

Alarmy s vysokou prioritou
Alarmy so strednou prioritou
Usmernenia
Tiché usmernenia

Alarmy s vysokou prioritou ponúkajú možnosť nastavenia červeného naliehavého alarmu pre každý alarmový
stav, ako aj žltého upozorňujúceho alarmu pre každý alarmový stav podľa potreby, aby mohol lekár sledovať
vývoj alarmových situácií.
V nasledujúcej tabuľke sú opísané indikátory alarmov.
Tabuľka 14 – Indikátory alarmov

Typ alarmu

Indikátory
Zvukový

Číselné hodnoty

Hlásenia

Svetlo indikátora

Alarmy s vysokou
prioritou
(pacientske)
(červené naliehavé
pacientske alarmy
s vysokou prioritou)

Opakujúci sa vzor
pípania

Blikajúce červené
(okrem alarmu NO
BREATH (ŽIADNY
DYCH))

Oblasť hlásení

Blikajúce červené

Alarm s vysokou
prioritou
(pacientsky) NO
BREATH (ŽIADNY
DYCH)

Opakujúci sa vzor
pípania

Číselná hodnota sa
zmení na nulu (0)

Oblasť hlásení (s
údajom o
uplynutom čase od
stavu NO BREATH
(ŽIADNY DYCH)) a
oblasť krivky

Blikajúce červené
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Typ alarmu

Indikátory
Zvukový

Číselné hodnoty

Hlásenia

Svetlo indikátora

Žlté upozorňujúce
alarmy

Žiadny

Blikajúce žlté

Oblasť hlásení

Blikajúce žlté

Stredná priorita

Opakujúce sa
trojité pípanie

–

Oblasť hlásení
(niektoré hlásenia
aj v oblasti krivky –
pozri nižšie)

Svietiace žlté

Usmernenia

Jedno pípnutie

–

Oblasť hlásení

–

Tiché usmernenia

Žiadny

–

Oblasť hlásení

–

Niektoré hlásenia sa zobrazujú v oblasti krivky i v oblasti hlásení. Patria sem:
Hlásenia v oblasti krivky CO2:
 FILTERLINE BLOCKAGE (ZABLOKOVANIE HADIČKY FILTERLINE)
 PERFORMING AUTO ZERO (PREBIEHA AUTOMATICKÉ NULOVANIE)
 CLEARING FILTER LINE (ČISTENIE HADIČKY FILTERLINE)
 CO2 ERROR (CHYBA CO2)
 CO2 STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM CO2)
 FILTERLINE DISCONNECTED (HADIČKA FILTERLINE ODPOJENÁ)
Hlásenia v oblasti krivky SpO2 (ak je k dispozícii oblasť krivky SpO2 namiesto informácií IPI):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO2 NIE JE NA PACIENTOVI)
 SpO2 STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM SPO2)
 SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO2 ODPOJENÝ)
 SPO2 ERROR (CHYBA SPO2)
 SpO2 SENSOR ERROR (CHYBA SENZORA SpO2)
 PULSE NOT FOUND (TEP NENÁJDENÝ)

Zobrazenie alarmu
Ak chce operátor vidieť vizuálne indikátory alarmu, musí stáť pred obrazovkou monitora, kde sa tieto zobrazujú.
Zvukové signály môže operátor počuť, ak sa nachádza kdekoľvek v blízkosti monitora (v rozsahu 360°).
Výskyty alarmov sú viditeľne zobrazené v časti s číselnými hodnotami v reálnom čase na všetkých obrazovkách
blikajúcou číselnou hodnotou a zmenou farby pozadia číselnej hodnoty: pozadie číselnej hodnoty bliká
načerveno, ak hodnota prekročí prahovú hodnotu limitu pacientskeho alarmu s vysokou prioritou (naliehavého),
a nažlto, ak hodnota prekročí prahovú hodnotu upozorňujúceho alarmu. (Druhá možnosť platí len v prípade, že
boli aktivované limity upozorňujúcich alarmov, ktoré sú voliteľné.)
Výskyty alarmov sa na všetkých obrazovkách zobrazujú aj v oblasti záhlavia, aby tak poskytovali
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okamžitú informáciu o alarmoch. Preferenčná možnosť zobrazenia
alarmov v oblasti záhlavia je popísaná v časti Priority hlásení na strane 75.
Hlásenia NO BREATH (ŽIADNY DYCH) a FILTERLINE BLOCKED (HADIČKA FILTERLINE
ZABLOKOVANÁ) sa navyše zobrazujú v oblasti krivky CO2 i v záhlaví, ak existuje tento alarmový stav. Ak je
zobrazená možnosť číselnej hlavnej obrazovky (takže tam nie je žiadna oblasť krivky), toto hlásenie sa zobrazí
len v oblasti záhlavia.
Ak existuje tento alarmový stav, v oblasti krivky SpO2 a v záhlaví sa zobrazí aj hlásenie „SpO2 SENSOR NOT
ON PATIENT“ (SENZOR SpO2 NIE JE NA PACIENTOVI). Ak je aktivovaná možnosť IPI alebo je zobrazená
číselná hlavná obrazovka (takže tam nie je žiadna oblasť krivky), toto hlásenie sa zobrazí len v oblasti záhlavia.
Výskyty alarmov pre konkrétneho pacienta za konkrétne časové obdobie možno zobraziť na obrazovke trendov
(viac podrobností nájdete v kapitole Kapitola 10 Používanie trendov na strane 87). Monitor Capnostream™20p
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poskytuje aj obrazovku kontroly alarmov, ktorá zobrazuje absolútny počet alarmov jednotlivých typov
vyhlásených za poslednú hodinu pre aktuálne monitorovaného pacienta. Obrazovku kontroly alarmov zobrazuje
Obrázok 28 – Obrazovka kontroly alarmov na monitore Capnostream™20p, nižšie.
Na tejto obrazovke poskytovateľ zdravotnej starostlivosti okamžite vidí, koľko alarmov bolo vyhlásených za
poslednú hodinu monitorovania pacienta, a môže tak vyhodnotiť stav pacienta. Dostanete sa na ňu z hlavnej
obrazovky alebo z obrazoviek trendov kliknutím na tlačidlo ALARMS (ALARMY) na paneli ponuky.

Obrázok 28 – Obrazovka kontroly alarmov na monitore Capnostream™20p

Obrazovka kontroly alarmov obsahuje nasledujúce alarmy:
 Alarm No Breath (Žiadny dych)
 Alarmy EtCO2 High/Low (EtCO2 vysoké/nízke)
 Alarmy Respiration Rate High/Low (Vysoká/nízka dychová frekvencia)
 Alarmy SpO2 High/Low (SpO2 vysoké/nízke)
 Alarmy Pulse Rate High and Low (Vysoká/nízka tepová frekvencia)
 IPI Low Alert (Upozornenie na nízku hodnotu IPI)
Poradie, v ktorom sa parametre zobrazujú na tejto obrazovke, možno zmeniť na obrazovke predvolených
nastavení zdravotníckeho zariadenia (táto zmena ovplyvní túto obrazovku i obrazovky trendov). Ďalšie
informácie nájdete v časti Zmena poradia parametrov na zobrazení trendov na strane 138.
Obrazovka kontroly alarmov zobrazuje absolútny počet alarmov, ktoré sa vyskytli za poslednú hodinu. Každý
typ alarmu je indikovaný vodorovným pásom odlišnej farby, ktorého veľkosť zodpovedá počtu alarmov. Počet
alarmov je zobrazený napravo od pásu. Tenké červené zvislé čiary na páse udávajú bod, v ktorom došlo k
zmene limitov alarmu.
Všetky zobrazené alarmy vychádzajú z limitu alarmu s vysokou prioritou (naliehavého) nastaveného pre
zariadenie. Ak je napríklad limit alarmu vysokej hodnoty etCO2 nastavený na 60, pre alarm vysokej hodnoty
etCO2 bude na obrazovke kontroly alarmov naľavo od vrchného bieleho pásu zobrazená úroveň 60.
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Ak sa limit alarmu zmenil, zobrazí sa aktuálny limit, ale počet alarmov bude zodpovedať limitu platnému v čase
výskytu alarmu, takže bude presne udávať počet alarmov, ktoré sa vyskytli pri jednotlivých limitoch alarmu.
Obrazovka kontroly alarmov sa zmaže po vypnutí monitora alebo zmazaní pamäte trendov.
Ak je monitor spustený hodinu alebo dlhšie, obrazovka kontroly alarmov bude zobrazovať alarmy za poslednú
hodinu. Ak je monitor spustený kratšie ako hodinu, obrazovka bude zobrazovať údaje od chvíle, keď sa monitor
zapol. Ak bola zmazaná pamäť trendov, zobrazia sa údaje od chvíle, keď bola zmazaná.

Priority hlásení
Alarmy a usmerňujúce hlásenia sa zobrazujú v oblasti záhlavia monitora zoradené podľa priority. Keď sa
vyskytne alarm, v oblasti hlásení sa zobrazia len alarmové hlásenia. Usmerňujúce hlásenia sa nebudú
zobrazovať, kým sa alarmový stav neodstráni. Ak sa napríklad vyskytne alarm RR HIGH ALARM (ALARM
VYSOKEJ HODNOTY RR), toto alarmové hlásenie sa zobrazí v oblasti hlásení, ale usmerňujúce hlásenie
SPO2 WEAK. REPOSITION SENSOR. (SLABÉ SPO2. ZMEŇTE POLOHU SENZORA.) sa nezobrazí, aj
keď existuje stav, ktorý generuje toto hlásenie.
Ak existuje viac alarmových stavov, monitor zobrazí každé alarmové hlásenie na približne 4 sekundy a bude
opakovať tieto hlásenia jedno po druhom, kým sa alarmové stavy neodstránia. Napríklad hlásenia RR HIGH
ALARM (ALARM VYSOKEJ HODNOTY RR) a SpO2 LOW ALARM (ALARM NÍZKEJ HODNOTY SpO2)
sa budú striedať v oblasti hlásení.
Ak neexistuje alarmový stav, ale existuje viac stavov usmerňujúceho hlásenia, jednotlivé usmerňujúce hlásenia
sa zobrazia na štyri sekundy, ako je to popísané vyššie. Usmerňujúce hlásenia sa budú naďalej zobrazovať
dovtedy, kým sa stav neodstráni alebo kým sa nevyskytne alarmový stav a nezobrazí sa alarmové hlásenie
namiesto usmerňujúceho hlásenia.

Oneskorenie alarmov
Monitor Capnostream™20p poskytuje možnosť oneskorenia alarmov (zvukových alarmov i indikátorov
alarmov na obrazovke) o určitý počet sekúnd. Ak sa používa táto možnosť, signál alarmu (zvukový alebo
vizuálny) sa zobrazí len vtedy, keď alarmový stav pretrváva aj po uplynutí nastaveného času oneskorenia.
Alarmy vysokých hodnôt EtCO2, RR a PR a alarmy nízkych hodnôt SpO2 a PR možno oneskoriť o 10, 15,
20 alebo 30 sekúnd, alebo je možné nenastaviť žiadne oneskorenie (oneskorenie alarmov je deaktivované).
Predvolene je nastavená možnosť deaktivovaného oneskorenia alarmov. Táto možnosť je dostupná pre všetky
typy pacientov.
Oneskorenie alarmov možno nastaviť na obrazovke predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia, na ktorú
sa dostanete výberom položiek SYSTEM>SERVICE>Input Service Password>INST
DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY (SYSTÉM>SERVIS>Zadajte servisné
heslo>PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZDRAV. ZAR.>LIMITY ALARMOV>NASTAVIŤ ONESKORENIE
ALARMOV).

Typy alarmov
Pacientske alarmy s vysokou prioritou (naliehavé) udávajú, že konkrétny parameter prekročil nastavený limit.
Pre každú alarmovú situáciu je k dispozícii predvolený limit alarmu. Limity alarmov možno podľa potreby
zmeniť tak, aby vyhovovali požiadavkám konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.
Zariadenie Capnostream™20p navyše ponúka možnosť nastaviť upozorňujúci alarm pre pacientske alarmy na
nižšiu úroveň, než je hodnota nastavená pre štandardný pacientsky alarm s vysokou prioritou (naliehavý), aby
boli poskytovatelia starostlivosti informovaní a mohli riešiť vyvíjajúcu sa situáciu predtým, ako sa stane
kritickou. Tieto upozorňujúce alarmy sú štandardne deaktivované. Ak ich aktivujete, pre každú alarmovú
situáciu bude k dispozícii limit v rozmedzí medzi limitom alarmu s vysokou prioritou a normálnou (zdravou)
úrovňou a ktorý možno nastaviť na účely upozorňujúceho alarmu. Ak chcete aktivovať upozorňujúce alarmy,
pozrite si časť Zmena limitov alarmov na strane 83.
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Príslušná číselná hodnota na zobrazení bude blikať nažlto, ak dosiahla limit upozorňujúceho alarmu, alebo
načerveno, ak dosiahla limit pacientskeho alarmu s vysokou prioritou (naliehavého). Zodpovedajúcim
spôsobom sa rozsvietia aj červené alarmové a žlté upozorňujúce diódy LED. Ak používateľ nechce používať
upozorňujúci alarm pre žiadny konkrétny alarm, môže pre takýto alarm nastaviť rovnaké limity pacientskeho
alarmu s vysokou prioritou (naliehavého) i upozorňujúceho alarmu (pozrite si časť Zmena limitov alarmov na
strane 83). V takom prípade sa bude spúšťať len pacientsky alarm s vysokou prioritou (naliehavý). Môžete sa
takisto vrátiť k systému jednej úrovne pre všetky alarmy stlačením tlačidla deaktivácie upozornenia.
Všetky záznamy a digitálne správy o pacientskych alarmoch obsahujú pacientske alarmy s vysokou prioritou
(naliehavé) i upozorňujúce alarmy.
Okrem toho sú k dispozícii aj alarmy so strednou prioritou, ktoré upozorňujú lekára na problémy so zariadením
(na rozdiel od problémov pacienta, ktorých sa týkajú alarmy s vysokou prioritou a upozorňujúce alarmy).
Nasledujúci príklad, ktorý slúži len na ilustračné účely, ukazuje, ako sa na monitore zobrazuje červený
pacientsky alarm s vysokou prioritou (naliehavý) a žltý upozorňujúci alarm.

Obrázok 29 – Príklad alarmov

V tomto príklade hodnota RR prekročila limit alarmu RR HIGH (VYSOKÁ HODNOTA RR). Hodnota RR
bude blikať načerveno, červená šípka ukazujúca nahor udáva, že bol prekročený horný limit, a v oblasti hlásení
v hornej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie RR HIGH ALARM (ALARM VYSOKEJ HODNOTY RR).
Hodnota IPI je navyše pod úrovňou limitu alarmu upozornenia na nízku hodnotu IPI, čo je indikované hodnotou
IPI blikajúcou načerveno a červenou šípkou ukazujúcou nadol. V záhlaví obrazovky sa takisto zobrazí hlásenie
IPI LOW ALARM (ALARM NÍZKEJ HODNOTY IPI) (striedavo s hlásením RR HIGH ALARM (ALARM
VYSOKEJ HODNOTY RR).
Žlté pozadie hodnoty SpO2 spolu so žltou šípkou smerujúcou nadol udávajú, že bola prekročená úroveň
upozorňujúceho alarmu SpO2 LOW (NÍZKA HODNOTA SpO2).
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Alarmy s vysokou prioritou
Tabuľka 15 – Alarmy s vysokou prioritou

Hlásenie

*

Opis

Nápravné opatrenie

NO BREATH XXX SECONDS
(ŽIADNY DYCH POČAS XXX
SEKÚND)

Počas xxx sekúnd nebol zistený
žiadny platný dych.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

ETCO2 HIGH ALARM (ALARM
VYSOKEJ HODNOTY ETCO2)

Hodnota etCO2 je nad limitom
alarmu vysokej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

ETCO2 LOW ALARM (ALARM
NÍZKEJ HODNOTY ETCO2)

Hodnota etCO2 je pod limitom
alarmu nízkej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

RR HIGH ALARM (ALARM
VYSOKEJ HODNOTY RR)

Hodnota RR je nad limitom
alarmu vysokej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

RR LOW ALARM (ALARM
NÍZKEJ HODNOTY RR)

Hodnota RR je pod limitom
alarmu nízkej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

SPO2 HIGH ALARM (ALARM
VYSOKEJ HODNOTY SPO2)

Hodnota SpO2 je nad limitom
alarmu vysokej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

SPO2 LOW ALARM (ALARM
NÍZKEJ HODNOTY SPO2)

Hodnota SpO2 je pod limitom
alarmu nízkej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

PULSE RATE HIGH ALARM
(ALARM VYSOKEJ HODNOTY
TEPOVEJ FREKVENCIE)

Tepová frekvencia je nad
limitom alarmu vysokej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

PULSE RATE LOW ALARM
(ALARM NÍZKEJ HODNOTY
TEPOVEJ FREKVENCIE)

Tepová frekvencia je pod
limitom alarmu nízkej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

FiCO2HIGH ALARM (ALARM
VYSOKEJ HODNOTY FiCO2)

Hodnota FiCO2 je nad limitom
alarmu vysokej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

IPI LOW ALARM* (ALARM
NÍZKEJ HODNOTY IPI)

Hodnota IPI je pod limitom
alarmu nízkej hodnoty.

Pacient potrebuje okamžitú
lekársku pomoc.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (RESET SYSTÉMU,
SKONTROLUJTE
NASTAVENIA)

Systém sa resetoval a vráti sa k
predvoleným nastaveniam
zdravotníckeho ústavu.

Znova nastavte limity alarmov a
iné nastavenia tak, aby
zodpovedali potrebám
monitorovaného pacienta.

IPI LOW ALARM (ALARM NÍZKEJ HODNOTY IPI) je upozornenie, ktoré upozorňuje lekára na zmenu
stavu pacienta. Keď sa zobrazí toto upozornenie, treba preskúmať úrovne ostatných parametrov pacienta.

Alarmy so strednou prioritou
Tabuľka 16 – Alarmy so strednou prioritou

Hlásenie

Opis

Nápravné opatrenie

CO2 ERROR (CHYBA
CO2)

Došlo k poruche, ktorá bráni
fungovaniu funkcie CO2.

Obráťte sa na autorizovaného
pracovníka spoločnosti Medtronic.

SPO2 ERROR (CHYBA
SPO2)

Došlo k poruche, ktorá bráni
fungovaniu funkcie SpO2.

Obráťte sa na autorizovaného
pracovníka spoločnosti Medtronic.

SpO2 SENSOR ERROR
(CHYBA SENZORA SpO2)

Senzor SpO2 pripojený k
zariadeniu nefunguje.

Obráťte sa na autorizovaného
pracovníka spoločnosti Medtronic.

PULSE NOT FOUND
(TEP NENÁJDENÝ)

Nedá sa detegovať tep.

Pacient potrebuje okamžitú lekársku
pomoc. Zmeňte polohu senzora na
pacientovi.

FILTERLINE
DISCONNECTED
(HADIČKA FILTERLINE
ODPOJENÁ)

K zariadeniu nie je pripojená
žiadna hadička FilterLine™.

Vyhlási sa len vtedy, keď je
aktivovaný pohotovostný stav
parametra.
Zasuňte hadičku FilterLine™ do
portu CO2 na zariadení.
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Hlásenie

Opis

Nápravné opatrenie

SPO2 SENSOR
DISCONNECTED
(SENZOR SPO2
ODPOJENÝ)

K zariadeniu nie je pripojený
žiadny senzor SpO2.

Vyhlási sa len vtedy, keď je
aktivovaný pohotovostný stav
parametra.
Pripojte senzor SpO2 k portu SpO2
na zariadení.

SPO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (SENZOR SPO2
NIE JE NA PACIENTOVI)

Senzor je mimo pacienta.

Umiestnite senzor správne na
pacienta.

REPLACE SpO2 CABLE
(VYMEŇTE KÁBEL SpO2)

Kábel SpO2 je chybný.

Vymeňte kábel SpO2.

FILTERLINE BLOCKAGE
(ZABLOKOVANIE
HADIČKY FILTERLINE)

Hadička FilterLine™ je zalomená
alebo upchatá.

Odpojte a znova pripojte hadičku
FilterLine™. Skontrolujte adaptér
dýchacích ciest a v prípade potreby
vymeňte hadičku FilterLine™.

BATTERY LOW
(BATÉRIA SLABÁ)

Úroveň nabitia batérie je nízka a
monitor sa čoskoro vypne.

Pripojte monitor k striedavému
napájaniu.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED
(VZDIALENÝ SYSTÉM
ODPOJENÝ)

Monitor Capnostream™20p už
nie je pripojený k vzdialenému
systému. Toto hlásenie sa bude
zobrazovať, len ak je aktivované v
hostiteľskom počítači, a môže
mať odlišný text, ak je to tak
naprogramované v hostiteľskom
počítači.

Skontrolujte spojenie so vzdialeným
systémom.

Usmernenia
Tabuľka 17 – Usmernenia

Hlásenie
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Opis

CLEARING FILTERLINE (ČISTENIE HADIČKY
FILTERLINE)

Hadička FilterLine™ je zalomená alebo
upchatá vodou. Zobrazuje sa počas
čistenia, kým sa hadička FilterLine™
nespriechodní alebo kým sa nestanoví
stav zablokovania.

NO USB DEVICE FOUND (NENAŠLO SA ŽIADNE USB
ZARIADENIE)

K portu USB nie je pripojené žiadne
platné pamäťové zariadenie flash.

USB FLASH FULL (ZARIADENIE USB FLASH JE PLNÉ)

Na pamäťovom zariadení USB flash nie
je žiadne miesto.

USB TIME OUT (ČAS USB VYPRŠAL)

Komunikácia USB sa zastavila, pretože
zariadenie USB nereaguje.
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Hlásenie

Opis

SPO2 WEAK. REPOSITION SENSOR.
(SLABÉ SPO2. ZMEŇTE POLOHU SENZORA.)
SPO2 WEAK. TOO MUCH LIGHT.
(SLABÉ SPO2. PRÍLIŠ VEĽA SVETLA.)
SPO2 WEAK. TRY EAR SENSOR.
(SLABÉ SPO2. VYSKÚŠAJTE UŠNÝ SENZOR.)
SPO2 WEAK. TRY NASAL SENSOR.
(SLABÉ SPO2. VYSKÚŠAJTE NOSOVÝ SENZOR.)
SPO2 WEAK. TRY ADHESIVE SENSOR.
(SLABÉ SPO2. VYSKÚŠAJTE ADHEZÍVNY SENZOR.)
SPO2 WEAK. TRY USING HEADBAND
(SLABÉ SPO2. VYSKÚŠAJTE POUŽIŤ PÁSKU NA ČELO.)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO COLD.
(SLABÉ SPO2. SENZOR PRÍLIŠ STUDENÝ.)
SPO2 WEAK. CHECK BANDAGE.
(SLABÉ SPO2. SKONTROLUJTE OBVÄZ.)
SPO2 WEAK. NAIL POLISH?
(SLABÉ SPO2. LAK NA NECHTY?)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO TIGHT?
(SLABÉ SPO2. SENZOR PRÍLIŠ TESNÝ?)
SPO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE.
(SLABÉ SPO2 V DÔSLEDKU RUŠENIA.)
SPO2 WEAK. CLEAN SENSOR SITE.
(SLABÉ SPO2. VYČISTITE MIESTO APLIKÁCIE
SENZORA.)

Modul SpO2 zistil slabý tep a navrhuje
možné príčiny.

Tiché usmernenia
Tabuľka 18 – Tiché usmernenia

Hlásenie

Opis

CO2 WARM UP
(CO2 SA ZAHRIEVA)

Modul CO2 sa pripravuje na použitie.

CO2 READY
(CO2 JE PRIPRAVENÝ)

Pred prvým meraním CO2 po pripojení hadičky FilterLine™
a pred detekciou dychu pacienta hlásenie CO2 READY nahradí
hlásenie CO2 WARM-UP.

CALIBRATION REQUIRED
(JE POTREBNÁ KALIBRÁCIA)

Vypršala platnosť kalibrácie CO2.

MAINTENANCE REQUIRED
(JE POTREBNÁ ÚDRŽBA)

Vypršala platnosť údržby CO2.

PERFORMING AUTOZERO
(PREBIEHA AUTOMATICKÉ
NULOVANIE)

Monitor automaticky vykonáva kalibráciu nulového bodu.

USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS (PREBIEHA PRENOS
ÚDAJOV CEZ USB)

Prebieha dátová komunikácia cez USB.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS* (PREBIEHA
PRENOS ÚDAJOV CEZ RS-232)

Prebieha dátová komunikácia cez RS-232.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(PRENOS ÚDAJOV CEZ USB BOL
ZRUŠENÝ)

Dátová komunikácia cez USB bola zastavená.

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED (PRENOS ÚDAJOV
CEZ RS-232 BOL ZRUŠENÝ)

Dátová komunikácia cez RS-232 bola zastavená.
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Hlásenie

Opis

USB DEVICE FAILED (USB
ZARIADENIE ZLYHALO)

USB zariadenie pripojené k monitoru zlyhalo.

REPORT TRANSFER COMPLETE
(PRENOS SPRÁVY DOKONČENÝ)

Dátová komunikácia je dokončená.

CO2 MONITORING HAS BEEN
OFF FOR HH:MM
(MONITOROVANIE CO2 JE
VYPNUTÉ POČAS HH:MM)

Zobrazí sa počet hodín a minút, počas ktorých bolo čerpadlo
vypnuté v rámci režimu PUMP OFF (ČERPADLO VYPNUTÉ).

DEMO MODE - PRERECORDED
DATA (REŽIM DEMO – VOPRED
ZAZNAMENANÉ ÚDAJE)

Zobrazené počas režimu demo, keď nie je zobrazené žiadne iné
hlásenie.

SPO2 LOW ALARM LIMIT: XX
(LIMIT ALARMU NÍZKEJ
HODNOTY SPO2: XX)

Zobrazené, ak je limit alarmu nízkej hodnoty SpO2 nastavený na
menej než 85 %.

REMOTE SYSTEM CONNECTED*
(VZDIALENÝ SYSTÉM
PRIPOJENÝ)

Monitor Capnostream™20p je pripojený k vzdialenému systému.
Toto hlásenie sa bude zobrazovať, len ak je aktivované v
hostiteľskom počítači, a môže mať odlišný text, ak je to tak
naprogramované v hostiteľskom počítači.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED* (VZDIALENÝ
SYSTÉM ODPOJENÝ)

Monitor Capnostream™20p už nie je pripojený k vzdialenému
systému. Toto hlásenie sa bude zobrazovať, len ak je aktivované
v hostiteľskom počítači, a môže mať odlišný text, ak je to tak
naprogramované v hostiteľskom počítači.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION (NEKOMPATIBILNÁ
VERZIA SOFTVÉRU)

Zobrazuje sa počas prenosu predvolených nastavení
zdravotníckeho ústavu.

NO FILE FOUND (NENAŠIEL SA
ŽIADNY SÚBOR)

Zobrazuje sa počas prenosu predvolených nastavení
zdravotníckeho ústavu.

A/hr REQUIRES 1 HOUR OF
DATA (A/hr VYŽADUJE 1 HODINU
ÚDAJOV) (ak je k dispozícii)

Hodnota A/hr sa nezobrazuje, pretože na vypočítanie tejto
hodnoty je potrebná jedna hodina údajov, ale jedna celá hodina
údajov zatiaľ nie je k dispozícii.

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ODI VYŽADUJE 1 HODINU
ÚDAJOV) (ak je k dispozícii)

Hodnota ODI sa nezobrazuje, pretože na vypočítanie tejto
hodnoty je potrebná jedna hodina údajov, ale jedna celá hodina
údajov zatiaľ nie je k dispozícii.

CO2 STANDBY (POHOTOVOSTNÝ
REŽIM CO2)

Bol aktivovaný pohotovostný režim parametra CO2.

SPO2 STANDBY
(POHOTOVOSTNÝ REŽIM SPO2)

Bol aktivovaný pohotovostný režim parametra SpO2.

NO BATTERY INSTALLED (NIE JE
NAINŠTALOVANÁ BATÉRIA)

V zariadení nie je nainštalovaná batéria

* Ak sa používa vzdialený systém, toto hlásenie sa môže zobrazovať s odlišným textom, ak je to tak
naprogramované v hostiteľskom počítači. Hostiteľský počítač môže takisto iniciovať hlásenie, ktoré sa zobrazí
pri zastavení komunikácie.

Pohotovostný režim parametra
Na monitore je možné aktivovať samostatný pohotovostný režim parametra pre kapnografiu a pulznú
oxymetriu. V tomto režime môže používateľ zapnúť pohotovostný režim parametra podľa potreby. Účelom tejto
možnosti je umožniť, aby zariadenie vyhlásilo alarm, keď dôjde k odpojeniu vzorkovacej hadičky / senzora od
zariadenia. Používateľ ale môže túto možnosť podľa uváženia vypnúť.
Možnosti sú nasledujúce:
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Default: Standard
Monitoring
(Predvolené:
Štandardné
monitorovanie)

ACTION 1 (Akcia 1)
V predvolených
nastaveniach
zdravotníckeho ústavu

Pokračovanie štandardného
monitorovania: Počas odpojenia
vzorkovacej hadičky na C02 alebo
senzora Sp02 len správa na
obrazovke a počas odpojenia senzora
Sp02 od pacienta zvukový alarm
strednej priority a správa na
obrazovke

ACTION 2 (Akcia 1)
Aktivácia stlačením
klávesu stíšenia alarmu na
2 sekundy na prednej časti
monitora

Neaktivujte
pohotovostný režim
parametra pre
kapnografiu: Počas
odpojenia
vzorkovacej
hadičky na C02
zvukový alarm
a správa na
obrazovke

Povolenie
pohotovostného
režimu parametra

Aktivácia
pohotovostného
režimu parametra
pre kapnografiu;
Počas odpojenia
vzorkovacej
hadičky na C02 len
správa na
obrazovke

Neaktivujte
pohotovostný režim
parametra pre
pulznú oxymetriu:
Počas odpojenia
senzora C02 od
zariadenia alebo
pacienta zvukový
alarm a správa na
obrazovke

Aktivácia
pohotovostného
režimu parametra
pre pulznú
oxymetriu; Počas
odpojenia senzora
Sp02 od zariadenia
alebo pacienta len
správa na
obrazovke

V štandardnom režime (keď pohotovostný režim parametra nie je aktivovaný) spôsobí odpojenie hadičky
FilterLine™ alebo senzora/predlžovacieho kábla SpO2 od zariadenia zobrazenie hlásenia na obrazovke
(FILTERLINE DISCONNECTED (HADIČKA FILTERLINE ODPOJENÁ), resp. SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (SENZOR SpO2 ODPOJENÝ)), ale nezaznejú žiadne alarmy. Odpojenie senzora SpO2 od
pacienta spustí zvukový alarm a na obrazovke sa zobrazí hlásenie. Pohotovostný režim parametra je štandardne
deaktivovaný.
Keď je pohotovostný režim parametra aktivovaný, po pripojení hadičky FilterLine™ a následnom odpojení od
zariadenia zaznie alarm so strednou prioritou FILTERLINE DISCONNECTED (HADIČKA FILTERLINE
ODPOJENÁ). Podobne, aj po pripojení senzora/predlžovacieho kábla pulznej oxymetrie a následnom odpojení
od zariadenia zaznie alarm so strednou prioritou SPO2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SPO2
ODPOJENÝ). Účelom tohto alarmu je predchádzať nechcenému odpojeniu hadičky FilterLine™/senzora SpO2
od zariadenia, ktoré mohol spôsobiť pacient alebo jeho návštevníci.
Keď je aktivovaný pohotovostný režim parametra, odpojenie senzora SpO2 od pacienta spustí zvukový alarm a
zobrazí sa hlásenie na obrazovke tak, ako v štandardnom režime.
Aktivácia pohotovostného režimu parametra: zvoľte možnosti SYSTEM>SERVICE (SYSTÉM>SERVIS),
zadajte servisné heslo, zvoľte možnosti INST DEFAULTS>MONITOR (PREDVOLENÉ NASTAVENIA
ZDRAV. ZAR>MONITOR) a nastavte položku PARAMETER STANDBY MODE (POHOTOVOSTNÝ
REŽIM PARAMETRA) na možnosť ENABLED (AKTIVOVANÉ). Kliknutím na tlačidlá
BACK>BACK>HOME (NASPÄŤ>NASPÄŤ>HLAVNÁ OBRAZOVKA) sa vrátite na hlavnú obrazovku.
Môže však nastať situácia, keď lekár chce používať pohotovostný režim parametra, ale nechce, aby zneli alarmy
odpojenia hadičky FilterLine™ alebo senzora SpO2, pretože toto odpojenie povolil. V týchto situáciách monitor
poskytuje možnosť nastaviť jeden alebo oba parametre do pohotovostného režimu, keď prebiehajú tieto
činnosti.
Keď sa v rámci predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia aktivuje pohotovostný režim parametra,
možno ho zapnúť nasledujúcim spôsobom:
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1. Odpojte hadičku FilterLine™ alebo senzor SpO2 od zariadenia a odpojte senzor SpO2 od pacienta.
Poznámka:

Pohotovostný režim parametra pre kapnografiu možno aktivovať len vtedy, ak je práve
vyhlásený alarm odpojenia hadičky FilterLine™ alebo ak hadička FilterLine™ ešte nebola
pripojená k zariadeniu, odkedy bolo zapnuté. Podobne aj pohotovostný režim parametra
pre pulzný oxymeter je dostupný len vtedy, ak je práve vyhlásený alarm SpO 2 Sensor
Disconnected (Senzor SpO2 odpojený) alebo alarm SpO2 Sensor Not on Patient (Senzor
SpO2 nie je na pacientovi), alebo ak senzor SpO2 ešte nebol pripojený k zariadeniu alebo
nedetegoval tep, odkedy je zariadenie zapnuté.

Poznámka:

Pohotovostný režim parametra pre kapnografiu nemožno aktivovať, ak monitor práve
monitoruje pacienta pomocou kapnografie. Podobne ani pohotovostný režim parametra
pre pulzný oxymeter nemožno aktivovať, ak monitor práve monitoruje pacienta pomocou
pulznej oxymetrie.

2. Ak chcete aktivovať pohotovostný režim parametra, minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo stíšenia alarmov
v spodnej časti predného panela (
). V oblasti krivky (ak je oblasť krivky k dispozícii) a v oblasti hlásení sa
teraz zobrazí nové hlásenie CO₂ STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM CO₂ ) alebo SPO₂ STANDBY
(POHOTOVOSTNÝ REŽIM SPO₂ ) (podľa potreby). (Toto hlásenie doplní alarmy FILTERLINE
DISCONNECTED (HADIČKA FILTERLINE ODPOJENÁ), SPO₂ SENSOR DISCONNECTED
(SENZOR SPO₂ ODPOJENÝ), resp. SpO₂ SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO₂ NIE JE NA
PACIENTOVI), ktoré sa aj naďalej budú zobrazovať v oblasti krivky a hlásení.)
Poznámka:

Krátkym stlačením tlačidla stíšenia alarmov sa stále dočasne vypínajú zvukové alarmy (na
2 minúty) tak ako predtým.

3. Po zapnutí pohotovostného režimu parametra sa stane toto: V tomto režime neexistujú alarmy CO2 ani SpO2,
takže sa ani nevyhlasujú zvukové alarmy, nebliká žlté svetlo LED na prednom paneli monitora
Capnostream™20p, nie je možné ukladať tieto alarmy žiadnou metódou ukladania údajov, neprebieha
prenos týchto alarmov do centrálnych staníc, nefungujú indikátory privolania zdravotnej sestry atď.
4. Ak chcete zapnúť pohotovostné režimy oboch parametrov naraz, zapnite ich jeden po druhom alebo stlačte
tlačidlo stíšenia alarmov (
), keď je hadička FilterLine™ odpojená a senzor SpO2 nie je pripojený k
pacientovi ani zariadeniu. Vtedy sa oba režimy zapnú súčasne.
Ak chcete ukončiť pohotovostný režim parametra pre kapnografiu, znova pripojte hadičku FilterLine™. Ak
chcete ukončiť pohotovostný režim parametra pre pulznú oxymetriu, znova pripojte senzor SpO2 k pacientovi
a zariadeniu. (Ak teda používateľ nevie, že monitor je v pohotovostnom režime parametra, jednoduchým
pripojením hadičky FilterLine™ k monitoru alebo senzora SpO2 k pacientovi monitor ukončí pohotovostný
režim parametra a bude pokračovať v monitorovaní.)
Tabuľka 19 – Stavy hlásení a alarmov počas rôznych situácií pohotovostného režimu parametra

Funkcia

Stav, keď je
pohotovostný režim
parametra
deaktivovaný

Stav, keď je
pohotovostný režim
parametra aktivovaný,
ale nie je zapnutý

Stav, keď je pohotovostný
režim parametra aktivovaný
a zapnutý

Hlásenie odpojenia hadičky
FilterLine™ (od zariadenia)
na obrazovke / hlásenie
odpojenia senzora SpO2 (od
zariadenia) na obrazovke

Áno

Áno

Áno

Alarm odpojenia hadičky
FilterLine™ (od
zariadenia)/alarm odpojenia
senzora SpO2 (od zariadenia)

Nie

Áno

Nie

Zvukový alarm so strednou
prioritou o neprítomnosti
senzora SpO2 na pacientovi

Áno

Áno

Nie
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Stíšenie alarmu

Stav, keď je
pohotovostný režim
parametra
deaktivovaný

Funkcia

Stav, keď je
pohotovostný režim
parametra aktivovaný,
ale nie je zapnutý

Stav, keď je pohotovostný
režim parametra aktivovaný
a zapnutý

Hlásenie na obrazovke o
neprítomnosti senzora SpO2
na pacientovi

Áno

Áno

Áno

Hlásenie pohotovostného
režimu CO2 / hlásenie
pohotovostného režimu SpO2

Nie

Nie

Áno

Alarmy s vysokou prioritou
(pacientske)

Áno

Áno

Nie (pre parameter, pre ktorý je
zapnutý pohotovostný režim)

Blikajúce červené a žlté
svetlá LED na prednom
paneli monitora
Capnostream™ počas
alarmov s vysokou prioritou
(pacientskych)

Áno

Áno

Nie pre parameter, pre ktorý je
zapnutý pohotovostný režim
(keďže alarmy s vysokou
prioritou (pacientske) týkajúce sa
parametra, pre ktorý je zapnutý
pohotovostný režim, v tomto
prípade neexistujú)

Uchovávanie alebo prenos
alarmov s vysokou prioritou
(pacientskych) na vzdialené
stanice

Áno

Áno

Nie pre parameter, pre ktorý je
zapnutý pohotovostný režim
(keďže alarmy s vysokou
prioritou (pacientske) týkajúce sa
parametra, pre ktorý je zapnutý
pohotovostný režim, v tomto
prípade neexistujú)

Stíšenie alarmu
Ak chcete dočasne stíšiť/deaktivovať alarm, stlačte tlačidlo stíšenia alarmov:

.

Keď stlačíte tlačidlo stíšenia alarmov, všetky zvukové alarmy sa stíšia na 2 minúty. To zahŕňa alarmy, ktoré už
zneli, i alarmy, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas týchto 2 minút. 2-minútové stíšenie alarmov možno zrušiť
ďalším stlačením tlačidla stíšenia alarmov.
Vizuálne alarmy sú stále prítomné. Keď je aktívna doba stíšenia alarmov, na obrazovke je zobrazený zvonček s
prekríženými prerušovanými čiarami (
). Symbol zvončeka s prekríženými neprerušovanými čiarami (
zobrazí vtedy, keď sú zvukové alarmy natrvalo deaktivované v nastaveniach zdravotníckeho zariadenia.

) sa

Ak sa v predvolených nastaveniach zdravotníckeho zariadenia nastavilo trvalé stíšenie alarmov (kliknutím na
položky SYSTEM>SERVICE>Input Service password>INST DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME
>AUDIO OFF (SYSTÉM>SERVIS>Zadajte servisné heslo>PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZDRAV.
ZAR.>HLASITOSŤ ZVUKOVÝCH ALARMOV>ZVUK VYPNUTÝ), pozrite si časť Zmena predvolených
nastavení zdravotníckeho ústavu na strane 132), toto tlačidlo stíšenia alarmov ( ) dočasne alarmy nestíši. Ak
sa v predvolených nastaveniach zdravotníckeho zariadenia nastavilo trvalé stíšenie alarmov, toto tlačidlo nemá
vplyv na stíšenie alarmov; po jeho stlačení sa ozve zvuk upozorňujúci na stlačenie nesprávneho klávesu. Keď je
nastavené trvalé stíšenie alarmov, ikona zvončeka ( ) pravidelne bliká.
VÝSTRAHA:

Nestišujte zvukové alarmy, pokiaľ neoveríte, že pacient je monitorovaný inými
prostriedkami.

Zmena limitov alarmov
Limity alarmov sa líšia pre dospelých/pediatrických pacientov (dospelých a všetkých pediatrických pacientov) a
dojčatá/novorodencov. Každý súbor alarmov sa nastavuje samostatne.
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Limity alarmov pre pacientske alarmy s vysokou prioritou (naliehavé) a upozorňujúce alarmy možno zmeniť na
obrazovke limitov alarmov. Na obrazovku limitov alarmov sa dostanete z obrazovky kontroly alarmov.
Na obrazovke limitov alarmov možno aktivovať alebo deaktivovať upozorňujúce alarmy. (Ak sú upozorňujúce
alarmy deaktivované, hodnoty v stĺpci upozorňujúcich alarmov budú sivé.) Limity možno takisto resetovať na
predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia pomocou tlačidla DEFAULT RESET (OBNOVENIE
PREDVOLENÝCH NASTAVENÍ) na obrazovke.
Poznámka:

V prostrediach s vysokou nadmorskou výškou môžu byť hodnoty EtCO2 nižšie ako
hodnoty pozorované na úrovni mora, ako to popisuje Daltonov zákon parciálnych tlakov.
Keď používate monitor v prostrediach s vysokou nadmorskou výškou, odporúča sa
príslušne upraviť nastavenia alarmu EtCO2.

Obrázok 30 – Obrazovka limitov alarmov

 ZMENA LIMITOV ALARMOV:
1. Otvorte obrazovku limitov alarmov výberom tlačidla ALARM LIMITS (LIMITY ALARMOV) na paneli
ponuky v spodnej časti obrazovky kontroly alarmov.
2. Ak chcete upraviť nastavenie, prejdite na konkrétne nastavenie limitu pomocou otočného ovládača.
Kliknutím otočným ovládačom vyberte toto nastavenie a potom vyberte novú hodnotu otočením otočného
ovládača. Znova kliknite otočným ovládačom na nastavenie novej hodnoty.
3. Ak chcete aktivovať upozorňujúce alarmy, otočným ovládačom kliknite na tlačidlo CAUTION ENABLE
(AKTIVOVAŤ UPOZORNENIA) na obrazovke. Hodnoty limitov upozorňujúcich alarmov sa teraz aktivujú
a na tejto obrazovke ich možno zmeniť rovnakým spôsobom ako limity pacientskych alarmov s vysokou
prioritou (naliehavých). Keď sú upozorňujúce alarmy aktivované, tlačidlo CAUTION ENABLE sa zobrazí
ako CAUTION DISABLE (DEAKTIVOVAŤ UPOZORNENIA). Kliknutím na tlačidlo CAUTION
DISABLE sa deaktivujú upozorňujúce alarmy.
4. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť HOME (HLAVNÁ OBRAZOVKA) a znova kliknite
otočným ovládačom na návrat na hlavnú obrazovku.
Zmena limitu alarmu vysokej hodnoty smerom k limitu alarmu nízkej hodnoty v prípade potreby posunie limit
alarmu nízkej hodnoty nadol, aby sa zachoval rozdiel aspoň 5 jednotiek medzi limitmi alarmov vysokej a nízkej
hodnoty. Tento typ zmeny spôsobí to, že aj limit alarmu nízkej hodnoty zmení farbu, aby bolo jasné, že je
84

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

Testovanie nastavení alarmov

aktívny. Podobne, ak zmeníte limit alarmu nízkej hodnoty smerom k limitu alarmu vysokej hodnoty, limit
alarmu vysokej hodnoty sa podľa potreby posunie nahor, aby sa zachoval rozdiel aspoň 5 jednotiek medzi
limitmi alarmov vysokej a nízkej hodnoty. Tento typ zmeny spôsobí to, že aj limit alarmu vysokej hodnoty
zmení farbu, aby bolo jasné, že je aktívny.
Alarm sa spustí vtedy, keď prekročí limit vysokej hodnoty alebo klesne pod limit nízkej hodnoty, nie keď len
dosiahne túto hodnotu.
Keď sa monitor vypne, limity alarmov sa resetujú na svoje predvolené nastavenia z výroby. Ak chcete, aby boli
zmeny trvalé, použite servisný režim na zmenu predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia pre limity
alarmov (pozrite si časť Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132).
Poznámka:

Ak sa rôzne predvolené nastavenia alarmu použijú pre rovnaké alebo rôzne zariadenie
v akejkoľvek jednej oblasti, môže vzniknúť potenciálne nebezpečenstvo.

Poznámka:

Keď je limit alarmu SpO2 nastavený pod 85 %, v oblasti záhlavia sa zobrazí hlásenie
SpO2 LOW ALARM LIMIT: xx (LIMIT ALARMU NÍZKEJ HODNOTY SpO2: xx), ktoré
oznamuje úroveň limitu alarmu nízkej hodnoty SPO2.

Testovanie nastavení alarmov
Ak chcete otestovať alarm NO BREATH (ŽIADNY DYCH), spustite v zariadení zobrazenie normálneho
dýchania. Keď je zobrazené normálne dýchanie, vyberte vzorkovaciu hadičku z úst pacienta, aby vznikla
situácia bez dychu. V zariadení by sa potom mal zobraziť alarm NO BREATH (ŽIADNY DYCH).
Ak chcete otestovať alarm pulznej oxymetrie SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR NIE JE NA
PACIENTOVI), na monitore prepnite na zobrazenie hodnôt SpO2. Po zobrazení hodnôt SpO2 vyberte senzor
z testovacieho subjektu, aby nastala situácia typu SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR NIE JE NA
PACIENTOVI). Na monitore by sa následne mal zobraziť alarm SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR
NIE JE NA PACIENTOVI).

Alarmy SpO2 a technológia SatSeconds
Monitor Capnostream™20p využíva technológiu SatSeconds (počet sekúnd saturácie) od spoločnosti Nellcor™
na zníženie počtu a frekvencie falošných alarmov SpO2. Táto technológia spolupracuje s červenými limitmi
naliehavého alarmu SpO2 a nie so žltými limitmi upozorňujúceho alarmu.
Počas monitorovania limitov alarmov vysokej a nízkej hodnoty saturácie kyslíkom sa spustí zvukový alarm,
keď sa prekročí jeden z týchto limitov čo i len o jeden percentuálny bod. Pri tradičnom riadení alarmov zaznie
alarm vždy, keď úroveň %SpO2 prekročí limit alarmu.
Ak si neželáte takéto časté alarmy, môžete im zamedziť použitím techniky SatSeconds vyvinutej spoločnosťou
Nellcor™. Pomocou tejto techniky sa limity alarmov vysokej a nízkej hodnoty nastavujú rovnakým spôsobom
ako pri tradičnom riadení alarmov. Zároveň možno nastaviť limit SatSeconds tak, aby alarm zaznel nielen na
základe prekročenia limitu alarmu %SpO2, ale aj v závislosti od času, počas ktorého je hodnota %SpO2 pacienta
nad alebo pod úrovňou limitu.
Spôsob výpočtu je takýto:
Hodnota SatSeconds sa vypočítava vynásobením počtu percentuálnych bodov, o ktoré hodnota %SpO2 prekročí
úroveň limitu alarmu, počtom sekúnd, počas ktorých úroveň %SpO2 zostane mimo tohto limitu. Rovnicou to
možno vyjadriť takto:
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Body x sekundy = SatSeconds
Kde:
Body = percentuálne body % SpO2 mimo limitu
Sekundy = počet sekúnd, počas ktorých hodnota % SpO2 zostane v tomto bode mimo limitu.
Nižšie je popísaný a zobrazený reakčný čas alarmu za predpokladu, že limit SatSeconds je nastavený na 50 a
limit alarmu SpO2 LOW (NÍZKA HODNOTA SpO2) je nastavený na 90.
V tomto príklade úroveň %SpO2 klesla na 88 (2 body) a zostala na tejto úrovni počas 2 sekúnd
(2 body x 2 sekundy = 4 SatSeconds).
Úroveň %SpO2 potom klesla na 86 na 3 sekundy a potom na 84 na 6 sekúnd.
Výsledné hodnoty SatSeconds sú:
%SpO2

Sekundy

SatSeconds

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Celkovo SatSeconds = 52
Alarm SpO2 zaznie po približne 10,9 sekundy, pretože bolo prekročených 50 SatSeconds (všimnite si šípku na
obrázku nižšie).

Úroveň saturácie môže v priebehu niekoľkých sekúnd kolísať, nezostáva stabilná. Úroveň %SpO2 môže často
kolísať nad a pod úroveň limitu alarmu, pričom niekoľkokrát sa opakovane vráti do rozsahu bez alarmu.
Počas tohto kolísania monitor Capnostream™20p integruje počet kladných a záporných bodov %SpO2, kým sa
nedosiahne limit SatSeconds (nastavenie času SatSeconds) alebo kým sa úroveň %SpO2 nevráti do normálneho
rozsahu a nezostane tam.
Zobrazenie alarmu SatSeconds
Hodnoty SatSeconds sa zobrazujú v oblasti zobrazenia SpO2 na obrazovke monitora. Keď je aktivovaná funkcia
SatSeconds a hodnota SpO2 je nižšia ako minimum, spustí sa odpočítavadlo SatSeconds. Ak sa dosiahne limit
SatSeconds, zaznie zvukový alarm a zobrazená číselná úroveň %SpO2 začne blikať. Tak, ako pri štandardnom
riadení alarmov, aj v tomto prípade je možné stíšiť zvukový alarm stlačením tlačidla ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMOV) (

).

Limity alarmov – predvolené nastavenia z výroby
Predvolené nastavenia z výroby pre limity alarmov dospelých pacientov a novorodencov uvádza Tabuľka 32 –
Predvolené nastavenia limitov alarmov/indikátorov z výroby na strane 136.
Upozorňujúce alarmy sú štandardne deaktivované.
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Kapitola 10

Používanie trendov
Úvod
Obrazovky zobrazenia trendov
Obrazovka grafického zobrazenia trendov
Obrazovka zobrazenia tabuľkových trendov
Výber parametrov trendu
Dôležité poznámky o správach o trendoch
Konkrétne udalosti zobrazené v údajoch o trende
Používanie obrazovky grafických trendov na monitorovanie pacientov
Tlač údajov o trendoch
Zmazanie pamäte trendov
Konfigurácia trendov

Úvod
Monitor Capnostream™20p uchováva údaje o pacientovi, ktoré poskytujú podrobné informácie o histórii
pacienta počas monitorovania.
Zobrazenia trendov vám umožňujú pozrieť sa v rámci lekárskej analýzy na históriu pacienta a sú pomôckou pri
hodnotení stavu pacienta.
Zdravotnícke zariadenie môže definovať ukladanie trendov takto: 12 hodín údajov s rozlíšením 5 sekúnd,
24 hodín údajov s rozlíšením 10 sekúnd alebo 72 hodín údajov s rozlíšením 30 sekúnd. Keď sa zaznamená
maximálny možný objem údajov o trendoch, nové údaje budú prepisovať najstaršie zaznamenané údaje
o trendoch.
Údaje o trende uchovávajú tieto parametre:

•
•
•

čas, dátum, EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI (ak sú k dispozícii),

•
•
•

označenia udalostí vložené používateľom s prípadnou značkou udalosti,

červené naliehavé alarmy s vysokou prioritou a žlté upozorňujúce alarmy,
udalosti spôsobené zariadením, napríklad hlásenie CLEARING FILTERLINE (ČISTENIE
HADIČKY FILTERLINE) alebo iné hlásenia súvisiace s monitorom,
označenie CASE START (ZAČIATOK PRÍPADU), ktoré udáva začiatok prípadu,
počet výskytov alarmov (pre všetky červené naliehavé alarmy s vysokou prioritou a žlté
upozorňujúce alarmy).

Majte na pamäti, že hodnoty A/hr a ODI (aj keď sú k dispozícii) sa nezobrazujú na obrazovkách ani výtlačkoch
trendov. Hodnoty A/hr a ODI sa zaznamenávajú a možno si ich pozrieť na obrazovke správ o apnoe a
desaturácii O2 a na príslušnom výtlačku. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Správa o apnoe a desaturácii O2 na
strane 97.
Poznámka:

Dôrazne odporúčame prevzatie informácií o trendoch pred vypnutím alebo dokončením
prípadu pacienta, s cieľom zaistiť zálohovanie údajov o trendoch.

Zmenu rozlíšenia, teda nastavenia, ako často sa údaje ukladajú, možno vykonať len na obrazovke predvolených
nastavení zdravotníckeho zariadenia (pozrite si časť Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132).
Poznámka:

Zmenou nastavenia rozlíšenia sa zmažú údaje o trendoch, ktoré boli dovtedy uložené
v pamäti.
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Údaje o trendoch si možno prezrieť na monitore, vytlačiť alebo prevziať prostredníctvom pripojenia RS-232
alebo pamäťového zariadenia USB flash a preniesť do počítača na účely ďalšej analýzy. Ak chcete neskôr
odkazovať na tieto údaje, odporúčame vám prevziať si údaje o trendoch pred vypnutím monitora, aby ste zaistili
ich zálohovanie.
Ak sa bude pacient monitorovať počas dlhšieho obdobia, ako možno uložiť do pamäte monitora, odporúča sa
pravidelne preberať údaje o pacientovi pomocou USB rozhrania, ako je to popísané v Kapitola 12 Preberanie
údajov o pacientovi na strane 107.

Obrazovky zobrazenia trendov
Údaje o trendoch sa zobrazujú v dvoch rôznych formátoch: grafickom a tabuľkovom. Obrazovka grafických
trendov umožňuje zobrazovať údaje o pacientovi v priebehu dlhšieho časového obdobia (2, 4 alebo 12 hodín
naraz) a prechádzať nimi na účely vyhľadávania vzorov, konkrétnych udalostí alebo alarmov.
Keď nájdete údaje, ktoré vás zaujímajú, môžete si priblížiť konkrétnu udalosť alebo preskúmať hlásenia a údaje
s použitím obrazovky tabuľkových trendov. Tabuľkový trend prezentuje údaje v ľahko čitateľnom tabuľkovom
formáte.
Ak chcete zmeniť poradie zobrazených parametrov na obrazovkách trendov, pozrite si časť Zmena poradia
parametrov na zobrazení trendov na strane 138.

Obrazovka grafického zobrazenia trendov
 ZOBRAZENIE OBRAZOVKY GRAFICKÉHO ZOBRAZENIA TRENDOV:
1. Na hlavnej obrazovke pomocou otočného ovládača vyberte možnosť TREND z tlačidiel na paneli ponuky
v spodnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka grafických trendov, pozrite si Obrázok 31 – Zobrazenie
grafického trendu nižšie.

Žltá čiara
kurzora

Dátum a čas
v polohe
kurzora

Úroveň
priblíženia

Údaje
o pacientovi v
reálnom čase

Údaje
o pacientovi
v polohe kurzora

Indikátor
udalosti

Obrázok 31 – Zobrazenie grafického trendu
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2. Majte na pamäti, že obrazovky trendov zobrazujú informácie o trendoch (popísané nižšie) i číselné hodnoty
pacienta v reálnom čase, ktoré sa zobrazujú na pravej strane obrazovky. Zobrazené údaje o trende sú
historické údaje z pamäte trendov. Keď sa obrazovka otvorí prvýkrát, v strede grafického zobrazenia sa
nachádza čiara kurzora, ktorá predstavuje stredový bod zobrazených údajov. Naľavo sú zobrazené údaje o
pacientovi v časovom bode, ktorý udáva kurzor. Podrobnosti o zobrazení grafického trendu nájdete v
nasledujúcej časti.
Zobrazenie grafického trendu
V strede obrazovky sa nachádzajú zobrazenia grafických trendov. Horné dva grafy zobrazujú historické
kapnografické údaje o trendoch: hodnoty etCO2 sú zobrazené bielou farbou a hodnoty dychovej frekvencie
modrou farbou. Podobne dva stredné grafy zobrazujú historické údaje o trendoch pulznej oxymetrie pacienta:
údaje o SpO2 sú zobrazené ružovou farbou a hodnoty tepovej frekvencie zelenou farbou. Spodný graf zobrazuje
hodnoty IPI oranžovou farbou.
Na ľavej strane obrazovky sú zobrazené historické údaje o pacientovi v dátume a čase, ktoré zodpovedajú
polohe kurzora. Je zobrazený presný zaznamenaný dátum a čas v mieste kurzora.

•

Úroveň priblíženia: možno nastaviť na 2, 4 alebo 12 hodín pomocou tlačidla ZOOM
(PRIBLÍŽIŤ).

•

Žltá čiara kurzora: zvislá žltá čiara pretína všetky štyri grafy a možno ju posúvať pomocou
otočného ovládača, keď je zvolená možnosť SCROLL (PRECHÁDZAŤ). Čiara kurzora udáva
aktuálnu polohu v údajoch o trende s presným dátumom a časom, ktoré sú uvedené pod hlavičkou
CURSOR LOCATION (UMIESTNENIE KURZORA) v ľavej hornej časti obrazovky (pozrite si
Obrázok 31 – Zobrazenie grafického trendu na strane 88).

•

Indikátor alarmov: široké zvislé červené čiary (zodpovedajúce naliehavým alarmom) a žlté
čiary (zodpovedajúce žltým upozorňujúcim alarmom), ktoré sa môžu zobraziť na štyroch
grafoch a udávajú čas výskytu alarmu. Pre alarmy EtCO2, SpO2, RR a PR sa červená čiara
zobrazí na príslušnom grafe krivky daného parametra. V prípade alarmov NO BREATH
(ŽIADNY DYCH) červená čiara prechádza cez grafy etCO2 a RR. Podrobnosti o konkrétnom
alarme si môžete pozrieť na obrazovke zobrazenia tabuľkových trendov, ktorá je popísaná v
časti Obrazovka zobrazenia tabuľkových trendov na strane 91.

•

Indikátor udalosti: malá zvislá ružová čiara pozdĺž spodnej časti grafu zobrazuje čas
zaznamenania udalosti. Konkrétnu udalosť si môžete pozrieť na obrazovke zobrazenia
tabuľkových trendov, ktorá je popísaná v časti Obrazovka zobrazenia tabuľkových trendov
na strane 91.

Z panela ponuky možno vybrať nasledujúce ovládacie prvky na zobrazenie grafického trendu.

•

TABULAR (TABUĽKA) – prepne zobrazenie z grafického na tabuľkové (pri zobrazení
tabuľkového trendu sa tento ovládací prvok zmení na Graphical (Graf)). Vysvetlenie zobrazenia
tabuľkových trendov nájdete v časti Obrazovka zobrazenia tabuľkových trendov na strane 91.

•

SCROLL (PRECHÁDZAŤ) – umožňuje prechádzať údajmi o pacientovi. Pod textom
CURSOR LOCATION (UMIESTNENIE KURZORA) je zobrazený dátum a čas v mieste
kurzora.

•
•

ZOOM (PRIBLÍŽIŤ) – umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť časový segment, na ktorý sa pozeráte.

•

ALARM LIMITS (LIMITY ALARMOV) – zobrazí obrazovku limitov alarmov, kde si môžete
pozrieť nastavenia a v prípade potreby ich zmeniť.

PRINT TREND (VYTLAČIŤ TREND) – umožňuje vytlačiť zobrazenie trendu, ktoré je
momentálne zobrazené na obrazovke.
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Používanie funkcií PRECHÁDZAŤ a PRIBLÍŽIŤ
Je mnoho spôsobov, ako možno použiť obrazovky trendov na vyhodnocovanie údajov o pacientovi. V
nasledujúcom texte nájdete stručný prehľad všeobecnej metódy vyhľadávania a zobrazovania konkrétnych
udalostí na obrazovke grafických trendov.
 ZOBRAZENIE ÚDAJOV O TRENDE V REŽIME PRECHÁDZANIA:
1. V režime grafických trendov vyberte pomocou otočného ovládača možnosť SCROLL (PRECHÁDZAŤ) na
paneli ponuky. Rámček okolo slova SCROLL na paneli ponuky i hlavička času a dátumu zmenia farbu na
žltú, čo znamená, že ste v režime prechádzania.

Obrázok 32 – Režim prechádzania na grafickom trende

2. Keď prejdete na koniec obrazovky a budete sa posúvať ďalej, obrazovka sa zmení tak, aby sa do zobrazenia
pridala nasledujúca alebo predchádzajúca polovica časového obdobia (ak napríklad používate 2-hodinové
zobrazenie od 4 PM do 6 PM a presuniete sa dozadu na úroveň 4 PM, žltá čiara sa vráti do stredu obrazovky
a zobrazí sa časové obdobie 3 PM až 5 PM). Keď sa presuniete úplne doprava a zaznie pípnutie, znamená to,
že ste dosiahli aktuálny čas. Keď sa presuniete úplne doľava a zaznie pípnutie, znamená to, že ste na
začiatku zaznamenaných údajov.
3. Ak chcete na zobrazení vidieť dlhšie alebo kratšie časové obdobie, na paneli ponuky vyberte možnosť
ZOOM (PRIBLÍŽIŤ) a otáčaním otočného ovládača zmeňte nastavenie na 2, 4 alebo 12 hodín. Rámček na
paneli ponuky okolo tlačidla ZOOM sa zmení na žltý, čo znamená, že meníte úroveň priblíženia.
Opätovným kliknutím otočným ovládačom ukončíte funkciu priblíženia. Potom sa môžete vrátiť do režimu
prechádzania a pokračovať v prezeraní zaznamenaných údajov o pacientovi.
Ak chcete vidieť najviac údajov o pacientovi, zmeňte rozlíšenie na 12 hodín. Urobíte to tak, že pomocou
otočného ovládača vyberiete možnosť ZOOM na paneli ponuky a kliknete na ňu. Rámček okolo tlačidla
ZOOM sa zmení z modrej na žltú farbu a nažlto sa zafarbí aj oblasť názvu zobrazujúca rozlíšenie
zobrazenia. Otočením otočného ovládača vyberte možnosť 12 HR DISPLAY (ZOBRAZENIE 12 HOD.)
a kliknite otočným ovládačom.
Potom pomocou otočného ovládača vyberte možnosť SCROLL na paneli ponuky a kliknite na ňu. Rámček
okolo tlačidla SCROLL sa zmení z modrej na žltú farbu a nažlto sa zafarbí aj hlavička času a dátumu pod
textom CURSOR LOCATION (UMIESTNENIE KURZORA). Otáčaním otočným ovládačom posuňte
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kurzor naľavo alebo napravo. Keď otáčate otočným ovládačom, mení sa čas a zároveň sa menia aj údaje
o pacientovi v ľavej časti obrazovky tak, aby zobrazovali hodnoty v tomto časovom bode.
Ak chcete nájsť konkrétnu udalosť alebo výskyt alarmu, prechádzajte grafickým zobrazením a hľadajte
označenia udalostí a alarmov (pozrite si Obrázok 31 – Zobrazenie grafického trendu na strane 88).
Umiestnite žltú čiaru kurzora na červené označenie alarmu a kliknutím otočným ovládačom ukončite režim
prechádzania. Keď pomocou priblíženia zmeníte časové zobrazenie, kurzor sa zobrazí v strede grafickej
obrazovky v príslušnom čase, v ktorom sa nachádzal na predchádzajúcej obrazovke.
Pomocou tlačidla ZOOM vyberte možnosť priblíženia (t. j. prejdite na nižšiu úroveň priblíženia 4, 2 alebo
1 hodina) a znova prechádzajte po trende, kým nenájdete oblasť, ktorá vás zaujíma.
Ak chcete ukončiť režim zmeny priblíženia, kliknite otočným ovládačom.
4. Ak chcete ukončiť režim prechádzania, kliknite otočným ovládačom.
Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o zobrazenom pacientovi, pomocou otočného ovládača vyberte na paneli
ponuky zobrazenie trendu TABULAR (TABUĽKA) a pozrite si pokyny uvedené nižšie v časti Obrazovka
zobrazenia tabuľkových trendov na strane 91.

Obrazovka zobrazenia tabuľkových trendov
 PRECHOD NA OBRAZOVKU ZOBRAZENIA TABUĽKOVÝCH TRENDOV:
1. V režime grafických trendov vyberte pomocou otočného ovládača možnosť TABULAR (TABUĽKA) na
paneli ponuky. Zobrazí sa obrazovka zobrazenia tabuľkových trendov. Ak chcete spustiť režim tabuľkových
trendov z hlavnej obrazovky, kliknite na tlačidlo TREND na paneli ponuky a potom na tlačidlo TABULAR
na paneli ponuky.

Obrázok 33 – Zobrazenie tabuľkových trendov

2. Všimnite si, že v pravej časti obrazovky sa zobrazujú údaje o pacientovi v reálnom čase, kým v ľavej časti
obrazovky sa zobrazuje tabuľkový trend s podrobnými historickými údajmi o pacientovi.
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3. Kliknutím na tlačidlo ZOOM (PRIBLÍŽIŤ) na paneli ponuky zmeňte časové rozlíšenie z aktuálneho
zobrazenia na 60, 15, 3 alebo 1,5 minúty, prípadne na nastavenie MINIMUM. Nastavenie MINIMUM je
definované ako rozlíšenie, pri ktorom sa zaznamenáva trend, a môže byť nastavené na 5, 10 alebo 30 sekúnd
(pokyny na zmenu rozlíšenia zaznamenávania nájdete v časti Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu
na strane 132).
Ovládacie prvky zobrazenia tabuľkových údajov:

•

GRAPHICAL (GRAF) – prepne zobrazenie z tabuľkového na grafické (pri zobrazení
grafického trendu sa tento prvok zmení na Tabular (Tabuľka)).

•
•

SCROLL (PRECHÁDZAŤ) – umožňuje prechádzať tabuľkou s údajmi o pacientovi.

•

PRINT TREND (VYTLAČIŤ TREND) – umožňuje vytlačiť zobrazenie trendu, ktoré je
momentálne zobrazené na obrazovke.

•

ALARM LIMITS (LIMITY ALARMOV) – zobrazí obrazovku limitov alarmov, kde si môžete
pozrieť nastavenia a v prípade potreby ich zmeniť.

ZOOM (PRIBLÍŽIŤ) – umožňuje zvyšovať alebo znižovať množstvo času, ktoré sa použije na
vypočítanie priemeru pre jednotlivé časové body zobrazené v tabuľke. Pri najnižšom nastavení
vám funkcia priblíženia umožní podrobne preskúmať alarmy a udalosti.

Nasledujúca tabuľka je príkladom tabuľkového zobrazenia pri rozlíšení 1,5 minúty.
Tabuľka 20 – Príklad tabuľkového zobrazenia
TIME
(ČAS)
12:23 AM
10
12:23 AM
40
12:23 AM
10
12:23 AM
40
12:23 AM
10
12:23 AM

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

EVENTS
(UDALOSTI)

71

9

2*

71

7

5*

70

7

71

7

71

8

May 23 10 (23. máj 2010, 0:23)
41

17

98

May 23 10 (23. máj 2010, 0:23)
48

16

98

May 23 10 (23. máj 2010, 0:23)
49

16

98

1

21*

May 23 10 (23. máj 2010, 0:23)
35

17

98

22*

May 23 10 (23. máj 2010, 0:23)
29

16

98

1

22*

May 23 10 (23. máj 2010, 0:23)

Udalosti sú označené trojuholníkom (podobným tlačidlu udalostí, ktoré sa nachádza na prednom paneli
monitora) a alarmy sú označené hviezdičkou. Číslo pod jednotlivými položkami udáva počet alarmov alebo
udalostí, ktoré sa vyskytli počas daného časového obdobia.
4. Ak chcete zobraziť konkrétne udalosti a alarmy, zmeňte nastavenie ZOOM (PRIBLÍŽIŤ) na hodnotu
MINIMUM, čím sa zmení úroveň priblíženia na najkratší časový interval. V tabuľke sa teraz zobrazia
konkrétne udalosti, červené naliehavé alarmy s vysokou prioritou a upozorňujúce alarmy a pomocou
možnosti prechádzania môžete prechádzať tabuľkou nahor a nadol. Nasledujúca tabuľka je príkladom
tabuľkového zobrazenia pri rozlíšení MINIMUM (v tomto prípade je minimálne rozlíšenie nastavené na
5 sekúnd).
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Tabuľka 21 – Príklad podrobného tabuľkového zobrazenia
ČAS
s
12:23 AM

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

EVENTS
(UDALOSTI)
PROPOFOL

May 23 10 (23. máj 2010, 0:23)

05

29

22

99

74

8

10

29

20

99

73

8

15

29

20

100

71

8

20

27

16

92

66

4

25

26

14

88

64

4

30

26

14

88

65

4

35

26

14

88

65

4

40

26

14

88

65

4

45

26

14

88

65

4

50

26

14

88

65

4

V tomto prípade sa v období medzi 3:23:05 a 3:23:10 podával pacientovi kyslík s následným nárastom dychovej
frekvencie na úroveň, ktorá spustila alarm vysokej hodnoty. Túto udalosť udáva červená šípka ukazujúca nahor.
Podobne, alarm nízkej dychovej frekvencie by bol označený červenou šípkou ukazujúcou nadol.
Ak je režim označovania udalostí nastavený na možnosť QUICK (RÝCHLE), na najnižšej úrovni
priblíženia nie sú dostupné žiadne textové informácie, ale naďalej sa bude zobrazovať trojuholník
udávajúci, že bola označená udalosť.
5. Monitor dokáže uchovávať až 72 hodín údajov o pacientovi. Ak je k dispozícii viac údajov, ako vidíte na
obrazovke, prechádzaním sa zobrazenie zmení na skoršie údaje (prechádzanie nahor) alebo neskoršie údaje
(prechádzanie nadol).

Výber parametrov trendu
Zariadenie zobrazuje tieto parametre trendu: EtCO2, RR, SpO2, PR a IPI. Požadované poradie parametrov môže
nastaviť používateľ pomocou obrazovky Trend: Display Configuration (Trend: Konfigurácia zobrazenia)
(podrobnosti nájdete v časti Zmena poradia parametrov na zobrazení trendov na strane 138). Ak nechcete, aby
sa tieto parametre zobrazovali v správach o trendoch, vyberte možnosť BLANK (PRÁZDNE) pre niektoré polia
na obrazovke Trend: Display Configuration (Predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia: Trend:
Konfigurácia zobrazenia).

Dôležité poznámky o správach o trendoch
Majte na pamäti nasledujúce informácie, ktoré sa týkajú správ o trendoch vrátane správ o tabuľkových trendoch
zobrazených na obrazovke, tlačených správ o trendoch a prevzatých správ o trendoch:

•

Každé číslo zobrazené v pamäti trendov je priemerom výsledkov pre každú sekundu
vzorkovacieho obdobia. V prípade 30-sekundového vzorkovacieho obdobia je napríklad výsledok,
ktorý sa zobrazuje každých 30 sekúnd, priemerom údajových bodov pre každú sekundu
z 30 sekúnd v rámci vzorkovacieho obdobia.

•

Ak sa kedykoľvek počas vzorkovacieho obdobia (t. j. niekedy počas 30 sekúnd 30-sekundového
časového obdobia, v rámci ktorého sa každých 30 sekúnd zaznamenávajú údaje) vyskytne alarm,
zaznamená sa, aj keď priemerné zaznamenané číslo nedáva príčinu na spustenie alarmu.

•

Hlásenie „EtCO2 not available“ (EtCO₂ nie je dostupné) sa generuje zakaždým, keď zariadenie
vykonáva samoúdržbu, a trvá približne 10 sekúnd. Vyskytuje sa po 1 hodine používania a následne
približne každých 12 hodín alebo po zmene tlaku prostredia či teploty. Keď k tomu dôjde, hodnota
EtCO2 a ostatné fyziologické hodnoty sa zastavia na svojich hodnotách pred samoúdržbou.
Tento proces umožňuje modulu prispôsobiť sa zmenám teploty a tlaku prostredia.
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Konkrétne udalosti zobrazené v údajoch o trende
 VYHĽADÁVANIE KONKRÉTNYCH UDALOSTÍ V ÚDAJOCH O TRENDE:
1. Pomocou kurzora na obrazovke grafického trendu nájdite oblasť, ktorá vás zaujíma.
2. Pomocou funkcie ZOOM (PRIBLÍŽIŤ) sa čo najviac priblížte ku konkrétnej oblasti.
3. Prepnite na zobrazenie tabuľkového trendu.
4. Pomocou funkcie SCROLL (PRECHÁDZAŤ) nájdite oblasť, ktorá vás zaujíma.
5. Priblížte trend na minimálne rozlíšenie, aby ste videli podrobné informácie o alarmoch a udalostiach.

Používanie obrazovky grafických trendov na monitorovanie pacientov
Obrazovku grafických trendov môžete používať ako hlavnú monitorovaciu obrazovku namiesto hlavnej
obrazovky. Namiesto toho, aby ste pozorovali krivky v reálnom čase, vám grafický trend umožní ľahko
sledovať zmeny v stave pacienta. Číselné údaje v reálnom čase sú na obrazovke trendov i hlavnej obrazovke
zobrazené na pravej strane obrazovky.
Keď používate obrazovku grafických trendov ako hlavnú monitorovaciu obrazovku, je dôležité zaistiť, aby sa
grafy aktualizovali pomocou najnovších údajov. To sa deje automaticky, pokiaľ ste po vstupe na obrazovku
grafických trendov nepoužili funkciu prechádzania. V režime automatickej aktualizácie sa bude obrazovka
automaticky aktualizovať pomocou nových údajov napravo od žltej čiary kurzora. Keď sa oblasť napravo od
kurzora zaplní, graf sa posunie, aby bolo možné vykresliť ďalšie údajové body.
Ak použijete funkciu prechádzania a potom sa chcete vrátiť k používaniu grafického trendu na monitorovanie
pacienta, jednoducho prejdite na hlavnú obrazovku a znova zvoľte možnosť TREND.

Tlač údajov o trendoch
Ak je nainštalovaná voliteľná tlačiareň, môžete vytlačiť údaje o trende, ktoré sú zobrazené na obrazovke,
stlačením tlačidla PRINT TREND (VYTLAČIŤ TREND) na paneli ponuky.

Zmazanie pamäte trendov
Odporúča sa zmazať pamäť trendov, keď sa monitor prepne na nového pacienta, aby sa predišlo zámene starších
údajov za údaje o aktuálnom pacientovi. Ak pracujete s prípadmi a ukončíte aktuálny prípad, pamäť trendov sa
automaticky zmaže.
Poznámka:

Dôrazne odporúčame prevzatie informácií o trendoch pred vypnutím alebo dokončením
prípadu pacienta, s cieľom zaistiť zálohovanie údajov o trendoch.

 ZMAZANIE PAMÄTE TRENDOV:
1. Ak chcete odstrániť údaje o trende z pamäte monitora, pomocou otočného ovládača prejdite na hlavnú
obrazovku a v ponuke vyberte možnosť SYSTEM (SYSTÉM).
2. Na obrazovke systému vyberte možnosť CLEAR TREND (ZMAZAŤ TREND). Priamo nad panelom
ponuky sa zobrazí slovo CONFIRM? (POTVRDIŤ?).
3. Ak ste si istí, že chcete zmazať pamäť trendov, kliknite otočným ovládačom. Ak nechcete zmazať pamäť
trendov, úkon zrušte otočením otočného ovládača doľava alebo doprava.
4. Po zapnutí prístroja sa zobrazí hlásenie, ktoré vám odporučí, aby ste zmazali pamäť trendov a začali
vyšetrenie nového pacienta bez informácií o predchádzajúcich pacientoch v pamäti trendov. Táto obrazovka
sa zobrazuje v Obrázok 34 – Hlásenie pamäte trendov, nižšie. Kliknutím na možnosť YES (ÁNO) zmažte
pamäť trendov. Ak plánujete pokračovať v meraní predchádzajúceho pacienta, môžete pamäť trendov
zachovať. V takom prípade kliknite na možnosť NO (NIE). Ak zaznamenávate údaje o pacientovi ako
súčasť prípadu, po zatvorení prípadu sa pamäť trendov vždy zmaže.
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Obrázok 34 – Hlásenie pamäte trendov

Konfigurácia trendov
Ak chcete zmeniť parametre zobrazovania trendov, prejdite na hlavnú obrazovku a zvoľte možnosť SYSTEM
(SYSTÉM). Otvorí sa obrazovka nastavenia systému. Nasledujúca tabuľka zobrazuje možnosti, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke nastavenia systému.
Tabuľka 22 – Parametre monitora
DATE (DÁTUM)

MAY 25, 2011
(25. MÁJA 2011)

TIME (ČAS)

11:27:32 AM

LANGUAGE (JAZYK)

ENGLISH
(ANGLICKY)

EVENT MARKING MODE (REŽIM
OZNAČOVANIA UDALOSTÍ)

DETAILED
(PODROBNÉ)

TREND GRAPHICAL DISPLAY [hour]
(GRAFICKÉ ZOBRAZENIE TRENDU [hodiny])

4 hodina

TREND INCREMENT DISPLAY [min]
(PRÍRASTOK ZOBRAZENIA TRENDU [min.])

1,5 min

NURSE CALL (PRIVOLANIE ZDRAVOTNEJ
SESTRY)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

HOME SCREEN (HLAVNÁ OBRAZOVKA)

STANDARD
(ŠTANDARDNÉ)

HOME IPI DISPLAY (hour) (ZOBRAZENIE IPI
NA HLAVNEJ OBRAZOVKE (hodiny))

1 hodina

IPI ALARM (ALARM IPI)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

Parametre údajov o trende sú Event Marking Mode (Režim označovania udalostí), Trend Graphical Display
(Grafické zobrazenie trendu) a Trend Increment Display (Prírastok zobrazenia trendu).
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Nastavenia zobrazenia trendu sa týkajú toto, ako sa bude na začiatku zobrazovať obrazovka, keď vstúpite do
režimu trendov. Keď sa nachádzate na obrazovke trendov, tieto zobrazenia možno jednoducho zmeniť pomocou
funkcie priblíženia. Tieto nastavenia zostanú platiť, kým monitor nevypnete.
Zmenu rozlíšenia, teda nastavenia, ako často sa údaje ukladajú, možno vykonať len na obrazovke predvolených
nastavení zdravotníckeho zariadenia (pozrite si časť Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132).
Event Marking Mode (Režim označovania udalostí)

•

Podrobné označovanie udalostí: keď stlačíte tlačidlo udalostí, môžete zadať špecifický popis
udalosti z tabuľky 30 používateľom definovateľných hodnôt (pozrite si časť Zadávanie
pacientskych udalostí na strane 47.)

•

Rýchle označovanie udalostí: Keď stlačíte tlačidlo Event (Udalosť), označí sa výskyt udalosti,
ale neuvedú sa žiadne podrobnosti.

Ak je monitor nastavený na režim podrobného označovania udalostí, ale nemáte čas vložiť podrobnú
udalosť, môžete vložiť rýchlu značku udalosti tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo udalostí.
Zobrazenie grafického trendu
Možnosti zobrazenia grafického trendu sú 2, 4 a 12 hodín. Predvolené nastavenie z výroby je 4 hodiny.
Prírastok zobrazenia trendu
Možnosti prírastku zobrazenia trendu pre zobrazenie tabuľkového trendu sú MINIMUM; 1,5; 3; 15 alebo
60 minút. Predvolené nastavenie z výroby je 1,5 minúty. Nastavenie MINIMUM je definované ako rozlíšenie,
pri ktorom sa zaznamenáva trend, a môže byť nastavené na 5, 10 alebo 30 sekúnd (pokyny na zmenu rozlíšenia
zaznamenávania nájdete v časti Zmena predvolených nastavení zdravotníckeho ústavu na strane 132).
Zmenu rozlíšenia, teda nastavenia, ako často sa údaje ukladajú, možno vykonať len na obrazovke predvolených
nastavení zdravotníckeho zariadenia (pozrite si časť Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132).
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Kapitola 11

Správy
Správa o apnoe a desaturácii O2
Možnosti tlačenej správy
Tlačené správy
Príklady správ

Keď používateľ klikne na tlačidlo REPORTS (SPRÁVY) na hlavnej obrazovke, na obrazovke sa zobrazí
správa o apnoe a desaturácii O2. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa o apnoe a desaturácii O2 nižšie. Ak
chcete vytlačiť ďalšie správy o pacientovi, kliknite na tlačidlo PRINT REPORT (VYTLAČIŤ SPRÁVU) na
obrazovke správ o apnoe a desaturácii O2. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlačené správy na strane 101.
Ak zobrazenie A/hr a ODI nie je k dispozícii alebo je deaktivované (na obrazovke predvolených nastavení
zdravotníckeho zariadenia alebo na obrazovke nastavenia systému), prípadne ak je typ pacienta nastavený na
dojča/novorodenca alebo na jeden z typov pediatrických pacientov, tlačidlo REPORTS sa nezobrazí. Namiesto
toho sa kliknutím na tlačidlo PRINT (TLAČ) na hlavnej obrazovke otvorí obrazovka tlače. Ďalšie informácie
nájdete v časti Tlačené správy na strane 101.

Správa o apnoe a desaturácii O2
Správy o apnoe a desaturácii zobrazené na obrazovke a tlačené správy predstavujú komplexný obraz o počte
udalostí apnoe a desaturácie O2 počas nastaveného časového obdobia 2, 4, 8 alebo 12 hodín. Zobrazujú
priemerné skóre A/hr a ODI pre celé obdobie a udávajú počet udalostí počas jednotlivých častí nastaveného
časového obdobia, pričom udalosti apnoe sú zoradené podľa počtu sekúnd trvania jednotlivých udalostí. Zobrazí
sa aj súčet udalostí v každom stĺpci počas celého časového obdobia (2, 4, 8 alebo 12 hodín podľa voľby
používateľa). Tieto správy poskytujú podrobnosti o stave A/hr a ODI pacienta i celkový obraz, ktorý môže
pomôcť poskytovateľovi starostlivosti rozpoznať u pacienta trendy v týchto oblastiach.
Táto správa je dostupná len pre dospelých pacientov, pretože hodnoty A/hr a ODI sú dostupné len pre dospelých
pacientov.
V situáciách, keď chýba časť informácií za nastavené obdobie (napríklad keď sa hodnota SpO2 nemerala počas
určitej polhodiny v rámci 12 hodín zobrazených na obrazovke, takže sa počas tejto polhodiny nemohla odmerať
hodnota ODI), príslušná časť obdobia bude v sivej farbe, čo znamená, že chýbajú určité údaje. Ak sa ešte
neskončila prvá hodina monitorovania, príslušná časť obdobia na tejto obrazovke bude takisto v sivej farbe
(keďže hodnoty A/hr a ODI sú indikátory za hodinu, nemožno ich vypočítať, takže ich ani nemožno zobraziť,
ak je dostupná menej než jedna hodina údajov).
Poznámka:

Táto správa sa aktualizuje každých 60 sekúnd. Keďže číselné hodnoty A/hr a ODI na
hlavnej obrazovke sa aktualizujú každú sekundu, niekedy môže dôjsť k malému
dočasnému nesúladu medzi číselnými hodnotami na týchto dvoch obrazovkách.

Poznámka:

Odporúčame, aby poskytovateľ starostlivosti používal túto obrazovku vtedy, keď sa chce
dozvedieť viac o udalostiach apnoe a desaturácie O2 pacienta alebo keď indikátor na
hlavnej obrazovke udáva, že je potrebné skontrolovať správu. Keď je správa zobrazená
na obrazovke monitora, zobrazenie sa neaktualizuje, takže počas monitorovania pacienta
je lepšie nezobrazovať túto správu dlho na monitore, ale radšej nepretržite sledovať
hlavnú obrazovku. Číselné hodnoty EtCO2, FiCO2, RR, SpO2 a PR sa všetky nepretržite
aktualizujú na všetkých obrazovkách vrátane obrazovky správ o A/hr a desaturácii O2.
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Na obrazovku správ o apnoe a desaturácii O2 sa dostanete pomocou tlačidla REPORTS (SPRÁVY) v ponuke
na hlavnej obrazovke. Správu určenú na tlač zobrazenú na obrazovke tlače správ možno vytlačiť z obrazovky
správ o apnoe a desaturácii O2 pomocou zabudovanej tlačiarne Capnostream™20p (pomocou tlačidla START
PRINTER (ZAPNÚŤ TLAČIAREŇ)) alebo uložiť na pamäťové zariadenie USB flash (pomocou tlačidla
START USB (ZAPNÚŤ USB)).
Tlačidlá na obrazovke správ o apnoe a desaturácii O2:
 TREND – zobrazenie obrazovky grafických trendov.
 PRINT (TLAČ) – zobrazenie štandardnej obrazovky tlače.
 ZOOM (PRIBLÍŽIŤ) – zmena časového obdobia zobrazeného na obrazovke na inú možnosť.
Možnosti sú 2, 4 a 12 hodín.
 SCROLL (PRECHÁDZAŤ) – presúva kurzor po obrazovke, aby bolo možné prezerať rôzne časové
intervaly.
 PRINT REPORT (VYTLAČIŤ SPRÁVU) – zobrazenie obrazovky Apnea and O2 Desat Report: Print
Report (Správa o apnoe a desaturácii O2: Vytlačiť správu).
Informácie uvedené v správe o apnoe a desaturácii O2 uloženej na pamäťové zariadenie USB flash:
Názov správy
Správa o apnoe a
desaturácii O2

Opis
Súbor s textom oddeleným
tabulátormi s príponou .txt.
Obsahuje údaje A/hr a ODI a
všetky údaje o trendoch za
predchádzajúce obdobie 2, 4, 8
alebo 12 hodín (v závislosti od
zvolenej úrovne nastavenia
priblíženia).

Zahrnuté polia
Zvolené nastavenia položiek DATE (DÁTUM), TIME
(ČAS), CASE ID (ID PRÍPADU), Patient type (Typ
pacienta), ZOOM (PRIBLÍŽIŤ).
Počet apnoe a počet desaturácii pre jednotlivé časové
obdobia v správe, súčet počtu apnoe a počtu desaturácii
za celé obdobie a priemerné skóre A/hr a ODI.
Hodnoty pacienta: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Výskyty naliehavých pacientskych alarmov: EtCO2 HIGH
(VYSOKÁ HODNOTA EtCO2), EtCO2 LOW (NÍZKA
HODNOTA EtCO2), RR HIGH (VYSOKÁ HODNOTA RR),
RR LOW (NÍZKA HODNOTA RR), NO BREATH (ŽIADNY
DYCH), SpO2 HIGH (VYSOKÁ HODNOTA SpO2), SpO2
LOW (NÍZKA HODNOTA SpO2), PR HIGH (VYSOKÁ
HODNOTA PR), PR LOW (NÍZKA HODNOTA PR), IPI
LOW (NÍZKA HODNOTA IPI)
Výskyty usmerňujúcich hlásení týkajúcich sa zariadenia:
Udalosti: EVENT 1 (UDALOSŤ 1), EVENT 2 (UDALOSŤ
2), EVENT 3 (UDALOSŤ 3).

Tlačená správa o apnoe a desaturácii O2 obsahuje nasledujúce informácie:
Názov správy
Správa o apnoe a
desaturácii O2

Opis

Zahrnuté polia

Údaje A/hr a ODI spolu s
hodnotami pacienta (uvedenými v
správe o trende) a údajmi o
grafickom trende. Správa
obsahuje údaje za
predchádzajúce obdobie 2, 4, 8
alebo 12 hodín (v závislosti od
zvolenej úrovne nastavenia
priblíženia).

Zvolené nastavenia položiek DATE (DÁTUM), TIME
(ČAS), CASE ID (ID PRÍPADU), Patient type (Typ
pacienta), ZOOM (PRIBLÍŽIŤ), súčet počtu apnoe a počtu
desaturácii za celé obdobie, priemerné skóre A/hr a ODI a
počet apnoe a počet desaturácii pre jednotlivé časové
obdobia v správe.
Hodnoty pacienta: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Grafy grafických trendov pacienta: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI

Príklad tlačenej správy o apnoe a desaturácii O2 uvádza Obrázok 36 – Tlačená správa o apnoe a desaturácii na
strane 100.
Príklad obrazovky správ o apnoe a desaturácii O2 uvádza Obrázok 35 – Obrazovka správ o apnoe a desaturácii
na strane 99.
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Počet
apnoe za
hodinu

Počty
a súčty
apnoe

Desat Count
(Počet
desaturácií)
Desat Sum
(Súčet
desaturácií)
ODI

Obrázok 35 – Obrazovka správ o apnoe a desaturácii

Informácie o
pacientovi
zobrazené na
obrazovke

Vysvetlenie

A/hr
(Počet apnoe za
hodinu)

Priemerná hodnota A/hr za hodinu počas celého časového
obdobia, ktoré je zobrazené na obrazovke.

Apnea Count
(Počet apnoe)

Súčet všetkých stavov bez dychu (apnoe) v jednotlivých časových
kategóriách (≥ 10 sekúnd, 10 – 19 sekúnd, 20 – 29 sekúnd) počas
celého časového obdobia, ktoré je zobrazené na obrazovke.

SUM (Súčet apnoe)

Počet stavov bez dychu (apnoe) v jednotlivých časových
kategóriách (≥ 10 sekúnd, 10 – 19 sekúnd, 20 – 29 sekúnd) v
jednotlivých intervaloch v rámci príslušného časového obdobia
(v tomto prípade 12:00 AM až 1:00 AM).

Desat Count
(Počet desaturácií)

Súčet všetkých stavov desaturácie počas celého časového
obdobia, ktoré je zobrazené na obrazovke.

SUM
(Súčet desaturácií)

Počet stavov desaturácie v jednotlivých intervaloch v rámci
príslušného časového obdobia (v tomto prípade 12:00 AM
až 1:00 AM).

ODI (Index
desaturácie kyslíkom)

Priemerná hodnota ODI za hodinu počas celého časového
obdobia, ktoré je zobrazené na obrazovke.
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Obrázok 36 – Tlačená správa o apnoe a desaturácii
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Možnosti tlačenej správy
Monitor Capnostream™20p si môžete zakúpiť so zabudovanou termotlačiarňou. Ponuka tlače správy na
monitore Capnostream™20p sa používa s voliteľnou tlačiarňou.
Ak chcete vytlačiť správu na externej tlačiarni, odporúčaný postup je preniesť údaje do počítača pomocou
pamäťového zariadenia USB flash (pozrite si časť Prenos údajov prostredníctvom dátového portu USB na
strane 107). Potom možno správu naformátovať a vytlačiť pomocou počítača.
K dispozícii sú nasledujúce tlačené správy:

•
•
•
•
•
•
•

Tabuľková správa o prípade
Grafická správa o prípade
Tabuľková správa o trende
Grafická správa o trende
Nepretržité krivky v reálnom čase
Nepretržitá krivka CO2 v reálnom čase
Nepretržitá tabuľka v reálnom čase

Tlačená správa o apnoe a desaturácii O2 (ak je k dispozícii) je popísaná vyššie.
Údaje, ktoré sa vytlačia v správach o trendoch, sú údaje, ktoré boli naposledy zobrazené na obrazovke trendov v
čase výberu možnosti PRINT TREND (VYTLAČIŤ TREND). Rozlíšenie správy o prípade je vždy minimálne
rozlíšenie (maximálne detaily).
Nepretržité tabuľkové údaje v reálnom čase sa tlačia v rovnakom intervale, v ktorom sa aktualizujú číselné
hodnoty na obrazovke.
Grafy nepretržitej krivky v reálnom čase sa tlačia tak, ako sú zobrazené na obrazovke.
Majte na pamäti, že všetky správy o trendoch a prípadoch sa musia vytlačiť pred ukončením prípadu. Po
ukončení prípadu sa údaje o prípade a trende zmažú z pamäte a tlač už nie je možná.

Tlačené správy
Na obrazovku tlače sa dostanete z obrazovky správ o apnoe a desaturácii O2 (ak sú aktivované funkcie A/hr a
ODI) alebo z hlavnej obrazovky (ak funkcie A/hr a ODI nie sú k dispozícii alebo nie sú aktivované).
Obrazovka tlače umožňuje vybrať správu, ktorú chcete vytlačiť, a spustiť alebo zastaviť tlač správy.
 TLAČ SPRÁVY:
1. Na hlavnej obrazovke zvoľte možnosť REPORTS (SPRÁVY).
2. Na obrazovke apnoe a desaturácie O2, ktorá sa zobrazí, zvoľte možnosť PRINT (TLAČ), aby sa zobrazila
obrazovka tlače, ktorú uvádza Obrázok 37 – Obrazovka tlače na strane 102.
3. V prípade dojčiat/novorodencov zvoľte možnosť PRINT na hlavnej obrazovke, aby sa zobrazila obrazovka
tlače.
4. Pomocou otočného ovládača vyberte typ správy, ktorú chcete vytlačiť. Naraz možno vybrať len jeden typ
správy. Hviezdička (*) bude označovať správu, ktorá bola zvolená. Ak zvolíte správu o prípade, ale práve
nie je aktívny žiadny prípad, v poli napravo od názvu správy bude text NO CASES (ŽIADNE PRÍPADY).
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Obrázok 37 – Obrazovka tlače

5. Vyberte údaje, ktoré chcete vytlačiť:
Na obrazovke tlače vyberte možnosť PRINT FORMAT (FORMÁT TLAČE). Na obrazovke formátu tlače
vyberte parametre, ktoré chcete vytlačiť v správe.
V jednej tlačenej správe v tabuľkových formátoch sa nachádzajú tri stĺpce údajov a v jednej tlačenej správe v
grafických formátoch sa nachádzajú dva grafy. Zvolený formát tlače platí pre všetky správy, ktoré sa budú
tlačiť.
V prípade tabuľkových správ sú na výber k dispozícii možnosti EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI a prázdne
pole. V prípade grafických správ sú na výber k dispozícii možnosti EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI a prázdne
pole. Výber prázdneho poľa znamená, že v danom stĺpci sa nič nevytlačí.
6. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku tlače, kliknite na tlačidlo BACK (NASPÄŤ) na paneli ponuky v spodnej
časti obrazovky.
7. Spustite tlač kliknutím na tlačidlo START PRINTER (ZAPNÚŤ TLAČIAREŇ) na obrazovke tlače. Ak
chcete zastaviť tlač a zastaviť tak nepretržitú tlač alebo zrušiť tlač ďalších správ, ktoré sa zatiaľ nevytlačili,
kliknite na tlačidlo STOP PRINTER (ZASTAVIŤ TLAČIAREŇ) na obrazovke.
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Tabuľka 23 – Tlačené správy – parametre

Názov správy

Opis

Časový rámec správy

CS20P (informuje, že daná správa bola
vygenerovaná zariadením
Capnostream™20P)
Sériové číslo zariadenia, na ktorom bola
správa vytlačená
Názov správy (TREND REPORT (SPRÁVA
O TRENDE), CASE REPORT (SPRÁVA O
PRÍPADE) alebo REAL TIME REPORT
(SPRÁVA V REÁLNOM ČASE))
Typ pacienta (ADULT (DOSPELÝ),
PEDIATRIC (PEDIATRICKÝ) [3 vekové
rozsahy] alebo INFANT/NEONATAL
(DOJČA/NOVORODENEC)
Case ID (ID prípadu)
DATE (DÁTUM), TIME (ČAS)

All reports
(Všetky správy)

Tabular Case
Report
(Tabuľková
správa o
prípade)

Zahrnuté polia

Hodnoty pacienta pre
zaznamenaný prípad v
tabuľkovom formáte.
Čas medzi vstupom
jednotlivých údajov je
najnižšie dostupné
rozlíšenie pre prírastok
zobrazenia trendu
(30 sekúnd).

Hodnoty pacienta na začiatku a konci
obdobia záznamu: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Hodnoty pacienta: tri z nasledujúcich
parametrov (podľa parametrov zvolených
na obrazovke PRINT FORMAT (FORMÁT
TLAČE), pozrite si časť Tlač správy: na
strane 101): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.

Od začiatku prípadu po
aktuálny čas. Po zastavení
prípadu údaje nie sú k
dispozícii.

Výskyty naliehavých pacientskych alarmov
a upozorňujúcich alarmov – všetky
naliehavé pacientske alarmy
a upozorňujúce alarmy
Výskyty usmerňujúcich hlásení týkajúcich
sa zariadenia
Udalosti: EVENT 1 (UDALOSŤ 1), EVENT
2 (UDALOSŤ 2), EVENT 3 (UDALOSŤ 3).
Graphical Case
Report (Grafická
správa o
prípade)

Hodnoty pacienta pre
zaznamenaný prípad v
grafickom formáte. Čas
medzi vstupom
jednotlivých údajov je
najnižšie dostupné
rozlíšenie pre prírastok
zobrazenia trendu
(30 sekúnd).

Hodnoty pacienta na začiatku a konci
obdobia záznamu: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.

Tabular Trend
Report
(Tabuľková
správa o trende)

Hodnoty pacienta z
pamäte trendov v
tabuľkovom formáte.
Čas medzi vstupom
jednotlivých údajov je
rozlíšenie nastavené pre
prírastok zobrazenia
trendu (MINIMUM
[30 sekúnd], 1,5 minúty,
3 minúty, 15 minút,
60 minút).

DATE (DÁTUM), TIME (ČAS)

Grafy úrovní dvoch z nasledujúcich
parametrov (podľa parametrov zvolených
na obrazovke PRINT FORMAT (FORMÁT
TLAČE), pozrite si časť Tlač správy: na
strane 101) v 30-sekundových intervaloch:
EtCO2 (mmHg), RR (bpm), SpO2 (%), PR
(bpm), IPI.
Hodnoty pacienta na začiatku obdobia
záznamu: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Hodnoty pacienta v intervaloch
nastavených pre prírastok zobrazenia
trendu: tri z nasledujúcich parametrov
(podľa parametrov zvolených na obrazovke
PRINT FORMAT (FORMÁT TLAČE),
pozrite si časť Tlač správy: na strane 101):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Výskyty naliehavých pacientskych alarmov
a upozorňujúcich alarmov
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Od začiatku prípadu po
aktuálny čas. Po zastavení
prípadu údaje nie sú k
dispozícii.

Údaje o trende, ktoré sú
zobrazené na momentálne
zobrazenej obrazovke
trendov, prípadne na
obrazovke trendov, ktorá
bola naposledy zobrazená,
ak tlačíte z obrazovky
PRINT (TLAČ). Vytlačia sa
len údajové body, ktoré sú
momentálne viditeľné na
obrazovke (približne desať
údajových bodov). Počet
minút/hodín údajov na
výtlačku sa teda určí podľa
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Názov správy

Opis

Zahrnuté polia
Výskyty usmerňujúcich hlásení týkajúcich
sa zariadenia
Udalosti: EVENT 1 (UDALOSŤ 1), EVENT
2 (UDALOSŤ 2), EVENT 3 (UDALOSŤ 3).

Časový rámec správy
nastavenia funkcie ZOOM
(PRIBLÍŽIŤ) na obrazovke
trendov (voľby sú 2, 4 a 12
hodín). Po zmazaní trendu
už údaje nebudú dostupné.

Graphical Trend
Report (Grafická
správa o trende)

Hodnoty pacienta z
pamäte trendov v
grafickom formáte. Čas
medzi vstupom
jednotlivých údajov je
rozlíšenie nastavené pre
prírastok zobrazenia
trendu (MINIMUM
[30 sekúnd], 1,5 minúty,
3 minúty, 15 minút,
60 minút).

Hodnoty pacienta na začiatku obdobia
záznamu: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Grafy úrovní dvoch z nasledujúcich
parametrov (podľa parametrov zvolených
na obrazovke PRINT FORMAT (FORMÁT
TLAČE), pozrite si časť Tlač správy: na
strane 101) v intervale nastavenom pre
prírastok zobrazenia trendu: EtCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.

Údaje o trende, ktoré sú
zobrazené na momentálne
zobrazenej obrazovke
trendov, prípadne na
obrazovke trendov, ktorá
bola naposledy zobrazená,
ak tlačíte z obrazovky
PRINT (TLAČ). Počet hodín
údajov na výtlačku sa teda
určí podľa nastavenia
funkcie ZOOM (PRIBLÍŽIŤ)
na obrazovke trendov
(voľby sú 2, 4 a 12 hodín).
Po zmazaní trendu už údaje
nebudú dostupné.

Real Time
Continuous
Waveform
(Nepretržitá
krivka v reálnom
čase)

Grafické zobrazenie
úrovne etCO2 a SpO2 s
údajovým bodom
každých 50 milisekúnd.

Hodnoty pacienta na začiatku obdobia
záznamu: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR
Grafy úrovne EtCO2 a SpO2.

Údaje v reálnom čase od
stlačenia tlačidla START
PRINTER (ZAPNÚŤ
TLAČIAREŇ) po stlačenie
tlačidla STOP PRINTER
(ZASTAVIŤ TLAČIAREŇ).

Real Time
Continuous CO2
Waveform
(Nepretržitá
krivka CO2 v
reálnom čase)

Grafické zobrazenie
úrovne etCO2 s
údajovým bodom
každých 50 milisekúnd.

Hodnoty pacienta na začiatku obdobia
záznamu: etCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR.

Údaje v reálnom čase od
stlačenia tlačidla START
PRINTER (ZAPNÚŤ
TLAČIAREŇ) po stlačenie
tlačidla STOP PRINTER
(ZASTAVIŤ TLAČIAREŇ).

Real Time
Continuous
Tabular
(Nepretržitá
tabuľka v
reálnom čase)

Tabuľkové zobrazenie
hodnôt EtCO2, RR a PR
s údajovou čiarou každé
2 sekundy.

Hodnoty pacienta na začiatku obdobia
záznamu: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Tri z nasledujúcich parametrov (podľa
parametrov zvolených na obrazovke
PRINT FORMAT (FORMÁT TLAČE),
pozrite si časť Tlač správy: na strane 101):
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Údaje v reálnom čase od
stlačenia tlačidla START
PRINTER (ZAPNÚŤ
TLAČIAREŇ) po stlačenie
tlačidla STOP PRINTER
(ZASTAVIŤ TLAČIAREŇ).

* Majte na pamäti, že vo všetkých prípadoch sa hodnoty EtCO2 a FiCO2 zobrazujú v zvolených jednotkách, hodnota SpO2
v percentách a hodnoty RR a PR v bpm (úderoch za minútu).
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Príklady správ
Príklady správ o prípadoch
Nižšie sú uvedené príklady tabuľkových a grafických správ o prípadoch, ktoré sú popísané vyššie.

Obrázok 38 – Príklady vytlačených správ o prípadoch
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Príklady správ o trendoch
Nižšie sú uvedené príklady tabuľkových a grafických správ o trendoch, ktoré sú popísané vyššie.

Obrázok 39 – Tlačené správy o trendoch
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Kapitola 12

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

Preberanie údajov o pacientovi
Úvod
Prenos údajov prostredníctvom dátového portu USB
Prenos údajov prostredníctvom portu RS-232
Analógový výstup údajov pomocou monitora Capnostream
Používanie funkcie privolania zdravotnej sestry
Typy systémov privolania zdravotnej sestry
Používanie s nemocničnými pacientskymi dátovými systémami
Používanie so systémami VEGA™* od spoločnosti Nuvon

Úvod
Monitor Capnostream™20p dokáže exportovať uložené a aktuálne údaje na externé zariadenia týmito
metódami:

•
•
•

prenos údajov na pamäťové zariadenie USB flash na účely neskoršieho prenosu do počítača,
priame pripojenie k počítaču prostredníctvom portu RS-232,
7-kanálový analógový výstup.

Výskyt alarmového stavu možno ohlásiť aj externému systému pomocou funkcie privolania zdravotnej sestry.

Prenos údajov prostredníctvom dátového portu USB
Existuje sedem typov správ, ktoré možno preniesť na pamäťové zariadenie USB flash. Sú popísané v tabuľke
nižšie. Päť typov správ je v textovom formáte a sú vhodné na použitie v aplikáciách, ako je napríklad Microsoft
Excel. Dva typy správ s binárnymi údajmi sú určené pre pokročilejšie programovacie aplikácie.
Na pamäťové zariadenie USB flash možno okrem toho prevziať aj správu o apnoe a desaturácii O2 (ak sú
dostupné hodnoty A/hr a ODI). Ďalšie informácie nájdete v časti Správa o apnoe a desaturácii O2 na strane 97.
Keď nie sú k dispozícii hodnoty A/hr a ODI, nezaznamenajú sa žiadne alarmy A/hr a ODI.
Tabuľka 24 – Typy prenosu údajov

Názov správy
Tabuľková správa o
prípade

Tabuľková správa o
trende

Opis

Zahrnuté polia

Súbor s textom oddeleným tabulátormi s
príponou .txt. (Súbory s textom oddeleným
tabulátormi možno exportovať do aplikácie
Excel s použitím „tabulátora“ ako
oddeľovacieho znaku.) Obsahuje údaje
uložené v pamäti trendov, ktoré sú
priradené k vybranému prípadu. Čas medzi
vstupom jednotlivých údajov je rozlíšenie
nastavené pre ukladanie trendov (5, 10
alebo 30 sekúnd).

DATE (DÁTUM), TIME (ČAS)

Súbor s textom oddeleným tabulátormi
(.txt). Obsahuje všetky údaje uložené v
pamäti trendov. Čas medzi vstupom
jednotlivých údajov je rozlíšenie nastavené
pre ukladanie trendov (5, 10 alebo
30 sekúnd).

DATE (DÁTUM), TIME (ČAS)

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

Hodnoty pacienta: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Výskyty naliehavých pacientskych alarmov
a upozorňujúcich alarmov
Výskyty usmerňujúcich hlásení týkajúcich sa
zariadenia
Udalosti: EVENT 1 (UDALOSŤ 1), EVENT 2
(UDALOSŤ 2), EVENT 3 (UDALOSŤ 3).

Hodnoty pacienta: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Výskyty naliehavých pacientskych alarmov
a upozorňujúcich alarmov
Výskyty usmerňujúcich hlásení týkajúcich sa
zariadenia
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Názov správy

Opis

Zahrnuté polia
Udalosti: EVENT 1 (UDALOSŤ 1), EVENT 2
(UDALOSŤ 2), EVENT 3 (UDALOSŤ 3).

Nepretržitá krivka CO2
v reálnom čase

DATE (DÁTUM), TIME (ČAS)

Súbor s textom oddeleným tabulátormi (.txt)
so vstupom údajov každých 50 milisekúnd.

Hodnota pacienta každých 50 milisekúnd (na
vytvorenie krivky CO2): CO2*
Nepretržitá tabuľka v
reálnom čase

DATE (DÁTUM), TIME (ČAS)

Súbor s textom oddeleným tabulátormi (.txt)
podobný ako v tabuľkovej správe o trende,
ktorý sa ale prenáša riadok za riadkom v
reálnom čase.

Hodnoty pacienta: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/hr, ODI.
Výskyty naliehavých pacientskych alarmov
a upozorňujúcich alarmov
Výskyty usmerňujúcich hlásení týkajúcich sa
zariadenia
Udalosti: EVENT 1 (UDALOSŤ 1), EVENT 2
(UDALOSŤ 2), EVENT 3 (UDALOSŤ 3).

Nepretržitá tabuľka v
reálnom čase s
nepretržitou krivkou v
reálnom čase
(skrátený názov je
FULL CONTINUOUS
TRANSFER (ÚPLNÝ
NEPRETRŽITÝ
PRENOS))

Súbor s textom oddeleným tabulátormi (.txt)
podobný ako v nepretržitej tabuľkovej
správe v reálnom čase, ktorý sa prenáša
riadok za riadkom v reálnom čase, ale so
vstupom údajov každých 50 milisekúnd
(20-krát za sekundu). Uvedené sú údaje
CO2, ktoré možno použiť na vytvorenie
nepretržitej krivky v reálnom čase, so
vstupom údajov každých 50 milisekúnd.
Tabuľkové údaje sa zaznamenávajú v
údajových bodoch podľa rozlíšenia
nastaveného pre ukladanie trendov (5, 10
alebo 30 sekúnd), takže údaje medzi týmito
bodmi sa opakujú na ďalších riadkoch.

DATE (DÁTUM), TIME (ČAS)
Hodnoty pacienta (pri rozlíšení ukladania
trendov): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI, A/hr,
ODI
Výskyty naliehavých pacientskych alarmov
a upozorňujúcich alarmov
Výskyty usmerňujúcich hlásení týkajúcich sa
zariadenia
Udalosti: EVENT 1 (UDALOSŤ 1), EVENT 2
(UDALOSŤ 2), EVENT 3 (UDALOSŤ 3).
Hodnota pacienta každých 50 milisekúnd (na
vytvorenie krivky CO2): Krivka CO2

Úplný binárny
nepretržitý prenos

Pozrite si dokument Protokoly prenosu údajov monitora Capnostream™20p.

Úplný binárny prenos
trendov

Pozrite si dokument Protokoly prenosu údajov monitora Capnostream™20p.

*

CO2 v mm/Hg (milimetre ortuti)

Všimnite si, že súbory .txt obsahujú nasledujúcich prvých šesť riadkov:
Riadok 1 – názov typu správy
Riadok 2 – prázdny alebo ID pacienta, ak ide o správu o prípade
Riadok 3 – typ pacienta (informácie o typoch pacienta nájdete v časti Nastavenie typu pacienta na strane 46)
Riadok 4 – prázdny
Riadok 5 – hlavičky stĺpcov
Riadok 6 – druhý riadok hlavičiek stĺpcov
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Monitor Capnostream™20p rozpoznáva pamäťové zariadenia flash vyrobené spoločnosťami SanDisk, Lexar a
PNY Technologies. Nerozpozná pamäťové zariadenia flash, ktoré majú pokročilé funkcie vyžadujúce inštaláciu
ďalších ovládačov, napríklad SanDisk U3. Limit kapacity zariadenia USB, ktoré možno použiť s monitorom
Capnostream™20p, je 8 GB. Nasleduje zobrazenie typického pamäťového zariadenia flash.

Obrázok 40 – Typické pamäťové zariadenie flash

 ZÁZNAM ÚDAJOV MONITORA CAPNOSTREAM™20P NA ZARIADENIE USB:
1. Vložte pamäťové zariadenie USB flash do USB portu na zadnej strane monitora Capnostream™20p.
2. Po rozpoznaní pamäťového zariadenia flash sa v pravom hornom rohu displeja vedľa symbolu alarmu
zobrazí ikona USB. Môže to trvať až 40 sekúnd v závislosti od typu zariadenia.
Ikona portu
USB
Obrázok 41 – Ikona USB
Poznámka:

USB port na monitore Capnostream™20p je určený na použitie len s pamäťovými
zariadeniami flash. Nemá úplnú funkčnosť USB portu. Nepokúšajte sa pomocou USB
portu pripojiť monitor k počítaču.

Poznámka:

Pamäťové zariadenie USB Flash treba do USB portu vložiť opatrne a nevyvíjať pritom
prílišný tlak. Ak sa pamäťové zariadenie Flash nedá do portu vložiť ľahko, nepoužívajte ho.

3. Keď sa zobrazí ikona USB, monitor je pripravený začať prenášať údaje na pamäťové zariadenie USB flash.
4. Na hlavnej obrazovke vyberte tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM) na paneli ponuky, aby sa otvorila obrazovka
systému, a potom zvoľte možnosť DATA OUTPUT (VÝSTUP ÚDAJOV).
5. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovanú správu z tabuľky DATA OUTPUT (VÝSTUP ÚDAJOV),
ktorá je zobrazená nižšie. Majte na pamäti, že možnosti tabuľkového prípadu a tabuľkového trendu sú
dostupné len vtedy, keď je aktívny prípad. Ak sa aktuálny prípad ukončí, pamäť prípadov a trendov sa
zmaže a tieto informácie už nebudú dostupné.
Tabuľka 25 – Výber typu výstupu údajov
TABULAR CASE (TABUĽKOVÝ PRÍPAD)
TABULAR TREND (TABUĽKOVÝ TREND)
REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM
(NEPRETRŽITÁ KRIVKA CO2 V REÁLNOM ČASE)
REALTIME CONTINUOUS TABULAR (NEPRETRŽITÁ
TABUĽKA V REÁLNOM ČASE)
FULL CONTINUOUS TRANSFER (ÚPLNÝ
NEPRETRŽITÝ PRENOS)
FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER (ÚPLNÝ
BINÁRNY NEPRETRŽITÝ PRENOS)
FULL BINARY TREND TRANSFER (ÚPLNÝ BINÁRNY
PRENOS TRENDOV)

6. Naľavo od vybraného názvu správy sa zobrazí hviezdička. Ak nie je aktívny žiadny prípad, napravo od
možnosti tabuľkového prípadu, ak ju zvolíte, sa zobrazí text NO CASES (ŽIADNE PRÍPADY).
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7. Otočením otočného ovládača vyberte možnosť START USB (ZAČAŤ USB) na paneli ponuky a kliknutím
spustite prenos údajov. Výstup údajov možno zrušiť opätovným kliknutím na možnosť STOP USB
(ZASTAVIŤ USB).
UPOZORNENIE: Ak pamäťové zariadenie flash vyberiete z monitora Capnostream™20p v priebehu prenosu
údajov, údaje môžu byť nečitateľné. Pred vybratím pamäťového zariadenia flash prenos
údajov dokončite alebo zastavte výberom možnosti STOP USB (ZASTAVIŤ USB) na
paneli ponuky.
UPOZORNENIE: Pred pripojením k monitoru skontrolujte, či na USB kľúči nie sú žiadne vírusy.
Poznámka:

Ak monitor Capnostream™20p nezistí pamäťové zariadenie flash, pamäťové zariadenie
flash vyberte a znova vložte. Ak ani potom monitor pamäťové zariadenie flash nedeteguje,
skontrolujte, či používate zariadenie od podporovaného výrobcu.

Poznámka:

Ak je na pamäťovom zariadení flash menej voľného miesta než 100 kb, zapisovanie na
pamäťové zariadenie USB flash nie je povolené. Ak v takomto prípade už prebieha prenos
údajov, zruší sa. Ak je na disku málo miesta, NEMOŽNO začať žiadny ďalší prenos
údajov.

Poznámka:

Prečítajte si ďalšie podrobnosti o správach o trendoch v časti Dôležité poznámky o
správach o trendoch na strane 93.

Maximálne množstvo údajov, ktoré možno preniesť v jednom súbore, je 65 536 riadkov (to zodpovedá
maximálnej veľkosti hárka súboru programu Excel 2003 a staršej verzie). Ak údaje prekročia 65 536 riadkov,
automaticky sa otvorí nový súbor a údaje sa budú ďalej zaznamenávať do nového súboru. V tejto situácii sa
názov nového súboru vytvorí nasledovne, pozri Tabuľka 26 – Spôsob vytvárania názvov súborov.
Nižšie sú uvedené odhady približnej veľkosti súborov, ktoré možno očakávať. U pacientov, ktorých prípady
obsahujú veľa záznamov udalostí a alarmov, budú súbory väčšie.
Tabuľkový prípad: 1 hodina pri rozlíšení 30 s: 21 kB
Tabuľkový trend: 1 hodina pri rozlíšení 30 s: 24 kB
Nepretržitá krivka CO2 v reálnom čase: 1 hodina pri rozlíšení 50 ms: 4,2 MB
Nepretržitá tabuľka v reálnom čase: 1 hodina pri rozlíšení 2 s: 264 kB
Úplný nepretržitý prenos: 1 hodina pri rozlíšení 50 ms: 12 MB
Úplný binárny nepretržitý prenos: 1 hodina pri rozlíšení 50 ms: 732 kB
Úplný binárny prenos trendov: 1 hodina pri rozlíšení 30 s: 5 kB
Spôsob vytvárania názvov súborov pri prenose cez USB
Pri rôznych typoch správ sa používa nasledujúci spôsob vytvárania názvov súborov.
<REPORT TYPE>_<PATIENT TYPE>_<REPORT DATE>_<REPORT TIME>_<PATIENT ID>_<FILE NO>.ext
Kde:
 REPORT TYPE (TYP SPRÁVY) – trojpísmenový identifikátor typu správy (Tabuľka 26 – Spôsob
vytvárania názvov súborov).
 PATIENT TYPE (TYP PACIENTA) – typ pacienta (Adult (Dospelý), Pediatric 6-12 yrs
(Pediatrický 6 – 12 rokov) atď.).
 REPORT DATE (DÁTUM SPRÁVY) – začiatočný dátum, v ktorom bola správa vytvorená, vo
formáte rrmmdd.
 REPORT TIME (ČAS SPRÁVY) – začiatočný čas, v ktorom bola správa vytvorená, vo formáte
hhmmss.
 PATIENT ID (ID PACIENTA) – ID pacienta, ktoré ste zadali do zariadenia (alebo ktoré automaticky
poskytlo zariadenie).
 FILE NO (ČÍSLO SÚBORU) – pokračujúce sériové číslo, ktoré udáva, či boli údaje rozdelené do
viacerých súborov.
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 Koncovka súboru .ext je .txt (typ súboru s údajmi oddelenými tabulátorom) alebo .bin (binárny typ
súboru).
Pole ID pacienta na monitore obsahuje znak „/“, ktorý nie je platným znakom pre názvy súborov. V názvoch
súborov je nahradený spojovníkom „-“. Znak „/“ používa monitor na označenie viacerých súborov s rovnakým
ID pacienta (napr. Smith/1, Smith/2, Smith/3).
Príklady názvov súborov:
Pre rôzne správy vytvorené 15. januára 2011 v čase 5:23:57 pre pacienta s ID pacienta 20090115035705 by
názvy súborov boli:
Tabuľka 26 – Spôsob vytvárania názvov súborov

Typ správy

Názov súboru

Tabuľková správa o prípade

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Tabuľková správa o trende

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Nepretržitá krivka CO2 v reálnom čase

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Nepretržitá tabuľka v reálnom čase

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Úplný nepretržitý prenos

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt

Úplný binárny nepretržitý prenos

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Úplný binárny prenos trendov

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Správa o apnoe a desaturácii O2
(ak je dostupná)

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Príklady
Ak použijeme rovnaký príklad, ako je popísaný vyššie, viaceré súbory pre tú istú nepretržitú tabuľkovú správu v
reálnom čase budú vyzerať takto:
Typ správy

Názov súboru

Nepretržitá tabuľka v reálnom čase

RCT_110115_052357_1.txt RCT_110115_052357_2.txt
RCT_110115_052357_3.txt RCT_110115_052357_4.txt ...
RCT_110115_052357_10.txt ... RCT_110115_052357_100.txt ...
RCT_110115_052357_1000.txt

Poznámka:

Binárne súbory sa nikdy nerozdeľujú na viacero súborov, pretože ich dĺžka nie je
obmedzená programom MS Excel.

Chybové hlásenia USB
V oblasti hlásení na monitore sa môžu zobraziť nasledujúce hlásenia:
NO USB DEVICE FOUND (NENAŠLO SA ŽIADNE USB ZARIADENIE): Usmernenie, ktoré sa zobrazí pri
pokuse o USB prenos, keď nie je prítomné USB zariadenie.
USB DEVICE FAILED (USB ZARIADENIE ZLYHALO): Zobrazí sa vtedy, keď bolo zistené USB
zariadenie, ale prenos údajov nemožno úspešne dokončiť.
USB FLASH FULL (ZARIADENIE USB FLASH JE PLNÉ): Usmernenie sa zobrazí, keď už nemožno
preberať údaje na pamäťové zariadenie USB, pretože pamäť je plná.
USB TIME OUT (ČAS USB VYPRŠAL): Usmernenie sa zobrazí, keď monitor nedokáže nadviazať
komunikáciu s USB zariadením.
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Načítanie údajov o pacientovi z uložených súborov monitora Capnostream™20p
Typy správ na USB zariadení, ktoré majú príponu .txt (údaje oddelené tabulátorom), sú textové súbory. Vďaka
tomu sa ľahko načítavajú do väčšiny hárkových a databázových softvérových aplikácií. V tomto prípade typ
formátu .txt znamená, že medzi každou jednotkou údajov vo všetkých riadkoch v súbore je tabulátor. Na disku
CD s návodom na použitie nájdete aplikačnú poznámku o prenose údajov o pacientovi, v ktorej je vysvetlené
používanie prenesených údajov.
Dva typy správ na USB zariadení, ktoré majú príponu .bin, sú binárne súbory. Tieto súbory sú určené na
použitie programátormi, ktorí vytvárajú aplikačné programy na použitie s monitorom Capnostream™20p.
Binárne formáty súboru sú popísané v dokumente Protokoly prenosu údajov monitora Capnostream, ktorý
nájdete na disku CD s návodom na použitie.

Prenos údajov prostredníctvom portu RS-232
Monitor Capnostream™20p je vybavený 9-kolíkovým pripojením RS-232 na zadnej strane monitora. Podrobné
informácie o použití tejto funkcie nájdete v dokumente Protokoly prenosu údajov monitora Capnostream, ktorý
je dostupný na disku CD s návodom na použitie. Rýchlosť prenosu údajov pre rozhranie RS-232 sa nastavuje na
obrazovke Institutional Defaults: Monitor (Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu: Monitor). Predvolené
nastavenie z výroby je automatická detekcia rýchlosti prenosu údajov. Informácie o tom, ako zmeniť rýchlosť
prenosu údajov, nájdete v časti Zmena predvolených nastavení zdravotníckeho ústavu na strane 132.
Prenos údajov prostredníctvom RS-232 môže prebiehať zároveň s prenosom údajov pomocou pamäťového
zariadenia USB flash.
Poznámka:

Port RS-232 má elektrickú izoláciu podľa normy IEC 60101-1-1. Iné ako lekárske zariadenia,
napríklad počítače a tlačiarne, sa môžu pripájať k tomuto portu bez ďalšej elektrickej izolácie.
Tieto zariadenia sa musia umiestniť do vzdialenosti minimálne 1,5 metra od pacienta.

Port RS-232 možno použiť na prenos údajov do počítača pomocou softvéru Profox. Ďalšie podrobnosti získate
od spoločnosti Profox Associates, Inc. na webovej stránke http://www.profox.net/.

Analógový výstup údajov pomocou monitora Capnostream™20p
Potrebné vybavenie
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam položiek potrebných na nastavenie prenosu údajov medzi
monitorom Capnostream™20p a analógovým systémom.
Položka

Podrobnosti / č. dielu spoločnosti
Medtronic

Monitor Capnostream™20p

Akýkoľvek monitor Capnostream™ 20 (CS20)

Digitálny/analógový kábel

PM20ACB (musí sa zakúpiť samostatne)

Analógový systém (spánkové laboratórium alebo iný analógový
systém)

–

Pre väčšinu systémov: štandardné komunikačné káble s mono audio
konektorom 3,5 mm (1/8 palca) na prenos údajov z
digitálneho/analógového konverzného kábla do analógového
systému (počet potrebných káblov závisí od počtu kanálov, cez ktoré
sa údaje prenášajú).
Niektoré systémy potrebujú iné káble alebo adaptér, napr. Remlogic,
ktorý potrebuje konektory typu fono jack.

Tieto káble sa musia zakúpiť samostatne a
možno ich nájsť v bežnom obchode s
elektronikou.
V prípade neštandardných systémov môžu
byť potrebné iné typy káblov.

Ak chcete nastaviť prenos údajov medzi monitorom a analógovým zariadením, musíte vytvoriť nasledujúce
pripojenia:
 pripojenie kábla D/A k monitoru,
 pripojenie kábla D/A k analógovému záznamovému zariadeniu.
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Tieto pripojenia sú popísané nižšie. Po vytvorení týchto pripojení budú údaje prúdiť z monitora do analógového
zariadenia, pokiaľ budú tieto dve zariadenia prepojené.
VÝSTRAHA:

Monitor možno pripojiť pomocou kábla D/A k zariadeniam s certifikátom IEC 60601-1.

Dátový kábel prepájajúci tieto dve zariadenia obsahuje sedem dátových kanálov. Každý dátový kanál má výstup
0 – 1 volt (1 volt je hodnota vysokej kalibrácie, teda maximálna hodnota) s pohlcovaným prúdom minimálne
12 mA. Každý kanál je takisto chránený proti skratovaniu výstupov.
Pre všetky merané parametre predstavuje hodnota signálu merania 0,9 voltu meranie v plnom rozsahu, teda
najvyššiu možnú platnú hodnotu.
Pri kalibrácii parametrov (ktorá sa uskutočňuje pred meraním na účely prípravy zariadenia na presné meranie)
sa používa hodnota signálu 1,0 volt (pre vysokú kalibráciu alebo kalibráciu zisku). Pri meraní toto číslo udáva
neplatnú hodnotu. V prípade 0,0 voltu (nízka kalibrácia alebo nulová kalibrácia) signál udáva nulovú hodnotu
pre signál odosielaný monitorom Capnostream™20p do analógového zariadenia. Hodnoty 0 V a 1,0 V slúžia
len na kalibračné účely. Majte na pamäti, že hodnota 1,0 V neudáva skutočnú hodnotu, ktorá môže vzniknúť pri
reálnom meraní pacienta.
Majte takisto na pamäti, že hodnota 1,0 V je signál odosielaný monitorom Capnostream™20p meraný na konci
kábla D/A. Ďalšie káble pripojené ku káblu D/A môžu tento signál mierne znížiť. Tabuľka 28 – Kalibračné
hodnoty D/A nižšie uvádza zoznam dostupných hodnôt analógového signálu.
Prepojenie monitora Capnostream™20p a analógového zariadenia pomocou kábla D/A
 PRIPOJENIE KÁBLA D/A K MONITORU
1. Pripojte konektor analógového výstupu komunikačného kábla k 15-kolíkovému analógovému portu
monitora. Tento port na zadnej strane monitora Capnostream™20p je označený textom Analog Out
(Analógový výstup).
Konektory do
analógového
zariadenia
Analógový
výstupný konektor
(na pripojenie k
monitoru
Capnostream™)

Obrázok 42 – Kábel D/A monitora Capnostream™20p (č. dielu PM20ACB)
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Analógový port

Obrázok 43 – Analógový port na monitore Capnostream™20p

2. Zariadenie Capnostream™20p je nakonfigurované na výstup siedmich analógových signálov, z ktorých
každý prenáša údaje o inom parametri meranom zariadením.
3. Ak chcete zmeniť predvolené parametre, ktoré zodpovedajú výstupom cez rôzne kanály, pozrite si popis nižšie.
4. Ak nechcete meniť predvolené hodnoty signálov pre jednotlivé kanály, pripojte kábel D/A k analógovému
zariadeniu podľa popisu nižšie.
 PRIPOJENIE KÁBLA D/A K ANALÓGOVÉMU ZARIADENIU
1. Na konci kábla D/A je sedem párov vodičov s konektormi. Sedem dostupných kanálov je farebne
označených tak, aby zodpovedali izolačnému krytu na príslušnom páre vodičov kábla D/A. Farebné
označenie nájdete v tabuľke nižšie. Hodnoty signálu týchto jednotlivých konektorov ste už definovali.
2. Vyberte jednotlivé požadované konektory výstupu (farebne označené vodiče) a pomocou štandardného
komunikačného kábla s mono audio konektorom 3,5 mm (1/8 palca) pripojte každý konektor k príslušnému
kanálu výstupu na analógovom zariadení. (Jeden koniec kábla by mal mať mono audio konektor 3,5 mm
(1/8 palca) na pripojenie ku káblu D/A, druhý koniec by mal mať vhodný konektor pre vaše analógové
zariadenie.)
3. Tento postup zopakujte pre všetky pripojenia, ktoré chcete vytvoriť.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené farby káblov a kanály pre kábel D/A.
Tabuľka 27 – Farebné označenie kábla D/A

Dátový kanál
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Farba

CH1

RED (ČERVENÉ)

CH2

WHITE (BIELE)

CH3

GREEN (ZELENÉ)

CH4

BLUE (MODRÉ)

CH5

ŽLTÁ

CH6

HNEDÁ

CH7

ORANŽOVÁ
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Zmena predvolených hodnôt digitálnych/analógových kanálov na monitore Capnostream™20p
Monitor Capnostream™20p poskytuje až sedem výstupných analógových signálov zodpovedajúcich rôznym
parametrom, ktoré monitoruje. Pre týchto sedem dátových výstupných kanálov je k dispozícii 12 rôznych
nastavení. Aj keď sa monitor Capnostream™20p dodáva s predvolenými hodnotami signálov pre každý kanál,
možno ich zmeniť nasledujúcim spôsobom:
Aktuálne nastavenia a dostupné možnosti sa zobrazia, keď vstúpite na obrazovku nastavenia prevodu
digitálneho na analógový signál na monitore Capnostream™20p, ktorá je zobrazená na obrázku nižšie.
 TRVALÁ ZMENA PREDVOLENÝCH HODNÔT KANÁLOV D/A NA MONITORE CAPNOSTREAM™20P
PROSTREDNÍCTVOM SERVISNEJ OBRAZOVKY

1. Ak chcete vykonať zmeny, ktoré sa natrvalo uložia do monitora Capnostream™20p, prejdite na obrazovku
predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia nasledujúcim spôsobom: Na paneli ponuky hlavnej
obrazovky monitora Capnostream™20p kliknite na položky SYSTEM>SERVICE (SYSTÉM>SERVIS).
Zadajte servisné heslo (časť Servisné heslo pre monitor Capnostream™ na strane 153) a kliknite na položky
INST DEFAULTS>MONITOR>D/A (PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZDRAV.
ZAR.>MONITOR>D/A).
2. Pomocou otočného ovládača vyberte kanál, ku ktorému chcete priradiť signál. Otáčajte ovládačom, kým sa
nedostanete na požadovaný kanál. Keď sa kanál zvýrazní, kliknite. Potom otáčaním otočného ovládača
vyberte signál, ktorý chcete priradiť k danému kanálu. Opätovným kliknutím otočným ovládačom zvoľte
signál. Postup zopakujte pre každý kanál, ku ktorému chcete priradiť alebo opakovane priradiť signál.
3. Ktorýkoľvek signál možno priradiť ku ktorémukoľvek kanálu. Rovnaký signál možno priradiť aj k viacerým
kanálom.
 DOČASNÁ ZMENA PREDVOLENÝCH HODNÔT KANÁLOV D/A NA MONITORE CAPNOSTREAM™20P
PROSTREDNÍCTVOM OBRAZOVKY SYSTÉMU

1. Ak chcete vykonať dočasné zmeny v hodnotách kanálov D/A, na paneli ponuky na hlavnej obrazovke
monitora Capnostream™20p zvoľte možnosť SYSTEM (SYSTÉM). Na paneli ponuky na stránke
SYSTEM vyberte možnosť D/A SETUP (NASTAVENIE D/A). Na ľavej strane obrazovky je uvedených
sedem dátových kanálov, ktoré sú k dispozícii. Na pravej strane sú uvedené signály, ktoré možno ku
kanálom priradiť.
2. Postup vykonávania zmien je rovnaký ako v kroku 2 v tejto časti.
3. Po vykonaní želaných zmien dokončite proces pripájania tak, že pripojíte kábel D/A k analógovému
zariadeniu podľa popisu vyššie.
4. Tieto zmeny budú platiť, kým monitor nevypnete. Ak chcete urobiť trvalé zmeny v nastaveniach D/A,
pozrite si postup vyššie.
5. Po vykonaní želaných zmien dokončite proces pripájania tak, že pripojíte kábel D/A k analógovému
zariadeniu podľa popisu vyššie.
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Obrázok 44 – Obrazovka nastavenia prevodu digitálneho na analógový signál na monitore Capnostream™20p

Kalibrácia analógového zariadenia na použitie s monitorom Capnostream™20p
Analógové zariadenie sa musí nakalibrovať pomocou kábla D/A, aby mohlo s monitorom Capnostream™20p
fungovať. Používa sa postup, ktorý je uvedený nižšie. Keďže signál sa odosiela z monitora do analógového
zariadenia vo voltoch, analógové zariadenie musí byť nakalibrované tak, aby dokázalo interpretovať prijatú
hodnotu napätia ako správnu hodnotu pacienta.
Postup kalibrácie zahŕňa dve časti: kalibráciu zisku a nulovú kalibráciu.
 Kalibrácia zisku sa používa na nastavenie maximálnej hodnoty daného parametra, ktorá zodpovedá
maximálnemu napätiu (1,0 V) na analógovom zariadení.
 Nulová kalibrácia sa používa na nastavenie minimálnej hodnoty pacienta (nuly) pre daný parameter,
ktorá zodpovedá nulovému napätiu (0,0 V) na analógovom zariadení.
Postup kalibrácie
 KALIBRÁCIA ANALÓGOVÉHO ZARIADENIA (NAPRÍKLAD POLYSOMNOGRAFU) NA POUŽITIE S MONITOROM
CAPNOSTREAM™20P
1. Presvedčte sa, či sú monitor Capnostream™20p a analógové zariadenie pripojené pomocou kábla D/A podľa
popisu vyššie a či bola ku každému kanálu priradená požadovaná hodnota signálu (podľa potreby), ako
popisuje Tabuľka 28 – Kalibračné hodnoty D/A nižšie.
2. V prípade nulovej kalibrácie pomocou otočného ovládača zvoľte tlačidlo ponuky D/A CAL (KALIB. D/A) a
vyberte nastavenie CAL LOW (NÍZKA KALIB.). Všetky kanály sa nastavia na možnosť ALWAYS LOW
(VŽDY NÍZKA). Potvrďte, že na príslušnom kanáli alebo kanáloch je výstup na analógovom zariadení nula.
3. V prípade kalibrácie zisku pomocou otočného ovládača zvoľte tlačidlo ponuky D/A CAL a vyberte
nastavenie CAL HIGH (VYSOKÁ KALIB.). Všetky kanály sa nastavia na možnosť ALWAYS HIGH
(VŽDY VYSOKÁ). Potvrďte, že výstup na analógovom zariadení pre príslušný kanál alebo kanály
zodpovedá najvyššiemu výstupu kanála/kanálov.
4. Pootočte otočným ovládačom na paneli ponuky a kliknite na možnosť CAL RESET (RESET KALIB.).
Všetky kanály sa vrátia k odosielaniu signálu podľa skutočne meraných hodnôt.
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5. Po dokončení procesu kalibrácie bude definovaná stupnica D/A. Analógové zariadenie tak bude schopné
interpretovať signál, ktorý dostane z monitora, a správne zaznamenávať hodnoty pacienta. Keďže už
napríklad vie, že 0 V = 0 mmHg (pre vydychovaný CO2) a 1,0 V = 111 mmHg (pre vydychovaný CO2),
signál prijatý z monitora s hodnotou 0,37 V bude na analógovom zariadení interpretovaný ako 41 mmHg.
6. Po nastavení stupnice D/A sa na polysomnografe musí nezávisle vynulovať každý kanál a nakalibrovať zisk.
7. Overte, či sa hodnoty z monitora Capnostream™20p presne prenášajú do analógového zariadenia, a to tak,
že budete chvíľu monitorovať a potom skontrolujete hodnoty na monitore a analógovom zariadení. Ak sa
hodnoty neprenášajú presne, je možné, že kalibrácia a/alebo priraďovanie kanálov neboli vykonané správne.
Tabuľka 28 – Kalibračné hodnoty D/A

Parameter

Stupnica

Hodnota 0 V
(nízka hodnota
pre nulovú
kalib.)

Hodnota 1,0 V
(vysoká hodnota
pre kalib. zisku)

EtCO2 + signalizácia konca dychu
(hodnota EtCO2, keď sa signalizuje
koniec dychu, inak 0 V)

100 mmHg = 0,9 V
(predvolený rozsah
etCO2 pre D/A)
alebo
150 mmHg = 0,9 V
(voliteľná zmena
rozsahu etCO2 pre D/A,
ktorú možno vykonať
na obrazovke
nastavenia D/A)

0=0V

111 mmHg = 1,0 V
alebo
167 mmHg = 1,0 V
(podľa použitej
stupnice)

etCO2,

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

FiCO2,

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

RR

150 BPM (dychov za
minútu) = 0,9 V

0=0V

167 BPM = 1,0 V

Krivka CO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

Platné meranie CO2

0 V = áno; 1 V = nie

0=0V

–

Saturácia SpO2

100 % sat. = 0,9 V

0=0V

111 % = 1,0 V

Tepová frekvencia

250 BPM (tepov za
minútu) = 0,9 V

0=0V

278 BPM = 1,0 V

Krivka SpO2 (pletyzmografická
krivka)

255 Pleth = 0,9 V

0=0V

283 Pleth = 1,0 V

Štvorcová krivka pri 1 Hz, 50 %
záťažový cyklus

0 V –1 V p-p

0=0V

–

Žiadny signál (vždy vysoký)

1V

0=0V

–

Žiadny signál (vždy nízky)

0V

0=0V

–

IPI*

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

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Neplatný signál IPI (ktorý je prijímaný vtedy, keď nie sú dostupné hodnoty pre všetky parametre,
takže hodnota IPI sa nevypočítava) spôsobí hodnotu 1,0 V.
Práca s digitálnym/analógovým systémom
Keď sú zariadenia pripojené a nakalibrované podľa popisu vyššie, môžete začať pracovať so systémom. Majte
na pamäti nasledujúce informácie.
Funkcia monitora
Monitor v priebehu komunikácie funguje normálne.
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Používanie funkcie privolania zdravotnej sestry
Poznámka:

Nie je potrebné používať tlačidlo DISABLE (DEAKTIVOVAŤ) na paneli ponuky D/A
monitora Capnostream™20p. Štandardne je možnosť D/A monitora Capnostream™20p
aktivovaná. (Keď je komunikácia D/A aktivovaná, na tlačidle je napísané DISABLE.)
Toto tlačidlo možno v prípade potreby použiť na deaktiváciu možnosti D/A na monitore
Capnostream™20p.

Riešenie problémov
Nižšie sú popísané niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri nastavovaní digitálneho/analógového
konverzného systému, a odporúčania na ich riešenie.
Tabuľka 29 – Riešenie problémov

Problém

Príslušný diel

Problém

Riešenie

Údaje CO2 sa
neprenášajú.

Analógové zariadenie

Kalibrácia sa nevykonala
alebo sa vykonala
nesprávne.

Kalibrujte analógové
zariadenie podľa popisu v
tomto dokumente.

Údaje CO2 sa
neprenášajú.

Kábel D/A

Nepoužívaný konektor v
kábli D/A bol skratovaný.

Neskratujte
vodiče/konektory, ktoré
nepoužívate.

Údaje CO2 sa
neprenášajú.

Monitor

Komunikácia D/A bola
deaktivovaná.

Prejdite na obrazovku
nastavenia D/A monitora
Capnostream™20p a
kliknite na tlačidlo ENABLE
(AKTIVOVAŤ) na paneli
ponuky.

Údaje sa prenášajú, ale
hodnoty nie sú rovnaké
ako hodnoty na
monitore
Capnostream™20p.

Monitor a analógové
zariadenie

Kalibrácia je nesprávna.

Zopakujte kalibráciu, ktorou
sa vytvorí stupnica voltov
voči hodnotám parametrov.

Údaje sa prenášajú, ale
hodnoty nie sú rovnaké
ako hodnoty na
monitore
Capnostream™20p.

Monitor a analógové
zariadenie

Kanály sú nesprávne
priradené.

Skontrolujte priradenie
kanálov.

Používanie funkcie privolania zdravotnej sestry
Monitor Capnostream™20p umožňuje pripojenie k externému systému privolania zdravotnej sestry. Keď je
pripojený, monitor odošle do systému privolania zdravotnej sestry zdravotníckeho zariadenia informáciu, že sa
vyskytol alarm, čím upozorní zdravotníckych pracovníkov, že pacient potrebuje lekársku starostlivosť. Jediné
údaje, ktoré sa prenášajú do systému privolania zdravotnej sestry, sú údaje o alarmoch (Tabuľka 31 – Indikátory
funkcie privolania zdravotnej sestry na strane 121).
Alarmový výstup systému privolania zdravotnej sestry sa aktivuje súčasne s výskytom alarmu na monitore a
zostane aktívny, kým je prítomný alarmový stav. Keď už alarmový stav nie je prítomný (teda keď sa prestane
vyhlasovať alarm na monitore), alarm systému privolania zdravotnej sestry sa takisto deaktivuje.
Kábel privolania zdravotnej sestry (3,5 m) si môžete zakúpiť od spoločnosti Medtronic (číslo dielu 011149).
Jeden koniec kábla privolania zdravotnej sestry sa pripája k monitoru Capnostream™20p. Kábel sa dodáva
nezakončený, takže ho možno upraviť na použitie so systémom privolania zdravotnej sestry.
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Typy systémov privolania zdravotnej sestry
Z hľadiska aktivácie/deaktivácie alarmov možno systémy privolania zdravotnej sestry zvyčajne nakonfigurovať
dvoma spôsobmi: ako pretrvávajúce a nepretrvávajúce.
Pretrvávajúce systémy: svetlo/alarm privolania zdravotnej sestry zostanú aktívne dovtedy, kým pripojené
zariadenie neprestane generovať alarm a kým zdravotná sestra nezruší alarm stlačením tlačidla CANCEL
ALARM (ZRUŠIŤ ALARM) na systéme privolania zdravotnej sestry.
Nepretrvávajúce systémy: svetlo/alarm privolania zdravotnej sestry zostanú aktívne dovtedy, kým pripojené
zariadenie neprestane generovať alarm. Zásah používateľa NIE JE potrebný, ak alarmový stav zmizne. To
znamená, že ak sa alarmový stav sám vyrieši, svetlo a tón privolania zdravotnej sestry sa automaticky vypnú.
Pri komunikácii medzi monitorom Capnostream™20p a systémom privolania zdravotnej sestry používajte
nepretrvávajúcu konfiguráciu.
Majte na pamäti, že ani jeden z typov systémov privolania zdravotnej sestry neumožňuje stíšiť alarm privolania
zdravotnej sestry, keď je alarm aktívny na pripojenom zariadení, napríklad na monitore Capnostream™20p.
Kábel privolania zdravotnej sestry
Monitor má zabudované relé, ktoré možno pripojiť k nemocničnému systému privolania zdravotnej sestry
pomocou kábla privolania zdravotnej sestry. Nižšie sú uvedené podrobnosti o kábli privolania zdravotnej sestry.
Tabuľka 30 – Špecifikácie funkcie privolania zdravotnej sestry

Parameter

Hodnota

Menovitý prenášaný prúd

2A

Max. prípustný prúd

2A

Max. prípustné napätie

24 V DC

Stereofónny konektor jack

1/8 palca (3.5 mm)

Obrázok 45 – Stereofónny konektor pre funkciu privolania zdravotnej sestry

Obrázok 45 – Stereofónny konektor pre funkciu privolania zdravotnej sestry vyššie znázorňuje kolík
pripájacieho stereofónneho konektora. Všimnite si:
 N1 (SPOLOČNÉ) – N2 (NORMÁLNE ZATVORENÉ): normálne zatvorená konfigurácia relé
 N1 (SPOLOČNÉ) – N3 (NORMÁLNE OTVORENÉ): normálne otvorená konfigurácia relé
 NASTAVENIE PRENOSU ÚDAJOV FUNKCIE PRIVOLANIA ZDRAVOTNEJ SESTRY:
1. Ak chcete používať funkciu privolania zdravotnej sestry, zapojte kábel privolania zdravotnej sestry do
zásuvky privolania zdravotnej sestry na zadnej strane monitora, ako je to zobrazené nižšie.
2. Druhý koniec kábla pripojte k systému zdravotníckeho zariadenia v súlade s požiadavkami zdravotníckeho
zariadenia.
3. Aktivujte pripojenie funkcie privolania zdravotnej sestry podľa popisu v časti Aktivácia funkcie privolania
zdravotnej sestry nižšie.
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Typy systémov privolania zdravotnej sestry

Pripojenie funkcie
privolania zdravotnej
sestry

Obrázok 46 – Pripájací bod pre funkciu privolania zdravotnej sestry

Aktivácia funkcie privolania zdravotnej sestry
Predvolené nastavenie z výroby pre funkciu privolania zdravotnej sestry je deaktivované, takže ak chcete
funkciu používať, musíte ju aktivovať. Môžete to urobiť pomocou obrazovky nastavenia systému, po vypnutí
monitora sa však funkcia znova resetuje na deaktivovanú. Ak chcete funkciu privolania zdravotnej sestry
aktivovať natrvalo, aktivujte ju pomocou obrazovky monitora v časti predvolených nastavení zdravotníckeho
zariadenia servisného režimu podľa nasledujúceho postupu.
 AKTIVÁCIA FUNKCIE PRIVOLANIA ZDRAVOTNEJ SESTRY:
1. Zapnite monitor a počkajte, kým sa nezobrazí hlavná obrazovka. Pomocou otočného ovládača vyberte
tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM), otvorte obrazovku systému, potom zvoľte možnosť SERVICE (SERVIS) a
zadajte servisné heslo (pozrite si časť Servisné heslo pre monitor Capnostream™ na strane 153).
2. Na obrazovke SERVICE (SERVIS) vyberte možnosť INST DEFAULTS (PREDVOLENÉ NASTAVENIA
ZDRAV. ZAR.) a potom možnosť MONITOR.
3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť NURSE CALL (PRIVOLANIE ZDRAVOTNEJ SESTRY) a
zmeňte jej nastavenie na ENABLED (AKTIVOVANÉ).
4. Ak chcete ukončiť servisný režim, vyberte možnosti BACK (NASPÄŤ), BACK (NASPÄŤ) a HOME
(HLAVNÁ OBRAZOVKA). Nové nastavenie je teraz uložené.
5. Otestujte systém privolania zdravotnej sestry podľa popisu v časti Testovanie funkcie privolania zdravotnej
sestry nižšie.
6. Majte na pamäti, že údaje funkcie privolania zdravotnej sestry sa nebudú prenášať, ak boli alarmy dočasne
stíšené (tlačidlom stíšenia alarmov na prednej strane monitora). Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v časti
Stíšenie alarmu na strane 83. Údaje funkcie privolania zdravotnej sestry sa budú naďalej prenášať, keď sú
alarmy stíšené prostredníctvom predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia (pozrite si časť
Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu na strane 132).

120

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

Používanie s nemocničnými pacientskymi dátovými systémami

Testovanie funkcie privolania zdravotnej sestry
Overte fungovanie systému tak, že zámerne vyvoláte testovací alarm (napríklad tak, že niekoľko sekúnd budete
dýchať do hadičky FilterLine™ a potom prestanete, aby sa generoval alarm NO BREATH (ŽIADNY DYCH)).
Potvrďte dosiahnutie očakávaného výsledku podľa štandardov systému privolania zdravotnej sestry v
zdravotníckom zariadení. Môže to byť zapnutie výstražného svetla alebo spustenie zvukového signálu, keď
dôjde k alarmovej udalosti.
Nasledujúca tabuľka uvádza, ktoré alarmy indikuje výstup funkcie privolania zdravotnej sestry.
Tabuľka 31 – Indikátory funkcie privolania zdravotnej sestry

Typ alarmu

Aktivácia funkcie privolania
zdravotnej sestry

Naliehavé (červené) pacientske alarmy s
vysokou prioritou

ÁNO

(Žlté) upozorňujúce alarmy

NIE

Alarmy so strednou prioritou

ÁNO

Usmernenia

NIE

Tiché usmernenia

NIE

Používanie s nemocničnými pacientskymi dátovými systémami
Monitor Capnostream™20p umožňuje pripojenie k nemocničným pacientskym dátovým systémom (Bernoulli a
Oxinet III), ktoré vyrába a/alebo predáva spoločnosť Cardiopulmonary Corporation (CPC). Táto možnosť
umožňuje pravidelný prenos údajov v reálnom čase z monitora do nemocničných pacientskych dátových
systémov. Dostupná je osemlôžková alebo 12-lôžková konfigurácia.
Pred začiatkom procesu pripájania sa presvedčte, že sú k dispozícii nasledujúce zariadenia:
 systém Bernoulli alebo Oxinet III nainštalovaný v nemocnici,
 klientske premostenie Bernoulli-MSM alebo Oxinet ukončené káblom s 9-kolíkovým konektorom D,
 monitor Capnostream™20p
Pripojte systém podľa popisu v pokynoch na použitie dodaných s klientskym premostením Bernoulli-MSM
alebo Oxinet. Systém sa používa s káblom v tvare Y, ktorý sa pripája ku klientskemu premosteniu, monitoru
Capnostream™20p a napájaniu z nástennej zásuvky. Uistite sa, že všetky konektory sú pevne pripojené, aby bol
monitor Capnostream™20p naďalej napájaný z nástennej zásuvky aj počas používania s týmto systémom.
Keď vytvoríte pripojenie medzi zariadeniami podľa popisu vyššie, údaje v binárnom formáte sa budú
automaticky prenášať z monitora Capnostream™20p do systému Bernoulli/Oxinet® III. Nie je potrebné žiadne
ďalšie nastavovanie monitora.
Prenášať sa budú nasledujúce údaje z meraní:
 okamžitá hodnota CO2,
 etCO2,





FiCO2,
dychová frekvencia,
SpO2,
tep.

Okrem toto sa prenášajú aj informácie o type pacienta, údaje o alarmoch a nastavenia zariadenia (limity alarmov
atď.).
Na systéme Bernoulli je takisto k dispozícii výstupné rozhranie vitálnych známok do klinického informačného
systému, ako aj vstupné rozhranie ADT (príjem, prepustenie a prenos).
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Používanie so systémami VEGA™* od spoločnosti Nuvon

Ďalšie informácie o systéme Bernoulli/Oxinet III alebo o riešení problémov s postupom nastavenia získate od
miestneho distribútora.
UPOZORNENIE: Ak pripojenie k nemocničnému pacientskemu dátovému systému zlyhá v dôsledku poruchy
nemocničného pacientskeho dátového systému alebo jeho káblov, monitor
Capnostream™20p nebude odosielať údaje do systému.
UPOZORNENIE: Generovanie zvukových alarmov na monitore Capnostream™20p vypnite len vtedy, keď sa
uistíte, že pacient bude nepretržite monitorovaný inými prijateľnými prostriedkami.

Používanie so systémami VEGA™* od spoločnosti Nuvon
Monitor Capnostream™20p možno pripojiť aj k systému VEGA™* od spoločnosti Nuvon na účely
komunikácie s klinickými informačnými systémami s cieľom elektronicky zakresľovať vitálne známky pacienta
do grafu.
Pripojenie monitora Capnostream™20p k systému VEGA™* kompletne vykonáva špecialista na pripájanie
systémov zo spoločnosti Nuvon priamo na mieste za pomoci prideleného pracovníka IT oddelenia nemocnice.
Všetky fyziologické údaje o pacientovi získavané monitorom Capnostream™20p sa odosielajú do systému
VEGA™* na použitie klinickým informačným systémom. Ďalšie informácie o systéme VEGA™* od
spoločnosti Nuvon vám poskytne obchodný zástupca spoločnosti Medtronic alebo priamo obchodný zástupca
spoločnosti Nuvon.
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Kapitola 13

Údržba a riešenie problémov
Úvod
Určenie servisných hodín monitora
Kalibrácia CO2
Kontrola kalibrácie CO2
Údržba
Výmena poistiek
Výmena kotúča papiera v tlačiarni
Čistenie
Riešenie problémov
Vrátenie monitora
Technická pomoc

Úvod
Monitor Capnostream™20p si nevyžaduje žiadnu bežnú údržbu okrem prípadných testov výkonu
vyžadovaných zdravotníckym zariadením operátora. Monitor si vyžaduje servis kvalifikovaným servisným
pracovníkom len raz za každých 30 000 prevádzkových hodín.
Mechanizmus detekcie CO2 monitora pravidelne kalibrujte podľa popisu nižšie v časti Kalibrácia CO2 na
strane 124. Kalibráciu CO2 možno kedykoľvek skontrolovať a overiť, že je v rámci príslušných prevádzkových
limitov.
V časti Riešenie problémov na strane 128 sú popísané potenciálne problémy, možné príčiny na návrhy na ich
riešenie.
Poznámka:

Servisné pokyny a informácie o testoch a kontrolách výkonu vám poskytne miestny
distribútor, prípadne ich nájdete v servisnej príručke.

Určenie servisných hodín monitora
Na servisnej obrazovke sa nachádza informácia o počte hodín, ktoré zostávajú do času, keď bude nutné vykonať
servis alebo kalibráciu. Ak chcete prejsť na servisnú obrazovku, vyberte možnosť SYSTEM (SYSTÉM) na
paneli ponuky v spodnej časti hlavnej obrazovky a potom vyberte možnosť SERVICE (SERVIS). Na
zobrazenie počtu hodín zostávajúcich do nutného servisu nepotrebujete žiadne heslo. Nižšie je zobrazená hlavná
servisná obrazovka.
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Kalibrácia CO2

Obrázok 47 – Servisná obrazovka

Keď monitor dosiahne 30 000 hodín používania, pošlite ho do autorizovaného servisného strediska. Pokyny na
odoslanie vám poskytne miestny zástupca.

Kalibrácia CO2
Poznámka:

Jednotka je nakalibrovaná z výroby.

Monitor by mal kvalifikovaný servisný pracovník nakalibrovať po prvých 1 200 prevádzkových hodinách
používania alebo po 12 mesiacoch podľa toho, čo nastane skôr. Potom sa má kalibrácia vykonávať každých
12 mesiacov alebo po 4 000 prevádzkových hodinách podľa toho, čo nastane skôr.
Monitor ukladá počet prevádzkových hodín pred nutnosťou kalibrácie a dátum poslednej kalibrácie, aby ste
mohli vopred naplánovať blížiaci sa proces kalibrácie.
Keď je potrebná kalibrácia, na monitore sa v oblasti hlásení zobrazí usmerňujúce hlásenie CALIBRATION
REQUIRED (POTREBNÁ KALIBRÁCIA).
Na uvítacej obrazovke sa pri každom zapnutí monitora (pozrite si časť Obrázok 9 – Uvítacia obrazovka na
strane 33) zobrazí počet prevádzkových hodín zostávajúcich do kalibrácie. Po prekročení limitu prevádzkových
hodín sa hlásenie zmení na CALIBRATION OVERDUE (VYPRŠALA PLATNOSŤ KALIBRÁCIE). Počet
prevádzkových hodín do kalibrácie možno zobraziť aj na servisnej obrazovke. Aj na nej sa po dosiahnutí limitu
hlásenie zmení na CALIBRATION OVERDUE (VYPRŠALA PLATNOSŤ KALIBRÁCIE) rovnako ako na
uvítacej obrazovke. Údaje na servisnej obrazovke sa aktualizujú po zapnutí monitora a po každom zadaní hesla
na vstup do servisného režimu.
Poznámka:
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Odporúča sa, aby ste monitor nakalibrovali do dvoch týždňov od zobrazenia hlásenia
CALIBRATION REQUIRED (POTREBNÁ KALIBRÁCIA) na monitore.
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Kontrola kalibrácie CO2
Poznámka:

Monitorovanie CO2 na monitore Capnostream™20p automaticky vstúpi do
pohotovostného režimu v prípadoch, keď sa monitor Capnostream™20p nechá 30 minút
alebo dlhšie bez pripojenej hadičky FilterLine™. Tento automatický pohotovostný režim
znižuje potrebu častej kalibrácie v prípadoch používania, keď sa monitor dlho necháva
bez pripojenia hadičky FilterLine™. V týchto prípadoch sa čas, keď bol monitor zapnutý,
ale hadička FilterLine™ nebola pripojená, nebude počítať do času zostávajúceho do
kalibrácie, čím sa predíde nutnosti zbytočných kalibrácií.

Ak chcete zobraziť dátum poslednej kalibrácie, vstúpte do servisného režimu a prejdite na obrazovku kalibrácie.
Na hlavnej obrazovke vyberte tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM), aby sa otvorila obrazovka systému, a potom vyberte
tlačidlo SERVICE (SERVIS), aby sa otvorila servisná obrazovka. Zadajte servisné heslo a vyberte možnosť CO2
CAL (KALIBRÁCIA CO2). Na obrazovke sa zobrazí počet hodín zostávajúci do nutnosti servisu, dátum poslednej
vykonanej kalibrácie a dátum, kedy sa má uskutočniť nasledujúca kalibrácia (jeden rok po poslednej kalibrácii).
Na zobrazenie tejto obrazovky je nutné zadať heslo potrebné na vstup do servisného režimu.

Kontrola kalibrácie CO2
V závislosti od predpisov a postupov zdravotníckeho zariadenia možno monitor kedykoľvek skontrolovať s
cieľom určiť, či detekcia CO2 prebieha v rámci prijateľných limitov. Postup kontroly kalibrácie uvedený nižšie
predstavuje podrobné pokyny na vykonanie kontroly kalibrácie.
UPOZORNENIE: Kontrola kalibrácie sa musí vykonávať s použitím kalibračnej súpravy autorizovanej
výrobcom, ktorá obsahuje plynnú zmes 5 % CO2, 21 % O2 a vyrovnávacieho plynu N2 a
autorizované pripájacie prostriedky („T“-kus).
Výrobcom schválenú kalibračnú súpravu možno zakúpiť od spoločnosti Airgas, Scott Medical Product Division
(Z03NI748BDC002, odkazové číslo dielu: 4653ORF-2BD).). Dodáva sa v balení z dvoch častí a obsahuje:
 kalibračný plyn s obsahom 5 % CO2, 21 % O2 a vyrovnávacieho plynu N2,
 Hadičkový adaptér („T“-kus),
 kalibračnú hadičku (kalibračnú hadičku FilterLine)™.
Poznámka:

Ak sa tento proces vykonáva, keď je monitor napájaný z batérie, uistite sa, že batéria je
plne nabitá.

Poznámka:

Pred kontrolou kalibrácie overte, či je pevne pripojená kalibračná hadička dodaná s
kalibračnou súpravou.

Postup kontroly kalibrácie
Poznámka:

V akejkoľvek fáze postupu kontroly kalibrácie sa môžete vrátiť na prvú obrazovku
kliknutím na tlačidlo BACK (NASPÄŤ).

 VYKONANIE KONTROLY KALIBRÁCIE:
1. Pomocou otočného ovládača prejdite na obrazovku CO2 CALIBRATION CHECK (KONTROLA
KALIBRÁCIE CO2). Na hlavnej obrazovke vyberte tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM) na paneli ponuky a
potom zvoľte možnosť CAL CHECK (KONTROLA KALIB.). Prípadne na servisnej obrazovke vyberte
možnosť CO2 CAL (KALIB. CO2) a potom možnosť CAL CHECK (KONTROLA KALIB.).
Zobrazí sa obrazovka CO2 CALIBRATION CHECK. Pokyny na obrazovke vás prevedú rôznymi krokmi
kontroly kalibrácie.
2. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (PRIPOJTE HADIČKU
FILTERLINE K MONITORU). Pripojte kalibračnú hadičku k monitoru a vyberte možnosť START
(SPUSTIŤ) na spustenie kontroly kalibrácie.
3. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie: CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO2 21% O2 BALANCE N2]
(PRIPOJTE KALIBRAČNÝ PLYN (5 % CO2, 21 % O2, VYROVNÁVACÍ PLYN N2)). Druhý koniec
kalibračnej hadičky pripojte k plynovej bombe a zvoľte možnosť CONTINUE (POKRAČOVAŤ).
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Údržba

4. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (OTVORTE PRÍVOD
PLYNU Z FĽAŠE). Otvorte plynovú bombu a zvoľte možnosť CONTINUE (POKRAČOVAŤ).
Modul teraz vykoná kontrolu kalibrácie. Počas kontroly zobrazí hlásenie CALIBRATION CHECK IN
PROGRESS (PREBIEHA KONTROLA KALIBRÁCIE). Ak sa modul CO2 stále zahrieva, monitor zobrazí
hlásenie NOT READY TO CALIBRATE (NEPRIPRAVENÝ NA KALIBRÁCIU). Počkajte, kým modul
nebude pripravený, a zvoľte možnosť CONTINUE.
5. Keď modul dokončil merania na kontrolu kalibrácie a spracúva údaje, zobrazí hlásenie:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (VÝPOČET VÝSLEDKOV,
MÔŽETE ZATVORIŤ PRÍVOD PLYNU).
6. Zatvorte prívod plynu určeného na kontrolu kalibrácie. Ak musíte zastaviť kontrolu kalibrácie pred
dokončením, pomocou otočného ovládača zvoľte možnosť STOP (ZASTAVIŤ).
7. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE (ODPOJTE
KALIBRAČNÝ PLYN A HADIČKU FILTERLINE) a CONTINUE (POKRAČOVAŤ).
Na module sa potom zobrazí:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (KONTROLA KALIBRÁCIE DOKONČENÁ)
MEASURED CO2 X.X% (NAMERANÉ CO2 X,X %)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3%.
(ŠPECIFIKÁCIA PRESNOSTI PRE 5 % PLYN JE 4,7 – 5,3 %.)
Pomocou tlačidla BACK (NASPÄŤ) sa vráťte na hlavnú obrazovku alebo pomocou tlačidla START znova
vykonajte kontrolu kalibrácie.
8. Ak výsledky kontroly kalibrácie ukazujú, že monitor nie je nakalibrovaný, zobrazí sa hlásenie MEASURED
CO2 NOT WITHIN SPECIFICATIONS. CALIBRATION RECOMMENDED (NAMERANÉ CO2 MIMO
ŠPECIFIKÁCIÍ. ODPORÚČA SA KALIBRÁCIA). V takom prípade musíte vykonať postup kalibrácie.
Pozrite si servisnú príručku alebo sa obráťte na autorizovaného servisného pracovníka spoločnosti
Medtronic.
9. Ak monitor nedokáže dokončiť kontrolu kalibrácie, zobrazí sa hlásenie CALIBRATION FAILED
(KALIBRÁCIA ZLYHALA) spolu s jedným z nasledujúcich chybových hlásení:
FILTERLINE NOT CONNECTED (HADIČKA FILTERLINE NIE JE PRIPOJENÁ)
CALIBRATION FAILED: NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS
(KALIBRÁCIA ZLYHALA: ŽIADNY PLYN, NESPRÁVNA KONCENTRÁCIA PLYNU ALEBO
NESTABILNÝ PLYN)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (CHYBA MERANIA.
SKONTROLUJTE VŠETKY PRIPOJENIA A SKÚSTE TO ZNOVA)
CALIBRATION ABORTED BY USER (KALIBRÁCIA ZRUŠENÁ POUŽÍVATEĽOM)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (INTERNÝ SAMOČINNÝ TEST MODULU CO2
ZLYHAL)
Poznámka:

Kalibračné plyny zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie plynov.

Údržba
Monitor si nevyžaduje žiadnu bežnú údržbu okrem prípadných testov výkonu vyžadovaných zdravotníckym
zariadením operátora. V časti Riešenie problémov na strane 128 sú popísané potenciálne problémy, možné
príčiny na návrhy na ich riešenie.
Pravidelná údržba sa odporúča podľa prevádzkových hodín:
 Čerpadlo CO2 sa má vymieňať každých 30 000 prevádzkových hodín.
 Kalibrácia sa má vykonávať po prvých 1 200 hodinách používania a potom raz ročne alebo každých
4 000 prevádzkových hodín podľa toho, čo nastane skôr (pozrite si časť Kalibrácia CO2 na strane 124).

126

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

Výmena poistiek

 Po každom zapnutí prístroja sa zobrazí počet hodín, ktoré monitoru zostávajú do dosiahnutia
prevádzkového limitu 30 000 hodín, keď je potrebný servis. Túto informáciu možno zobraziť aj na
servisnej obrazovke.
 Doba záložného napájania z lítium-iónovej batérie sa môže časom znižovať. Ak chcete zabrániť
znižovaniu kapacity batérie, odporúča sa vymieňať batériu každé dva roky.
Poznámka:

Ak si chcete objednať náhradné diely, kalibračné súpravy alebo ak máte nejaké otázky v
súvislosti so servisom a pravidelnou údržbou, obráťte sa na miestneho zástupcu.

Výmena poistiek
Monitor je chránený pred elektrickými rázovými impulzmi dvoma poistkami. Ak sa poistky vypália, monitor sa
nezapne a batéria sa nebude nabíjať.
Ak chcete vymeniť poistky, vypnite monitor a odpojte napájací kábel od monitora.
Poistky sa nachádzajú na zadnej strane monitora pod pripojením elektrického kábla. Pomocou plochého
skrutkovača vypáčte kryt priehradky na poistky a vymeňte poistky. Používajte len poistky s rovnakými
menovitými parametrami (F 3,15 A, 250 V s nízkou prerušovacou kapacitou). Zatlačením zatvorte kryt
priehradky na poistky, pripojte napájací kábel a zapnite monitor.
Poznámka:

Vypálené poistky znamenajú, že došlo k abnormálnej elektrickej situácii. Ak príčina nie je
známa, obráťte sa na zástupcu, aby určil, či je potrebný servis.

Výmena kotúča papiera v tlačiarni
Ak sa v tlačiarni minie papier, vymeňte ho za kotúč papiera určeného pre termotlačiarne (č. dielu spoločnosti
Medtronic 010516) alebo podobného papiera, ktorý spĺňa špecifikácie uvedené v časti Interná termotlačiareň
(voliteľná) na strane 146.
 VÝMENA PAPIERA V TLAČIARNI:
1. Otvorte plastový kryt tlačiarne.
2. Vyberte z priehradky na papier prázdnu tyčku na papier.
3. Vložte nový kotúč papiera v smere uvedenom na nasledujúcom obrázku tak, aby voľný koniec papiera
vychádzal z hornej časti plastového krytu (pozri obrázok).
Tlačidlo
podania
papiera

Obrázok 48 – Vloženie kotúča papiera do tlačiarne

4. Zatvorte dvierka tak, aby bolo počuť kliknutie. Krátko stlačte tlačidlo podania papiera na overenie, či je
papier správne zarovnaný a či nie je zachytený o okraj krytu.
Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Čistenie

Čistenie
Ak chcete vyčistiť povrchy monitora, mierne navlhčite handričku v 70 % roztoku alkoholu a utrite všetky
povrchy. Môžete použiť aj alkoholové utierky. Frekvencia čistenia má byť v súlade s predpismi nemocnice.
Na čistenie obrazovky použite navlhčenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
Ak chcete vyčistiť senzory na opakované použitie od spoločnosti Nellcor™, najprv odpojte senzor od pacienta
a potom od zariadenia Capnostream™20p. Povrch senzora môžete vyčistiť roztokom, napríklad 70 %
izopropylalkoholom. Ak sa požaduje dezinfekcia nízkej úrovne, použite bieliaci roztok 1:10. Nepoužívajte
neriedené bielidlo (5 % ~ 5,25 % chlórnanu sodného) ani iný čistiaci roztok okrem tu odporúčaných roztokov.
Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu senzora. Senzor s ušnou svorkou môžete čistiť tak, že ho utriete alebo
ponoríte (na 10 minút) do izopropylalkoholu (70 %). Ak ušnú svorku ponoríte, pred použitím na ďalšom
pacientovi ju opláchnite vodou a nechajte oschnúť na vzduchu. Nesterilizujte ušnú svorku žiarením, parou ani
etylénoxidom. Konkrétne inštrukcie nájdete v pokynoch na použitie jednotlivých senzorov na opakované
použitie.
VÝSTRAHA:

Toto zariadenie nesterilizujte v autokláve ani iným spôsobom.

UPOZORNENIE: Priamo na monitor, príslušenstvo alebo spotrebný materiál nestriekajte ani nelejte žiadne
kvapaliny.
UPOZORNENIE: Na čistenie zariadenia nepoužívajte leptavé ani abrazívne čistiace prostriedky, silné
rozpúšťadlá vrátane roztokov na báze ropy a acetónových roztokov.
UPOZORNENIE: Spotrebný materiál Microstream™ etCO2 je určený na použitie len pre jedného pacienta
a nemá sa pripravovať na opätovné použitie. Nepokúšajte sa čistiť, dezinfikovať ani
prefukovať hadičku FilterLine™, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu monitora.
UPOZORNENIE: Nevystavujte kolíky konektora senzora SpO2 pôsobeniu čistiacich roztokov, senzor by sa
mohol poškodiť.
UPOZORNENIE: Ak na dezinfekciu vonkajších povrchov monitora používate bieliaci roztok zriedený v
pomere 1:10 (0,5 % až 1 % roztok chlórnanu sodného) vo forme utierok, zabráňte kontaktu
konektorov a displeja s bieliacim roztokom. Opakované čistenie pomocou bieliaceho
roztoku môže časom spôsobiť zmenu sfarbenia a ukladanie rezíduí na povrchoch.

Riešenie problémov
Táto časť obsahuje potenciálne problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní monitora, a odporúčania
na ich riešenie. Ak nedokážete odstrániť problém, obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka alebo
miestneho zástupcu.
Elektrické
Problém
Monitor sa nezapne.
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Príčina

Nápravné opatrenie

Vnútorná batéria je úplne vybitá a
napájací kábel nesprávne pripojený
alebo odpojený alebo je elektrické
pripojenie kábla chybné.

Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla.

Nástenná sieťová zásuvka so
striedavým prúdom nedodáva
elektrickú energiu a vnútorná
batéria nie je nabitá.

Skontrolujte pripojenia a odstráňte problém.

Vypálené poistky.

Vymeňte poistky. Obráťte sa na zástupcu, aby
určil príčinu elektrického problému.
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Riešenie problémov

Problém

Príčina

Nápravné opatrenie

Svetlá indikátora
striedavého sieťového
napájania a zapnutého
monitora svietia, ale
prístroj nepracuje na
batériu, keď sa odpojí
sieťový napájací kábel.

Batéria nie je pripojená k monitoru.

Otvorte priehradku na batériu a skontrolujte, či
je kábel batérie pevne pripojený do zásuvky
na batériu. (Pozrite si časť Inštalácia batérie
na strane 23.)

Monitor je pripojený, ale
zdá sa, že batéria sa
nenabíja.

Do monitora neprúdi elektrická
energia.

Skontrolujte, či svieti oranžové svetlo
indikátora napájania. Ak nie, skontrolujte, či je
napájací kábel správne pripojený k živej
sieťovej zásuvke so striedavým prúdom.

Batéria nie je plne
nabitá, hoci bola
pripojená 24 hodín.

Batéria sa úplne nenabila.

Odpojte monitor od striedavého napájania na
3 – 4 hodiny a potom ho znova pripojte.
Batéria sa teraz po pripojení k striedavému
napájaniu nabije úplne.
Ak sa batéria ani potom úplne nenabije,
vymeňte ju.

Problémy s CO2
Problém

Príčina

Nápravné opatrenie

Nepretržite je
zobrazené hlásenie NO
BREATH (ŽIADNY
DYCH) a bliká červený
indikátor alarmu.

Fyziologická príčina.

Skontrolujte pacienta.

Upchatá alebo zablokovaná hadička
FilterLine™.

Skontrolujte hadičku FilterLine™ a ak je
zablokovaná, vymeňte ju.

Hadička FilterLine™ sa o niečo
zachytila alebo je zalomená.

Skontrolujte hadičku FilterLine™ od monitora
až po pacienta, či nie je zalomená, skrútená
alebo zachytená o posteľ alebo iné zariadenie.

Hadička FilterLine™ je
pripojená, ale čerpadlo
nepracuje a
nezobrazujú sa žiadne
hodnoty CO2, EtCO2
alebo RR.

Hadička FilterLine™ nie je správne
pripojená.

Skontrolujte, či je prípojka hadičky FilterLine™
priskrutkovaná k monitoru.

Zlatý krúžok je opotrebovaný alebo
špinavý.

Skontrolujte, či sa na konci s konektorom
hadičky FilterLine™ nachádza zlatý krúžok, či
nie je poškodený alebo pokrytý špinou. Zotrite
špinu alebo podľa potreby vymeňte hadičku
FilterLine™.

Hodnoty etCO2 sa
načítavajú chybne.

Mechanicky ventilovaný pacient,
ktorý dýcha spontánne.

Nie je potrebné nič robiť.

Netesnosť v dýchacích cestách.

Skontrolujte pripojenie a netesnosti v hadičke
smerujúcej k pacientovi a v prípade potreby
vykonajte nápravu.

Nesprávna kalibrácia.

Skontrolujte kalibráciu. Pozrite si časť
Kontrola kalibrácie CO2 na strane 125.

Nastavenie BTPS je vypnuté.

Skontrolujte nastavenie BTPS v nastaveniach
zdravotníckeho ústavu. Podrobnosti nájdete
v časti Parametre CO2 na strane 140.

Hodnoty etCO2 sú
trvale vyššie alebo
nižšie, ako sa očakáva.

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Riešenie problémov

Senzor SpO2
Problém

Príčina

Nápravné opatrenie

Žiadny signál SpO2: pre
saturáciu kyslíkom a
tepovú frekvenciu je
zobrazená nula.

Senzor nie je správne pripojený k
monitoru alebo predlžovaciemu
káblu.

Skontrolujte, či sú senzor a predlžovací kábel
(ak sa používa) správne pripojené k monitoru.

Na obrazovke monitora
Capnostream™20p je
zobrazené hlásenie
Replace SpO2 sensor
(Vymeňte senzor
SpO₂ ).

Doska SpO2 nedostáva informácie
z kábla.

Odpojte a znova pripojte senzor SpO2 a
skúste to znova.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje, vymeňte kábel
alebo senzor.

Strata tepu alebo
signálu SpO2: pre
saturáciu kyslíkom a
tepovú frekvenciu je
zobrazená nula.

Senzor nie je správne nasadený na
pacienta.

Skontrolujte nasadenie senzora.

Perfúzia pacienta môže byť príliš
slabá.

Skontrolujte stav pacienta.

Senzor alebo predlžovací kábel
senzora môžu byť poškodené.

Vymeňte senzor alebo predlžovací kábel
senzora.

Nadmerný pohyb pacienta alebo
elektrochirurgická interferencia.

Ak je to možné, udržiavajte pacienta v
nehybnosti. Skontrolujte, či je senzor pevne a
správne umiestnený. V prípade potreby
senzor vymeňte, premiestnite na nové miesto
alebo použite senzor, ktorý viac toleruje
pohyb.

Nadmerné osvetlenie.

Skontrolujte umiestnenie senzora alebo
zakryte senzor tmavým alebo nepriesvitným
materiálom.

Umiestnenie senzora na končatine
s manžetou na meranie krvného
tlaku, arteriálnym katétrom alebo
intravaskulárnou hadičkou,
prípadne s lakom na nechty.

Skontrolujte umiestnenie senzora.

Stav pacienta.

Skontrolujte pacienta.

Nadmerný pohyb pacienta.

Ak je to možné, udržiavajte pacienta v
nehybnosti a použite senzor, ktorý viac
toleruje pohyb.

Zobrazujú sa nepresné
merania SpO2.

Tlačiareň
Problém
Tlačiareň netlačí. Bliká
červené svetlo alarmu
na tlačiarni.

Tlačiareň funguje, ale
vychádzajúci papier je
prázdny.
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Príčina

Nápravné opatrenie

Kryt tlačiarne je otvorený.

Úplne otvorte plastový kryt tlačiarne, uistite
sa, že kúsok papiera do tlačiarne vychádza z
monitora, a zatvorte kryt tak, aby bolo počuť
kliknutie.

Papier do tlačiarne nie je správne
prevlečený cez plastový kryt alebo
sa zachytil do plastového krytu.

Otvorte plastový kryt tlačiarne a potiahnite
papier tak, aby kúsok vychádzal z monitora.
Podržte papier do tlačiarne tak, aby kúsok
papiera vychádzal z monitora, a potom
zatvorte kryt tak, aby bolo počuť kliknutie.

V tlačiarni sa minul papier.

Otvorte plastový kryt a vložte nový kotúč
papiera.

Kotúč papiera je v priehradke
monitora na tlačiareň umiestnený
naopak.

Otvorte plastový kryt, otočte kotúč papiera
naopak, a znova zatvorte plastový kryt.
Nezabudnite nechať malý kúsok papiera
vychádzať z monitora.
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Vrátenie monitora

Privolanie zdravotnej sestry
Príčina

Problém
Výstup funkcie
privolania zdravotnej
sestry nefunguje.

Nápravné opatrenie

Funkcia privolania zdravotnej
sestry nie je aktivovaná.

Aktivujte funkciu privolania zdravotnej sestry
z obrazovky nastavenia systému alebo z
obrazovky predvolených nastavení
zdravotníckeho zariadenia v servisnom
režime.

Problém s vodičmi na fono
konektore.

Skontrolujte vodiče kábla a fono konektora
pripojeného do zásuvky privolania zdravotnej
sestry na zadnej strane monitora.

Kalibrácia CO2
Príčina

Problém
Na monitore sa zobrazuje
hlásenie CALIBRATION
REQUIRED (POTREBNÁ
KALIBRÁCIA), ale podľa
uvítacej obrazovky stále
zostáva čas do nasledujúcej
kalibrácie.

Uplynul viac než jeden rok od poslednej
kalibrácie CO2.

Nápravné opatrenie
Vykonajte kalibráciu CO2.

Vrátenie monitora
Ak je potrebné vrátiť monitor na účely opravy, pokyny na odoslanie vám poskytne miestny zástupca.
Ak chcete monitor znova zabaliť, odpojte príslušenstvo od monitora. Zabaľte monitor do originálnej prepravnej
škatule. Ak originálnu škatuľu nemáte, použite vhodnú škatuľu naplnenú dostatočným množstvom baliaceho
materiálu. Nie je potrebné vracať senzory, spotrebný materiál Microstream™ EtCO2 ani napájacie káble.
Ak má monitor poruchu, dôkladne zabaľte monitor spolu s nepoužitým spotrebným materiálom, ktorý pochádza
z rovnakej škatule alebo šarže ako spotrebný materiál, ktorý ste používali v čase poruchy, a vráťte spotrebný
materiál spolu s monitorom na účely kontroly.

Technická pomoc
Technické informácie vám poskytne miestny zástupca spoločnosti, prípadne napíšte na adresu
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Servisná príručka obsahuje informácie, ktoré potrebuje kvalifikovaný pracovník na servis monitora.
Ak je potrebné vrátiť monitor na účely opravy, pokyny na odoslanie vám poskytne miestny zástupca.
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Príloha 1

Nastavenia zdravotníckeho ústavu
Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu
Zmena predvolených nastavení zdravotníckeho ústavu
Resetovanie na predvolené nastavenia z výroby
Nahrávanie alebo preberanie predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia
Zmena nastavení monitora

Predvolené nastavenia zdravotníckeho ústavu
Monitor Capnostream™20p sa dodáva z výroby so všetkými upraviteľnými nastaveniami nakonfigurovanými
podľa tabuliek v časti Zmena nastavení monitora na strane 133. Tieto nastavenia sa nazývajú predvolené
nastavenia z výroby. Ak sú v špecifickom prostredí používania vhodnejšie alebo nutné iné nastavenia, alebo ak
si predpisy zdravotníckeho zariadenia vyžadujú hodnoty odlišné od predvolených nastavení z výroby,
predvolené nastavenia možno zmeniť tak, aby platili vždy, keď sa zapne monitor. Je to praktickejšie, ako keby
mali pracovníci meniť nastavenia pred každým použitím.
Predvolené nastavenia môže zmeniť ručne autorizovaný technik alebo biomedicínsky inžinier a vytvoriť tak
predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia. Predvolené nastavenia sa nastavujú na obrazovke
predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia, na ktorú sa dostanete zo servisnej obrazovky. Servisná
obrazovka je chránená heslom. Postup je popísaný v časti Zmena predvolených nastavení zdravotníckeho ústavu
nižšie.

Zmena predvolených nastavení zdravotníckeho ústavu
Na hlavnej obrazovke pomocou otočného ovládača vyberte tlačidlo SYSTEM (SYSTÉM) a potom z ponuky
vyberte tlačidlo SERVICE (SERVIS), aby sa otvorila servisná obrazovka. V hornej časti obrazovky sa zobrazí
okno na zadanie hesla.
ENTER PASSWORD
Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť ENTER PASSWORD (ZADAJTE HESLO) podľa popisu v
časti Navigácia na obrazovke na strane 40. Pomocou otočného ovládača zadajte heslo a po poslednom písmene
znova kliknite otočným ovládačom. Heslo nájdete v časti Servisné heslo pre monitor Capnostream™ na
strane 153. Stranu so servisným heslom môžete v záujme bezpečnosti z návodu odstrániť.
Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť INST DEFAULTS (PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZDRAV.
ZAR.). Môžete zmeniť predvolené nastavenia pre položky ALARM LIMITS, TRENDS, MONITOR, CO2 and
SpO2 (LIMITY ALARMOV, TRENDY, MONITOR, CO2, SpO2).
Po zmene akéhokoľvek továrenského nastavenia na nastavenie vášho zdravotníckeho zariadenia vypnite
zariadenie pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia a následne ho reštartujte, s cieľom zaistiť uloženie nových
nastavení.
VÝSTRAHA:

Zmena nastavení môže negatívne ovplyvniť monitorovanie pacientov. Zmeny nastavení
zdravotníckeho ústavu môžu vykonávať len autorizovaní pracovníci.
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Resetovanie na predvolené nastavenia z výroby
Poznámka:

Keď je zariadenie v servisnom režime, nemonitoruje pacientov, a to ani vtedy, keď je
monitor v servisnom režime pripojený k pacientovi. (Monitor prejde so servisného režimu
po zadaní servisného hesla.) Keď vstupujete na monitore do servisného režimu, môžete
preto odpojiť hadičku FilterLine™ od pacienta alebo od monitora. Keď je monitor v
servisnom režime, nezaznamenávajú sa žiadne údaje, takže snaha o monitorovanie v
servisnom režime spôsobí problémy s chýbajúcimi údajmi.

Resetovanie na predvolené nastavenia z výroby
Každú skupinu nastavení, ktoré sú popísané nižšie, možno resetovať na predvolené nastavenia z výroby pre
danú skupinu. Môžete takisto vykonať celkový reset všetkých nastavení vo všetkých skupinách na ich
predvolené nastavenia z výroby. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo RESET (RESETOVAŤ), keď predtým
vstúpite na obrazovku predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia.

Obrázok 49 – Obrazovka predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia

Nahrávanie alebo preberanie predvolených nastavení zdravotníckeho
zariadenia
Monitor Capnostream™20p poskytuje možnosť prevziať predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia z
monitora do pamäťového zariadenia USB flash alebo nahrať predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia
z pamäťového zariadenia USB flash do monitora.
Táto možnosť slúži napríklad na zjednodušenie procesu, keď zdravotnícke zariadenie chce, aby všetky
zariadenia v konkrétnej skupine alebo oddelení používali rovnaké predvolené nastavenia. V takom prípade je
možné uskutočniť zmeny predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia na jednom zariadení a tieto
nastavenia nahrať na pamäťové zariadenie USB flash, ako je to popísané nižšie. Tieto predvolené nastavenia
potom možno s použitím tohto postupu prevziať do ostatných monitorov Capnostream™20p na oddelení alebo
v zdravotníckom zariadení.
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Nahrávanie alebo preberanie predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia

 NAHRÁVANIE ALEBO PREBERANIE PREDVOLENÝCH NASTAVENÍ:
1. Ak chcete nahrať predvolené nastavenia, vložte pamäťové zariadenie USB flash s aspoň 2 kB voľnej pamäte
do USB portu na monitore Capnostream™20p. Ak chcete prevziať predvolené nastavenia, vložte pamäťové
zariadenie USB flash s predvolenými nastaveniami zdravotníckeho zariadenia, ktoré ste naň predtým
nahrali, do USB portu na monitore Capnostream™20p.
2. Kliknutím na tlačidlo ponuky SYSTEM (SYSTÉM) otvorte hlavnú obrazovku systému.
3. Kliknutím na tlačidlo ponuky SERVICE (SERVIS) prejdite na servisnú obrazovku a zadajte servisné heslo
(pozrite si časť Servisné heslo pre monitor Capnostream™ na strane 153).
4. Kliknutím na tlačidlo ponuky SOFTWARE SUPPORT (SOFTVÉROVÁ PODPORA) prejdite na
obrazovku softvérovej podpory. Obrazovku softvérovej podpory znázorňuje Obrázok 50 – Obrazovka
softvérovej podpory na strane 134.
5. Kliknutím na tlačidlo UPLOAD DEFAULTS (NAHRAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA) nahrajte
predvolené nastavenia z monitora Capnostream™20p do pamäťového zariadenia USB flash alebo kliknutím
na tlačidlo DOWNLOAD DEFAULTS (PREVZIAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA) prevezmite
predvolené nastavenia z pamäťového zariadenia USB flash do monitora Capnostream™20p. Pri preberaní
predvolených nastavení sa na pamäťovom zariadení USB flash vytvorí priečinok s názvom settings
(nastavenia), ktorý bude obsahovať súbory, ktoré možno použiť na nahranie predvolených nastavení do
iného monitora Capnostream™20p. Po nahratí predvolených nastavení sa monitor vypne. Na obnovenie
prevádzky monitor znovu zapnite.

Obrázok 50 – Obrazovka softvérovej podpory
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Limity alarmov
Existujú dve skupiny limitov alarmov, ktoré sú uložené v monitore: limity pre dospelých/pediatrických
pacientov a limity pre dojčatá/novorodencov. (Limity pre dospelých/pediatrických pacientov sa týkajú
dospelých pacientov a všetkých troch typov pediatrických pacientov.) Predvolené nastavenia z výroby pre
limity alarmov dospelých pacientov a novorodencov uvádza Tabuľka 32 – Predvolené nastavenia limitov
alarmov/indikátorov z výroby na strane 136.
Ak chcete zmeniť limity alarmov pre jednotlivé typy pacientov, otvorte obrazovku predvolených nastavení
zdravotníckeho zariadenia. Vyberte možnosť ALARM LIMITS (LIMITY ALARMOV) a potom pomocou
otočného ovládača vyberte podľa potreby možnosť SET INFANT/NEONATAL (NASTAVIŤ
DOJČA/NOVORODENCA), SET ADULT/PEDIATRIC (NASTAVIŤ DOSPELÉHO/PEDIATRICKÉHO
PACIENTA) alebo SET ALARM DELAY (NASTAVIŤ ONESKORENIE ALARMOV). Otvorí sa obrazovka
Institutional Defaults: Alarm Limits: Infant/Neonatal (Predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia: Limity
alarmov: Dojča/novorodenec) alebo Institutional Defaults: Alarm Limits: Adult/Pediatric (Predvolené
nastavenia zdravotníckeho zariadenia: Limity alarmov: Dospelí/pediatrickí pacienti) alebo obrazovka Alarm
Delay (Oneskorenie alarmov). Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach oneskorenia alarmov, pozrite si časť
Oneskorenie alarmov na strane 75.
Zmeňte nastavenia podľa popisu v časti Zmena limitov alarmov na strane 83.
Upozorňujúce alarmy sú štandardne deaktivované a na obrazovke limitov alarmov sú čísla pre nastavenia
upozorňujúcich alarmov zobrazené sivou farbou. Ak chcete aktivovať upozorňujúce alarmy, vyberte možnosť
CAUTION ENABLE (AKTIVOVAŤ UPOZORŇUJÚCE ALARMY). Keď sú upozorňujúce alarmy
aktivované, čísla pre nastavenia upozorňujúcich alarmov sa zmenia zo sivej na bielu farbu.

Obrázok 51 – Obrazovka predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia: limity alarmov

Nasledujú predvolené nastavenia z výroby pre limity alarmov dospelých/pediatrických pacientov a pre
dojčatá/novorodencov.
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Tabuľka 32 – Predvolené nastavenia limitov alarmov/indikátorov z výroby

Červený
naliehavý
alarm –
dospelí/
pediatrickí

Parameter

Žltý
upozorňujúci
alarm –
dospelí/
pediatrickí

Červený
Žltý
naliehavý alarm – upozorňujúci
dojčatá/
alarm –
novorodenci
dojčatá/
novorodenci

Rozsah

EtCO2 High
(Vysoká hodnota
etCO2)

60

55

50

45

5 – 150 mmHg

EtCO2 Low (Nízka
hodnota etCO2)

15

17

20

22

0 – 145 mmHg

FiCO2 High
(Vysoká hodnota
FiCO2)

8

8

5

5

2 – 98 mmHg

RR High (Vysoká
hodnota RR)

30

25

65

60

5 – 150 bpm

RR Low (Nízka
hodnota RR)

5

7

25

28

0 – 145 bpm

No Breath
Detected (Nebol
zistený žiadny
dych)

30

–

15

–

10 – 60 s

SpO2 High
(Vysoká hodnota
SpO2)

100

100

98

98

25 – 100 %
saturácia

SpO2 Low (Nízka
hodnota SpO2)

85

90

85

90

20 – 95 %
saturácia

Pulse Rate High
(Vysoká tepová
frekvencia)

140

140

200

200

30 – 240 bpm

Pulse Rate Low
(Nízka tepová
frekvencia)

50

50

100

100

25 – 235 bpm

IPI Low Alert
(Upozornenie na
nízku hodnotu IPI)

3

5

–

–

1 – 9 alebo OFF
(VYPNUTÉ)

SatSeconds
(Počet sekúnd
saturácie)

25

25

25

25

10, 25, 50, 100
alebo Off
(Vypnuté)

Oneskorenie alarmov
Niektoré alarmy možno oneskoriť podľa potreby o 10, 15, 20 alebo 30 sekúnd, prípadne vôbec (deaktivované
oneskorenie alarmov). Táto možnosť je dostupná pre všetky typy pacientov.
Oneskorenie alarmov možno nastaviť na obrazovke predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia, na ktorú
sa dostanete výberom položiek: SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE PASSWORD (pozrite si časť
Servisné heslo pre monitor Capnostream™ na strane 153) >INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET
ALARM DELAY. (SYSTÉM>SERVIS>ZADAJTE SERVISNÉ HESLO>PREDVOLENÉ NASTAVENIA
ZDRAV. ZAR.>LIMITY ALARMOV>NASTAVIŤ ONESKORENIE ALARMOV).
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Tabuľka 33 – Predvolené nastavenia z výroby a voliteľné nastavenia oneskorenia alarmov

Možnosti

Parameter

Predvolené nastavenie
z výroby

EtCO2 High Alarm Delay
(Oneskorenie alarmu vysokej
hodnoty EtCO2)

10, 15, 20 alebo 30 sekúnd alebo
Disabled (Deaktivované)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

RR High Alarm Delay
(Oneskorenie alarmu vysokej
hodnoty RR)

10, 15, 20 alebo 30 sekúnd alebo
Disabled (Deaktivované)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

SpO2 Low Alarm Delay
(Oneskorenie alarmu nízkej
hodnoty SpO2)

10, 15, 20 alebo 30 sekúnd alebo
Disabled (Deaktivované)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

PR Low Alarm Delay
(Oneskorenie alarmu nízkej
hodnoty PR)

10, 15, 20 alebo 30 sekúnd alebo
Disabled (Deaktivované)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

PR High Alarm Delay
(Oneskorenie alarmu vysokej
hodnoty PR)

10, 15, 20 alebo 30 sekúnd alebo
Disabled (Deaktivované)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

Nastavenia trendov
Úpravou predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia možno zmeniť spôsob, akým sa trend ukladá
v monitore a akým sa zobrazuje na obrazovke. Konkrétne nastavenia trendov pre SpO2 a CO2 nájdete v
individuálnych nastaveniach popísaných nižšie pre parametre SpO2 a CO2.
Tabuľka 34 – Predvolené nastavenia z výroby a voliteľné nastavenia trendov

Parameter

Možnosti

Predvolené nastavenie
z výroby

Trend Recording
Resolution (Rozlíšenie
záznamu trendu)

5 sekúnd pri 12 hodinách
10 sekúnd pri 24 hodinách
30 sekúnd pri 72 hodinách

30 sekúnd pri 72
hodinách

Tabular Increment
Display Default
(Predvolené nastavenie
prírastku zobrazenia v
tabuľke)

MINIMUM; 1,5; 3; 15 alebo 60 minút

1,5 minúty

Graphical View Default
(Predvolené nastavenie
grafického zobrazenia)

2, 4 alebo 12 hodín

4 hodín

Na obrazovke predvolených nastavení trendov sa zobrazuje aj parameter Home IPI Display Default (Predvolené
nastavenie IPI na hlavnej obrazovke) (pozrite si časť Zobrazenie hodnoty IPI na strane 67).
Predvolené rozlíšenie záznamu trendu určuje, koľko hodín informácií o pacientovi možno zaznamenať.
Prírastok zobrazenia v tabuľke umožňuje určiť predvolené nastavenie pre hodnoty v tabuľke.
Predvolené nastavenie grafického zobrazenia možno zmeniť tak, aby sa v okne s trendom zobrazovalo iné
časové obdobie údajov.
Poznámka:

Zmenou rozlíšenia trendu sa zmaže pamäť trendov, a tým aj všetky údaje o pacientovi,
ktoré sa nachádzali v monitore.

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia trendov, kliknite na možnosti SERVICE>INST
DEFAULTS>TREND (SERVIS>PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZDRAV. ZAR.>TREND) na paneli
ponuky. Pomocou otočného ovládača prejdite na parametre popísané vyššie a kliknutím zobrazte možnosti.
Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť a opakovaným kliknutím nastavte túto možnosť ako predvolené
nastavenie.
Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter
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Zmena poradia parametrov na zobrazení trendov
Grafická obrazovka a tabuľková obrazovka zobrazujú päť rôznych parametrov pacienta. Poradie parametrov
trendov možno zmeniť na obrazovke predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia tak, aby sa dôležitejšie
parametre zobrazovali na prvej obrazovke zobrazenia trendov, nie až na druhej. Postup je nasledujúci: Kliknite
na možnosti SYSTEM>SERVICE> (SYSTÉM>SERVIS), zadajte servisné heslo (pozrite si časť Servisné
heslo pre monitor Capnostream™ na strane 153)>INST DEFAULTS>TREND>CONFIG. DISPLAY
(PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZDRAV. ZAR.>TREND>KONFIG. ZOBRAZENIA), aby sa otvorila
obrazovka Institutional Defaults: Trend: Display Configuration (Predvolené nastavenia zdravotníckeho
zariadenia: Trend: Konfigurácia zobrazenia).
Pre každú pozíciu, ktorú chcete zmeniť, posuňte kurzor na daný riadok pomocou otočného ovládača, kliknite
otočným ovládačom a potom zo stĺpca dostupných parametrov vyberte parametre, ktoré sa majú zobraziť v
danom riadku. Napríklad pre 1. pozíciu parametra je predvoleným nastavením EtCO2. Ak chcete zmeniť
zobrazenie trendov tak, aby sa ako prvý parameter na obrazovke trendov zobrazovala hodnota IPI, presuňte
kurzor na možnosť Parameters Selected: EtCO2 (Zvolené parametre: EtCO2), kliknite otočným ovládačom a
posúvajte otočným ovládačom, kým sa v stĺpci dostupných parametrov nedostanete na parameter IPI. Kliknutím
otočným ovládačom nastavte hodnotu IPI ako prvý parameter na zobrazeniach trendov.
Po dokončení zmien zobrazenia trendov kliknite na možnosti BACK>BACK>BACK>HOME
(NASPÄŤ>NASPÄŤ>NASPÄŤ>HLAVNÁ OBRAZOVKA), aby sa zmeny uložili. Ak sa chcete vrátiť k
predvolenému zobrazeniu, kliknite na možnosť FACTORY DEFAULTS (PREDVOLENÉ NASTAVENIA Z
VÝROBY) na obrazovke Institutional Defaults: Trend: Display Configuration (Predvolené nastavenia
zdravotníckeho zariadenia: Trend: Konfigurácia zobrazenia).
Značky udalostí používané pri zázname trendov možno takisto zmeniť na obrazovke Institutional Defaults:
Trend (Predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia: Trend) pomocou panela ponuky. Podrobné
vysvetlenie nájdete v časti Udalosti nižšie.
Udalosti
V monitore Capnostream možno uložiť až 10 názvov udalostí v každej z troch kategórií. To umožňuje
ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi popísať udalosť, ktorú zadáva do pamäte monitora. Tieto tri
kategórie sú lieky, aktivita pacienta a zásahy lekára.
Väčšina názvov udalostí je k dispozícii ako predvolené nastavenia z výroby, pričom niekoľko názvov v každej z
troch kategórií je ponechaných prázdnych. Všetkých 30 názvov udalostí však možno upraviť s cieľom vytvoriť
čo najvhodnejší popis prostredia, v ktorom sa bude monitor používať.
Každý názov udalosti môže obsahovať až 11 alfanumerických znakov. Ak sa nejaký názov udalosti ponechá
prázdny, pri výbere tejto udalosti sa do pamäte trendov uloží rýchla udalosť (informácie o používaní udalostí
nájdete v časti Zadávanie pacientskych udalostí na strane 47).
Liekové udalosti
Umožňujú zdravotníckemu zariadeniu nastaviť súbor 10 značiek udalostí, ktoré môže operátor použiť na
označenie podania lieku v čase monitorovania. Predvolené lieky sú: FENTANYL, VERSED, MIDAZOLAM,
MORPHINE (MORFÍN), DEMEROL, PROPOFOL, SURFACTANT (SURFAKTANT), a OTHER (INÉ).
Posledné tri nastavenia sú prázdne. Všetky nastavenia možno zmeniť. Ak chcete resetovať liekové udalosti na
nastavenia z výroby, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť FACTORY DEFAULTS (PREDVOLENÉ
NASTAVENIA Z VÝROBY).
Pacientske udalosti
Umožňujú zdravotníckemu zariadeniu nastaviť súbor 10 značiek udalostí, ktoré môže operátor použiť na
označenie udalostí, ktoré sa stali pacientovi počas monitorovania. Predvolené pacientske udalosti sú: EATING
(JEDENIE), DRINKING (PITIE), COUGHING (KAŠEĽ), AMBULATING (PRECHÁDZANIE), CHEST PT
(FYZIO. HRUDNÍKA), TURNED (OTOČENIE), SNORING (CHRÁPANIE) a OTHER (INÉ). Posledné dve
nastavenia sú prázdne. Všetky nastavenia možno zmeniť. Ak chcete resetovať pacientske udalosti na predvolené
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nastavenia z výroby, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť FACTORY DEFAULTS (PREDVOLENÉ
NASTAVENIA Z VÝROBY).
Zásahové udalosti
Umožňujú zdravotníckemu zariadeniu nastaviť súbor 10 značiek udalostí, ktoré môže operátor použiť na
označenie udalostí, keď počas monitorovania došlo k fyzickému alebo inému zásahu. Predvolené zásahové
udalosti sú: OXYGEN (KYSLÍK), SUCTION (ODSÁVANIE), ADJ AIRWAY (ÚPRAVA DÝCH. CIEST),
NARCAN, ROMAZICON, NEB TX (LIEČBA NEBULIZÁTOROM), STIMULATED (STIMULÁCIA), CO2
INSUFFL (Insufflation CO2) (insuflácia CO2), ABG a OTHER (INÉ). Posledné dve nastavenia sú prázdne.
Všetky nastavenia možno zmeniť. Ak chcete resetovať zásahové udalosti na predvolené nastavenia z výroby,
pomocou otočného ovládača vyberte možnosť FACTORY DEFAULTS (PREDVOLENÉ NASTAVENIA Z
VÝROBY).
Zmena predvolených nastavení udalostí
Na servisnej obrazovke vyberte obrazovku INST DEFAULTS (PREDVOLENÉ NASTAVENIA ZDRAV.
ZAR.) a potom obrazovku TREND. Na paneli ponuky obrazovky Institutional Settings: Trend (Nastavenia
zdravotníckeho zariadenia: Trend) sa nachádzajú možnosti MED na zmenu nastavení liekových udalostí, PAT
na zmenu nastavení pacientskych udalostí a INT na zmenu nastavení zásahových udalostí. Ak chcete zmeniť
udalosť, presuňte sa na značku konkrétnej udalosti, kliknite na ňu, aby sa zmazalo pole, a zadajte iný názov
udalosti.
Nastavenia monitora
Na obrazovke predvolených nastavení zdravotníckeho zariadenia zvoľte možnosť MONITOR.

Obrázok 52 – Predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia: Monitor
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Predvolené nastavenia zdravotníckeho zariadenia, ktoré možno nastaviť pre monitor, sú nasledujúce:
Parameter

Možnosti

Predvolené nastavenie
z výroby

Date Format (Formát dátumu)

dd mmm yy (dd mmm rr) alebo
mmm dd, yy (mmm dd, rr)

mmm dd, yy (mmm dd, rr)

Time Format (Formát času)

12 alebo 24 hour (hodín)

12 hodina

Language (Jazyk)

English (Anglický), Spanish
(Španielsky), French (Francúzsky),
German (Nemecký), Italian
(Taliansky), Dutch (Holandský),
Portuguese (Portugalský), Russian
(Ruský), Swedish (Švédsky),
Norwegian (Nórsky), Japanese
(Japonský)

English (Anglicky)

Audio Alarm Silence (Stíšenie
zvukového alarmu)

Maximum, Last Setting (Posledné
nastavenie), Audio Off (Zvuk vypnutý)

MAXIMUM

Event Marking Mode (Režim
označovania udalostí)

Quick (Rýchle) / Detailed (Podrobné)

DETAILED (PODROBNÉ)

RS-232 Baud Rate (Prenosová
rýchlosť RS-232)

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

AUTO

Privolanie zdravotnej sestry

Enabled (Aktivovaný), Disabled
(Deaktivovaný)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

Home Screen (Hlavná obrazovka)

Standard (Štandardná), Numeric
(Číselná)

STANDARD
(ŠTANDARDNÉ)

IPI Display (Zobrazenie IPI)
(na hlavnej obrazovke, obrazovke
trendov a obrazovke kontroly
alarmov)

Enabled (Aktivovaný), Disabled
(Deaktivovaný)

ENABLED* (AKTIVOVANÉ)

IPI Alarm (Alarm IPI)

Enabled (Aktivovaný), Disabled
(Deaktivovaný)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

RS232 FUNCTION
(FUNKCIA RS232)

VueLink: IPI, A/hr, ODI
VueLink: IPI
VueLink: CO2 ONLY (LEN CO2)
Štandardné

Štandardná, modul VueLink
už v zariadení
Capnostream™20p nie je
dostupný

A/hr and ODI Display (Zobrazenie
A/hr a ODI) (ak sú k dispozícii)

Enabled (Aktivovaný), Disabled
(Deaktivovaný)

ENABLED* (AKTIVOVANÉ)

Parameter standby mode
(Pohotovostný režim parametra)

Enabled (Aktivovaný), Disabled
(Deaktivovaný)

DISABLED
(DEAKTIVOVANÝ)

* Majte na pamäti, že hodnota IPI nie je dostupná pre dojčatá/novorodencov, preto je pre týchto pacientov automaticky
deaktivovaná. Hodnoty A/hr a ODI navyše nie sú dostupné pre dojčatá/novorodencov ani pediatrických pacientov.

Parametre CO2
Pre všetky parametre CO2, ktoré možno nastaviť na monitore, možno nastaviť predvolené nastavenia
zdravotníckeho ústavu. Ak chcete zmeniť parametre, vyberte možnosť CO2 na obrazovke predvolených
nastavení zdravotníckeho zariadenia.
Parameter

140

Možnosti

Predvolené
nastavenie z výroby

Jednotky CO2

mmHg, kPa, Vol% (obj. %)

mmHg

BTPS*

On/Off (Zap./vyp.)

On (Zap.)

FiCO2 Display (Zobrazenie FiCO2 )

On/Off (Zap./vyp.)

On (Zap.)
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Možnosti

Parameter

Predvolené
nastavenie z výroby

Pump-Off Timeout (Časovač vypnutia
čerpadla) (minúty)

5, 10, 15 alebo 30

15

CO2 Waveform Scale (Stupnica krivky
CO2) (mmHg)

50, 100, 150, Auto (Automatická)

Auto (Automatická)

EtCO2 Trend Display Scale (mmHg)
(Stupnica etCO2 pri zobrazení trendu)

50, 100, 150

50

RR Trend Display Scale (bpm)
(Stupnica RR pri zobrazení trendu)

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric
(Rýchlosť vykresľovania krivky pre
dospelých/pediatrických pacientov)
(mm/s)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal
(Rýchlosť vykresľovania krivky pre
dojčatá/novorodencov) (mm/s)

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

*

BTPS označuje štandardnú korekciu používanú počas merania telesnej teploty, tlaku a saturácie. BTPS sa má pri
všetkých meraniach nastaviť na možnosť ON (ZAP.). Zariadenie automaticky vypne korekciu BTPS počas
postupov kalibrácie a znova ju zapne po skončení týchto postupov. Nie je potrebné, aby používateľ robil
akékoľvek zmeny nastavenia BTPS.

Parametre SpO2
Pre všetky parametre SpO2, ktoré možno nastaviť v monitore, možno nastaviť predvolené nastavenia
zdravotníckeho ústavu. Ak chcete zmeniť parametre, zvoľte možnosť SpO2 na obrazovke predvolených
nastavení zdravotníckeho ústavu.
Možnosti

Parameter

Predvolené nastavenie
z výroby

Pulse Tone (Tón tepu)

On/Off (Zap./vyp.)

Off (Vyp.)

Sat-Seconds (Počet sekúnd saturácie)

On/Off (Zap./vyp.)

On (Zap.)

SpO2 Scale for Trend Display
(Stupnica SpO2 pri zobrazení trendu)

0 – 100, 50 – 100

50 – 100

PR Scale for Trend Display
(Stupnica PR pri zobrazení trendu)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric
(Rýchlosť vykresľovania krivky pre
dospelých/pediatrických pacientov)
(mm/s)

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal
(Rýchlosť vykresľovania krivky pre
dojčatá/novorodencov) (mm/s)

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Príloha 2

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

Špecifikácie
Napájanie
Batéria
Ovládacie prvky
Zobrazenie
Kapnografia Microstream™
Pulzná oxymetria Nellcor™ Oximax™
Alarmy
Výstupy
Interná termotlačiareň (voliteľná)
Všeobecné vlastnosti
Klasifikácia zariadenia
Úroveň zhody

Napájanie
Položka

Hodnota

Vstupné napätie

100 – 240 V str., 50/60 Hz

Poistky

Dve F 3,15 A, 250 V s nízkou prerušovacou kapacitou* **

Príkon

90 VA

*Výrobca môže namiesto týchto poistiek dodať aj poistky F 3,15 A 250 V s vysokou prerušovacou kapacitou.
**Používajte len poistky dodané výrobcom

Batéria
Položka

Hodnota

Typ batérie

14,4V, 4,5 Ah, lítium-iónová

Prevádzka na batérie

2,5 hod. (bez tepelného rekordéra)

Doba nabíjania batérie

100 % za 12 h

Ovládacie prvky
Položka
Predný panel

Hodnota
1 prepínač na zapínanie/vypínanie monitora
4 špecifické funkčné klávesy
1 optický kódovač s prepínačom

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

142

Zobrazenie

Zobrazenie
Položka

Hodnota

Obrazovka

162 mm (6,4 palca) farebný TFT displej
Pixlová rozteč: 0,204 (H) x 0,204 (V) mm (0,008 palca)
Aktívna oblasť zobrazovania: 130,56 (H) x 97,92 (V) mm
(5,14 x 3,86 palca)
Rozlíšenie 640 x 480 pixlov
Uhol sledovania (vertikálny) 110
Uhol sledovania (horizontálny) 140

Rýchlosť zakresľovania krivky

3,0; 6,3; 12,5 a 25 mm/s

Vzorkovacia rýchlosť krivky

75,7 vzoriek/s pre SpO2 (fixné)
20 vzoriek/s pre kapnografiu (fixné)

Ukladanie trendov

8 640-bodové ukladanie
– 12 h. pri rozlíšení 5 s
– 24 h. pri rozlíšení 10 s
– 72 h. pri rozlíšení 30 s

Zobrazenie trendov

Grafické zobrazenie:
zobrazenia – 2 h., 6 h., 12 h.
Tabuľkové zobrazenie
- 60 min., 15 min., 3 min., 1,5 min. a minimálne rozlíšenie
(minimálne rozlíšenie nastaviteľné na 5, 10 alebo 30 sekúnd)

Kapnografia Microstream™
Položka

Hodnota

Jednotky CO2

mmHg, kPa, alebo obj. %

Rozsah CO2, EtCO2, FiCO2

0 – 150 mmHg

Rozlíšenie krivky CO2

0,1 mmHg

Rozlíšenie EtCO2, FiCO2

1 mmHg

Presnosť CO2

0 – 38 mmHg: ± 2 mmHg
39 – 150 mmHg: ± (5 % hodnoty + 8 % pre každý 1 mmHg nad
38 mmHg)
Tieto údaje o presnosti platia pri dychovej frekvencii do 80 bpm.
Pri dychovej frekvencii nad 80 bpm je rozpätie presnosti 4 mmHg
alebo ±12 % hodnoty (ktorákoľvek hodnota je väčšia), pri
hodnotách etCO2 presahuje 18 mmHg.

Rozsah dychovej frekvencie

0 – 150 bpm

Presnosť dychovej frekvencie

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

Alarmy CO2

Žiadny dych, vysoká hodnota etCO2, nízka hodnota etCO2,
vysoká hodnota RR, nízka hodnota RR, nízka hodnota IPI
(IPI vyžaduje aj informácie z pulznej oxymetrie)

Prietoková rýchlosť

50 (42,5 ≤ prietok ≤ 65) ml/min., prietok meraný podľa objemu

Vzorkovanie krivky

20 vzoriek/s

Reakčný čas

2,95 s (bežne); pri použití dlhých vzorkovacích hadičiek približne
5,0 s

Čas inicializácie

40 s (typický)

Interval kalibrácie

Najprv kalibrujte po 1 200 prevádzkových hodinách, potom raz
ročne alebo po uplynutí 4 000 prevádzkových hodín podľa toho,
čo nastane skôr.
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Pulzná oxymetria Nellcor™ Oximax™

Pulzná oxymetria Nellcor™ Oximax™
Položka
Rozsah merania SpO2

Hodnota
0 – 100 %

Presnosť SpO2*
Režimy dospelých a pediatrických pacientov
Rozsah SpO2 70 % – 100 %

 2 číslice

Rozsah SpO2 0 % – 69 %

Nešpecifikovaná

Režim dojčaťa/novorodenca
Rozsah SpO2 70 % – 100 %

 3 číslice

Rozsah SpO2 0 % – 69 %

Nešpecifikovaná

Rozsah tepovej frekvencie

20 – 250 bpm

Presnosť tepovej frekvencie

 3 bpm

Alarmy

Nastaviteľné limity alarmov
Vysoká hodnota SpO2, nízka hodnota SpO2, vysoká hodnota
tepovej frekvencie, nízka hodnota tepovej frekvencie

Rozsah pre počet sekúnd saturácie

10, 25, 50, 100

* Presnosť hodnôt pri nízkej perfúzii (zistená odchýlka modulácie IR impulzov od 0,03 % do 1,5 %) bola
potvrdená na základe použitia signálov vysielaných simulátorom pacienta. Hodnoty SpO2 a hodnoty
tepovej frekvencie sa v rámci monitorovaného rozsahu v rôznych podmienkach slabého signálu
a v porovnaní so známymi skutočnými hodnotami saturácie a tepovej frekvencie vstupných signálov
rôznili.

Alarmy
Položka
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Hodnota

Výstražné pacientske alarmy s
vysokou prioritou

Blikajúci červený indikátor LED
Blikajúce červené číslo
Opakujúci sa vzor pípania
Indikácia alarmu na obrazovke
Privolanie zdravotnej sestry

Pacientske upozorňujúce alarmy

Blikajúci žltý indikátor LED
Blikajúce žlté číslo
Bez zvukového alarmu

Alarm so strednou prioritou

Blikajúci žltý indikátor LED
Trojité pípnutie každých tridsať sekúnd
Indikácia alarmu na obrazovke
Privolanie zdravotnej sestry

Usmernenia

Jedno pípnutie
Indikácia usmernenia na obrazovke

Tiché usmernenia

Indikácia usmernenia na obrazovke

Ovládanie hlasitosti alarmu

5 krokov

Rozsah hladiny akustického tlaku
alarmov

50 až 85 dB(A)

Dočasné stíšenie alarmu

Všetky zvukové alarmy stíšené na 2 minúty
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Výstupy
Analógový výstup
15-kolíkový samičí konektor typu D
Rozvrhnutie kolíkov:

Kolík

Priradenie

Kolík

Priradenie

1

Zem

9

Zem

2

Signál Ch 1

10

Zem

3

Zem

11

Signál Ch 5

4

Signál Ch 2

12

Zem

5

Zem

13

Signál Ch 6

6

Signál Ch 3

14

Zem

7

Zem

15

Signál Ch 7

8

Signál Ch 4

Privolanie zdravotnej sestry
Normálne otvorené / normálne zatvorené relé
Menovitý prenášaný prúd: 2 A
Max. prípustný prúd: 2 A
Max. prípustné napätie: 24 V DC
Kapacita kontaktu: 2 A pri 24 V DC.
1/8-palcový stereofónny konektor jack
Nákres kolíka pripájacieho stereofónneho
konektora

N1 – N2: normálne zatvorené relé
N1 – N3: normálne otvorené relé
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Interná termotlačiareň (voliteľná)

RS-232
9-kolíkový samičí konektor typu D
Rozvrhnutie kolíkov

Kolík

Priradenie

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Izolované uzemnenie

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
Hostiteľský konektor USB typu A (samičí)
Na použitie len s pamäťovými zariadeniami flash
Rozvrhnutie kolíkov

Kolík

Priradenie

1

VBUS

2

Údaje -

3

Údaje +

4

Zem

Interná termotlačiareň (voliteľná)
Položka
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Hodnota

Typ

Dvojkanálová

Metóda tlače

Tepelný záznam

Hustota bodov

203 dpi

Šírka papiera

58 mm (2 ¼ palca)

Priemer kotúča papiera (maximum)

40 mm (1 1/2 palca)

Dĺžka papiera (maximum)

15,2 metra (50 stôp)

Rýchlosť

25 mm/s
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Všeobecné vlastnosti
Položka

Hodnota

Rozmery prístroja

167 mm (v) x 220 mm (š) x 192 mm (h)
(6,6 palca (v) x 8,7 palca (š) x 7,6 palca (h))

Hmotnosť prístroja

2,2 kg (4,85 lb)

Prevádzková teplota

0 C až 35 C (32 F až 95 F)

Prevádzkový tlak a nadmorská
výška

Tlak: 430 mmHg až 795 mmHg
Nadmorská výška: -381 m až 3000 m (-1 250 stôp až 9 843 stôp)

Prevádzková vlhkosť

10 % až 95 % bez kondenzácie

Teplota pri skladovaní a preprave

Po dolný limit -20 C (-4 °F)
Po horný limit 60 C (140 °F)

Tlak a nadmorská výška pri
skladovaní a preprave

Tlak: 430 mmHg až 795 mmHg
Nadmorská výška: -381 m až 4572 m
(-1 250 stôp až 15 000 stôp)

Vlhkosť pri skladovaní a preprave

10 % až 95 % (bez kondenzácie)

Rozmery v obale

315 mm (v) x 340 mm (š) x 285 mm (h)
(12,4 palca (v) x 13,4 palca (š) x 11,2 palca (h))

Hmotnosť v obale

5,9 kg (13,0 lb)

Klasifikácia zariadenia
Položka

Hodnota

Typy ochrany pred zásahom
elektrickým prúdom

Trieda 1

Stupeň ochrany pred zásahom
elektrickým prúdom

Použité prvky ochrany odolnej voči defibrilátoru typu BF

Režim prevádzky

Nepretržitá prevádzka

Stupeň ochrany pred prienikom
kvapaliny

IEC 60601-1, pododsek 11.6.5 pre triedu IPX1 Zariadenie odolné
voči kvapkaniu*

* IPx1 znamená, že zariadenie je chránené proti škodlivým účinkom vertikálne dopadajúcich kvapiek vody.

Úroveň zhody
Tento produkt je skonštruovaný tak, aby zodpovedal nasledujúcim normám:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 č. 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 trieda A Vyžarované a vedením prenášané emisie
IEC 60601-1-8 (Zvukové a vizuálne alarmy)
ISO 80601-2-55 (Kapnografia)
ISO 80601-2-61 (Pulzná oxymetria)
IEC 60601-2-49 Osobitné požiadavky na bezpečnosť pri poruche pacientskeho monitorovacieho zariadenia

Elektromagnetická imunita
Monitor je vhodný na použitie v špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Používateľ monitora musí
zaistiť, aby sa používal v elektromagnetickom prostredí, ktoré je opísané ďalej v texte.
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Úroveň zhody
Tabuľka 35 – Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie

Skúška emisií

Úroveň zhody

Vysokofrekvenčné emisie
EN 55011

Skupina 1

Vysokofrekvenčné emisie
EN 55011

Trieda A

Harmonické emisie
IEC 61000-3-2

Trieda A

Kolísanie napätia a blikanie
EN 61000-3-3

Odsek 5

Elektromagnetické prostredie – poučenie
Zariadenie Capnostream™20p využíva
vysokofrekvenčnú energiu len na svoje vnútorné
funkcie. Vysokofrekvenčné emisie sú preto veľmi
nízke a nie je pravdepodobné, že by spôsobovali
rušenie elektronického zariadenia v blízkosti.
Monitor je vhodný na použitie v nemocniciach

Tabuľka 36 – Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť

Skúška odolnosti

Úroveň
zhody

Elektromagnetické prostredie –
poučenie

Elektrostatický výboj
(ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± (2, 4, 8, 15) kV
vzduch

± 8 kV kontakt
± (2, 4, 8, 15) kV
(vzduch)

Podlahy musia byť drevené, betónové
alebo z keramických dlaždíc. Ak sú
podlahy kryté syntetickým materiálom,
relatívna vlhkosť musí byť najmenej
30 %. Nízka relatívna vlhkosť vzduchu
spolu s použitím syntetických materiálov
môže viesť k zvýšenému
elektrostatickému napätiu. Elektrostatický
výboj zvýšeného napätia môže spôsobiť
narušenie fungovania zariadenia.

Rýchle elektrické
prechodové javy /
skupiny impulzov
EN 61000-4-4

± 2 kV pre napájacie
vedenie

± 2 kV pre napájacie
vedenie

Kvalita sieťového napájania musí
zodpovedať typickému komerčnému
alebo nemocničnému prostrediu.

± 1 kV pre
vstupné/výstupné
vedenie

± 1 kV pre
vstupné/výstupné
vedenie

Rázový impulz
EN 61000-4-5

± 2 KV pre striedavé
napájanie

± 2 KV pre striedavé
napájanie

± 500V, ± 1 kV
rozdielový režim

± 500V, ± 1 kV
rozdielový režim

± 500V, ± 1 kV,
± 2 kV bežný režim

± 500V, ± 1 kV,
± 2 kV bežný režim

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

0 % UT; 0,5 cyklu

0 % UT; 1 cyklu
(0°)

0 % UT; 1 cyklu

70 % UT;
25/30 cyklov
(0°)

70 % UT;
25/30 cyklov

Krátkodobé poklesy
napätia, krátke
prerušenia a kolísanie
napätia na prívodnom
vedení
EN 61000-4-11
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Úroveň skúšky
IEC 60601-1-2

Kvalita sieťového napájania musí
zodpovedať typickému komerčnému
alebo nemocničnému prostrediu.

Kvalita sieťového napájania musí
zodpovedať typickému komerčnému
alebo nemocničnému prostrediu. Ak
používateľ zariadenia
Capnostream™20p požaduje, aby
monitor pokračoval v prevádzke aj počas
výpadku elektrického prúdu, odporúčame
monitor napájať z neprerušiteľného
zdroja napájania alebo z batérie.
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Skúška odolnosti

Úroveň skúšky
IEC 60601-1-2

Úroveň
zhody

Elektromagnetické prostredie –
poučenie

Magnetické pole so
sieťovým kmitočtom
(50/60 Hz)
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Magnetické polia na sieťovom kmitočte
musia byť na úrovniach zodpovedajúcich
typickému komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.

Vedené vysoké
frekvencie
IEC 61000-4-6

3 Vrms,150 kHz až
80 MHz
6 Vrms v pásmach
ISM
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(nemodulované)

Vyžarované vysoké
frekvencie
IEC 61000-4-3

Vyžarovaná RF EM
energia
Polia:
3 V/m 80 MHz až
2,7 GHz

Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné
komunikačné zariadenia sa nesmú
používať v kratšej vzdialenosti od
ktorejkoľvek súčasti monitora
Capnostream™20p vrátane káblov, než
je odporúčaný odstup vypočítaný podľa
rovnice vzťahujúcej sa na frekvenciu
vysielača.
Odporúčané odstupy:
d = 1,2√𝑃
d= 1,2√𝑃 80 MHz až 800 MHz:
d= 2,3√𝑃 800 MHz až 2,5 GHz:
kde P je maximálny menovitý výkon
vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu
vysielača a d je odporúčaný odstup
v metroch (m).2
Sila poľa vyžarovaného pevnými
vysokofrekvenčnými vysielačmi zistená
prieskumom elektromagnetického
žiarenia lokality by mala byť nižšia než
úroveň zhody uvedená pre jednotlivé
frekvenčné rozsahy.ab
K rušeniu môže dochádzať v blízkosti
zariadení označených týmto symbolom:

3 V/m
(nemodulované, rms)

Vyžarované RF
polia v blízkosti:
27 V/m, 385 MHz

27 V/m

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

28 V/m

9 V/m, 710, 745,
780 MHz

9 V/m

28 V/m, 810, 870,
930 MHz

28 V/m

28 V/m , 1720, 1845,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m, 2450 MHz

28 V/m

9 V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9 V/m

Minimálne odstupy pre vyššie ÚROVNE
ODOLNOSTI budú vypočítané
nasledujúcim spôsobom:

E=

6
𝑑

√𝑃

Kde P je maximálny výkon vo W, d je
minimálny odstup v m a E je ÚROVEŇ
TESTU ODOLNOSTI v V/m.
Minimálne odstupy pre polia v blízkosti
sú 0,3 m.

UT je napätie siete pred použitím úrovne testu.
Pri frekvenciách 80 MHz a 800MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
POZNÁMKA: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického vlnenia ovplyvňuje absorpcia a odrazy od
konštrukcií, predmetov a ľudí.
1
2

a Intenzita poľa pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiotelefóny (mobilné a bezdrôtové) a pozemné mobilné rádiostanice, amatérske vysielače, rozhlasové
vysielanie v pásme stredných a veľmi krátkych vĺn a televízne vysielanie, sa nedá presne teoreticky predpovedať. Ak chcete vyhodnotiť elektromagnetické prostredie
pevných vysokofrekvenčných vysielačov, uvažujte o elektromagnetickom prieskume pracoviska. V prípade, že nameraná intenzita poľa je v mieste použitia prístroja
Capnostream™20p nad povolenou úrovňou zhody uvedenou vyššie, prístroj je nutné pozorovať a overiť, či funguje správne. Ak sa zistí abnormálna činnosť, môžu byť
potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie prístroja Capnostream™20p.
b Pri frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz musia byť intenzity poľa nižšie než [V1] V/m.
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Úroveň zhody

Monitor je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí s kontrolovaným vyžarovaným
vysokofrekvenčným rušením. Zákazník alebo používateľ monitora môže elektromagnetickému rušeniu zabrániť
tak, že medzi prenosným či mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačom) a
monitorom zachová minimálnu vzdialenosť odporúčanú ďalej v texte v súlade s maximálnym výstupným
výkonom komunikačného zariadenia.
Tabuľka 37 – Odporúčané odstupy medzi prenosným a mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením
a monitorom

Odstup podľa frekvencie
vysielača v m1

Menovitý maximálny výkon
vysielača W
150 kHz až 80 MHz
d = 1,2√𝑃

80 MHz až 800 MHz
d = 1,2√𝑃

800 MHz až 2,5 GHz
d = 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

Pre vysielače s maximálnou hodnotou menovitého výkonu, ktorá nie je uvedená vyššie, sa odporúčaný odstup (d) v
metroch (m) môže odhadnúť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny menovitý výkon
vysielača vo wattoch (W) uvedený výrobcom vysielača.
1

Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí odstup pre vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického vlnenia ovplyvňuje absorpcia a odrazy od
konštrukcií, predmetov a ľudí.
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Príloha 3

Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2
Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2

Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2
Produkty H (na použitie v zvlhčenom prostredí) sú v nasledujúcej tabuľke označené hviezdičkou (*).
Spotrebný materiál Microstream™

Spotrebný materiál pre intubovaných pacientov
Súprava FilterLine™ pre dospelých/pediatrických pacientov
Súprava FilterLine™ pre dospelých/pediatrických pacientov 100 jednotiek

XS04620
010579

Súprava FilterLine™ H pre dospelých/pediatrických pacientov*
Súprava FilterLine™ H pre dospelých/pediatrických pacientov 100 jednotiek*

XS04624
010580

Súprava FilterLine™ H pre dojčatá/novorodencov*
Súprava FilterLine™ pre dospelých/pediatrických pacientov, dlhé hadičky

006324
007768

Súprava FilterLine™ H pre dospelých/pediatrických pacientov, dlhé hadičky*
Súprava FilterLine™ H pre dojčatá/novorodencov, dlhé hadičky*

007737
007738

Súprava VitaLine™ H pre dospelých/pediatrických pacientov*

010787

Súprava VitaLine™ H pre dojčatá/novorodencov*
Spotrebný materiál pre neintubovaných pacientov
Smart CapnoLine™ Plus (konektor O2)

010807

Smart CapnoLine™ Plus (konektor O2) 100 jednotiek

010209

Smart CapnoLine™ Plus, dlhé hadičky (konektor O2)
Smart CapnoLine™ Plus, dlhé hadičky (konektor O2) 100 jednotiek

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (hadičky O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (hadičky O2) 100 jednotiek

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2, dlhé hadičky (hadičky O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2, dlhé hadičky (hadičky O2) 100 jednotiek

009826
010341

Smart CapnoLine™ pre pediatrických pacientov
Smart CapnoLine™ O2 pre pediatrických pacientov (hadičky O2)
Smart CapnoLine™ O2 pre pediatrických pacientov, dlhé hadičky (hadičky O2)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (hadičky O2)*

010433

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (hadičky O2) 100 jednotiek*

010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2, dlhé hadičky (hadičky O2)*
Smart CapnoLine™ H O2 pre pediatrických pacientov (hadičky O2)*
Smart CapnoLine™ H O2 pre pediatrických pacientov, dlhé hadičky (hadičky O2)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (konektor O2)
Smart CapnoLine Guardian™ (konektor O2) 100 jednotiek

012528
012537

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (hadičky O2)
Smart CapnoLine Guardian™ O2 (hadičky O2) 100 jednotiek

012529
012538

Prenosný lôžkový monitor Kapnograf/pulzný oxymeter

009818

151

Spotrebný materiál Microstream™ EtCO2

Spotrebný materiál Microstream™

Smart CapnoLine Guardian™ O2, dlhé hadičky (hadičky O2)
Smart CapnoLine Guardian™ O2, dlhé hadičky (hadičky O2) 100 jednotiek

012530
012539

Remeň s háčikom a slučkou

012542

Nosová hadička FilterLine™ O2/CO2 pre dospelých pacientov (hadičky O2)
Nosová hadička FilterLine™ O2/CO2 pre dospelých pacientov (hadičky O2)
100 jednotiek

006912

Dlhá nosová hadička FilterLine™ O2/CO2 pre dospelých pacientov (hadičky O2)
Dlhá nosová hadička FilterLine™ O2/CO2 pre dospelých pacientov (hadičky O2)
100 jednotiek

007739
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Servisné heslo pre monitor Capnostream™
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