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Návod na obsluhu

1 Bezpečnostné informácie
Prehľad
Táto časť obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré si vyžadujú, aby používatelia
pri obsluhe zariadenia Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™ postupovali opatrne.

Výstrahy sú označené symbolom VÝSTRAHA zobrazeným vyššie.
Výstrahy varujú pred možnými vážnymi dôsledkami (smrť, zranenie alebo škodlivé
účinky) pre pacienta alebo používateľa.

Upozornenia sú označené symbolom UPOZORNENIE zobrazeným vyššie.
Upozornenia vyzývajú používateľa, aby postupoval opatrne v záujme bezpečného
a efektívneho používania OxiMax Pulzný oxymeter N-600x.

Poznámky sú označené symbolom POZNÁMKA zobrazeným vyššie. Poznámky
sú uvedené pred alebo za krokmi postupu alebo informáciami a poskytujú ďalšie
odporúčania alebo informácie o popisovanom predmete.

Návod na obsluhu

7

Bezpečnostné informácie

Výstrahy
VÝSTRAHA
Pulzný oxymetrický snímač OxiMax extrapoluje pri nahrávaní záznamu udalosti
snímača do snímača z dátumu a času poskytnutého zariadením Nellcor Pulzný
oxymeter OxiMax N-600x. Presnosť dátumu a času je určená nastavením dátumu a
času pulzného oxymetrického monitora. Dátum a čas oxymetra nastavte na správnu
hodnotu skôr, ako pripojíte snímač s aktivovaným záznamom, aby ste zachovali
konzistentnosť dátumu a času počas celej doby pripojenia snímača. Keďže snímač s
údajmi záznamu udalosti snímača je možné preniesť z jedného oxymetra na druhý,
rozdiely dátumu a času medzi jednotlivými oxymetrami a údajmi záznamu udalosti
snímača ovplyvnia poradie, v ktorom sa údaje záznamu udalosti snímača objavia.
Aby ste eliminovali tento možný problém, nastavte všetky oxymetre v rámci jednej
inštitúcie na rovnaký čas.
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo výbuchu – zariadenie OxiMax Pulzný oxymeter N-600x nepoužívajte
v prítomnosti horľavých anestetík.
VÝSTRAHA
Na pulzný oxymeter, jeho príslušenstvo, konektory, spínače alebo otvory v ráme
nestriekajte, nenalievajte ani nevylievajte žiadnu kvapalinu, pretože to môže spôsobiť
poškodenie oxymetra.
VÝSTRAHA
Prídavný kyslík oslabí vzory desaturácie. Respiračné vyrovnanie pacienta môže byť
proporčne vážnejšie pred objavením sa vzorov v saturačnom trende. Pri monitorovaní
pacienta napojeného na prídavný kyslík zostaňte v strehu.
VÝSTRAHA
LCD panel obsahuje toxické chemické látky. Nedotýkajte sa rozbitých LCD panelov.
Fyzický kontakt s poškodeným LCD panelom môže spôsobiť prenos alebo požitie
toxických látok.
VÝSTRAHA
Nestišujte ani neznižujte hlasitosť zvukového alarmu OxiMax Pulzný oxymeter N-600x,
ak by sa tým ohrozila bezpečnosť pacienta.
VÝSTRAHA
Ak pulzný oxymetrický snímač OxiMax umiestnený v miestnosti s prudkým svetlom
neprekryjete nepriepustným materiálom, môže sa znížiť presnosť merania. Údaje
pulznej oxymetrie a pulzné signály môžu byť ovplyvnené určitými podmienkami
okolia, chybami použitia pulzového oxymetrického snímača OxiMax a stavom
pacienta. Špecifické bezpečnostné informácie nájdete v príslušných častiach tohto
návodu.
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Upozornenia

VÝSTRAHA
Použitie iného príslušenstva, snímačov a káblov, ako je určené, môže spôsobiť
nepresné údaje OxiMax Pulzný oxymeter N-600x a zvýšené emisie alebo zníženú
elektromagnetickú odolnosť oxymetra.
VÝSTRAHA
Pri inštalácii sieťového kábla pulzného oxymetra sa uistite, že je kábel správne
umiestnený, aby sa predišlo jeho uvoľneniu a zapleteniu.

Upozornenia
Upozornenie
Keď pripájate zariadenie OxiMax Pulzný oxymeter N-600x k akémukoľvek nástroju, pred
klinickým použitím skontrolujte jeho funkčnosť. Pulzný oxymeter, ako aj pripojený nástroj
musia byť pripojené k uzemnenej zásuvke. Príslušenstvo pripojené k údajovému rozhraniu
pulzného oxymetra musí mať certifikát podľa normy IEC 60950 -1: 2005 pre vybavenie na
spracovanie údajov alebo normy IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 pre zdravotnícke
elektrické prístroje. Všetky kombinácie vybavenia musia byť v zhode s normou IEC
60601-1-1:2000 Požiadavky na bezpečnosť zdravotníckych elektrických systémov. Každý,
kto pripája prídavné vybavenie ku vstupnému alebo výstupnému signálnemu portu
(konektor údajového portu), vykonáva konfiguráciu zdravotníckeho systému, a teda je
zodpovedný za zaistenie zhody systému s požiadavkami na bezpečnosť zdravotníckych
elektrických systémov podľa normy IEC 60601-1-1:2000 a normy IEC 60601-1-2:2001 +
A1:2004 pre elektromagnetickú kompatibilitu. Presnosť oxymetra sa môže znížiť, ak je
pripojený k sekundárnym vstupným či výstupným zariadeniam a zariadenie nie je
uzemnené.
Upozornenie
Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto výrobku len na lekára alebo na predpis lekára.
Upozornenie
Batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami a nariadeniami.
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2 Úvod
Prehľad
VÝSTRAHA
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x je určený len ako doplnok pri hodnotení stavu
pacienta. Musí sa používať v spojení s klinickými príznakmi a symptómami.

Táto príručka obsahuje informácie potrebné pre prevádzku Pulzný oxymeter OxiMax
N-600x™. Pred začatím prevádzky oximetra si pozorne prečítajte používateľskú
príručku N-600x. Najnovšiu verziu tejto príručky nájdete na internetovej adrese:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx

Popis oximetra a jeho použitie podľa určenia
Popis
OxiMax Pulzný oxymeter N-600x zabezpečuje nepretržité neinvazívne
monitorovanie funkčnej kyslíkovej saturácie arteriálneho hemoglobínu (SpO2)
a frekvencie impulzov. So správnym firmvérom je možná aktivácia funkcie
oximetra Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD).

Použitie podľa určenia
OxiMax Pulzný oxymeter N-600x je určený na predpísané použitie len u
novorodeneckých, pediatrických a dospelých pacientov, ktorí sú dobre alebo slabo
perfúzovaní v nemocniciach, nemocničných zariadeniach, medzinemocničných
prevozoch a domácich prostrediach. Funkcia Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) je určená
len na použitie v nemocniciach pri starostlivosti o dospelých pacientov na zisťovanie
vzorov desaturácie indikatívne opakovaným redukciám prietoku hornými dýchacími
cestami a prietoku do pľúc.
Poznámka:
Určené typické použitie zariadenia Pulzný oxymeter OxiMax N-600x môžeme definovať
nasledovne:

•

Nemocničné použitie typicky zahŕňa oblasti ako podlažia všeobecnej starostlivosti (GCF), operačné sály,
oblasti pre špeciálne postupy, oblasti intenzívnej a kritickej starostlivosti v rámci nemocnice a v zariadeniach
nemocničného typu. Zariadenia nemocničného typu zahŕňajú lekárske zariadenia, spánkové laboratóriá,
ošetrovateľské zariadenia, chirurgické centrá a subakútne centrá.

•

Medzinemocničná preprava zahŕňa prepravu pacienta v rámci nemocnice alebo v rámci zariadení
nemocničného typu.
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•

Použitie v domácej starostlivosti zahŕňa ležiacu osobu (rodič alebo obdobný ošetrovateľ) v domácom prostredí.

Použitie s každým jednotlivým pacientom si vyžaduje voľbu príslušného pulzného
oximetrického snímača OxiMax™. Pozri Použitie pulzných oxymetrických snímačov
OxiMax™ a príslušenstva, stránka 97.
Štyrmi pomocnými tlačidlami môžu užívatelia vyvolať trendové informácie, zmeniť
hranice alarmu, nastaviť interné hodiny, zvoliť komunikačné protokoly a vybrať jazyk
rozhrania, ktorý je najvhodnejší pre dané zariadenie, ošetrovateľa alebo používateľa.
Pozri Používanie ponúk pomocných tlačidiel oximetra, stránka 48.
Obrázok 1. Pomocné tlačidlá ponuky na prednom paneli

Oximeter môže byť napájaný z elektrickej siete alebo z internej batérie. Ovládače a
indikátory oximetra sú znázornené a identifikované v Pulzný oxymeter OxiMax N-600x
Predný panel, Obrázok 2 na strane 13 a Pulzný oxymeter OxiMax N-600x Zadný panel,
Obrázok 3 na strane 19.

Zoznam komponentov
Typické balenie OxiMax Pulzný oxymeter N-600x sa dodáva s nasledujúcimi prvkami.
Tabuľka 1. Zoznam obsahu typického balenia
Množstvo

12

Položka

1

OxiMax Pulzný oxymeter N-600x

1

Nellcor pulzný oximetrický snímač OxiMax alebo triedený balík

1

Kábel pulzného oximetra DOC-10

1

N-600x používateľská príručka (platná pre krajinu nákupu) a/alebo
kompaktný disk

1

Sieťová šnúra nemocničného typu (vhodná pre krajinu predaja)

2

Poistky, 0,5 A, 250 V, s pomalým- prepálením, IEC 
(5 x 20 mm)

1

N-600x Stručný návod

Návod na obsluhu

Predný panel

Predný panel
Obrázok 2. Pulzný oxymeter OxiMax N-600x Predný panel

Tabuľka 2. Zoznam prvkov predného panelu
1

SpO2 Port snímača

14

Tlačidlá NASTAVENIA NAHOR a NADOL

2

Indikátor slabej batérie

15

Hodnota hornej hranice frekvencie
impulzov (BPM)

3

Indikátor napájania z elektrickej siete

16

Hodnota spodnej hranice frekvencie
impulzov (BPM)

4

Tlačidla ON/STANDBY (ZAP./POHOT.)

17

Ikona režim novorodencov

5

Ukazovateľ stavu batérie

18

Tlačidlo HELP/CONTRAST (POMOCNÍK/
KONTRAST)

6

SatSeconds™ ikona a hraničná hodnota

19

Ikona režimu rýchlej odozvy

7

SPD ikona a hodnota citlivosti

20

Frekvencia impulzov (BPM)

8

Lišta Blip

21

Pomocné tlačidlá výberu ponuky

9

%SpO2 Skutočná hodnota

22

Lišta ponuky

10

%SpO2 Hodnota hornej hranice

23

Indikátor, údaje v snímači

11

%SpO2 Hodnota spodnej hranice

24

Indikátor interferencie

12

Indikátor stíšenia alarmu

25

Indikátor vyhľadávania pulzu

13

Tlačidlo ALARM SILENCE (STÍŠENIE
ALARMU)

26

Reproduktor oximetra

Užívateľské rozhranie
Poznámka:
Stlačenie tlačidla, okrem tlačidla ON/STANDBY, by malo vyvolať buď platný alebo neplatný
tón. Ak sa po stlačení tlačidla neozve tón, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Tlačidlo ON/STANDBY (ZAP./POHOT.)—Použite na zapnutie a vypnutie oximetra.
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Tlačidlo ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU)—Použite na stíšenie akéhokoľvek
aktuálneho alarmu na určený interval stíšenia alarmu. Po stíšení alarmu stlačte tlačidlo
znovu, aby ste alarm opäť aktivovali. Okrem toho ho môžete použiť na prezeranie a
nastavenie intervalu stíšenia alarmu a hlasitosti alarmu. Tlačidlo ALARM SILENCE
vymaže z displeja správy „SENSOR OFF,“ (SNÍMAČ VYP.), „LOW BATTERY,“ (SLABÁ
BATÉRIA) a „SENSOR DISCONNECT“ (SNÍMAČ ODPOJENÝ). Svieti nepretržite po stíšení
zvukového alarmu. Bliká, keď bolo trvanie stíšenia alarmu nastavené na OFF (VYP.).
VÝSTRAHA
Stlačením tlačidla ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) deaktivujete zvuk VŠETKÝCH
alarmov po dobu trvania zvoleného intervalu stíšenia alarmu.
VÝSTRAHA
Ak by ošetrovateľ stíšil alarm SPD, resetuje sa tým index, ktorý sleduje opakované
vzory desaturácie stíši VŠETKY alarmy.
Upozornenie
Ak by ošetrovateľ nevymazal primárny zvukový alarm do dvoch (2) minút, rozozvučí sa
sekundárny alarm s jedinečnou výškou tónu.

Tlačidlo ADJUST UP (NASTAVENIE NAHOR) —Použite na zvýšenie premenných
parametrov oximetra.
Tlačidlo ADJUST DOWN (NASTAVENIE NADOL) —Použite na zníženie premenných
parametrov oximetra.
Tlačidlo HELP/CONTRAST (POMOCNÍK/KONTRAST)—Použite na prístup k
pomocníkovi na obrazovke alebo na nastavenie kontrastu obrazovky.
• Stlačte a uvoľnite tlačidlo HELP/CONTRAST (POMOCNÍK/KONTRAST), aby ste spustili
pomocníka na obrazovke.

• Stlačte a podržte tlačidlo HELP/CONTRAST (POMOCNÍK/KONTRAST) stlačené pri súčasnom
stlačení tlačidiel ADJUST UP (NASTAVENIE NAHOR) a ADJUST DOWN (NASTAVENIE NADOL),
aby ste zvýšili alebo znížili kontrast displeja obrazovky.

Lišta ponuky pomocných tlačidiel—Použite na zobrazenie aktuálnych funkcií
ponuky pomocných tlačidiel.

Vizuálne indikátory oximetra
Indikátor napájania—Svieti nepretržite po pripojení k elektrickej sieti a taktiež
zobrazuje, kedy sa batéria nabíja. Nesvieti, keď je oximeter napájaný z batérie.
Indikátor slabej batérie— Svieti nepretržite, keď nabitie batérie postačuje už len
na 15 alebo menej minút, potom začne blikať, keď batéria dosiahne kriticky nízky
stav nabitia.
Indikátor vyhľadávania pulzu—Svieti nepretržite pred prvým zachytením
pulzného signálu a počas predĺžených, náročných monitorovacích podmienok.
Indikátor vyhľadávania pulzu bliká počas straty-signálu-pulzu.
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Indikátor interferencie—Svieti, keď algoritmus oximetra zaznamená, že sa znížila
kvalita prichádzajúceho signálu. Prerušovane svietiaci indikátor interferencie je
bežným javom počas monitorovania pacienta a indikuje, že algoritmus oximetra
dynamicky nastavuje množstvo údajov potrebných pre meranie SpO2 a frekvencie
impulzov. Keď trvalo svieti, algoritmus oximetra zvýšil množstvo údajov potrebných
pre meranie SpO2 a frekvencie impulzov. V takom prípade môže byť presnosť
sledovania rýchlych zmien týchto hodnôt znížená.
Poznámka:
Degradácia môže byť spôsobená okolitým svetlom, nesprávnym umiestnením snímača,
elektrickým šumom, elektrochirurgickou interferenciou, aktivitou pacienta alebo inými
príčinami.

Indikátor údajového vstupného snímača—Svieti, aby indikoval, že pripojený
pulzný oximetrický snímač OxiMax obsahuje záznam udalosti snímača pacienta.
Informáciu záznamu udalosti snímača si môžete pozrieť alebo vytlačiť.
Ukazovateľ stavu batérie—Zobrazuje zostávajúce nabitie batérie oximetra.
Ukazovateľ stavu batérie pozostáva zo štyroch čiarok, pričom každá predstavuje
približne 1,5 hod. prevádzkového času. Všetky štyri čiarky svietia, keď je batéria úplne
nabitá. Žiadna čiarka nesvieti, keď je batéria takmer vybitá. Viditeľné pri všetkých
zobrazeniach displeja. Pozri Ukazovateľ stavu batérie, stránka 33.
Pletyzmografická (pleth) krivka—Táto nenormalizovaná krivka využíva signály
snímača v reálnom čase, ktorý odráža relatívnu pulzujúcu silu a kvalitu
prichádzajúcich signálov. Tento indikátor je dostupný len pri zobrazení pleth.
Pulzná amplitúda (lišta blip)—Indikuje pulzné údery a relatívnu
(nenormalizovanú) pulznú amplitúdu. Keď sa zaznamenaný pulz zosilňuje, s každým
pulzom svieti viac čiarok. Tento indikátor je k dispozícii len v zobrazeniach formátu
blip a formátu všeobecnej starostlivosti.
%SpO2 Hodnota—Indikuje úrovne kyslíkovej saturácie hemoglobínu. Na displeji
blikajú nuly počas straty-pulzných-alarmov a hodnota %SpO2 bliká vtedy, keď je
SpO2 mimo hraníc alarmu. Oximeter pokračuje v aktualizácii displeja počas
vyhľadávania pulzu. Aktuálne nastavenia hornej a spodnej hranice alarmu sa objavia
ako menšie hodnoty vpravo od dynamickej hodnoty %SpO2. Viditeľné pri všetkých
zobrazeniach displeja.
Hodnota frekvencie impulzov—Zobrazuje frekvenciu impulzov v úderoch za
minútu. Bliká počas straty-pulzných-alarmov a vtedy, keď je pulzná frekvencia mimo
hraníc alarmu. Počas vyhľadávania pulzu oximeter pokračuje v aktualizácii displeja.
Frekvencie impulzov, ktoré sú mimo rozsahu 20 až 250 bpm sú zobrazené ako 0 a
250. Aktuálne nastavenia hornej a spodnej hranice alarmu sa objavia ako menšie
hodnoty vpravo od dynamickej hodnoty frekvencie impulzov. Viditeľné pri všetkých
zobrazeniach displeja.
Detekcia vzoru saturácie (SPD) Ikona— Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD)
zaznamenáva vzory desaturácie v trende SpO2 u dospelých. Keď je aktivovaná
funkcia SPD, oximeter zaznamenáva vzory desaturácie indikatívne opakovaným
redukciám prietoku hornými dýchacími cestami pacienta do pľúc. Keď funkcia SPD
zaznamená vzory desaturácie v trende SpO2 u dospelých, ošetrovatelia budú na túto
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skutočnosť upozornení prostredníctvom vizuálneho indikátora a voliteľne aj
zvukovým alarmom. Trojuholníková ikona pre SPD sa objaví na monitore, keď je
funkcia aktivovaná. Trojuholník sa vypĺňa odspodu nahor, keď sa vzory stávajú
vážnejšie. Trojuholník sa vyprázdňuje od vrchnej časti nadol, keď sa vzory stávajú
menej vážnymi. Ak sa trojuholník vyplní, zaznie alarm. S aktivovanou funkciou SPD
je predvolené nastavenie zapnuté s citlivosťou nastavenou na 1. Funkciu môžete
vypnúť v ponuke LIMITS (HRANICE). Ošetrovatelia si môžu vybrať z troch nastavení
citlivosti alarmu: 1 (najcitlivejšie), 2 (stredne citlivé) alebo 3 (najmenej citlivé), pričom
1 spôsobí väčší počet alarmov a 3 menší počet alarmov. Rýchlosť, akou sa ikona
SPD vyplní, závisí od nastavenia citlivosti SPD. Pre využitie aktivácie kontaktujte
oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor na tel. č. 1.800.635.5267 alebo
vášho lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor. Pre použitie funkcie si pozrite Použitie
funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert, stránka 61.
SatSeconds Ikona—Funkcia SatSeconds poskytuje správu alarmu pre mierne
alebo veľmi krátke porušenia hraničných hodnôt SpO2. Keď je aktivovaná funkcia
SatSeconds, kruhová ikona SatSeconds sa vypĺňa v smere chodu hodinových
ručičiek, keď systém správy alarmu SatSeconds zaznamenáva údaje SpO2 mimo
nastavených hraníc. Ikona SatSeconds sa vyprázdňuje v protismere chodu
hodinových ručičiek, keď sú údaje SpO2 v rámci ohraničeného intervalu. Keď sa ikona
SatSeconds celá vyplní, zaznie alarm strednej priority. Viditeľné pri všetkých
zobrazeniach displeja. Pre viac informácií o používaní tejto funkcie si pozrite Použitie
funkcie správy alarmu SatSeconds™, stránka 65.
Ikona režimu rýchlej odozvy—Objaví sa pri aktivácii vpravo dolu v lište ponuky.
Algoritmus oximetra reaguje na zmeny v údajoch SpO2 rôznymi rýchlosťami: dve
až štyri sekundy v rýchlom režime a päť až sedem sekúnd v normálnom režime, keď
vypočítava %SpO2. Nastavenie režimu odozvy neovplyvňuje algoritmický výpočet
frekvencie impulzov, ani neovplyvňuje zaznamenávanie trendových údajov, ktoré
sa uskutočňuje v jednosekundových intervaloch. Aj napriek tomu môžu režim
odozvy ovplyvniť správanie alarmu SPD. Pri aktivovaní viditeľné pri všetkých
zobrazeniach displeja. Pre viac informácií o používaní tejto funkcie si pozrite Voľba
režimu odozvy, stránka 56.
Ikona hranice alarmu novorodenca—Objaví sa pri aktivácii na pravom spodnom
okraji v lište ponuky. Viditeľné vtedy, keď sú hranice alarmu nastavené na hodnoty
novorodenca, ale nie pri nastavení hodnôt dospelého pacienta. Pre viac informácií
o používaní tejto funkcie si pozrite Nastavenie režimov pre dospelých a novorodencov,
stránka 59.
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Monitorované hodnoty
VÝSTRAHA
Ak pulzný oxymetrický snímač OxiMax umiestnený v miestnosti s prudkým svetlom
neprekryjete nepriepustným materiálom, môže sa znížiť presnosť merania.

OxiMax Pulzný oxymeter N-600x nepretržite vyhodnocuje kvalitu pulzného
oximetrického signálu, pričom monitoruje SpO2 pacienta a frekvenciu impulzov.
Hodnoty predného panelu oximetra odrážajú údaje odvodené od monitorovania.
Algoritmus Pulzný oxymeter N-600x automaticky rozširuje množstvo údajov
potrebných pre meranie SpO2 a frekvencie impulzov závislých od podmienok
merania.
• Normálne podmienky—Počas normálnych podmienok merania je priemerný čas šesť
až sedem sekúnd (približne tri sekundy v rýchlom režime).

• Krátkodobé abnormálne podmienky—Počas podmienok, ako napr. pri nízkom
premývaní, interferencii (napr. externá interferencia okolitým svetlom), alebo ich
kombináciou, oximeter automaticky rozšíri množstvo potrebných údajov na viac ako
sedem sekúnd. Ak výsledný dynamický priemerný čas prekročí 20 sekúnd, indikátor
vyhľadávania pulzu svieti a %SpO2 a frekvencia impulzov sa aktualizuje každú sekundu.

• Obtiažnejšie podmienky—Keď sa takéto podmienky rozširujú, požadované množstvo
údajov sa stále zvyšuje. Ak dynamický priemerný čas dosiahne 40 sekúnd, indikátor
vyhľadávania pulzu bliká, aby zdôraznil stratu pulznej podmienky a %SpO2 a frekvencia
impulzov zobrazujú nulovú hodnotu. To aktivuje zvukový alarm.

Zvukové indikátory
Zvukové indikátory zahŕňajú vysoké tóny a pípnutia. Ošetrovatelia môžu stíšiť alarm
stlačením tlačidla ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU).
VÝSTRAHA
Stlačením tlačidla ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) deaktivujete zvuk VŠETKÝCH
alarmov po dobu trvania zvoleného intervalu stíšenia alarmu.
Upozornenie
Ak by ošetrovateľ nevymazal primárny zvukový alarm do dvoch (2) minút, rozozvučí sa
sekundárny alarm s jedinečnou výškou tónu.
Tabuľka 3. Funkcie zvukového indikátora
Funkcia

Popis

Pripomienka stíšenia
alarmu

Tri pípnutia zaznejú približne každé tri minúty počas vypnutia intervalu stíšenia alarmu a
pri zapnutej funkcii pripomienky stíšenia alarmu.

Piezo tón

Vysoký piezo zaznie, ak sa nezaznamená žiadna odozva užívateľa na zvukový alarm alebo
ak oximeter zaznamená poruchu primárneho reproduktora.

Pulzné pípnutie

Jedno pípnutie zaznie pri každom zaznamenanom impulze. Výška pípnutia pulzu sa mení
bod-od-bodu zvýšenia alebo zníženia úrovne saturácie.
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Tabuľka 3. Funkcie zvukového indikátora
Funkcia
Alarm vysokej priority

Popis
Vysoký-tón, rýchlo-pulzujúci tón indikuje stratu-pulzu.
Poznámka: Ak alarm vysokej priority nestíšite do 30 sekúnd stlačením tlačidla
ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), oximeter zvýši úroveň pohotovosti signálu
zvukového alarmu striedaním piezo tónu s tónom primárneho alarmu.

Alarm strednej priority

Stredne -vysoký, pulzujúci tón indikuje SpO2 alebo porušenie hranice frekvencie impulzov.
Poznámka: Ak alarm strednej priority nestíšite do dvoch minút stlačením tlačidla
ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), oximeter zvýši úroveň pohotovosti signálu
zvukového alarmu striedaním piezo tónu s tónom primárneho alarmu.

Alarm nízkej priority

Nízky,-pomalý-pulzujúci tón v 3,5 sekundových intervaloch indikuje odpojenie pulzného
oximetrického snímača OxiMax, slabú batériu alebo poruchu oximetra.
Poznámka: Ak alarm nízkej priority nestíšite do dvoch minút stlačením tlačidla
ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), oximeter zvýši úroveň pohotovosti signálu
zvukového alarmu striedaním piezo tónu s tónom primárneho alarmu.
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SPD Alarm

Trio rýchlych vysokých, stredne vysokých a opäť vysokých tónov v 2,5 sekundových
intervaloch.

Vysoký SpO2 alarm

Pár rýchlych, stredne vysokých tónov nasledovaný vysokým pulzujúcim tónom v
2,5 sekundových intervaloch.

Inicializačný-test
pri-spustení

Jedno-sekundový tón indikujúci zapnutie oximetra a úspešné vykonanie inicializačného
testu-pri-spustení.

Potvrdzovací tón

Tri pípnutia zaznejú pre potvrdenie, že predvolené nastavenia sa buď uložili alebo
resetovali na predvolené nastavenia z výroby, alebo sa vymazali trendové údaje.

Neplatné stlačenie
pomocného tlačidla

Rýchly, nízky-indikuje stlačenie pomocného tlačidla, ktoré nie je pre aktuálny stav
oximetra príslušné.

Platné stlačenie
pomocného tlačidla

Rýchly, stredne -vysoký tón indikuje stlačenie príslušného pomocného tlačidla.

Tón nastavenia hlasitosti

Nepretržitý tón indikuje nastavenie hlasitosti alarmu.

Návod na obsluhu
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Zadný panel
Obrázok 3. Pulzný oxymeter OxiMax N-600x Zadný panel

Tabuľka 4. Komponenty zadného panelu
1

Ekvipotenciálny terminál (uzemnenie)

2

Sieťový konektor

3

Konektor údajového portu

4

Držiak poistky

5

Spínač voliča prívodného napätia

Symboly a popisy zadného panelu
Výstraha! Pozrite si pokyny na použitie
Výmena poistky
Ekvipotenciálny terminál (uzemnenie)
Dátum výroby
Údajové rozhranie
Správna likvidácia WEEE odpadu
Použitá časť typu BF - Nie je odolné voči defibrilátoru

Návod na obsluhu

19

Úvod

Vlastnosti oximetra
Funkcia OxiMax SPD™ Alert Vlastnosť
Funkcia Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) zaznamenáva vzory desaturácie u
dospelých pacientov, ktoré sú indikatívne opakovaným redukciám prietoku hornými
dýchacími cestami pacienta do pľúc. Relatívne redukcie v okysličovaní pacienta za
určitý čas môžu spôsobiť progresívny pokles v alveolárnom čiastkovom tlaku kyslíka,
čo môže viesť k arteriálnej desaturácii. Ak sú tieto poklesy okysličenia opakované,
generujú zvláštne vzory v saturačnom trende. Vzory opakovanej desaturácie sa často
postupom času vyvíjajú a zvyšujú svoju vážnosť. Detekcia vzorov indikuje, že pacient
môže trpieť na progresívne vážne poklesy prietoku vzduchu, ktoré v prípade
ignorovania môžu viesť k zvýšeniu akútnosti stavu.
Vzory desaturácie sú viacnásobné, sekvenčné výskyty desaturácie nasledované
resaturáciou. Funkcia SPD vyhodnocuje vzory desaturácie vychádzajúc z takýchto
opakovaných redukcií prietoku vzduchu založených na špecifických
charakteristikách.
• Vážnosť desaturačnej udalosti (hĺbka desaturácie počas udalosti) a rozsah následnej
resaturácie

• Pravidelnosť desaturačných udalostí (ako často sa vzory opakujú)
• Sklon desaturačných/resaturačných trendov, ktoré tvoria udalosť
Funkcia SPD vyhodnocuje tieto vzory desaturácie počas intervalu šiestich (6) minút.
V závislosti od nastavenia citlivosti SPD, pretrvávajúce vzory môžu vyústiť do alarmu
SPD, ktorý upozorní ošetrovateľa na daný stav.
Obrázok 4. Klinicky významné desaturačné vzory

Referencia Možnosti zobrazenia displeja oximetra, stránka 24, Správa displeja
zobrazenia, stránka 39, Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert, stránka 61,
a Funkcia OxiMax SPD™ Alert Vlastnosť, stránka 130 pre detaily.
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SatSeconds™ Funkcia správy alarmov
Oximeter monitoruje percentuálny podiel väzobných miest hemoglobínu
saturovaných kyslíkom v krvi. Tradičnou správou alarmov sa nastavia horné a spodné
hranice alarmu pre monitorovanie špecifických SpO2 úrovní. Keď SpO2 úroveň kolíše
v blízkosti hranice alarmu, alarm zaznie vždy, keď sa táto hranica prekročí. SatSeconds
monitoruje stupeň a trvanie desaturácie ako index náročnosti desaturácie. Tým funkcia
SatSeconds pomáha rozlišovať klinicky významné udalosti od malých a krátkych
desaturácií, ktoré majú za následok aktivovanie alarmov.
Obrázok 5. Prvá SpO2 udalosť: Žiadny SatSeconds alarm
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Obrázok 6. Druhá SpO2 udalosť: Žiadny SatSeconds alarm
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Obrázok 7. Tretia SpO2 udalosť: Spustí SatSeconds alarm

SatSeconds „Safety Net“ (Bezpečnostná sieť) je pre pacientov s úrovňami saturácie,
ktoré často nedosahujú spodnú hranicu, ale nezostávajú pod touto hranicou
dostatočne dlho na to, aby sa dosiahlo nastavenie času intervalu SatSeconds.
Ak sa počas 60 sekúnd vyskytne tri alebo viac prekročení hranice, alarm zaznie
aj vtedy, keď sa nedosiahol nastavený časový interval SatSeconds.
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Referencia Možnosti zobrazenia displeja oximetra, stránka 24, Správa displeja
zobrazenia, stránka 39, Použitie funkcie správy alarmu SatSeconds™, stránka 65,
a Funkcia správy alarmov SatSeconds™, stránka 129 pre detaily.

Funkcia správy alarmu oneskorenia frekvencie impulzov
Oximeter monitoruje frekvenciu impulzov určením počtu pletyzm. kriviek za určitý
čas. Tradičnou správou alarmov sa nastavia horné a spodné hranice alarmu pre
monitorovanie frekvencie impulzov. Keď frekvencia impulzov kolíše v blízkosti
hranice spustenia alarmu, alarm zaznie vždy pri prekročení tejto hranice. Funkciu
oneskorenia frekvencie impulzov použite na rozlíšenie klinicky významných udalostí
od malých a krátkych prekročení hranice frekvencie impulzov, ktoré majú za
následok aktivovanie alarmov. Funkcia oneskorenia frekvencie impulzov povoľuje
určitý čas prekročenia prahovej hodnoty bez spustenia zvukového alarmu. Tým
funkcia oneskorenia frekvencie impulzov rozlišuje klinicky významné udalosti od
malých a krátkych prekročení hranice frekvencie impulzov, ktoré majú za následok
aktivovanie alarmov.
Pre použitie funkcie oneskorenia frekvencie impulzov nastavte tradičnou metódou
správy alarmu vrchné a spodné hranice alarmu. Potom nastavte oneskorenie
frekvencie impulzov. Hranica obmedzenia frekvencie impulzov riadi interval, počas
ktorého môžu byť prekročené hranice alarmu bez aktivovania zvukového alarmu.
Referencia Možnosti zobrazenia displeja oximetra, stránka 24, Správa displeja
zobrazenia, stránka 39, Používanie funkcie správy alarmu oneskorenia frekvencie
impulzov, stránka 64, a Funkcia správy alarmu oneskorenia frekvencie impulzov,
stránka 130 pre detaily.

Možnosti zobrazenia displeja oximetra
Výber zobrazenia displeja
Zvoľte si také zobrazenie displeja OxiMax Pulzný oxymeter N-600x, ktoré sa najlepšie
hodí pre danú situáciu. Predvolené nastavenie z výroby je zobrazenie displeja
formátu všeobecnej starostlivosti (GCF).
Upozornenie
Overte pohyb lišty blip, pletyzmografickej krivky, alebo ikony blikajúceho srdca skôr, ako
príjmete akékoľvek údaje oximetra ako aktuálne meranie.

Zobrazenie formátu všeobecnej starostlivosti (GCF)
Obrázok 8. Zobrazenie displeja formátu všeobecnej starostlivosti
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Toto zobrazenie displeja použite pre zobrazenie veľkých, ľahko čitateľných
monitorovacích informácií. Displej formátu všeobecnej starostlivosti (GCF) obsahuje
pulznú lištu amplitúdy blip, aktuálne namerané SpO2 a frekvenciu impulzu a
aktuálne vrchné a spodné hranice SpO2 a frekvencie impulzov. Obsahuje tiež
ukazovateľ stavu batérie v prípade napájania z batérie. Ak je aktivované, sú
zobrazené ikony SatSeconds a SPD. Keď chcete získať viac informácií, pozrite
si Správa displeja zobrazenia, stránka 39.

Pletyzmografické zobrazenie (Pleth)
Obrázok 9. Zobrazenie displeja Pleth

Toto zobrazenie displeja použite pre vizuálne informácie monitorovania vo forme
krivky. Pletyzmografické (pleth) zobrazenie obsahuje „stieraciu lištu“ pletyzmografickej
krivky, lištu ponuky a aktuálne namerané SpO2 a frekvenciu impulzov, nastavenia
vrchnej a spodnej hranice. Obsahuje tiež ukazovateľ stavu batérie v prípade
napájania z batérie. Pletyzmografické krivky s vrcholovými amplitúdami menšími
ako amplitúda desiatich impulzov (PAU) sú spojené do jednej. Ak je aktivované, sú
zobrazené ikony SatSeconds a SPD. Keď chcete získať viac informácií, pozrite si
Správa displeja zobrazenia, stránka 39.

Zobrazenie Blip
Obrázok 10. Zobrazenie displeja Blip

Toto zobrazenie displeja použite pre vizuálne informácie monitorovania vo forme
lišty blip. Blip displej obsahuje pulznú lištu amplitúdy blip, aktuálne namerané SpO2
a frekvenciu impulzu a aktuálne vrchné a spodné hranice SpO2 a frekvencie impulzov.
Obsahuje tiež ukazovateľ stavu batérie v prípade napájania z batérie. Ak je aktivované,
sú zobrazené ikony SatSeconds a SPD. Keď chcete získať viac informácií, pozrite si
Správa displeja zobrazenia, stránka 39.
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Zobrazenie skutočného trendu
Obrázok 11. Zobrazenie skutočného trendu

Toto zobrazenie použite vizuálne informácie monitorovania vzťahujúce sa na
skutočné trendy. Mapy trendových údajov sa automaticky aktualizujú, keď oximeter
vypočítava každý nový trendový bod, kde je interval medzi výpočtami založený na
zvolenej časovej mierke zobrazenia. Zobrazenie skutočného trendu obsahuje SpO2
a/alebo údajové mapy trendov frekvencie impulzov, aktuálne namerané SpO2 a
frekvencie impulzov. Obsahuje tiež ukazovateľ stavu batérie v prípade napájania z
batérie. Vždy, keď oximeter zaznamená impulz, ikona srdca zabliká. Ak je aktivované,
sú zobrazené ikony SatSeconds a SPD. Keď chcete získať viac informácií, pozrite si
Správa displeja zobrazenia, stránka 39.
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3 Nastavenie oximetra
Bezpečnostné upozornenia
VÝSTRAHA
Aby ste zabezpečili bezpečnosť pacienta, neumiestňujte Pulzný oxymeter OxiMax
N-600x do takej polohy, v ktorej by sa mohol prevrátiť alebo spadnúť na pacienta.
VÝSTRAHA
Podobne ako pri každom lekárskom vybavení veďte káble pacienta opatrne tak,
aby ste znížili pravdepodobnosť zamotania alebo uškrtenia pacienta.
VÝSTRAHA
Zaistite, aby nebol reproduktor nijakým spôsobom obmedzený. Ak to nezaistíte,
môže to spôsobiť situáciu, že nebudete počuť zvukový alarm.
VÝSTRAHA
Odpojte oximeter a Nellcor pulzný oximetrický snímač OxiMax od pacienta počas
vykonávanie magnetickej rezonancie (MRI). Objekty, ktoré obsahujú kov, sa môžu stať
nebezpečnými projektilmi, keď budú vystavené silnému elektromagnetickému poľu
vytvorenému MRI vybavením. Taktiež indukovaný prúd môže byť potenciálnym
nebezpečenstvom popálenia.
VÝSTRAHA
Aby ste zaistili správne fungovanie a zabránili poruche zariadenia, nevystavujte
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x extrémnej vlhkosti, napr. priamym vystavením
dažďu. Takéto vystavenia môžu spôsobiť nesprávnu funkciu alebo poruchu zariadenia.
VÝSTRAHA
Nepoužívajte OxiMax Pulzný oxymeter N-600x, pulzné oximetrické snímače OxiMax,
káble alebo konektory, ktoré sa zdajú byť poškodené.
VÝSTRAHA
Pulzný oximeter nedvíhajte za kábel alebo sieťovú šnúru. Kábel alebo šnúra sa môžu
odpojiť a spôsobiť pád pulzného oximetra na pacienta alebo na tvrdý povrch.
VÝSTRAHA
OxiMax Pulzný oxymeter N-600x nie je odolný voči defibrilátoru. Môže zostať
pripojený k pacientovi počas defibrilácie alebo počas použitia elektrochirurgického
zariadenia, ale jeho údaje môžu byť nepresné počas defibrilácie a krátko po nej.
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VÝSTRAHA
V USA nepripájajte pulzný oximeter do elektrickej zásuvky ovládanej stenovým
spínačom, pretože to zvyšuje riziko odpojenia AC napájania pulzného oximetra.
VÝSTRAHA
Používajte len pulzné oxymetrické snímače OxiMax schválené spoločnosťou Nellcor
a pulzné oxymetrické káble pri pripájaní ku konektoru snímača OxiMax. Pripojenie
akéhokoľvek iného kábla alebo snímača ovplyvní presnosť údajov snímača, čo môže
viesť k nesprávnym výsledkom.
VÝSTRAHA
So zariadením Pulzný oxymeter OxiMax N-600x používajte len pulzný oximetrický
kábel Nellcor DOC-10. Použitie iného pulzného oximetrického kábla bude mať
nepriaznivý vplyv na výkon. K portu snímača SpO2 nepripájajte žiadny kábel, ktorý
je určený na použitie s počítačom.
VÝSTRAHA
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x sa nesmie používať v blízkosti iného zariadenia alebo
položené na ňom. Ak je takéto použitie nevyhnutné, oximeter chvíľu sledujte, aby ste
overili normálnu prevádzku v takýchto podmienkach.
Poznámka:
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™ obsahuje bezpečnostné časovače, ktoré vykonajú reset
oximetra v prípade softvérových porúch.

Pripojenie k zdroju napájania
VÝSTRAHA
V USA nepripájajte pulzný oximeter do elektrickej zásuvky ovládanej stenovým
spínačom, pretože to zvyšuje riziko odpojenia AC napájania pulzného oximetra.
Upozornenie
Spínač voliča prívodného napätia nastavte na správne napätie (115 V alebo 230 V), aby ste
predišli poškodeniu zariadenia a zaistili správne nabitie batérie.
Upozornenie
Pri napájaní z elektrickej siete sa uistite, že je oximeter správne uzemnený. Ak si nie ste istí,
či je sieťová zásuvka správne uzemnená, odpojte oximeter zo zásuvky a na napájanie využite
batériu. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval uzemnenie zásuvky.
Upozornenie
Použite len sieťový kábel pre medicínske prostredia od spoločnosti Nellcor.

Pripojenie k zdroju napájania
1. Nastavte spínač voliča napätia na správne napätie.
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Použitie napájania z batérie

Obrázok 12. Volič napätia na zadnom paneli a konektor napájania

2. Zásuvkový konektor sieťovej šnúry pripojte ku konektoru napájania na zadnej
strane oximetra.
3. Zástrčkový konektor sieťovej šnúry zastrčte do správne uzemnenej sieťovej zásuvky.
4. Skontrolujte, či svieti indikátor napájania oximetra.
Poznámka:
Ak indikátor napájania nesvieti, skontrolujte sieťovú šnúru, spínač voliča napätia, užívateľsky
prístupné poistky a sieťovú zásuvku.

Použitie napájania z batérie
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x je napájaný buď zo sieťovej zásuvky (100-120 alebo
200-240 VAC) alebo prostredníctvom 6-Voltovej, 4 Ampér-hodinovej batérie. Interná
batéria oximetra sa môže použiť na napájanie oximetra počas prepravy alebo vtedy,
keď nie je k dispozícii elektrická sieť. Zmena zdrojov napájania, z napájania
prostredníctvom elektrickej siete na napájanie prostredníctvom batérie a naopak,
nie je pre užívateľa viditeľná. Nová, plne nabitá batéria poskytuje za presne určených
podmienok približne sedem hodín monitorovacieho času.
• Pulzný simulátor nastavený na 200 bpm, vysoká svietivosť a nízka modulácia
• Nezaznie žiadny zvukový alarm
• K oximetru nie sú pripojené žiadne analógové alebo sériové výstupné zariadenia, vrátane
sériových údajov, analógového výstupu a výstupu zavolania zdravotnej sestry.

• Predvolené nastavenie jasu displeja
Plné nabitie batérie
Upozornenie
Pre úplné nabitie slabej alebo úplne vybitej batérie pripojte oximeter k sieťovej zásuvke.
Batériu nabíjajte najmenej osem hodín pri vypnutom oximetri alebo dvanásť hodín pri
zapnutom oximetri. Ak po úplnom nabití svietia na indikátore menej ako štyri čiarky, batériu
vymeňte za novú. Batériu nabite najmenej raz za tri mesiace úplným cyklom, ak je to prvé
nabíjanie po viacerých týždňoch.

1. Oximeter pripojte k elektrickej sieti. Oximeter sa nezapne bez pripojenia k
elektrickej sieti.
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2. Skontrolujte, či je oximeter vypnutý a svieti indikátor napájania/nabíjania batérie.
Pri napájaní z elektrickej siete je ukazovateľ stavu batérie prázdny. Počas nabíjania
batérie je oximeter napájaný z elektrickej siete. Keď je oximeter úplne nabitý, na
indikátore svietia všetky štyri čiarky.
3. Pokým sa batéria úplne nenabije, bude zobrazená správa „UNIT WILL SHUT DOWN
IF AC POWER IS LOST“ (PRI ODPOJENÍ PRÍVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE SA
ZARIADENIE VYPNE). Dvakrát stlačte tlačidlo ALARM SILENCE (stíšenie alarmu),
aby ste odstránili túto správu z obrazovky predtým, ako oximeter použijete na
monitorovanie pacienta. Oximeter je teraz v prevádzke.
Upozornenie
Ak sa rozoznie alarm slabej batérie, pripojte oximeter k elektrickej sieti a potom vymažte
alarm stlačením tlačidla ALARM SILENCE (stíšenie alarmu). Ak je oximeter napájaný z
elektrickej siete s vybitou batériou a prívod elektrickej energie sa náhle stratí, oximeter sa
okamžite vypne.

Keď sú všetky nasledujúce podmienky prítomné po dobu 15 minút, pulzný oximeter
N-600x sa automaticky vypne.
• Oximeter je napájaný prostredníctvom batérie.
• Nestlačili ste žiadny tlačidlo.
• Nebol zaznamenaný žiadny pulz. Ak pacient nie je pripojený k pulznému oximetrickému
snímaču OxiMax™ alebo je snímač odpojený od oximetra, oximeter nedokáže
zaznamenávať údaje.

• Neexistujú žiadne alarmy okrem alarmu slabej batérie alebo alarmu neodstrániteľnej
chyby.
Poznámka:
Kedykoľvek je oximeter pripojený k elektrickej sieti, batéria sa nabíja. Spoločnosť Nellcor
odporúča, aby ste oximeter nechali pripojený k elektrickej sieti aj v prípade, že ho
nepoužívate. Zabezpečíte tak plne nabitú batériu v prípade náhlej potreby oximetra.

Pripojenie pulzného oximetrického snímača OxiMax™
VÝSTRAHA
Používajte len pulzné oxymetrické snímače OxiMax schválené spoločnosťou Nellcor
a pulzné oxymetrické káble pri pripájaní ku konektoru snímača OxiMax. Pripojenie
akéhokoľvek iného kábla alebo snímača ovplyvní presnosť údajov snímača, čo môže
viesť k nesprávnym výsledkom.

Spodná časť obrazovky oximetra zobrazuje typ pulzného oximetrického snímača
OxiMax po pripojení pulzného oximetrického snímača OxiMax k oximetru alebo
po dokončení operácie POST oximetrom s pripojeným pulzným oximetrickým
snímačom OxiMax.
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Zníženie EMI (elektromagnetická interferencia)

Poznámka:
Fyziologické podmienky, medicínske postupy alebo externé zariadenia, ktoré môžu
spôsobovať interferenciu so schopnosťou oximetra zaznamenávať a zobrazovať merania
vrátane dysfunkčného hemoglobínu, arteriálnych farbív, nízkeho premývania, tmavého
pigmentu a externe aplikovaným farbivám, ako napr. lak na nechty, farbivo alebo
pigmentový krém.
Poznámka:
Emisie LED svetla snímača spadajú pod úroveň triedy 1, podľa IEC 60825-1:2001.

1. Pevne pripojte DOC-10 pulzný oximetrický kábel k portu snímača oximetra SpO2.
Obrázok 13. Konektor portu snímača na prednom paneli

2. Otvorte plastovú západku na druhej strane DOC-10 pulzného oximetrického kábla.
Obrázok 14. Vloženie kábla do plastovej západky na DOC-10 pulznom oximetrickom kábli

3. Spojte kábel a Nellcor OxiMax SpO2 snímač dokopy.
4. Zatlačte plastovú západku nadol cez konektory.
5. Keď oximeter zaznamená platný pulz, vstúpi do režimu monitorovania a zobrazí
údaje pacienta v reálnom čase.
6. Aplikujte snímač na pacienta. Prečítajte si Návod na použitie k snímaču.

Zníženie EMI (elektromagnetická interferencia)
Upozornenie
Toto zariadenie bolo testované a schválené s obmedzeniami pre medicínske zariadenia s
ohľadom na IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995, EN60601-1:1990 + A11: 1993 + A12:
1993 + A13: 1996, a Smernici pre medicínske zariadenia 93/42/EEC. Tieto obmedzenia sú
navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti škodlivej interferencii pri typickej
zdravotníckej inštalácii.
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Kvôli rozšíreniu vybavenia, ktoré prenáša rádiovú frekvenciu a iným zdrojom
elektrického šumu v lekárskom prostredí (napríklad elektrochirurgické zariadenia,
mobilné telefóny, mobilné dvojcestné rádiá, elektrické zariadenia a televízory s
vysokým rozlíšením) je možné, že vysoké úrovne takejto interferencie spôsobené
tesnou blízkosťou alebo silou zdroja, môžu spôsobiť poruchu funkcie pulzného
oximetra N-600x.
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x je určený na použitie v prostrediach, v ktorých môže
byť pulz rušený elektromagnetickou interferenciou. Počas takejto interferencie sa
merania môžu zdať nepríslušné alebo sa môže zdať, že oximeter nefunguje správne.
Poruchu môžete spozorovať kolísavými údajmi, zastavením prevádzky alebo iným
nesprávnym fungovaním. Ak sa vyskytnú takéto prípady, mali by ste preskúmať
miesto použitia, určiť zdroj tohto negatívneho pôsobenia a vykonať uvedené
opatrenia na jeho elimináciu.
1. Vybavenie v blízkosti vypnite a zapnite, aby ste izolovali rušivé vybavenie.
2. Zmeňte orientáciu alebo polohu interferujúceho zariadenia.
3. Zväčšite priestor medzi interferujúcim vybavením a oximetrom.
Oximeter generuje, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je
nainštalované a nepoužíva sa podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivú interferenciu
na iné zariadenia v blízkom okolí.
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4 Prevádzka oximetra
Prehľad
VÝSTRAHA
Internú batériu likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami a nariadeniami.

Táto časť popisuje metódy prezerania a zbierania kyslíkových saturačných údajov
pacienta pomocou Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™. Popisuje navigáciu v ponuke,
vypnutie/zapnutie a možnosti zobrazenia, rozsahy parametrov, príslušenstvo
pulzných oximetrických snímačov OxiMax™ a konfiguráciu predvolených nastavení
vhodných pre špecifické prostredie zdravotnej starostlivosti.
Naplánujte si pravidelnú údržbu a bezpečnostné kontroly s kvalifikovaným
technikom každých 24 mesiacov. V prípade mechanického alebo funkčného
poškodenia kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti Nellcor na tel. č.
1.800.635.5267 alebo vášho lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor.

Monitorovanie energie oximetra
Ukazovateľ stavu batérie
Vždy, keď oximeter nie je pripojený k elektrickej sieti, je napájaný z internej batérie.
Indikátor stavu batérie zobrazuje zostávajúci stav nabitia batérie. Keď chcete získať
viac informácií, pozrite si Pripojenie k zdroju napájania, stránka 28 a Použitie napájania
z batérie, stránka 29.
Upozornenie
Ak je batéria úplne vybitá a preruší sa prívod elektrickej energie, oximeter sa vypne.
Tabuľka 5. Úrovne ukazovateľa stavu batérie
Úroveň

Popis
Indikuje 89-100 % (približne 6-7 hodín) zostávajúcej
kapacity batérie.
Indikuje 64-88 % (približne 4,5-6 hodín) zostávajúcej
kapacity batérie.
Indikuje 39-63 % (približne 2,5-4,5 hodín) zostávajúcej
kapacity batérie.
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Tabuľka 5. Úrovne ukazovateľa stavu batérie
Úroveň

Popis
Indikuje 14-38 % (približne 1-2,5 hodín) zostávajúcej
kapacity batérie.
Indikuje 1-13 % (menej ako 1 hodinu) zostávajúcej
kapacity batérie.

Poznámka:
Úrovne v Tabuľka 5 sa vzťahujú na novú batériu. Po určitom čase používania a dobíjania,
môže batéria poskytovať už len 75 % kapacity novej batérie. Napríklad batéria, ktorá má dva
roky, môže poskytovať len 75 % (3 čiarky) kapacity novej batérie.

Indikátor slabej batérie
Upozornenie
Nechajte kvalifikovaného servisného technika vymeniť batériu každých 24 mesiacov.
Olovená, kyselinová batéria je recyklovateľná. Batériu nelikvidujte jej umiestnením do
bežného odpadu. Batériu likvidujte podľa miestnych nariadení alebo kontaktujte oddelenie
technických služieb spoločnosti Nellcor, aby sa postaralo o likvidáciu.
Upozornenie
Predvolené nastavenia pulzného oximetra sa vrátia na predvolené nastavenia z výroby po
úplnom vybití batérie alebo jej výmene. Nechajte kvalifikovaného servisného technika
vykonať reset oximetra tak, aby sa nastavenia zhodovali s inštitučnými predvolenými
nastaveniami, pri dodržaní pokynov v N-600x servisnej príručke.
Poznámka:
Ak spínač voliča napätia na zadnom paneli oximetra nesúhlasí s vašim zdrojom napätia,
oximeter môže byť napájaný z batérie aj v prípade, že je pripojený k elektrickej sieti, čo môže
prípadne spôsobiť spustenie alarmu nízkej priority a rozsvietiť indikátor slabej batérie. Uistite
sa, že nastavenie spínača sa zhoduje s napätím elektrickej siete.

Indikátor slabej batérie svieti a alarm nízkej priority začne znieť, keď pri existujúcom
nabití batérie zostáva približne 15 minút monitorovacieho času.
Pozrite si Tabuľka 5 pre popis slabého a kritického stavu nabitia batérie. Keď kapacita
batérie dosiahne kriticky nízky stav, indikátor slabej batérie začne blikať a približne
desať sekúnd pred vypnutím oximetra zaznie alarm vysokej priority.
Zrušte zvukový alarm slabej batérie stlačením tlačidla ALARM SILENCE (STÍŠENIE
ALARMU). Indikátor slabej batérie a správa na obrazovke budú naďalej zobrazené.
Zvukový alarm stíšte pripojením oximetra k elektrickej sieti. Indikátor slabej batérie
zostane svietiť dovtedy, pokým bude mať batéria slabé napätie.
Ak sa počas slabej batérie vypne podsvietenie oximetra, podsvietenie nebude
možné zapnúť, pokým sa oximeter nepripojí k elektrickej sieti.
Poznámka:
Keďže batéria sa postupom času opotrebováva, interval medzi spustením alarmu slabej
batérie a vypnutím oximetra sa môže skrátiť.

34

Návod na obsluhu

Napájanie oximetra

Napájanie oximetra
Predpoklady napájania
Upozornenie
Ak indikátor alebo prvok displeja nesvietia po zapnutí oximetra, pulzný oximeter
nepoužívajte. Namiesto toho kontaktujte kvalifikovaný servisný personál, vášho lokálneho
zástupcu spoločnosti Nellcor, alebo oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor.
Upozornenie
Počas procesu POST (okamžite po zapnutí), skontrolujte zapnutie všetkých indikátorov,
zapnutie všetkých segmentov displeja a aktiváciu reproduktora pulzného oximetra
sekvenciou troch vzostupných tónov. Po dokončení procesu POST overte, či zaznie jeden
jednosekundový tón.

Pred použitím oximetra v klinickom nastavení skontrolujte, či je oximeter bezpečný
a správne pracuje. Správnu funkčnosť skontrolujte pri každom zapnutí nasledujúcim
postupom.

Samočinný test pri spustení (POST)
Pri zapnutí vykoná Pulzný oxymeter OxiMax N-600x samočinný test (POST), ktorý
otestuje obvody oximetra a jeho funkcie, potom sa objaví predvolené zobrazenie.
S pripojeným káblom snímača a pulzným oximetrickým snímačom OxiMax je
zariadenie pripravené na registráciu a zaznamenávanie trendových údajov pacienta.
Poznámka:
Fyziologické podmienky, medicínske postupy alebo externé činidlá, ako napr. dysfunkčný
hemoglobín, arteriálne farbivá, nízke premývanie, tmavý pigment a externe aplikované
farbivá, ako napr. lak na nechty, farbivo alebo pigmentový krém, môžu spôsobovať
interferenciu so schopnosťou oximetra zaznamenávať a zobrazovať merania.

Zapnutie oximetra
VÝSTRAHA
Ak nebudete počuť tón potvrdenia samočinného testu (POST), oximeter nepoužívajte.
Namiesto toho kontaktujte technický servis spoločnosti Nellcor alebo vášho lokálneho
zástupcu spoločnosti Nellcor.
VÝSTRAHA
Zaistite, aby nebol reproduktor nijakým spôsobom obmedzený. Ak to nezaistíte, môže
to spôsobiť situáciu, že nebudete počuť zvukový alarm.
Poznámka:
Okrem overenia potvrdenia vykonania fázy POST, slúži tón overenia fázy POST ako zvukové
potvrdenie, že reproduktor správne funguje. Ak reproduktor nefunguje, nebudete počuť
výstražný tón alarmu.

1. Oximeter zapnite stlačením tlačidla ON/STANDBY (ZAP./POHOT.).
2. Skontrolujte, či sa všetky indikátory na prednom paneli zapli na približne dve sekundy.
3. Sledujte LCD obrazovku pre zobrazenie fázy POST, ktoré trvá približne päť sekúnd.
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4. Počúvajte tri vzostupné tóny a potom jednosekundové pípnutie, ktoré indikujú
správnu funkciu reproduktora a úspešné vykonanie samočinného testu pri zapnutí.
Obrázok 15. Obrazovka fázy POST verzie firmvéru 2.0.1.2

Poznámka:
Vyššie uvedená verzia firmvéru je len príkladom. Skontrolujte aktuálne nainštalovanú verziu
firmvéru oximetra a zapíšte si ju predtým, ako budete kontaktovať technickú asistenčnú
službu. Číslo verzie firmvéru majte vždy k dispozícii pri kontaktovaní oddelenia technických
služieb spoločnosti Nellcor alebo lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor.

Ak oximeter počas procesu POST zaznamená internú chybu, ozve sa tón chyby a
oximeter zobrazí kód chyby (EEE) a príslušné číslo. Pozri Riešenie problémov,
stránka 109.
Obrázok 16. Obrazovka chyby, zlyhanie batérie

Poznámka:
Fyziologické podmienky, medicínske postupy alebo externé zariadenia, ktoré môžu
spôsobovať interferenciu so schopnosťou monitora zaznamenávať a zobrazovať merania
vrátane dysfunkčného hemoglobínu, arteriálnych farbív, nízkeho premývania, tmavého
pigmentu a externe aplikovaným farbivám, ako napr. lak na nechty, farbivo alebo
pigmentový krém.

Automatické vypnutie
Automatické vypnutie
Keď sú všetky nasledujúce podmienky prítomné po dobu 15 minút, Pulzný oxymeter
OxiMax N-600x sa automaticky vypne.
• Oximeter je napájaný prostredníctvom batérie.
• Nestlačili ste žiadne tlačidlo.
• Nezaznamenal sa žiadny pulz (napríklad, keď pacient nie je pripojená k pulznému
oximetrickému snímaču OxiMax alebo je pulzný oximetrický snímač odpojený od oximetra).

• Neexistujú žiadne alarmy (okrem alarmu slabej batérie alebo alarmu neodstrániteľnej chyby).
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Vypnutie
Pre vypnutie oximetra podržte stlačené tlačidlo ON/STANDBY (ZAP./POHOT.), pokým
displej nestmavne a nevypne sa.

Používanie pulzných oximetrických snímačov OxiMax™
Viac informácií o výbere správneho pulzného oximetrického snímača pre
špecifického pacienta a situáciu si pozrite v Výber pulzného oxymetrického snímača
OxiMax™, stránka 97. Zvážte všetky dostupné možnosti. Ak máte stále pochybnosti,
kontaktujte oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor na tel. č.
1.800.635.5267 alebo vášho lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor.

Detekcia snímača
VÝSTRAHA
Na predĺženie pulzného oximetrického kábla DOC-10 nepoužívajte žiadne iné káble.
Predĺženie kábla DOC-10 zníži kvalitu signálu a môže viesť k nepresným meraniam.
VÝSTRAHA
So zariadením Pulzný oxymeter OxiMax N-600x používajte len pulzný oximetrický
kábel Nellcor DOC-10. Použitie iného pulzného oximetrického kábla bude mať
nepriaznivý vplyv na výkon. K portu snímača SpO2 nepripájajte žiadny kábel, ktorý
je určený na použitie s počítačom.
VÝSTRAHA
Používajte len pulzné oximetrické snímače OxiMax schválené spoločnosťou Nellcor a
pulzné oximetrické káble pri pripájaní ku konektoru snímača. Pripojenie akéhokoľvek
iného kábla alebo snímača ovplyvní presnosť údajov snímača, čo môže viesť k
nesprávnym výsledkom.

Keď je pulzný oximetrický snímač OxiMax pripojený k oximetru, správa „SENSOR
TYPE: xxxx“ (TYP SNÍMAČA: xxxx) sa zobrazí na štyri až šesť sekúnd na spodnej strane
displeja oximetra. Správa identifikuje typ (model) pulzného oximetrického snímača
pripojeného k oximetru. Typ sa používa na určenie akčných správ vo funkcii správ
snímača. Pre údaje obsiahnuté v pulznom oximetrickom snímači správa identifikuje
typ údajov snímača. Pre prázdny pulzný oximetrický snímač správa identifikuje
aktuálne nastavenie oximetra použité na zápis údajov do snímača. Nastavenia sú
SpO2 a SpO2+BPM.
Obrázok 17. Zobrazenie správy typu snímača
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Poznámka:
Typ zaznamenaných údajov je zobrazená len vtedy, keď sa údaje nachádzajú v pulznom
oximetrickom snímači OxiMax.

Oximeter zobrazuje nuly v %SpO2 a frekvenciu impulzov, pokým vyhľadáva platný
pulz. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu umožnite oximetru vyhľadať a uzamknúť
pulz na približne päť až desať sekúnd.
Keď sa zaznamená platný impulz, oximeter vstúpi do režimu monitorovania a
zobrazuje parametre pacienta jedným z dostupných zobrazení: formát všeobecnej
starostlivosti (predvolené zobrazenie z výroby), krivka, lišta blip alebo zobrazenie
skutočného trendu. Ikona SatSeconds sa pri aktivovaní objaví na každej obrazovke.
Ak je aktivovaná funkcia SPD, na každom zobrazení sa objavia ikony SatSeconds a
SPD. Pozri Možnosti zobrazenia displeja oximetra, stránka 24.
Pohyb lišty blip, pletyzmografickej krivky alebo ikony blikajúceho srdca indikuje
zobrazenie skutočných údajov. Pulzné pípnutie je zvukový indikátor skutočných
údajov pacienta.
Upozornenie
Ak pulzné pípnutie nezaznie pri každom impulze, hlasitosť pulzného pípnutia je nastavená
na nulu, reproduktor má poruchu alebo je poškodený signál.

Pri prvej aplikácii pulzného oximetrického snímača OxiMax na pacienta môže
oximeter stratiť signál impulzov. Ak sa stratí signál impulzov, zaznie alarm a na
obrazovke oximetra sa zobrazí správa o slabom signále. V tomto bode oximeter
zobrazí [--- / ---](tri pomlčky nad tromi pomlčkami) a päť sekúnd zostane v režime
vyhľadávania pulzu a až potom zobrazí obrazovku slabého signálu. Obrazovka
slabého signálu je súčasťou funkcie správ snímača.
Obrázok 18. Správa o slabom signále

Porucha detekcie snímača
Po úspešnom dokončení procesu POST oximeter vydá jednosekundový tón, ktorý
indikuje, že oximeter vykonal proces POST.
Ak by oximeter nedokázal rozpoznať pulzný oximetrický snímač OxiMax, oximeter
zobrazí pomlčky [- - -] a indikátor vyhľadávania pulzu nesvieti.

Ovládanie podsvietenia oximetra
Nastavte jas, kontrast a podsvietenie obrazovky oximetra pre každú individuálnu
situáciu.
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Vypnutie podsvietenia oximetra
1. Stlačte pomocné tlačidlo LIGHT (SVETLO).
2. Potom stlačte OFF (VYP.).
Poznámka:
Každá z nasledujúcich podmienok zapne podsvietenie:

•
•
•
•

Stlačenie akéhokoľvek pomocného tlačidla
Stlačenie a podržanie tlačidla HELP/CONTRAST (POMOC/KONTRAST)
Stlačenie tlačidla ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU)
Každý alarm

Nastavenie jasu podsvietenia
1. Keď je oximeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte pomocné tlačidlo
LIGHT (SVETLO).
2. Stlačte tlačidlo ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ
NADOL) pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra,
pokým nedosiahnete želaný jas podsvietenia.
Nastavenie kontrastu obrazovky oximetra
1. Keď je oximeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte a podržte tlačidlo
HELP/CONTRAST (POMOC/KONTRAST) na približne dve sekundy, potom stlačte
tlačidlo (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ NADOL) pod
tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra, pokým
nedosiahnete želaný kontrast.
2. Stlačte tlačidlo HELP/CONTRAST (POMOC/KONTRAST), aby ste sa vrátili do
normálneho monitorovacieho režimu.

Správa displeja zobrazenia
Vyberte si preferovanú metódu prezerania skutočných údajov. Pozrite si Možnosti
zobrazenia displeja oximetra, stránka 24 pre podrobnosti. Voľby zotrvajú nastavené
až do vypnutia alebo manuálneho nastavenia iného zobrazenia.

Použitie zobrazenia formátu všeobecnej starostlivosti (GCF)
Prehľad zobrazenia formátu všeobecnej starostlivosti (GCF)
Toto je predvolené zobrazenie z výroby. Zobrazenie GCF displeja použite pre
zobrazenie veľkých, ľahko čitateľných monitorovacích informácií. GCF displej
obsahuje pulznú lištu amplitúdy blip, aktuálne namerané %SpO2 a frekvenciu
impulzu a aktuálne vrchné a spodné hranice SpO2 a frekvencie impulzov. Obsahuje
tiež ukazovateľ stavu batérie v prípade napájania z batérie. Ak je aktivované, sú
zobrazené ikony SatSeconds a SPD.
• SatSeconds funkcia—Pre mierne alebo veľmi krátke SpO2 prekročenia hranice, použite funkciu
SatSeconds na zredukovanie počtu alarmov. Keď je aktivovaná funkcia SatSeconds, kruhová ikona
SatSeconds sa vypĺňa v smere chodu hodinových ručičiek, keď systém správy alarmu SatSeconds
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zaznamenáva údaje SpO2 mimo nastavených hraníc. Ikona SatSeconds sa vyprázdňuje v
protismere chodu hodinových ručičiek, keď sú údaje SpO2 v rámci ohraničeného intervalu. Keď
sa ikona celá vyplní, zaznie alarm strednej priority. Pre viac informácií o používaní tejto funkcie
si pozrite Použitie funkcie správy alarmu SatSeconds™, stránka 65.

• SPD funkcia—Funkciu Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) použite na detekciu vzorov desaturácie
v trende SpO2 u dospelých. S aktivovanou funkciou SPD obsahuje zobrazenie displeja kruhovú
ikonu SatSeconds a trojuholníkovú ikonu SPD a ich nastavenia. Hodnota citlivosti alarmu SPD
sa objaví priamo pod ikonou SPD. Keď je aktivovaná funkcia SPD, ikona trojuholníka sa vypĺňa
odspodu nahor tak, ako sa vyvíjajú vzory desaturácie. Ikona trojuholníka sa vyprázdňuje zhora
nadol tak, ako sa vzory rozptyľujú. Ak sa ikona SPD celá vyplní, indikuje to prekročenie prahovej
hodnoty a spustí sa alarm SPD. Oximeter spustí alarm SPD skôr, ak je citlivosť alarmu SPD
nastavená na predvolenú hodnotu jedna (1). Menej citlivé nastavenie bude mať za následok
menšiu frekvenciu alarmov. Viditeľné vtedy, keď je aktivovaná funkcia SPD a zapnutá funkcia SPD.
Pre viac informácií o aktivácii kontaktujte oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor na tel.
č. 1.800.635.5267 alebo vášho lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor. Pre viac informácií o
používaní tejto funkcie si pozrite Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert, stránka 61.

Keď oximeter nie je pripojený k elektrickej sieti, je napájaný z internej batérie. Pri použití
internej batérie sa ukazovateľ stavu batérie objaví v ľavom hornom rohu displeja.
Výber GCF displeja
1. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
3. Stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ).
4. Stlačte pomocné tlačidlo GCF.
Obrázok 19. Zobrazenie displeja formátu všeobecnej starostlivosti

Použitie zobrazenia Pleth
Prehľad zobrazenia Pleth
Toto zobrazenie displeja použite pre vizuálne informácie monitorovania vo forme krivky.
Pletyzmografické (pleth) zobrazenie obsahuje „stieraciu lištu“ pletyzmografickej krivky,
lištu ponuky a aktuálne namerané SpO2 a frekvenciu impulzov, nastavenia vrchnej a
spodnej hranice. Obsahuje tiež ukazovateľ stavu batérie v prípade napájania z batérie.
Pletyzmografické krivky s vrcholovými amplitúdami menšími ako amplitúda desiatich
impulzov (PAU) sú spojené do jednej. Popis pletyzmografickej krivky si pozrite v Princíp
činnosti, stránka 127. Ak je aktivované, sú zobrazené ikony SatSeconds a SPD.
• SatSeconds funkcia—Pre mierne alebo veľmi krátke SpO2 prekročenia hranice, použite
funkciu SatSeconds na zredukovanie počtu alarmov. Keď je aktivovaná funkcia
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SatSeconds, kruhová ikona SatSeconds sa vypĺňa v smere chodu hodinových ručičiek,
keď systém správy alarmu SatSeconds zaznamenáva údaje SpO2 mimo nastavených
hraníc. Ikona SatSeconds sa vyprázdňuje v protismere chodu hodinových ručičiek, keď
sú údaje SpO2 v rámci ohraničeného intervalu. Keď sa ikona celá vyplní, zaznie alarm
strednej priority. Pre viac informácií o používaní tejto funkcie si pozrite Použitie funkcie
správy alarmu SatSeconds™, stránka 65.

• SPD funkcia—Funkciu Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) použite na detekciu vzorov
desaturácie v trende SpO2 u dospelých. S aktivovanou funkciou SPD obsahuje zobrazenie
displeja kruhovú ikonu SatSeconds a trojuholníkovú ikonu SPD a ich nastavenia. Hodnota
citlivosti alarmu SPD sa objaví priamo pod ikonou SPD. Keď je aktivovaná funkcia SPD,
ikona trojuholníka sa vypĺňa odspodu nahor tak, ako sa vyvíjajú vzory desaturácie. Ikona
trojuholníka sa vyprázdňuje zhora nadol tak, ako sa vzory rozptyľujú. Ak sa ikona SPD celá
vyplní, indikuje to prekročenie prahovej hodnoty a spustí sa alarm SPD. Oximeter spustí
alarm SPD skôr, ak je citlivosť alarmu SPD nastavená na predvolenú hodnotu jedna (1).
Menej citlivé nastavenie bude mať za následok menšiu frekvenciu alarmov. Viditeľné
vtedy, keď je aktivovaná funkcia SPD a zapnutá funkcia SPD. Pre viac informácií o aktivácii
kontaktujte oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor na tel. č. 1.800.635.5267
alebo vášho lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor. Pre viac informácií o používaní tejto
funkcie si pozrite Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert, stránka 61.

Keď oximeter nie je pripojený k elektrickej sieti, je napájaný z internej batérie. Pri použití
internej batérie sa ukazovateľ stavu batérie objaví v ľavom hornom rohu displeja.
Výber displeja Pleth
1. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
3. Stlačte pomocné tlačidlo PLETH.
Obrázok 20. Zobrazenie displeja Pleth

Použitie zobrazenia Blip
Prehľad zobrazenia Blip
Toto zobrazenie displeja použite pre vizuálne informácie monitorovania vo forme
lišty blip. Blip displej obsahuje pulznú lištu amplitúdy blip, aktuálne namerané
SpO2 a frekvenciu impulzu a aktuálne vrchné a spodné hranice SpO2 a frekvencie
impulzov. Obsahuje tiež ukazovateľ stavu batérie v prípade napájania z batérie.
Ak je aktivované, sú zobrazené ikony SatSeconds a SPD.
• SatSeconds funkcia—Pre mierne alebo veľmi krátke SpO2 prekročenia hranice, použite
funkciu SatSeconds na zredukovanie počtu alarmov. Keď je aktivovaná funkcia
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SatSeconds, kruhová ikona SatSeconds sa vypĺňa v smere chodu hodinových ručičiek,
keď systém správy alarmu SatSeconds zaznamenáva údaje SpO2 mimo nastavených
hraníc. Ikona SatSeconds sa vyprázdňuje v protismere chodu hodinových ručičiek, keď
sú údaje SpO2 v rámci ohraničeného intervalu. Keď sa ikona celá vyplní, zaznie alarm
strednej priority. Pre viac informácií o používaní tejto funkcie si pozrite Použitie funkcie
správy alarmu SatSeconds™, stránka 65.

• SPD funkcia—Funkciu Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) použite na detekciu vzorov
desaturácie v trende SpO2 u dospelých. S aktivovanou funkciou SPD obsahuje zobrazenie
displeja kruhovú ikonu SatSeconds a trojuholníkovú ikonu SPD a ich nastavenia. Hodnota
citlivosti alarmu SPD sa objaví priamo pod ikonou SPD. Keď je aktivovaná funkcia SPD,
ikona trojuholníka sa vypĺňa odspodu nahor tak, ako sa vyvíjajú vzory desaturácie. Ikona
trojuholníka sa vyprázdňuje zhora nadol tak, ako sa vzory rozptyľujú. Ak sa ikona SPD celá
vyplní, indikuje to prekročenie prahovej hodnoty a spustí sa alarm SPD. Oximeter spustí
alarm SPD skôr, ak je citlivosť alarmu SPD nastavená na predvolenú hodnotu jedna (1).
Menej citlivé nastavenie bude mať za následok menšiu frekvenciu alarmov. Viditeľné
vtedy, keď je aktivovaná funkcia SPD a zapnutá funkcia SPD. Pre viac informácií o aktivácii
kontaktujte oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor na tel. č. 1.800.635.5267
alebo vášho lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor. Pre viac informácií o používaní tejto
funkcie si pozrite Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert, stránka 61.

Keď oximeter nie je pripojený k elektrickej sieti, je napájaný z internej batérie. Pri použití
internej batérie sa ukazovateľ stavu batérie objaví v ľavom hornom rohu displeja.
Výber zobrazenia Blip
1. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
3. Stlačte pomocné tlačidlo BLIP.
Obrázok 21. Zobrazenie displeja Blip

Použitie zobrazenia skutočného trendu
Prehľad zobrazenia skutočného trendu
Toto zobrazenie použite vizuálne informácie monitorovania vzťahujúce sa na
skutočné trendy. Mapy trendových údajov sa automaticky aktualizujú, keď oximeter
vypočítava každý nový trendový bod, kde je interval medzi výpočtami založený na
zvolenej časovej mierke zobrazenia. Zobrazenie skutočného trendu obsahuje SpO2
a/alebo údajové mapy trendov frekvencie impulzov, aktuálne namerané SpO2 a
frekvencie impulzov. Obsahuje tiež ukazovateľ stavu batérie v prípade napájania z
batérie. Vždy, keď oximeter zaznamená impulz, ikona srdca zabliká. Ak je aktivované,
sú zobrazené ikony SatSeconds a SPD.
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• SatSeconds funkcia—Pre mierne alebo veľmi krátke SpO2 prekročenia hranice, použite
funkciu SatSeconds na zredukovanie počtu alarmov. Keď je aktivovaná funkcia
SatSeconds, kruhová ikona SatSeconds sa vypĺňa v smere chodu hodinových ručičiek,
keď systém správy alarmu SatSeconds zaznamenáva údaje SpO2 mimo nastavených
hraníc. Ikona SatSeconds sa vyprázdňuje v protismere chodu hodinových ručičiek, keď
sú údaje SpO2 v rámci ohraničeného intervalu. Keď sa ikona celá vyplní, zaznie alarm
strednej priority. Pre viac informácií o používaní tejto funkcie si pozrite Použitie funkcie
správy alarmu SatSeconds™, stránka 65.

• SPD funkcia—Na určenie zákonitostí trendov SpO2 saturácie u dospelých použite
funkciu výstrahy OxiMax SPD™ (SPD). S aktivovanou funkciou SPD obsahuje zobrazenie
displeja kruhovú ikonu SatSeconds a trojuholníkovú ikonu SPD a ich nastavenia. Hodnota
citlivosti alarmu SPD sa objaví priamo pod ikonou SPD. Keď je aktivovaná funkcia SPD,
ikona trojuholníka sa vypĺňa odspodu nahor tak, ako sa vyvíjajú vzory desaturácie. Ikona
trojuholníka sa vyprázdňuje zhora nadol tak, ako sa vzory rozptyľujú. Ak sa ikona SPD celá
vyplní, indikuje to prekročenie prahovej hodnoty a spustí sa alarm SPD. Oximeter spustí
alarm SPD skôr, ak je citlivosť alarmu SPD nastavená na predvolenú hodnotu jedna (1).
Menej citlivé nastavenie bude mať za následok menšiu frekvenciu alarmov. Viditeľné
vtedy, keď je aktivovaná funkcia SPD a zapnutá funkcia SPD. Pre viac informácií o aktivácii
kontaktujte oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor na tel. č. 1.800.635.5267
alebo vášho lokálneho zástupcu spoločnosti Nellcor. Pre viac informácií o používaní tejto
funkcie si pozrite Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert, stránka 61.

Keď oximeter nie je pripojený k elektrickej sieti, je napájaný z internej batérie. Pri použití
internej batérie sa ukazovateľ stavu batérie objaví v ľavom hornom rohu displeja.
Výber zobrazenia skutočného trendu
1. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
3. Stlačte pomocné tlačidlo TREND. Zobrazí sa displej skutočného trendu.
Obrázok 22. Zobrazenie skutočného trendu

Nastavenie zobrazenia trendových údajov
1. Stlačte softvérový kláves SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte pomocné tlačidlo VIEW (ZOBRAZENIE).
3. Stlačte softvérový kláves TREND.
4. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
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5. Stlačte niektoré z pomocných tlačidiel trendu (DUAL (DUÁLNY), SpO2, alebo
PULSE (PULZNÝ)).
a. Možnosť DUAL (DUÁLNY)—Zobrazuje %SpO2 a BPM trendy súčasne na rozdelenej
obrazovke.
Obrázok 23. Rozdelená obrazovka duálnych trendových údajov, 2 hodiny

b. SpO2 možnosť—Zobrazuje len %SpO2 trendové údaje.
Obrázok 24. SpO2 Trendové údaje, 30 minút

c. Možnosť PULSE (PULZNÝ)—Zobrazuje len pulzné trendové údaje.
Obrázok 25. Pulzné trendové údaje, 30 minút

Nastavenie zobrazenia mierky času trendu
1. Stlačte softvérový kláves SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte pomocné tlačidlo VIEW (ZOBRAZENIE).
3. Stlačte softvérový kláves TREND.
4. Stlačte softvérový kláves ZOOM (ZVÄČŠENIE).
5. Stlačte pomocné tlačidlo TIME (ČAS), čím budete meniť mierku času medzi
nasledujúcimi hodnotami: 48 hodín, 36 hodín, 24 hodín, 12 hodín, 8 hodín,
4 hodiny, 2 hodiny, 1 hodiny, 30 minút a 15 minút.
Nastavenie zobrazenia mierky amplitúdy trendu
1. Stlačte softvérový kláves SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte pomocné tlačidlo VIEW (ZOBRAZENIE).
3. Stlačte softvérový kláves TREND.
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4. Stlačte softvérový kláves ZOOM (ZVÄČŠENIE).
5. Stlačte pomocné tlačidlo SCALE (MIERKA), čím zmeníte mierku zobrazenia
amplitúdy trendu na ±5 bodov, ±10 bodov, ±15 bodov, ±20 bodov, ±25 bodov,
±30 bodov, ±35 bodov, ±40 bodov a ±50 bodov nad a pod najnovší, najpresnejší
bod trendových údajov.
Poznámka:
Mierku amplitúdy trendu môžete nastaviť na AUTO (AUTOMATICKY) stlačením tlačidla AUTO
(AUTOMATICKY). Maximálny bod trendových údajov je zaokrúhlený na najbližší násobok
desiatich, zobrazený na vrchu zobrazenia grafu. Minimálny bod trendových údajov je
zaokrúhlený na nasledujúci násobok desiatich. Desať sa potom odčíta od zaokrúhleného
čísla. Táto hodnota sa nachádza v spodnej časti grafu trendu.

Nastavenie hlasitosti zvukových tónov
Nastavenie hlasitosti pulzného pípnutia
Pulzné pípnutie emituje svoj tón pri každej skutočnej udalosti na základe údajov
snímača.
Nastavenie hlasitosti pulzného pípnutia.
1. S oximetrom v normálnom monitorovacom režime stlačte a podržte stlačené
tlačidlo ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE
ALARMU) na paneli oximetra, aby ste zvýšili hlasitosť pulzného pípnutia.
2. S oximetrom v normálnom monitorovacom režime stlačte a podržte stlačené
tlačidlo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ NADOL), aby ste znížili hlasitosť pulzného pípnutia.

Správa alarmov oximetra
Alarmy sa spustia, keď oximeter zaznamená stav, ktorý si vyžaduje zásah alebo
pozornosť používateľa. Hlasitosť alarmu umožňuje nastavenie hlasitosti tónov alarmu.
Nastavenie hlasitosti alarmu
1. S oximetrom v normálnom monitorovacom režime stlačte tlačidlo ALARM
SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), pokým sa na oximetri neobjaví úroveň hlasitosti
alarmu a nezaznie zvuk.
Obrázok 26. Obrazovka ovládania hlasitosti alarmu
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2. Pri nepretržitom stlačení tlačidla ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), stlačte a
podržte tlačidlo ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ
NADOL), aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť.
Poznámka:
Predvolená hlasitosť alarmu je sedem (7). Zvoľte príslušnú hodnotu pre danú situáciu.
Hlasitosť alarmu sa dá nastaviť najviac na úroveň (10) a najmenej na úroveň jeden (1).

Správa zvukových alarmov
Nastavenie trvania stíšenia alarmu
Displej trvania stíšenia alarmu vám umožňuje nastaviť dĺžku trvania stíšenia alarmu.
1. S oximetrom v normálnom monitorovacom režime stlačte tlačidlo ALARM
SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), pokým je zobrazené nastavenie dĺžky trvania
alarmu. Dostupné intervaly trvania stíšenia alarmu sú 30, 60, 90 a 120 sekúnd.
Obrázok 27. Obrazovka trvania stíšenia alarmu

2. Stlačte a podržte tlačidlo ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) a tlačidlo ADJUST
UP (NASTAVENIE NAHOR) pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na
paneli oximetra, aby ste zvýšili nastavenie dĺžky trvania stíšenia alarmu.
3. Stlačte a podržte tlačidlo ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) a tlačidlo ADJUST
DOWN (NASTAVENIE NADOL), aby ste znížili nastavenie dĺžky trvania stíšenia alarmu.
Poznámka:
Po uvoľnení tlačidiel ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ
NADOL) sa nastaví dĺžka trvania stíšenia alarmu.
Poznámka:
Predvolená dĺžka trvania stíšenia alarmu je 60 sekúnd. Zvoľte príslušnú hodnotu pre danú
situáciu. Dĺžka trvania stíšenia alarmu sa dá nastaviť najviac na 120 sekúnd a najmenej
na 30 sekúnd.

Vypnutie zvukových alarmov
VÝSTRAHA
Nevypínajte zvukové alarmy, ani neznižujte hlasitosť zvukových alarmov, ak by to
ohrozilo bezpečnosť pacienta.
VÝSTRAHA
Stlačením tlačidla ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) deaktivujete zvuk VŠETKÝCH
alarmov po dobu trvania zvoleného intervalu stíšenia alarmu.
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Poznámka:
Schopnosť vypnutia dĺžky trvania stíšenia alarmu môže zapnúť alebo vypnúť kvalifikovaný
servisný personál podľa popisu v N-600x servisnej príručke.

1. S oximetrom v normálnom monitorovacom režime stlačte tlačidlo ALARM
SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), pokým sa nezobrazí nastavenie dĺžky trvania alarmu.
2. Pri stlačenom tlačidle ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) stlačte a podržte
tlačidlo ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR), pokým sa nezobrazí OFF (VYP.). Uvoľnite
obe tlačidlá.
Poznámka:

Keď sú zvukové alarmy vypnuté, oranžová LED nad tlačidlom ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMU) svieti, čím indikuje vypnutý stav alarmov.
Voľba pohotovostného režimu
Za normálnych okolností použite pohotovostný režim v prípade pacienta, ktorý musí
dočasne opustiť oximeter.
Pohotovostný režim umožňuje oximetru zachovať nastavenia aktívnych hraničných
hodnôt alarmu, keď ošetrovateľ dočasne odoberie snímač z pacienta.
1. Skontrolujte, či sú hranice alarmu nakonfigurované pre monitorovaného
pacienta.
2. Odpojte snímač od oximetra.
3. Stlačte tlačidlo ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), aby ste stíšili zvukové alarmy.
4. Stlačte tlačidlo ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU), aby ste deaktivovali správy
alarmu.
Obrázok 28. Pohotovostný režim

Oximeter sa teraz nachádza v pohotovostnom režime. Opätovne pripojte snímač k
oximetru a k pacientovi, aby ste sa vrátili späť k normálnemu monitorovaniu.
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Používanie ponúk pomocných tlačidiel oximetra
Možnosti navigačnej ponuky
Hierarchia
Hierarchia ponuky pomocných tlačidiel oximetra umožňuje používateľovi alebo
technikovi konfigurovať a obsluhovať oximeter, vybrané možností a sledovať údaje
trendu alebo udalosti.
Poznámka:
Oximeter zbiera trendové údaje pri každom vstupe alebo opätovnom vstupe do trendovej
ponuky. Pre obnovenie aktívnych trendových údajov opätovne vstúpte do trendovej ponuky
z hlavnej ponuky.

Možnosti podriadenej ponuky snímača sa líšia v závislosti od toho, aký typ údajov
udalosti alarmu pacienta je uložený v čipe snímača.
Bežné možnosti ponuky
1. Pomocné tlačidlo BACK (SPÄŤ)— Návrat na predchádzajúcu úroveň ponuky vez
opustenia celej oblasti zvolenej ponuky.
2. Pomocné tlačidlo NEXT (ĎALEJ)—Prechod na nasledujúcu obrazovku možností
danej ponuky.
3. Pomocné tlačidlo EXIT—Návrat do hlavnej ponuky alebo stlačte tlačidlo BACK
(SPÄŤ), pokým nedosiahnete možnosť ponuky EXIT (OPUSTIŤ).
Hlavná ponuka
Možnosti pomocných tlačidiel hlavnej ponuky poskytujú prístup k viacerým
podriadeným ponukám.
Obrázok 29. Možnosti hlavnej ponuky

1. PONUKA hraníc—Nastavte štandardné horné a spodné SpO2 hranice alebo
hranice frekvencie impulzov oximetra a nastavenia správy alarmu buď pre
dospelých alebo novorodencov.
2. PONUKA trendu—Zvoľte metódu prezerania trendu oximetra a údajov snímača.
Poznámka:
V prípade SatSeconds alebo udalosti SPD, oximeter pokračuje priamo do ponuky MONITR.
Vymažte všetky podmienky alarmu, aby ste vstúpili do ponuky TREND.
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3. PONUKA nastavenia—Toto pomocné tlačidlo použite na ovládanie možností
zobrazenia oximetra, nastavenie snímača, nastavenie hodín a možností
zobrazenia jazyka. Taktiež nakonfigurujte komunikačný port, funkciu zavolania
zdravotnej sestry a ovládanie analógového napätia.
4. PONUKA osvetlenia—Ponechajte zapnuté podsvietenie displeja, nastavte jas
alebo vyberte vypnutie podsvietenia displeja.
Ponuka LIMITS (HRANICE)
Obrázok 30. Možnosti ponuky Hranice pre novorodencov

1. SELECT (Zvoliť) pomocné tlačidlo—Toto pomocné tlačidlo použite vtedy, keď ste
zvolili obrazovku NEO (NOVORODENEC) alebo ADULT (DOSPELÝ) pomocou
príslušného pomocného tlačidla. Listujte každým nastavením hranice pomocným
tlačidlom SELECT (ZVOLIŤ), pokým nedosiahnete hodnotu hranice, ktorú chcete
zmeniť.
2. NEO (NOVORODENEC) pomocné tlačidlo—Toto pomocné tlačidlo použite pre
nastavenie hornej a spodnej hranice pre novorodencov. Listujte každým
nastavením hranice pomocným tlačidlom SELECT (ZVOLIŤ), pokým nedosiahnete
hodnotu hranice, ktorú chcete zmeniť. Hodnotu zmeňte stlačením tlačidla
ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ NADOL) pod
tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra, pokým
nedosiahnete želanú hodnotu. Nastavenie zostane nezmenené len do
opätovného vypnutia napájania. Desatinné čiarky vpravo od zobrazených hodnôt
indikujú, že tieto hranice boli modifikované od predvolených hodnôt pri zapnutí.
Pozri Zmena predvolených nastavení z výroby na strane 56.
a. Horné a spodné SpO2 hranice—Predvolená horná hranica u novorodencov je 95 %
a spodná hranica je 85 %. Alarm zaznie vždy, keď saturácia pacienta prekročí tieto
hranice alarmu.
b. SatSeconds Správa alarmu—Predvolená SatSeconds hodnota novorodenca je OFF
(VYP.). Referencia Použitie funkcie správy alarmu SatSeconds™, stránka 65.
c. Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) funkcia—Táto možnosť nie je dostupná pre
novorodencov. Referencia Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert, stránka 61.
d. Horné a spodné hranice frekvencie impulzov—Predvolená horná hranica u
novorodencov je 195 bpm a spodná hranica je 90 bpm. Alarm zaznie vždy, keď
frekvencia impulzov pacienta prekročí tieto hranice alarmu.
e. Správa oneskorenia alarmu frekvencie impulzov—Predvolene je oneskorenie
alarmu frekvencie impulzov u novorodencov vypnuté, ale môžete ho nastaviť na päť
(5) alebo desať (10) sekúnd. Pozri Používanie funkcie správy alarmu oneskorenia
frekvencie impulzov, stránka 64.
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3. ADULT (DOSPELÝ) pomocné tlačidlo—Toto pomocné tlačidlo použite pre
nastavenie hornej a spodnej hranice u dospelých a pediatrických pacientov.
Listujte každým nastavením hranice pomocným tlačidlom SELECT (ZVOLIŤ),
pokým nedosiahnete hodnotu hranice, ktorú chcete zmeniť. Hodnotu zmeňte
stlačením tlačidla ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN
(NASTAVIŤ NADOL) pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli
oximetra, pokým nedosiahnete želanú hodnotu. Nastavenie zostane nezmenené
len do opätovného vypnutia napájania. Desatinné čiarky vpravo od zobrazených
hodnôt indikujú, že tieto hranice boli modifikované od predvolených hodnôt pri
zapnutí. Pozri Zmena predvolených nastavení z výroby na strane 56.
a. Horné a spodné SpO2 hranice—Predvolená horná hranica u dospelých je 100 %
a spodná hranica je 85 %. Alarm zaznie vždy, keď saturácia pacienta prekročí tieto
hranice alarmu.
b. SatSeconds Správa alarmu—Predvolená SatSeconds hodnota u dospelých je 100
SatSeconds. Keď chcete získať viac informácií, pozrite si Použitie funkcie správy alarmu
SatSeconds™, stránka 65.
c. Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) funkcia—Funkcia SPD nie je určená na použitie
u pediatrických pacientov, ale len u dospelých pacientov. Predvolená citlivosť alarmu
SPD u dospelých je hodnota jedna (1) pre najcitlivejšie nastavenie vzorov saturácie.
Keď chcete získať viac informácií, pozrite si Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert,
stránka 61. Keď je aktivované SPD, funkcia SatSeconds sa automaticky aktivuje s
nastavením 100.
d. Horné a spodné hranice frekvencie impulzov—Predvolená horná hranica u
dospelých je 170 bpm a spodná hranica je 40 bpm. Alarm zaznie vždy, keď frekvencia
impulzov pacienta prekročí tieto hranice alarmu.
e. Správa oneskorenia alarmu frekvencie impulzov—Predvolene je oneskorenie
alarmu frekvencie impulzov u dospelých vypnuté, ale môžete ho nastaviť na päť (5)
alebo desať (10) sekúnd. Keď chcete získať viac informácií, pozrite si Používanie funkcie
správy alarmu oneskorenia frekvencie impulzov, stránka 64.

Ponuka TREND
Vyberte si zobrazenie typu trendových údajov výberom trendových údajov z
oximetra (MONITR) alebo trendových údajov z pulzného oximetrického snímača
(SENSOR) v ponuke Trend.
1. Ponuka MONITR—Izolujte trendové údaje okysličenia (SpO2) alebo impulzu
(PULSE) alebo ich zobrazte spolu (DUAL) na určitý časový interval. Vytvorte
parametre trendových údajov pre špecifické časové segmenty a nastavte
minimálne a maximálne trendové hodnoty.
a. Ponuka VIEW—Izolujte trendové údaje okysličenia (SpO2) alebo impulzu (PULSE)
alebo ich zobrazte spolu (DUAL). Výberom možnosti NEXT (ĎALEJ) vstúpte do
podriadených ponúk HIST a Amplitúda.
- DUAL (DUÁLNE) pomocné tlačidlo—Zobrazte trendové údaje okysličenia
(SpO2) a impulzu (PULSE) spolu na určitý časový interval.
- SpO2 pomocné tlačidlo—Izolujte trendové údaje okysličenia (SpO2) na určitý
časový interval.
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- PULSE (IMPULZ) pomocné tlačidlo—Izolujte trendové údaje impulzu (PULSE)
na určitý časový interval.
- HIST pomocné tlačidlo—Zvoľte si vymazanie alebo ponechanie histórie
aktuálnych trendových údajov. Pre vymazanie zvoľte položku YES (ÁNO). Pre
zachovanie zvoľte položku NO (NIE) a vráťte sa do ponuky HIST, prejdite späť
pomocou položky BACK alebo pomocou EXIT (OPUSTIŤ) zatvorte hlavnú
ponuku.
- AMP pomocné tlačidlo—Nastavte zobrazenie trendových údajov na
„Jednotky pulznej amplitúdy“ (PAU) pomocou ponuky AMP (amplitúda). Je to
nezávislá jednotka, ktorá meria vzdialenosť od vrcholu po najnižší bod pulznej
krivky. Trendové údaje nastavené na PAU dokážu registrovať amplitúdy až do
200 PAU.
b. Ponuka ZOOM (PRIBLÍŽENIE)—Vstúpte do možnosti TIME (ČAS), možnosti SCALE
(MIERKA), možnosti AUTO (AUTOMATICKY) a možnosti BACK (SPÄŤ), ak je zobrazenie
trendu nastavené na režim DUAL (DUÁLNY), SpO2 alebo PULSE (PULZNÝ).
Poznámka:
Ponuka ZOOM (PRIBLÍŽENIE) neumožní prístup k uvedeným možnostiam, ak je v režime AMP.
Možnosti SCALE (MIERKA) a AUTO (AUTOMATICKY) sa neobjavujú ako možnosti bez
prehľadu histórie trendových údajov.
- Pomocné tlačidlo TIME (ČAS)—Výber medzi hodinami, minútami a
sekundami pre zobrazenie špecifického časového intervalu trendových údajov.
Možnosťami listujte stlačením pomocného tlačidla TIME (ČAS). Možnosti sa
zobrazujú v nasledujúcom poradí: 48 h, 36 h, 24 h, 12 h, 8 h, 4 h, 2 h, 1 h, 30 m,
15 m, 40 s alebo 20 s.
- Pomocné tlačidlo SCALE (MIERKA)—Vyberte maximálne a minimálne
hodnoty pre graf trendu SpO2 alebo PULSE (PULZNÝ). Predvolené hodnoty
trendu SpO2 sú 10 až 100. Predvolené hodnoty trendu PULSE (PULZNÝ) sú 5 až
250. Možnosťami listujte stlačením pomocného tlačidla Select (Výber).
Možnosti sa zobrazujú v nasledujúcom poradí: zmeny ±5, ±10, ±15, ±20, ±25,
±30, ±35, ±40 a ±50 jednotiek.
- Pomocné tlačidlo AUTO (AUTOMATICKY)—Získajte maximálne a minimálne
zaokrúhlené hodnoty založené na všetkých trendových údajoch grafu.
- Pomocné tlačidlo DELETE (VYMAZAŤ)—Zvoľte si vymazanie alebo ponechanie
aktuálnych trendových údajov. Pre vymazanie zvoľte položku YES (ÁNO). Pre
zachovanie zvoľte položku NO (NIE) a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

2. Podriadená ponuka SENSOR (SNÍMAČ)—Ponuka SENSOR (SNÍMAČ) je
dostupná len pri použití adhezívneho pulzného oximetrického snímača OxiMax
pre jedného pacienta. Po pripojení adhezívneho pulzného oximetrického
snímača OxiMax bude spodný indikátor vľavo blikať 60 sekúnd.
a. Pomocné tlačidlo GRAPH (GRAF)—Zobrazuje udalosti v opačnom chronologickom
poradí zhora smerom k dolnej časti displeja. Pozrite si predchádzajúce alebo
nasledujúce grafy, ak sú dostupné. Pomocným tlačidlom BACK (SPÄŤ) sa vráťte do
ponuky SENSOR (SNÍMAČ).
b. Pomocné tlačidlo TABLE (TABUĽKA)—Zobrazí udalosti vo forme grafu. Zobrazte
predchádzajúce alebo nasledujúce tabuľky, ak sú dostupné. VYTLAČTE údaje tabuľky
alebo prejdite SPÄŤ do ponuky SENSOR (SNÍMAČ).
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Ponuka SETUP (NASTAVENIE)
Pomocou ponuky SETUP (NASTAVENIE) si vyberte preferovanú obrazovku displeja,
nastavte dočasné hranice a citlivosť, nastavte dátum a čas oximetra, vyberte si
preferovaný jazyk alebo si zvoľte komunikačný protokol, funkciu zavolania
zdravotnej sestry a režim odozvy. Pomocou pulzného oximetrického snímača,
ktorý si ukladá trendové údaje, pristúpte k histórii trendových údajov.
1. Ponuka VIEW (ZOBRAZIŤ)—Vyberte pletyzmografickú krivku, displej blip,
zobrazenie trendových údajov alebo zobrazenie displeja vo formáte všeobecnej
starostlivosti (GCF). Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa zobrazenie vráti na
pôvodné nastavenie.
a. Pomocné tlačidlo PLETH—Prístup k zobrazeniu pletyzmografickej (pleth) krivky.
b. Pomocné tlačidlo BLIP—Prístup k zobrazeniu lišty blip.
c. Ponuka TREND—Prístup k zobrazeniu trendových údajov. Podobné k možnosti
ponuky zobrazenia trendu MONITR.
-

Pomocné tlačidlo VIEW (ZOBRAZIŤ)—Zobrazenie trendových údajov snímača.
Izolujte trendové údaje okysličenia (SpO2) alebo impulzu (možnosť PULSE) alebo
ich zobrazte spolu (možnosť DUAL).

-

Pomocné tlačidlo ZOOM (PRIBLÍŽENIE)—Vstúpte do možnosti TIME (ČAS),
možnosti SCALE (MIERKA), možnosti AUTO (AUTOMATICKY) a možnosti BACK
(SPÄŤ), ak je zobrazenie trendu nastavené na režim DUAL (DUÁLNY), SpO2 alebo
PULSE (PULZNÝ).

d. Pomocné tlačidlo GCF—Prístup k zobrazeniu vo formáte všeobecnej starostlivosti
(GCF), ktoré obsahuje lištu blip a SpO2, údaje a hranice frekvencie impulzov, ako aj
SatSeconds a SPD ikony vo veľkom, ľahko čitateľnom formáte.

2. Ponuka SENSOR (SNÍMAČ)—Prístup k ponuke histórie trendu snímača. Táto
ponuka je dostupná len vtedy, ak máte taký typ pulzného oximetrického snímača,
ktorý si ukladá trendové údaje na čip na pulznom oximetrickom snímači.
a. Pomocné tlačidlo DATA (ÚDAJE)—Prístup k údajom histórie trendu snímača.
Jednotka identifikuje, o aký typ pulzného oximetrického snímača ide, ako aj typ
dostupných údajov.
b. Pomocné tlačidlo MSG—Určuje aktiváciu alebo deaktiváciu odosielania správ
(Áno alebo Nie) a prehľad udalostí snímača (Áno alebo Nie).

3. Ponuka CLOCK (HODINY)—Prístup k hodinám, k dátumu a k času.
VÝSTRAHA
Pulzný oxymetrický snímač extrapoluje z dátumu a času poskytnutého zariadením
Nellcor Pulzný oxymeter OxiMax N-600x pri nahrávaní záznamu udalosti snímača
do snímača. Presnosť dátumu/času je určená nastavením dátumu/času pulzného
oxymetra. Dátum a čas oxymetra nastavte na správnu hodnotu skôr, ako pripojíte
snímač s aktivovaným záznamom, aby ste zachovali konzistentnosť dátumu a času
počas celej doby pripojenia snímača. Keďže snímač s údajmi záznamu udalosti
snímača je možné preniesť z jedného oxymetra na druhý, rozdiely dátumu a času
medzi jednotlivými oxymetrami a údajmi záznamu udalosti snímača ovplyvnia
poradie, v ktorom sa údaje záznamu udalosti snímača objavia. Aby ste eliminovali tento
možný problém, nastavte všetky oxymetre v rámci jednej inštitúcie na rovnaký čas.
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Nastavenie dátumu a času
a. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
b. Stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ).
c. Stlačte pomocné tlačidlo CLOCK (HODINY).
d. Stlačte pomocné tlačidlo SET (NASTAVENIE).
e. Stlačte pomocné tlačidlo SELECT (ZVOLIŤ) a vyberte políčka TIME (ČAS) a DATE (DÁTUM).
ČAS HODINY : MINÚTY: SEKUNDY
DÁTUM DEŇ - MESIAC - ROK
Obrázok 31. Obrazovka dátumu a času

f. Tlačidlami ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ NADOL)
pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) zmeňte zvolenú hodnotu.
g. Stlačte softvérový kláves EXIT (UKONČIŤ).

4. Ponuka LANG (JAZYK)—Vyberte si a zobrazte jeden z jedenástich (11) jazykov
pre jednoduché odčítanie obrazoviek oximetra, ako aj pre získavanie a tlač údajov
klienta v preferovanom jazyku. Dostupné jazyky sú uvedené nižšie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENGLISH
DANSK (Dánsky)
DEUTSCH (Nemecký)
ESPAÑOL (Španielsky)
FRANCAIS (Francúzsky)
ITALIANO (Taliansky)
NEDERLANDS (Holandský)
NORSK (Nórsky)
PORTUG (Portugalský)
SUOMI (Fínsky)
SVERIGE (Švédsky)
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Zmena nastavenia jazyka zobrazenia
a. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
b. Stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ).
c. Stlačte pomocné tlačidlo LANG (JAZYK).
Obrázok 32. Obrazovka výberu jazyka zobrazenia

d. Tlačidlami ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ NADOL)
pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra vyberte želaný
jazyk.
e. Stlačte pomocné tlačidlo EXIT (OPUSTENIE).
Poznámka:
Zobrazí sa zvolený jazyk zobrazenia, ktorý zostane aktívny až do vypnutia oximetra. Žiadne
zmeny nastavenia jazyka nezostanú aktívne po vypnutí napájania, ale jazyk sa vráti na
predvolenú angličtinu, pokiaľ kvalifikovaný servisný personál nenastaví ako predvolený vami
zvolený jazyk postupmi, ktoré sú uvedené v N-600x servisnej príručke.

5. Ponuka COMM (KOMUNIKÁCIA)—V ponuke NASTAVENIA stlačte dvakrát
softvérové tlačidlo ĎALEJ. Použite pomocné tlačidlo SELECT (ZVOLIŤ), aby ste
prepli medzi prenosovou rýchlosťou a komunikačným protokolom. Šípkou nahor
alebo nadol nastavíte správnu prenosovú rýchlosť. Prenosové rýchlosti sú 19200,
9600 a 2400 pre všetky protokoly okrem SPD, ktorý umožňuje rýchlosti 115200,
57600 a 19200. Šípkou nahor alebo nadol nastavíte správny komunikačný
protokol. Pulzný oxymeter OxiMax N-600x poskytuje komunikáciu cez monitor na
nočnom stolíku pre prepojenie nižšie uvedených protokolov. Štandardný protokol
je implicitne ASCII.
Tabuľka 6. Možnosti komunikačného protokolu

Komunikačné
protokoly
ACII
CLINICAL (KLINICKÝ)

9600
19200

N-600x s firmvérom
2.0 a vyšším
Štandardná
prenosová rýchlosť
9600
19200

GRAPH (Grafika)

9600

Nie je k dispozícii

OXINET

9600

Nie je k dispozícii

PHILIPS (VueLink)
SPACELBS (Orbitálne
laboratóriá)
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N-600x s použitím
firmvéru až do 2.0
Štandardná
prenosová rýchlosť

19200
9600

Používajte len 19200
Nie je k dispozícii
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Tabuľka 6. Možnosti komunikačného protokolu

Komunikačné
protokoly

N-600x s použitím
firmvéru až do 2.0
Štandardná
prenosová rýchlosť

N-600x s firmvérom
2.0 a vyšším
Štandardná
prenosová rýchlosť

MARQ (GE Marquette)

9600

Nie je k dispozícii

DATEX (Datex-Ohmeda)

2400

Nie je k dispozícii

SPD výstup

Nie je k dispozícii

Štandardne

115200

Dostupné:
19200, 57600, 115200

6. Ponuka NCALL—Z ponuky SETUP (NASTAVENIE), stlačte dvakrát tlačidlo NEXT
(ĎALEJ), aby sa sprístupnila ponuka NCALL (zavolanie zdravotnej sestry). Nastavte
napätie od +5 VDC do +12 VDC pomocou Norm + alebo nastavte napätie od
-5 VDC do -12 VDC pomocou Norm-, ak neexistuje zvukový alarm. Napätia prepnú
polaritu, keď zaznie zvukový alarm. Pomocným tlačidlom BACK (SPÄŤ) sa vráťte
do ponuky COMM/NCALL. Stlačením tlačidla EXIT (OPUSTIŤ) sa vrátite do hlavnej
ponuky.
7. Ponuka ANALOG (ANALÓGOVÉ)—Z ponuky nastavenia trikrát stlačte pomocné
tlačidlo NEXT (ĎALEJ), aby ste dosiahli možnosť analógovej ponuky. Vyberte 0 V,
1 V alebo možnosti kroku pre kalibráciu analógových signálov. Pomocným
tlačidlom BACK (SPÄŤ) sa vráťte do ponuky Analog/MODE. Stlačením tlačidla
EXIT (OPUSTIŤ) sa vrátite do hlavnej ponuky.
8. Pomocné tlačidlo MODE (REŽIM)—Režim odozvy nastavuje frekvenciu, ktorú
oximeter používa na výpočet, zaznamenávanie a zobrazenie SpO2 saturačných
úrovní, ale neovplyvňuje výpočet frekvencie impulzov. Aj napriek tomu môžu
režim odozvy ovplyvniť správanie alarmu SPD. Z ponuky nastavenia dvakrát
stlačte pomocné tlačidlo NEXT (ĎALEJ), aby ste dosiahli možnosť ponuky MODE
(REŽIM).
a. Normálny režim—Predvolený režim odozvy reaguje na zmeny v saturácii krvného
kyslíka do piatich až siedmych sekúnd pri výpočte %SpO2. V normálnom režime sa na
obrazovke nezobrazuje ikona rýchleho režimu.
b. Režim rýchlej odozvy—Rýchly režim odozvy reaguje na zmeny v saturácii krvného
kyslíka do dvoch až štyroch sekúnd pri výpočte %SpO2. To môže byť obzvlášť užitočné
v situáciách, ktoré si vyžadujú tesné monitorovanie. Ikona rýchleho režimu sa objaví
v pravom spodnom rohu obrazovky v rýchlom režime.
Poznámka:
Obrazovka displeja režimu odozvy obsahuje aktuálne nastavenie režimu SpO2 odozvy a
aktuálne namerané SpO2 a frekvenciu impulzov. Ak je aktivované SatSeconds svieti indikátor
SatSeconds. Ak je aktivované SPD, budú svietiť ikony SatSeconds a SPD.
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Voľba režimu odozvy
a. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
b. Trikrát stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ).
c. Stlačte pomocné tlačidlo MODE.
Obrázok 33. %SpO2 Obrazovka výberu režimu odozvy

Poznámka:
Keď je oximeter v režime RÝCHLEJ odozvy, oximeter môže produkovať viac alarmov SpO2 a
frekvencie impulzov, ako by sa očakávalo. Aj napriek tomu môžu režim odozvy ovplyvniť
správanie alarmu SPD.
d. Tlačidlami ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ NADOL)
pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra vyberte želaný
režim odozvy.
e. Stlačte softvérový kláves EXIT (UKONČIŤ).

Ponuka LIGHT (SVETLO)
1. Pomocné tlačidlo OFF (VYP.)—Pomocné tlačidlo OFF (VYP.) použite na celkové
vypnutie podsvietenia. Táto možnosť nezostane zachovaná po vypnutí napájania,
ale vráti sa späť na z výroby predvolenú hodnotu jasu. Tlačidlami ADJUST UP
(NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ NADOL) pod tlačidlom
ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra zvýšte alebo znížte
jas podsvietenia.
2. Pomocné tlačidlo EXIT (OPUSTIŤ)—Návrat do hlavnej ponuky.

Zmena predvolených nastavení z výroby
Prehľad
VÝSTRAHA
Zvukové alarmy by ste nemali stišovať, ak by sa tým ohrozila bezpečnosť pacienta.
VÝSTRAHA
Vždy, keď sa použije pulzný oximeter, skontrolujte hranice alarmu, aby ste sa uistili,
že sú pre monitorovaného pacienta vhodné.
VÝSTRAHA
Funkcia SPD je určená len pre dospelých pacientov. V režime novorodenca zostáva
funkcia SPD vypnutá.
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Upozornenie
Použitie funkcie alarmu SPD neovplyvní nutnosť vhodného nastavenia prahových limitov
pre monitorovaného pacienta.

Pulzný oxymeter OxiMax N-600x sa dodáva s predvolenými nastaveniami z výroby.
Predvolené nastavenia z výroby sú rozdelené do dvoch skupín. dospelí a novorodenci.
Oximeter pri zapnutí zobrazí nastavenia hraničných hodnôt alarmu dospelých-pediatrických
pacientov skôr, ako nastavenie pre novorodencov. Prevádzkový režim oximetra nastavte
na dospelí-pediatrickí pacienti alebo novorodenci pomocným tlačidlom LIMITS
(HRANICE). Nastavenie zostane aktívne až do vypnutia oximetra. Nechajte
kvalifikovaného servisného technika nastaviť inštitučné predvolené hodnoty pomocou
N-600x servisnej príručky, ak sú iné ako predvolené nastavenia pri zapnutí.
Pomocnými tlačidlami zmeňte hranice alarmu, zobrazenia, prenosové rýchlosti, čas
a dátum a zobrazenia trendových údajov. Niektoré hodnoty nie je možné uložiť ako
predvolené hodnoty pri zapnutí.
• Oximeter nepríjme %SpO2 spodnú hranicu alarmu menšiu ako „85“ ako predvolenú hodnotu
pri zapnutí.

• Oximeter nepríjme možnosť vypnutia zvukového alarmu ako predvolenú hodnotu
pri zapnutí.

Pokus o uloženie niektorej z týchto hodnôt ako predvolenej hodnoty bude mať za
následok vydanie neplatného tónu. Tieto obmedzenia je možné nastaviť pre
aktuálneho pacienta, ale pri vypnutí sa znovu obnovia predvolené hodnoty.
Poznámka:
Funkcia SPD automaticky nastaví hodnotu SatSeconds na 100.
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Zmena predvolených nastavení pre dospelých a novorodencov
Tabuľka 7. Predvolené nastavenia pre dospelých a novorodencov

Možnosť

Dospelý
Predvolené
nastavenia

Novorodenec
Predvolené nastavenia

%SpO2 Alarm spodnej hranice
%SpO2 Alarm hornej hranice

85 %
100 %

95 %

Trvanie stíšenia alarmu

60 sekúnd

Nastavenie vypnutia trvania stíšenia
alarmu

Deaktivované

Pripomienka stíšenia alarmu

Aktivované

Hlasitosť alarmu

7 z 10

Kontrast displeja

Stredný rozsah

Formát displeja

GCF

Nastavenie jasu

8 (energia batérie)
10 (elektrická energia)

Jazyk

Anglicky

Hlasitosť pulzového pípnutia

4 z 10

Spodná hranica alarmu frekvencie
impulzov

40 BPM

90 BPM

Horná hranica alarmu frekvencie
impulzov

170 BPM

190 BPM

Oneskorenie frekvencie impulzov

Vypnutý stav

Umožnenie oneskorenia frekvencie
impulzov

Áno

Režim odozvy

Normálny

Zapnutie nastavenia snímača
SatSeconds

Áno
SPD zapnuté

100

SPD vypnuté

Off

Povoliť SatSeconds
SPD
Povoliť SPD
Zobrazenie skutočného trendu
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Vyp.

Áno
SPD zapnuté

1

Vždy vyp. (deaktivované)

Áno

Nie
%SpO2

Mierka skutočného trendu

15 minút

Trendová mierka

8 hodín

Polarita zavolania zdravotnej sestry

Normálne nízka

Prenosová rýchlosť údajového portu

9600

Protokol údajového portu

ASCII
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Nastavenie režimov pre dospelých a novorodencov
VÝSTRAHA
Prídavný kyslík oslabí vzory desaturácie. Respiračné vyrovnanie pacienta môže
byť proporčne vážnejšie pred objavením sa vzorov v saturačnom trende. Pri
monitorovaní pacienta napojeného na prídavný kyslík zostaňte v strehu.
VÝSTRAHA
Funkcia SPD je určená len pre dospelých pacientov. V režime novorodenca zostáva
funkcia SPD vypnutá.

1. Keď je oximeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte pomocné tlačidlo
LIMITS (HRANICE). Oximeter zobrazí obrazovku ADULT LIMITS (HRANICE
DOSPELÝCH) alebo NEONATE LIMITS (HRANICE NOVORODENCOV), založenú
na inštitučných alebo predvolených nastavení.
a. Obrazovka hraníc pre dospelých pacientov zobrazuje inštitučné alebo výrobné
predvolené nastavenia príslušné pre dospelých alebo pediatrických pacientov.
Obrázok 34. Obrazovka nastavenia hraníc dospelých a pediatrických pacientov

b. Obrazovka hraníc pre novorodencov zobrazuje inštitučné alebo výrobné predvolené
nastavenia príslušné pre novorodencov.
Obrázok 35. Obrazovka nastavení hraníc novorodencov

2. Stlačte pomocné tlačidlo NEO (NOVORODENEC) alebo ADULT (DOSPELÝ) pre
nastavenie želaných ADULT LIMITS (HRANICE DOSPELÝCH) alebo NEONATE LIMITS
(HRANICE NOVORODENCOV).
Nastavenie dočasných hraníc
Úvodné hodnoty na obrazovke hraníc sú predvolené nastavenia z výroby uvedené
v Predvolené nastavenia pre dospelých a novorodencov, stránka 58, alebo inštitučné
predvolené hodnoty nastavené kvalifikovaným servisným personálom. Desatinná
čiarka (.) nasleduje hneď za každou modifikovanou hodnotou určitého pacienta na
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obrazovke hraníc. Tieto hodnoty sa po vypnutí vrátia na predvolené hodnoty z
výroby alebo inštitučné hodnoty.
Obrázok 36. Obrazovka nastavení hraníc dospelých

Nastavenie hraníc
1. Pre nastavenie horných a spodných hraníc saturácie a frekvencie impulzov
vyberte zobrazenie hraníc dospelých alebo novorodencov. Zobrazenie hraníc
obsahuje tabuľku hraníc alarmu a aktuálne nameranú SpO2 a frekvenciu
impulzov. Titul tabuľky hraníc alarmu indikuje, či je oximeter v režime
monitorovania dospelej osoby alebo novorodenca. Ak sú aktivované SatSeconds
alebo SPD, zobrazenie hraníc obsahuje aj ikony SatSeconds a SPD.
Poznámka:
Zmeny hraníc zostanú v platnosti až do vypnutia oximetra, ale po vypnutí oximetra sa vrátia
späť na inštitučné predvolené hodnoty. Len kvalifikovaný servisný personál môže zmeniť
predvolené nastavenia z výroby na inštitučné predvolené nastavenia podľa pokynov v N-600x
servisnej príručke.

2. Stlačte pomocné tlačidlo LIMITS (HRANICE).
a. Keď sú zvolené hranice dospelých, zobrazia sa nasledujúce aktuálne hranice.
Obrázok 37. Obrazovka hraníc dospelých a pediatrických pacientov

b. Keď sú zvolené hranice novorodencov, zobrazia sa nasledujúce aktuálne hranice.
Obrázok 38. Obrazovka hraníc novorodencov

3. Stlačte pomocné tlačidlo ADULT (DOSPELÝ) alebo NEO (NOVORODENEC), aby
ste zvolili obrazovku hraníc dospelých-pediatrických alebo novorodeneckých
pacientov.
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4. Stlačte pomocné tlačidlo SELECT (ZVOLIŤ), aby ste vybrali parametre, ktoré chcete
zmeniť.
5. Tlačidlami ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ
NADOL) pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra
zvýšte alebo znížte zvolenú hranicu.
6. Kroky zopakujte podľa potreby, aby ste dokončili nastavenie hraníc alarmu.
7. Počkajte na vypršanie času zobrazenia pre potvrdenie zmien alebo stlačte
pomocné tlačidlo EXIT (OPUSTIŤ), aby ste zatvorili zobrazenie a vrátili sa späť
do normálneho monitorovacieho režimu.

Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert
Ako pracuje funkcia Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD)
VÝSTRAHA
Prídavný kyslík oslabí vzory desaturácie. Respiračné vyrovnanie pacienta môže byť
proporčne vážnejšie pred objavením sa vzorov v saturačnom trende. Pri monitorovaní
pacienta napojeného na prídavný kyslík zostaňte v strehu.
VÝSTRAHA
Funkcia SPD je určená len pre dospelých pacientov. V režime novorodenca zostáva
funkcia SPD vypnutá.
Upozornenie
Použitie funkcie alarmu SPD neovplyvní nutnosť vhodného nastavenia prahových limitov
pre monitorovaného pacienta.

Funkcia Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) zaznamenáva vzory desaturácie u
dospelých pacientov, ktoré sú indikatívne opakovaným redukciám prietoku hornými
dýchacími cestami pacienta do pľúc. Relatívne redukcie v okysličovaní pacienta za
určitý čas môžu spôsobiť progresívny pokles v alveolárnom čiastkovom tlaku kyslíka,
čo môže viesť k arteriálnej desaturácii. Ak sú tieto poklesy okysličenia opakované,
generujú zvláštne vzory v saturačnom trende. Vzory opakovanej desaturácie sa často
postupom času vyvíjajú a zvyšujú svoju vážnosť. Detekcia vzorov indikuje, že pacient
môže trpieť na progresívne vážne poklesy prietoku vzduchu, ktoré v prípade
ignorovania môžu viesť k zvýšeniu akútnosti stavu.
Vzory desaturácie sú viacnásobné, sekvenčné výskyty desaturácie nasledované
resaturáciou. Funkcia SPD vyhodnocuje vzory desaturácie vychádzajúc z takýchto
opakovaných redukcií prietoku vzduchu založených na špecifických
charakteristikách.
• Vážnosť desaturačnej udalosti (hĺbka desaturácie počas udalosti) a rozsah následnej
resaturácie

• Pravidelnosť desaturačných udalostí (ako často sa vzory opakujú)
• Sklon desaturačných/resaturačných trendov, ktoré tvoria udalosť
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Funkcia SPD vyhodnocuje tieto vzory desaturácie počas intervalu šiestich (6) minút.
V závislosti od nastavenia citlivosti SPD, pretrvávajúce vzory môžu vyústiť do alarmu
SPD, ktorý upozorní ošetrovateľa na daný stav.
Obrázok 39. Klinicky významné desaturačné vzory

Funkcia SPD odovzdáva informácie o týchto vzoroch desaturácie ošetrovateľovi
rôznymi spôsobmi.
1. SPD ikona—Keď funkcia Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) zaznamená vzory
desaturácie v SpO2 trende u dospelých, ošetrovatelia budú na tieto vzory
upozornení prostredníctvom vizuálneho indikátora a voliteľne aj zvukovým
alarmom. Trojuholníková ikona pre SPD sa objaví na monitore, keď je funkcia
aktivovaná. Trojuholník sa vypĺňa odspodu nahor, keď sa vzory stávajú vážnejšie.
Trojuholník sa vyprázdňuje od vrchnej časti nadol, keď sa vzory stávajú menej
vážnymi. Ak sa trojuholník vyplní, zaznie alarm. S aktivovanou funkciou SPD je
predvolené nastavenie zapnuté s citlivosťou nastavenou na 1. Funkciu môžete
vypnúť v ponuke LIMITS (HRANICE). Ošetrovatelia si môžu vybrať z troch
nastavení citlivosti alarmu: 1 (najcitlivejšie), 2 (stredne citlivé) alebo 3 (najmenej
citlivé), pričom 1 spôsobí väčší počet alarmov a 3 menší počet alarmov. Rýchlosť,
akou sa ikona SPD vyplní, závisí od nastavenia citlivosti SPD.
Obrázok 40. SPD Ikona a nastavenie citlivosti
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2. SPD alarmy—SPD alarmové nastavenia obsahujú zvukové a vizuálne alarmy.
Ošetrovatelia môžu zvoliť typ alarmu na zvukový a vizuálny alebo nastaviť len
vizuálny typ.
a. Zvukový alarm—Keď sa vyskytne zvukový alarm SPD, oximeter bude pokračovať v
aktivácii alarmu až do šiestich (6) minút po jeho spustení alebo dovtedy, kým
ošetrovateľ alarm nestíši.
b. Vizuálny alarm—Keď sa vyskytne vizuálny alarm SPD, pomocné tlačidlo TRENDU
bude blikať, až kým ošetrovateľ nestlačí pomocné tlačidlo TRENDU na prehľad
trendových údajov.

3. SPD trendové údaje—História trendu zachytáva vzory SPD a definuje periódy,
kedy boli aktivované alarmy SatSeconds a SPD. Keď vzory prekročia hranicu SPD,
možnosť ponuky TREND bude blikať. Ošetrovatelia by si mali prezrieť údaje pre
preskúmanie vzorov SatSeconds a SPD v histórii trendových údajov. Pre zmenu
dĺžky času viditeľného v zobrazení trendu stlačte pomocné tlačidlo TIME (ČAS),
aby ste zmenili mierku času.
Obrázok 41. SPD Trendové údaje, 15 minút

Keď indikátor dosiahne kapacitu, ktorá indikuje, že sa dosiahla hranica SPD, zaznie
zvukový alarm a pomocné tlačidlo TREND bude blikať. Pomocné tlačidlo TREND bude
naďalej blikať, pokým ošetrovateľ nestlačí pomocné tlačidlo TREND na prehľad
trendových údajov. Predvolené nastavenie jedna (1) je najcitlivejším na vzory
desaturácie a jeho výsledkom je vyššia frekvencia alarmov. Pre menšiu frekvenciu
alarmov použite menej citlivé nastavenia dva (2) alebo tri (2).
Nastavenie citlivosti Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD)
VÝSTRAHA
Prídavný kyslík oslabí vzory desaturácie. Respiračné vyrovnanie pacienta môže byť
proporčne vážnejšie pred objavením sa vzorov v saturačnom trende. Pri monitorovaní
pacienta napojeného na prídavný kyslík zostaňte v strehu.
VÝSTRAHA
Funkcia SPD je určená len pre dospelých pacientov. V režime novorodenca zostáva
funkcia SPD vypnutá.

Nastavenie citlivosti SPD zakladá prahovú hodnotu citlivosti oximetra na vzory
desaturácie. Predvolené nastavenie jedna (1) je najcitlivejšie.
Poznámka:
Keď je aktivovaná funkcia SPD, funkcia SatSeconds sa automaticky aktivuje s nastavením 100.
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Poznámka:
Schopnosť nastavenia hranice alarmu môže zapnúť alebo vypnúť kvalifikovaný servisný
personál podľa popisu v N-600x servisnej príručke.
Poznámka:
Pred zmenou nastavení citlivosti SPD vymažte všetky alarmy.

Keď je oximeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte pomocné tlačidlo
LIMITS (HRANICE). Zobrazia sa aktuálne hranice alarmu.
1. Stlačte pomocné tlačidlo SELECT (ZVOLIŤ), pokým sa nezvýrazní nastavenie
citlivosti SPD. Predvolené nastavenie jedna (1) je najcitlivejším na vzory
desaturácie, ale môže viesť k vyššej frekvencii alarmov.
Obrázok 42. SPD Nastavenie citlivosti

2. Pomocou tlačidla ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) zvoľte nastavenie, ktoré
je menej citlivé na vzory desaturácie a má za následok menší počet alarmov.
Nastavenie tri (3) je najmenej citlivým na vzory desaturácie.
3. Stlačte pomocné tlačidlo EXIT (OPUSTIŤ), aby ste uložili váš výber.

Používanie funkcie správy alarmu oneskorenia frekvencie impulzov
Ako pracuje funkcia oneskorenia frekvencie impulzov
Oximeter monitoruje frekvenciu impulzov určením počtu pletyzm. kriviek za určitý
čas. Tradičnou správou alarmov sa nastavia horné a spodné hranice alarmu pre
monitorovanie frekvencie impulzov. Keď frekvencia impulzov kolíše v blízkosti
hranice spustenia alarmu, alarm zaznie vždy pri prekročení tejto hranice. Funkciu
oneskorenia frekvencie impulzov použite na rozlíšenie klinicky významných udalostí
od malých a krátkych prekročení hranice frekvencie impulzov, ktoré majú za
následok aktivovanie alarmov. Funkcia oneskorenia frekvencie impulzov povoľuje
určitý čas prekročenia prahovej hodnoty bez spustenia zvukového alarmu. Tým
funkcia oneskorenia frekvencie impulzov rozlišuje klinicky významné udalosti od
malých a krátkych prekročení hranice frekvencie impulzov, ktoré majú za následok
aktivovanie alarmov.
Pre použitie funkcie oneskorenia frekvencie impulzov nastavte tradičnou metódou
správy alarmu vrchné a spodné hranice alarmu. Potom nastavte oneskorenie
frekvencie impulzov. Hranica obmedzenia frekvencie impulzov riadi interval, počas
ktorého môžu byť prekročené hranice alarmu bez aktivovania zvukového alarmu.
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Nastavenie oneskorenia alarmu
1. Keď je oximeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte pomocné tlačidlo
LIMITS (HRANICE).
2. Stlačte pomocné tlačidlo SELECT (ZVOLIŤ), pokým sa nezvýrazní nastavenie
oneskorenia alarmu a potom zvýraznite predvolené nastavenie OFF (VYP.).
3. Tlačidlom ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) zvoľte päťsekundové (5) oneskorenie
alarmu alebo desaťsekundové (10) oneskorenie alarmu.
4. Stlačte pomocné tlačidlo EXIT (OPUSTIŤ), aby ste uložili váš výber.
Obrázok 43. Nastavenie oneskorenia frekvencie impulzov

Použitie funkcie správy alarmu SatSeconds™
Ako pracuje funkcia SatSeconds
Oximeter monitoruje percentuálny podiel väzobných miest hemoglobínu saturovaných
kyslíkom v krvi. Tradičnou správou alarmov sa nastavia horné a spodné hranice alarmu
pre monitorovanie špecifických SpO2 úrovní. Keď SpO2 úroveň kolíše v blízkosti hranice
alarmu, alarm zaznie vždy, keď sa táto hranica prekročí. SatSeconds monitoruje stupeň
a trvanie desaturácie ako index náročnosti desaturácie. Tým funkcia SatSeconds
pomáha rozlišovať klinicky významné udalosti od malých a krátkych desaturácií
%SpO2 hranice, ktoré majú za následok aktivovanie alarmov. Pozri Prvá SpO2 udalosť:
Žiadny SatSeconds alarm, Obrázok 5 na strane 21, Druhá SpO2 udalosť: Žiadny
SatSeconds alarm, Obrázok 6 na strane 22, Tretia SpO2 udalosť: Spustí SatSeconds
alarm, Obrázok 7 na strane 23.
Vrchnú a spodnú hranicu alarmu nastavte tradičnými metódami správy alarmov.
Potom použite SatSeconds správu alarmu na zdržanie zvukového alarmu na určitý
čas aj v prípade, keď je SpO2 pod zvolenou spodnou hranicou alarmu.
Úrovne saturácie môžu kolísať v intervale niekoľkých sekúnd. Úrovne SpO2 často
kolíšu nad a pod hranicu alarmu a viackrát vstúpia do prípustného rozsahu.
Počas takýchto kolísaní oximeter integruje počet SpO2 bodov, pozitívnych a
negatívnych, pokým sa nedosiahne buď hranica SatSeconds (SatSeconds nastavenie
času) alebo sa úroveň SpO2 nevráti do normálneho rozsahu a nezostane tam.
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SatSeconds „Bezpečnostná sieť“
SatSeconds „Safety Net“ (Bezpečnostná sieť) je pre pacientov s úrovňami saturácie, ktoré
často nedosahujú spodnú hranicu, ale nezostávajú pod touto hranicou dostatočne dlho
na to, aby sa dosiahlo nastavenie času intervalu SatSeconds. Ak sa počas 60 sekúnd
vyskytne tri alebo viac prekročení hranice, alarm zaznie aj vtedy, keď sa nedosiahol
nastavený časový interval SatSeconds.
SatSeconds Ikona
Keď technológia SatSeconds zaznamená hodnotu SpO2 mimo hranice alarmu,
kruhová ikona SatSeconds sa začne „vypĺňať“ v smere chodu hodinových ručičiek.
Keď je hodnota SpO2 v rámci nastavených hraníc, ikona SatSeconds sa vyprázdni
v protismere chodu hodinových ručičiek.
Obrázok 44. SatSeconds Ikona a hodnota hranice alarmu

Keď sa ikona SatSeconds úplne vyplní a indikuje tak dosiahnutie prahovej hodnoty,
zaznie zvukový alarm, pomocné tlačidlo TREND bude blikať a blikať bude aj
zobrazená rýchlosť SpO2. Pomocné tlačidlo TREND bude naďalej blikať, pokým
ošetrovateľ nestlačí pomocné tlačidlo TREND na prehľad trendových údajov. Tak,
ako pri tradičnej správe alarmu, aj tu je možné zvukový alarm stíšiť stlačením tlačidla
ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU).
Keď je vypnutá funkcia SatSeconds, ikona SatSeconds sa neobjaví na obrazovke.
%SpO2 porušenia hraníc stále spôsobujú blikanie TREND, pokým ošetrovateľ nestlačí
pomocné tlačidlo TREND pre prehľad trendových údajov. Oximeter indikuje
SatSeconds alebo %SpO2 porušenia hraníc malými, vyplnenými kruhmi nad
trendovou líniou v zobrazení trendových údajov %SpO2 (možnosť SpO2).
Pre nastavenie SatSeconds hranice alarmu
Pre nastavenie hranice SatSeconds zvoľte zobrazenie hranice alarmu dospelých
alebo novorodencov.
Poznámka:
Schopnosť nastavenia hranice alarmu SatSeconds môže zapnúť alebo vypnúť kvalifikovaný
servisný personál podľa popisu v N-600x servisnej príručke.

1. Keď je oximeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte pomocné tlačidlo
LIMITS (HRANICE). Zobrazia sa aktuálne hranice alarmu.
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2. Dvakrát stlačte pomocné tlačidlo SELECT pre výber %SpO2 SAT-S.
Obrázok 45. Nastavenie SatSeconds hranice alarmu

3. Tlačidlami ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ
NADOL) pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oximetra
vyberte hranicu. Voľby sú 10, 25, 50, 100 SatSeconds alebo OFF (VYP.). Desatinná
čiarka vpravo dolu indikuje, že nejde o predvolené nastavenie.
4. Stlačte pomocné tlačidlo EXIT (OPUSTIŤ), aby ste uložili váš výber.
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5 Správa údajov oxymetra
Správa trendových údajov oxymetra
Základy trendových údajov
Záznamy trendových údajov Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™. Pomocou možnosti
zobrazovania trendu môžete sledovať dva typy trendových údajov.
• Trendové údaje oxymetra uložené v oxymetri
• Údaje o udalostiach pacienta sú uložené v OxiMax™ pulznom oxymetrickom snímači
(iba snímače určené na použitie pre jedného-pacienta-) a môžu sa používať s funkciou
zaznamenávania udalostí snímača.

Trendové údaje oxymetra sa dajú sledovať vždy, keď sú údaje o trende pacienta
uložené v oxymetri. K trendovým údajom oxymetra sa dostanete po stlačení
softvérového klávesu TREND v hlavnej ponuke a výberom možnosti softvérového
klávesu MONITR. Podponuky položky TREND ponúkajú viacero metód zobrazovania
trendových údajov.
• Duálne zobrazovanie trendových údajov (saturácia a srdcová frekvencia)
• SpO2 Zobrazovanie trendových údajov (saturácia)
• Zobrazovanie trendových údajov o srdcovej frekvencii (BPM)
• Zobrazovanie trendových údajov pulznej amplitúdy
• Zobrazovanie trendových údajov histogramu
Oxymeter môže graficky zobrazovať trendové údaje pre SpO2, srdcovú frekvenciu
alebo oboje. Trendové údaje sa ukladajú v jednosekundových intervaloch Keď
stlačíte softvérový kláves TREND, v dolnej časti obrazovky oxymetra sa zobrazí nápis
„READING TRENDS“ (ČÍTANIE TRENDOV), ktorý znamená, že oxymeter formátuje
trendové údaje, ktoré sa budú zobrazovať.
Oxymeter ukladá až 45 hodín trendových údajov. Množstvo trendových údajov
zobrazovaných na obrazovke je určované pomocou softvérového klávesu ZOOM.
Zobrazte informácie trendových údajov pre akýkoľvek počet časových rozpätí.
Dostupné nastavenia sú 20 a 40 sekúnd, 15 alebo 30 minút a jedna, dve, štyri, osem,
12, 24, 36 alebo 48 hodín. Všetky trendové údaje sa zobrazujú v grafickom formáte, s
výnimkou zobrazení 20 a 40-sekundových trendov, ktoré sa zobrazujú v tabuľkovom
formáte.
Trendové údaje sú bližšie vysvetlené v časti Špecifikácie produktu, stránka 133.
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Obnovte informácie o trendových údajoch pomocou vstupu údajov oxymetra alebo
ich vymažte pomocou príslušnej možnosti ponuky zobrazenia.
Poznámka:
Trendové údaje oxymetra sa stratia, ak dôjde k zlyhaniu hlavnej batérie alebo k jej odstráneniu.

Odčítanie zobrazenia trendových údajov
Obrázok 46. Identifikácia komponentov zobrazenia trendových údajov

Tabuľka 8. Komponenty zobrazenia trendových údajov
1

Najvyššie a najnižšie odčítanie v polohe kurzora.

2

Trendové údaje, ktoré sa zobrazujú (%SpO2, BPM alebo PAU [jednotky pulznej
amplitúdy]).

3

Množstvo trendových údajov zobrazované na obrazovke. Dostupné nastavenia sú 20 a
40 sekúnd, 15 a 30 minút, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 alebo 48 hodín.

4

Teraz nie sú zaznamenané žiadne trendové údaje.

5

Kurzor môžete posúvať doľava alebo doprava pomocou kláves ADJUST UP (ZVÝŠIŤ)
(doprava) alebo ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) (doľava).

6

Čas zastúpený kurzorom (položka 5).

7

Dátum zastúpený kurzorom (položka 5).

Kedykoľvek si pozrite zobrazenie trendu. Výber jednohodinového zobrazenia trendu
vám umožní vidieť informácie o trende za jednu hodinu Pomocou funkcie posúvanie
sa dá pozrieť akákoľvek jedna hodina trendových údajov maximálne až do 45 hodín
trendových informácií. Kláves ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) pod klávesom ALARM
SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) posúva displej doľava a kláves ADJUST UP (ZVÝŠIŤ)
pod klávesom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) posúva displej doprava.
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Keď sa zobrazujú údaje, najnovšie výsledky sa nachádzajú na pravej strane grafu.
Číslo pod položkou %SpO2 označuje najvyššie a najnižšie hodnoty parametrov v
polohe kurzora (vertikálna bodkovaná čiara na displeji). Pozri Odčítanie zobrazenia
trendových údajov, stránka 70.
Obrázok 47. %SpO2 Obrazovka trendových údajov, 12-hodinový trend

Sledovanie duálneho zobrazenia trendových údajov
Zobrazenie duálnych trendových údajov zobrazuje trendové údaje o kyslíkovej
saturácii (%SpO2), ako aj o srdcovej frekvencii (BPM).
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový kláves
TREND.
2. Stlačte softvérový kláves MONITR.
3. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
4. Stlačte softvérový kláves DUAL (DUÁLNY). Zobrazuje sa duálny trend (%SpO2
a srdcová frekvencia).
Obrázok 48. Obrazovka duálneho zobrazovania trendových údajov, 12-hodinový trend

Sledovanie SpO2 zobrazenia trendu
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový kláves
TREND.
2. Stlačte softvérový kláves MONITR.
3. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
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4. Stlačte softvérový kláves SpO2. Zobrazia sa trendové údaje %SpO2.
Obrázok 49. SpO2 Obrazovka zobrazovania trendových údajov, 12-hodinový trend

Sledovanie zobrazenia trendu srdcovej frekvencie
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový kláves
TREND.
2. Stlačte softvérový kláves MONITR.
3. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
4. Stlačte softvérový kláves PULSE (PULZ). Zobrazia sa trendové údaje pulznej
hodnoty.
Obrázok 50. Obrazovka zobrazovania trendových údajov o pulze BPM, 1-hodinový trend

Sledovanie zobrazenia trendových údajov pulznej amplitúdy
Zobrazenie trendových údajov pulznej amplitúdy zobrazuje amplitúdu pulznej
hodnoty pacienta počas časového obdobia uvedeného na displeji. Pozrite si časť
Výber mierky zobrazovania trendových údajov, stránka 74, aby ste nastavili
požadovanú škálu trendových údajov.
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový
kláves TREND.
2. Stlačte softvérový kláves MONITR.
3. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
4. Stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ).
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5. Stlačte softvérový kláves AMP. Zobrazujú sa trendové údaje o jednotkách pulznej
amplitúdy (PAU).
Obrázok 51. Obrazovka zobrazovania trendových údajov o pulznej amplitúde, 1-hodinový trend

Údaj PAU (16: 16) označuje jednotky pulznej amplitúdy (vyššie a nižšie) v polohe
kurzora (prerušovaná čiara). Kurzor sa posúva doprava alebo doľava pomocou
kláves ADJUST UP (ZVÝŠIŤ) (doprava) alebo ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) (doľava).
Sledovanie zobrazenia trendových údajov o histograme
Histogram zobrazuje trendové údaje týkajúce sa percenta nasýtenia krvi kyslíkom
(%SpO2) a pulznej hodnoty (BPM). Zobrazené údaje predstavujú trendové údaje
ukladané počas časového obdobia uvedeného na displeji. Pozrite si časť Výber mierky
zobrazovania trendových údajov, stránka 74, aby ste nastavili požadovanú škálu
trendových údajov. Pulzná amplitúda sa na displeji histogramu nedá zobraziť.
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový kláves
TREND.
2. Stlačte softvérový kláves MONITR.
3. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
4. Stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ).
5. Stlačte softvérový kláves HIST. Zobrazia sa trendové údaje histogramu.
Obrázok 52. Obrazovka zobrazovania trendových údajov histogramu, 12-hodinová história

Uloženie trendových údajov
Vždy, keď je oxymeter zapnutý, ukladá každú sekundu do pamäti údaje o SpO2
a pulznej hodnote, bez ohľadu na to, či sa oxymeter používa na monitorovanie
pacienta alebo nie. Oxymeter ukladá až 45 hodín trendových údajov. Ak je to
potrebné, preberte 45 hodín uložených trendových údajov do tlačiarne alebo
prenosného počítača. V trendových údajoch môže byť uložených až 50 zmien
obmedzení alarmu. Ak počas 45-hodinového zhromažďovania trendových údajov
dôjde k viac ako 50 zmenám obmedzení alarmu, zmeny ďalšieho obmedzenia
alarmu vyplnia priestor vyhradený trendovým údajom.
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Upozornenie
Zmenou nastavení obmedzenia alarmu sa spotrebuje miesto v pamäti trendov. Obmedzenia
alarmu meňte iba vtedy, keď je to potrebné.
Poznámka:
Pamäť trendov vždy obsahuje ostatných 45 hodín údajov, pričom neskôr nahromadené
údaje postupne prepisujú najstaršie údaje. Oxymeter pokračuje v nahrávaní dátových
bodov, kým je zapnutý, ak však k oxymetru či pacientovi nie je pripojený žiadny OxiMax
snímač pulzného oxymetra, zhromažďujú sa „prázdne“ dátové body. Ak je pamäť plná,
„prázdne“ údaje prepisujú staršie údaje o pacientovi. Aby ste uložili staré údaje o pacientovi,
oxymeter vypnite, keď nesledujete pacienta a preberte pamäť trendov skôr, ako sa zaplní a
prepíše staré údaje novými údajmi (alebo „prázdnymi“ údajmi).

Výber mierky zobrazovania trendových údajov
Trendová mierka je množstvo trendových údajov zobrazovaných na obrazovke.
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový kláves
TREND.
2. Stlačte softvérový kláves MONITR.
3. Stlačte softvérový kláves VIEW (ZOBRAZIŤ).
4. Stlačte ktorýkoľvek z trendových softvérových klávesov (DUAL, SpO2 alebo
PULSE). Na výber HIST (histogram) alebo AMP (amplitúda) stlačte softvérový
kláves NEXT (ĎALEJ) a potom softvérové klávesy HIST alebo AMP.
5. Stlačte softvérový kláves ZOOM (ZVÄČŠENIE). Zobrazí sa ponuka priblíženia.
6. Stlačením softvérového klávesu TIME (ČAS) cyklicky prechádzajte mierkou
zobrazeného trendového času, kým nedosiahnete požadovaný interval.
Softvérový kláves TIME cyklicky prechádza intervalmi 48, 36, 12, osem, štyri,
dve a jedna hodina, potom intervalmi 30 minút, 15 minút, 40 sekúnd a 20 sekúnd.
Obrázok 53. Obrazovka trendových údajov o pulze BPM, 1-hodinový trend

Poznámka:
Zobrazenia 20-sekundového a 40-sekundového trendu sú v tabuľkovom formáte. Nižšie
uvedené zobrazenie začína v normálnom režime odozvy (ľavá strana displeja) a prepína
sa na režim rýchlej odozvy.

7. Stlačením softvérového klávesu SCALE (MIERKA) vyberte požadovanú mierku
trendovej amplitúdy. Softvérový kláves SCALE (MIERKA) cyklicky prechádza
mierkami trendovej amplitúdy ±5 bodov, ±10 bodov, ±15 bodov, ±20 bodov,
±25 bodov, ±30 bodov, ±35 bodov, ±40 bodov a ±50 bodov nad a pod dátovým
bodom pod kurzorom. Štandardné nastavenie vertikálnej mierky zobrazenia
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grafického trendu saturácie je 10 až 100, ak pod kurzorom nie sú žiadne údaje.
Štandardné nastavenie vertikálnej mierky zobrazenia grafického trendu srdcovej
frekvencie je 5 až 250, ak pod kurzorom nie sú žiadne údaje.
Obrázok 54. História trendových údajov, stanovené

8. Stlačením softvérového klávesu AUTO vyberte požadovanú predvolenú amplitúdu
dátového bodu. Softvérový kláves AUTO prestavuje amplitúdu grafických trendových
údajov. Maximálna hodnota trendu dátového bodu sa zaokrúhľuje na najbližší
násobok desiatky a zobrazuje sa v hornej časti grafu. Minimálna hodnota trendu
dátového bodu sa zaokrúhľuje na najbližší násobok desiatky, potom sa od výsledku
odpočíta ďalších desať a zobrazí sa v dolnej časti grafu.
9. Stlačením softvérového tlačidla BACK (Späť) sa vrátite späť do ponuky MONITR.

Vymazanie trendových informácií
Vymazanie trendových údajov
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový
kláves TREND.
2. Stlačte softvérový kláves MONITR.
3. Stlačte softvérový kláves DELETE (VYMAZAŤ) alebo stlačte tlačidlo NO (NIE) a potom
EXIT (UKONČIŤ), aby ste túto funkciu zatvorili bez odstránenia trendových údajov.
Poznámka:

Po stlačení softvérového tlačidla DELETE (VYMAZAŤ) sa odstránia všetky trendové
údaje a oxymeter trikrát zapípa.
4. Stlačte softvérový kláves YES (ÁNO).
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Riadenie OxiMax™ údajov snímača pulzného oxymetra
Pochopenie správ snímača
Správy snímača OxiMax pulzného oxymetra sa zobrazujú vtedy, keď oxymeter
identifikuje nový senzor alebo keď oxymeter nedokáže zobraziť údaje o saturácii.
Správa o type snímača
Keď je snímač OxiMax pulzného oxymetra pripojený k oxymetru, na štyri až šesť
sekúnd sa v dolnej časti obrazovky zobrazí správa „SENSOR TYPE:...“ (TYP SNÍMAČA:...).
Správa identifikuje typ (model) snímača OxiMax pulzného oxymetra pripojeného
k oxymetru.
Obrázok 55. Obrazovka správy o type snímača

Správa o type údajov vstupného snímača
Keď je snímač OxiMax pulzného oxymetra s údajmi o pacientovi, ktoré sa predtým
nenahrávali, pripojený k oxymetru, v dolnej časti obrazovky oxymetra sa po správe
o type snímača na chvíľu zobrazí správa „DATA TYPE: . . .” Správa identifikuje nastavenie
aktuálneho typu údajov oxymetra, ktoré sa bude používať na zapisovanie údajov
do snímača OxiMax pulzného oxymetra. Možnosti nastavenia typu údajov sú EVENT
(UDALOSŤ)/SpO2 a EVENT (UDALOSŤ)/SpO2+BPM.
Obrázok 56. Obrazovka správy o type údajov vstupného snímača

Typ záznamu udalosti snímača musí byť nastavený skôr, ako pripojíte snímač OxiMax
pulzného oxymetra k oxymetru. Zmenu nastavenia typu údajov snímača si pozrite v
časti Ovládanie funkcie typu vstupných údajov snímača, stránka 80.
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Správy o stave snímača
Správy o stave snímača označujú, že snímač funguje správne, ale miesto snímača
alebo metóda aplikácie nie je pre výpočet %SpO2 optimálna.
Správy o stave snímača sa zobrazujú podľa dôležitosti, pričom najvyššia úroveň
priority je hore. Na jednej obrazovke „POOR SIGNAL CONDITION“ (SLABÝ SIGNÁL)
sa môžu zobrazovať až tri správy o stave.
Obrázok 57. Obrazovka správy o slabom signáli

Stlačením klávesu HELP (POMOCNÍK) v správe o stave zobrazíte navrhované
nápravné činnosti. Nasledujúci zoznam uvádza možné správy o stave nastavenia
snímača.
• VYPNUTÝ SNÍMAČ?
• SLABÉ IMPULZY
• SLABÝ SIGNÁL
• RUŠENIE
• NADMERNÉ INFRAČERVENÉ ŽIARENIE
• VYSOKÁ PULZNÁ AMPLITÚDA
Správy o nápravných činnostiach snímača
Správy o nápravných činnostiach súvisia s typom snímača OxiMax pulzného
oxymetra pripojeného k oxymetru. Môže sa zobraziť až päť nápravných činností.
Na zobrazenie všetkých správ môže byť potrebných viacero obrazoviek. Keď sú
potrebné viaceré obrazovky, navigácia medzi obrazovkami sa dá uskutočňovať
pomocou softvérových klávesov NEXT (ĎALEJ), BACK (SPÄŤ) a EXIT (UKONČIŤ).
Nasledujúci zoznam obsahuje možné nápravné odporúčania.
• ZMENA MIESTA?
• ZAKRYTÉ MIESTO SNÍMAČA?
• UŠNÝ/ČELOVÝ SNÍMAČ?
• NOSNÝ/UŠNÝ SNÍMAČ?
• ADHEZÍVNY SNÍMAČ OXIMAX
• BEZPEČNOSTNÝ KÁBEL
• ČELENKA
• TEPLÁ STRANA
• OBVÄZOVÁ SÚPRAVA
• LAK NA NECHTY
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•
•
•
•

NIE JE SNÍMAČ PRÍLIŠ TESNÝ?
ZMENA POLOHY SNÍMAČA
IZOLOVAŤ ZDROJ RUŠENIA
VYČISTIŤ STRANU SNÍMAČA

Postup pri odstránení správ zistíte v uvedených nápravných činnostiach. Prijmite
ďalšie opatrenia na odstránenie stavu, potom stlačte softvérový kláves EXIT
(UKONČIŤ). Keď obrazovku správy snímača zatvoríte, nevráti sa, kým sa neobjaví
nový stav.
Obrázok 58. Obrazovka nápravného opatrenia

Zapnutie alebo vypnutie funkcie správy snímača
Displej nastavenia správy snímača OxiMax pulzného oxymetra umožňuje zapínať
alebo vypínať funkciu správy snímača. Keď je vypnutá, nezobrazuje sa správa
„SENSOR NOT POSTING“ (SNÍMAČ NEODOSIELA) ani „SUGGESTED ACTION“
(NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ).
1. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte softvérový kláves SENSOR (SNÍMAČ).
3. Stlačte softvérový kláves MSG.
Obrázok 59. Zapnutie obrazovky správy snímača

4. Tlačidlami ADJUST UP (NASTAVIŤ NAHOR) alebo ADJUST DOWN (NASTAVIŤ
NADOL) pod tlačidlom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) zapnete možnosť
ENABLE (ZAPNÚŤ) správu.
5. Stlačte softvérový kláves EXIT (UKONČIŤ).
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Použitie záznamov udalosti snímača
Prehľad záznamu udalosti snímača
VÝSTRAHA
Pulzný oxymetrický snímač extrapoluje z dátumu a času poskytnutého zariadením
Nellcor Pulzný oxymeter OxiMax N-600x pri nahrávaní záznamu udalosti snímača do
snímača. Presnosť dátumu/času je určená nastavením dátumu/času pulzného oxymetra.
Dátum a čas oxymetra nastavte na správnu hodnotu skôr, ako pripojíte snímač s
aktivovaným záznamom, aby ste zachovali konzistentnosť dátumu a času počas celej doby
pripojenia snímača. Keďže snímač s údajmi záznamu udalosti snímača je možné preniesť z
jedného oxymetra na druhý, rozdiely dátumu a času medzi jednotlivými oxymetrami a
údajmi záznamu udalosti snímača ovplyvnia poradie, v ktorom sa údaje záznamu udalosti
snímača objavia. Aby ste eliminovali tento možný problém, nastavte všetky oxymetre v
rámci jednej inštitúcie na rovnaký čas.
Údaje vstupného snímača

OxiMax snímače adhezívneho pulzného oxymetra sú schopné ukladať údaje o
alarmovej udalosti pacienta. Záznam udalosti snímača umožňuje prechádzať históriu
alarmových udalostí s pacientom na pamäťovom čipe snímača kvôli rýchlemu
vyhodnoteniu v každom bode starostlivosti, kde sa OxiMax používajú oxymetre.
Údaje o pacientovi (alarmová udalosť) sa ukladajú na pamäťový čip snímačov
OxiMax adhezívneho pulzného oxymetra (iba snímače určené na použitie u
jedného-pacienta-). Údaje alarmovej udalosti sa ukladajú (zaznamenávajú) s
nastaveniami obmedzenia/prahu, ktoré boli aktívne v čase udalosti na nahrávacom
oxymetri. Tieto udalosti sa dajú sledovať na ďalšom OxiMax oxymetri, keď sa pacient
presunie na nové lôžko.
Záznamy udalosti snímača

Udalosť sa objaví, keď hodnota %SpO2 prekročí buď horné alebo dolné obmedzenie
alarmu aspoň na 15 sekúnd. Alarmové udalosti sa zoskupujú a nahrávajú na
pamäťový čip každých päť minút. Maximálny počet udalostí, ktorý sa dá uložiť do
snímača OxiMax pulzného oxymetra, je zvyčajne 100.
Záznamy udalosti sa dajú sledovať po pripojení snímača OxiMax pulzného oxymetra
obsahujúceho alarmové údaje pacienta (záznamy udalostí) k Pulzný oxymeter
OxiMax N-600x so zapnutou položkou SENSOR (SNÍMAČ). Záznamy udalostí sú
určené na sledovanie udalostí pacienta od predchádzajúceho miesta poskytovania
starostlivosti alebo prepravy (história), zatiaľ čo oxymetrický trend sa dá použiť na
sledovanie údajov alebo udalostí o pacientovi, ktorého práve sledujete.
Kontrolky SENSOR EVENT RECORD (NAHRÁVANIE UDALOSTI SNÍMAČA) svietia, keď
je snímač pulzného oxymetra OxiMax obsahujúci údaje o udalosti pripojený k oxymetru.
Nahrávanie a sledovanie udalosti snímača je dostupné iba na monitoroch
kompatibilných s OxiMax so zapnutou položkou SENSOR (SNÍMAČ). Snímače OxiMax
môžu fungovať na monitoroch používajúcich staršiu technológiu, ale funkcia
nahrávania udalosti snímača nebude dostupná.
Špecifické pokyny o tom, ako vypnúť ukladanie nahraných udalostí snímača
v snímači pulzného oxymetra OxiMax nájdete v servisnej príručke N-600x.
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Ovládanie funkcie typu vstupných údajov snímača
Zobrazenie typu vstupných-údajov snímača umožňuje upraviť typ trendových
údajov alarmovej udalosti pacienta nahrávaných v snímači pulzného oxymetra
OxiMax. Snímače pulzného oxymetra OxiMax sa dajú nastaviť buď na záznam „SpO2“,
alebo „SpO2+BPM.“
Poznámka:
Typ údajov snímača OxiMax pulzného oxymetra sa dá nastaviť iba vtedy, keď snímač nie je
pripojený k oxymetru.

Výber typu údajov snímača
1. Na vypnutom oxymetri a bez pripojených káblov k portu snímača SpO2 OxiMax
stlačte softvérové tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte softvérový kláves SENSOR (SNÍMAČ).
3. Stlačte softvérový kláves DATA (ÚDAJE).
Poznámka:
Nastavenia typu údajov snímača OxiMax sa zobrazujú na obrazovke oxymetra. Ak nie je
pripojený žiadny snímač, zobrazujú sa typy snímačov a úplný súbor možností pre každý z
nich. Ak je snímač pripojený, zobrazuje sa iba typ údajov snímača pre daný snímač.
Obrázok 60. Identifikácia obrazovky typu údajov vstupného snímača

4. Pomocou softvérového klávesu SELECT (VYBRAŤ) prepínajte medzi položkami
SENSOR-R (snímač obsahujúci čip určený len na čítanie) a SENSOR-RW (snímač
obsahujúci čip určený na čítanie aj zapisovanie).
Poznámka:
Funkcia SENSOR-R podporuje všetky aktuálne snímače OxiMax pulzného oxymetra. Funkcia
SENSOR-RW je použiteľná iba na snímače OxiMax pulzného oxymetra s nainštalovaným
čipom určeným na čítanie/zapisovanie.

Pomocou klávesu ADJUST UP (ZVÝŠIŤ) alebo ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) pod klávesom
ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na oxymetri vyberte typ údajov snímača. Výber
položiek SENSOR-R a SENSOR-RW:
• SPO2
• SPO2+BPM
• DEFAULT (ŠTANDARDNE)
5. Typ údajov snímača nastavíte stlačením softvérového klávesu EXIT (UKONČIŤ).
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Zobrazenie záznamu udalosti snímača
Otvorte údaje alarmovej udalosti pacienta so snímačom pacienta pripevneným
k oxymetru.
1. V hlavnej ponuke stlačte softvérový kláves TREND.
2. Vyberte možnosť softvérovej klávesy SENSOR (SNÍMAČ).
3. Pozrite so záznam udalosti snímača buď v grafickej forme (GRAPH) alebo
v súhrnnej tabuľke (TABLE).
Poznámka:
Keď je typ záznamu udalosti snímača nastavený v snímači OxiMax pulzného oxymetra
a údaje udalosti sú uložené v snímači, typ záznamu udalosti snímača sa nedá vynulovať.
Nastavenie typu oxymetra môžete kedykoľvek meniť.

Správa negrafických údajov záznamu udalosti snímača
Keď je snímač OxiMax pulzného oxymetra obsahujúci údaje o alarmoch pacientovi
(iba snímače určené na použitie pre jedného-pacienta-) pripojený k oxymetru,
indikátor Záznam udalosti snímača na prednom paneli oxymetra bliká intenzitou
blikania strednej priority, čo znamená, že snímač OxiMax pulzného oxymetra je
pripojený k oxymetru obsahujúcemu údaje o udalosti pacienta. Predný panel bliká
približne 60 sekúnd, kým snímač pulzného oxymetra OxiMax neodpojíte alebo kým
používateľ nezíska trendové údaje stlačením klávesu TREND a potom SENSOR (SNÍMAČ).
Získanie dostupných údajov o zázname udalostí snímača
1. Stlačte softvérový kláves TREND.
2. Stlačte softvérový kláves SENSOR (SNÍMAČ). Príslušná správa „DATA IN SENSOR“
(ÚDAJE V SNÍMAČI) sa zobrazuje v dolnej časti obrazovky oxymetra. Ak po štyroch
až šiestich sekundách oxymeter úspešne odčíta všetky údaje zo snímača, vráti sa
do hlavnej ponuky.
Obrázok 61. Obrazovka údajov vstupného snímača

Ak sa po štyroch až šiestich sekundách údaje stále odčítavajú zo snímača
pulzného oxymetra OxiMax, správu DATA IN SENSOR (ÚDAJE V SNÍMAČI) nahradí
správa READING TRENDS (ČÍTANIE TRENDOV) obsahujúca možnosť ABORT (PRERUŠIŤ).
Obrázok 62. Čítanie trendov z obrazovky údajov vstupného snímača
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3. Výberom softvérového klávesu ABORT (PRERUŠIŤ) zastavíte nahrávanie, otváranie
alebo zobrazovanie ďalších údajov. Záznamy udalostí snímača zobrazíte
otvorením ponuky TREND/SENSOR.
Kontrolka SENSOR EVENT RECORD LED (KONTROLKA LED NAHRÁVANIA
UDALOSTI SNÍMAČA) sa ustáli, keď je pamäť snímača plná a zostane svietiť,
kým neodpojíte snímač OxiMax pulzného oxymetra.
Poznámka:
Ak snímač neobsahuje žiadne údaje alebo ak pred monitorovaním situácie neboli
zaznamenané žiadne udalosti na pamäťový čip snímača, možnosť TREND/SENSOR nie je
dostupná. Ukážku zobrazenia udalosti bez údajov nájdete nižšie. Správa zmizne, keď graf
alebo súhrn zatvoríte.
Obrázok 63. Obrazovka grafickej histórie udalostí snímača, žiadne údaje

Správa grafických údajov záznamu udalosti snímača
Grafické znázornenia histórie udalostí pacienta sú dostupné iba na snímačoch
OxiMax pulzného oxymetra určených pre jedného pacienta. Grafické dátové body
sú minimálnou alebo maximálnou %SpO2 hodnotou pre každý 30-sekundový
interval počas trvania udalosti (%SpO2 nepretržite pod prahom alarmu najmenej
ostatných 15 sekúnd) a pokračujú každých 30 sekúnd, kým aktuálna %SpO2 hodnota
nie je rovná alebo vyššia ako prah alarmu.
Trvanie udalosti je určované počtom dátových bodov v udalosti. Každý dátový bod
sa ukladá v 30-sekundových intervaloch.
Udalosti sa skončia jedným z nasledujúcich dôvodov:
• Položka %SpO2 sa vráti na alebo nad obmedzenie alarmu
• Stratí sa impulz
• Odpojí sa snímač OxiMax pulzného oxymetra
• Pacientovi odoberiete snímač OxiMax pulzného oxymetra
Obrázok 64. Obrazovka grafickej histórie udalostí snímača, strana 2 z 2
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Názov grafu zobrazuje v ľavom hornom rohu typ údajov (GRAPH). Číslo zobrazovanej
udalosti a celkový počet udalostí zaznamenaných v snímači OxiMax pulzného
oxymetra sa zobrazuje vpravo vedľa názvu (príklad, 2/2). Dátum a čas zobrazovanej
udalosti sa nachádza hore v strede a v pravom hornom rohu.
Typ údajov zobrazovaných v grafe sa uvádza vľavo od vertikálnej osi (%SpO2). Pod
ním je rozsah hodnôt počas udalosti (min./max.). Trvanie udalosti sa zobrazuje pod
rozsahom hodnoty. Vertikálna os grafu je označená tak, aby zobrazovala veľkosť
mierky grafických údajov. Horizontálna os nie je označená, ale automaticky sa
prispôsobuje tak, aby zobrazila počet 30-sekundových intervalov počas udalosti.
Prah alarmu (nižší ako obmedzenie alarmu SpO2) je zastúpený horizontálnou
bodkovanou čiarou pretínajúcou graf. Prvý dátový bod je prah alarmu.
Udalosti sa zobrazujú jedna po druhej a jedna na graf. Grafy sa zobrazujú v
chronologickom poradí, pričom keď otvoríte grafické zobrazenie udalosti snímača,
ako prvá sa zobrazí najnovšia udalosť. Používateľ sa môže pohybovať medzi udalosťami
pomocou dvoch krajných ľavých softvérových klávesov, ktoré sú označené ikonami s
ľavou a pravou šípkou. Na začiatku sekvencie udalosti, udalosť jedna z dvoch udalostí,
je softvérový kláves s ľavou šípkou je prázdny. Na konci sekvencie udalosti, udalosť dva
z dvoch udalostí, je softvérový kláves s pravou šípkou prázdny.
Na pohybovanie sa medzi udalosťami môžete používať aj klávesy ADJUST UP
(ZVÝŠIŤ) a ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) pod klávesom ALARM SILENCE (STÍŠENIE
ALARMU) na oxymetrickom paneli.
Pomocou softvérového klávesu BACK sa vrátite na predchádzajúcu úroveň
podponuky TREND/SENSOR.
Zobrazenie údajov o histórii udalostí snímača
S oxymetrom v normálnom monitorovacom režime môžete sledovať údaje o histórii
udalostí snímača.
1. Pripojte snímač OxiMax pulzného oxymetra obsahujúci údaje o pacientovi k
portu a káblu snímača oxymetra SpO2.
2. Stlačte softvérový kláves TREND.
3. Stlačte softvérový kláves SENSOR (SNÍMAČ).
4. Stlačte softvérový kláves GRAPH (GRAF).
Obrázok 65. Obrazovka grafickej histórie udalostí snímača, strana 5

Poznámka:
Pomocou softvérového klávesu s ľavou a pravou šípkou posúvajte stránky grafu udalostí.
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5. Stlačte softvérový kláves EXIT (UKONČIŤ).
Sekvencia %SpO2 + BPM (saturácia plus srdcová frekvencia) grafov udalostí
duálneho-zobrazenia sú znázornené nižšie. Graf duálneho-zobrazenia je rovnaký
ako grafy samostatnej grafickej histórie udalostí, s výnimkou grafov, ktoré sú
horizontálne skomprimované, aby bolo možné zobraziť tak grafy %SpO2 aj
srdcovej frekvencie pre tú istú udalosť.
Obrázok 66. Obrazovka grafickej histórie udalostí snímača: Obrazovka 1 z 5

Obrázok 67. Obrazovka grafickej histórie udalostí snímača: Obrazovka 4 z 5

Obrázok 68. Obrazovka grafickej histórie udalostí snímača: Obrazovka 5 z 5

Sledovanie a tlač tabuľkových údajov o udalostiach vstupného snímača
Tabuľkové údaje o udalosti snímača sú zoznamom všetkých zaznamenaných udalostí
na pamäťovom čipe snímača OxiMax pulzného oxymetra.
1. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový kláves
TREND.
2. Stlačte softvérový kláves SENSOR (SNÍMAČ).

84

Návod na obsluhu

Riadenie OxiMax™ údajov snímača pulzného oxymetra

3. Stlačením softvérového klávesu TABLE (TABUĽKA) zobrazíte údaje.
Obrázok 69. Obrazovka súhrnných historických údajov: 2. januára

Obrázok 70. Obrazovka súhrnných historických údajov: 6. januára

Názov tabuľky sa nachádza v ľavom hornom rohu. Pod názvom tabuľky je tabuľka
so šiestimi-stĺpcami s príslušným hlavičkami stĺpcov. Údaje o udalosti sa objavujú
v chronologickom poradí tak, že najnovšia udalosť sa zobrazuje ako prvá, v hornej
časti zoznamu.
Súčasne môžu byť zobrazené štyri udalosti. Ak chcete vidieť ďalšie udalosti,
pokračujte v posúvaní pomocou príslušného softvérového klávesu pod ikonami
so šípkami nahor a nadol. Každé zobrazenie obrazovky uchováva obrazovku
poslednej udalosti z predchádzajúcej strany a zobrazuje ďalšie tri udalosti. Ikony
so šípkami nahor a nadol sa zobrazujú iba vtedy, keď je možné posúvanie nahor
alebo nadol. Ak je ikona so šípkou prázdna, označuje to začiatok alebo koniec
tabuľky.
4. Pomocou kláves ADJUST UP (ZVÝŠIŤ) a ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) pod klávesom
ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na oxymetrickom paneli sa môžete v
súhrnnej tabuľke udalostí posúvať po jednotlivých riadkoch.
5. Pomocou softvérového klávesu PRINT (TLAČ) vytlačíte zobrazené údaje o udalosti.
6. Pomocou softvérového klávesu BACK (SPÄŤ) sa vrátite na predchádzajúcu úroveň
podponuky TREND/SENSOR.
Zobrazenie alebo tlač tabuľky historických údajov o udalostiach vstupného
snímača
1. Konfiguráciu dátového portu a tlačiarne nájdete v časti Tlač trendových údajov
oxymetra, stránka 89.
2. Keď je oxymeter v normálnom režime monitorovania, stlačte softvérový kláves TREND.
3. Stlačte softvérový kláves SENSOR (SNÍMAČ).
4. Stlačením softvérového klávesu TABLE (TABUĽKA) zobrazíte údaje. Stlačením
softvérového klávesu PRINT (TLAČ) vytlačíte údaje.
5. Stlačte softvérový kláves BACK (SPÄŤ).
Návod na obsluhu
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Konektivita dátového portu
Prehľad
Údaje o pacientovi môžete exportovať prostredníctvom dátového portu v zadnej
časti Pulzný oxymeter OxiMax N-600x tak, že port pripojíte k počítaču alebo sériovej
tlačiarni.
Pred klinickým použitím a pripojením oxymetra k tlačiarni alebo k počítaču si overte
jeho riadnu prevádzku. Oxymeter a tlačiareň alebo počítač musia byť pripojené k
uzemnenej zásuvke so striedavým prúdom. Nastavenie protokolu oxymetra musí
byť ASCII.
Každá tlačiareň alebo počítač pripojený k dátovému portu oxymetra musí mať
certifikát podľa normy IEC 60950-1: 2. vydanie. Všetky kombinácie vybavenia musia
byť v súlade s normou IEC 60601-1-1:2000 Požiadavky na bezpečnosť zdravotníckych
elektrických systémov. Každý, kto pripája tlačiareň alebo počítač k výstupnému portu
údajov, konfiguruje zdravotnícky systém, a je preto zodpovedný za zaistenie súladu
systému s normou IEC 60601-1-1:2000 Požiadavky na bezpečnosť zdravotníckych
elektrických systémov a normou Elektromagnetická kompatibilita IEC 60601-1-2:
2001 + A1: 2004.
Požiadavky na dátový port
Dátový port môžete pripojiť k sériovej tlačiarni alebo počítaču pomocou kábla
ukončeného týmito zariadeniami.
• AMP konektor (AMP číslo dielca 747538-1)
• Ochranný krúžok (AMP číslo dielca 1-747579-2)
• Kompatibilné kolíky (AMP číslo dielu 66570-2)
Kábel by nemal byť dlhší ako 7,6 metra, ak sa použije protokol RS-232 alebo 1
219,2 metra ak sa používa protokol RS-422. Externé zariadenie ITE (Informačné
technologické zariadenie) musí mať certifikát podľa normy UL 60950-1:2007 alebo
normy IEC 60950-1: 2. vydanie. Použitý kábel musí mať pletený plášť poskytujúci
100 % zakrytie, napríklad Beldenov kábel (Beldenovo číslo dielca 9609 alebo 9616)
alebo jeho ekvivalent. Plášť musí mať 360-stupňové pripojenie ku kovovému
puzdru na konektore DB-15 a ku konektoru na počítači alebo sériovej tlačiarni.
Upozornenie
Kábel príliš neohýbajte, pretože by to mohlo spôsobiť natrhnutie alebo prelomenie plášťa.

Nepoužíva sa žiadna kontrola hardvérového toku. V režime ASCII však existuje
podpora ovládania toku pre XON/XOFF.
Rozvrhnutie dátového portu
VÝSTRAHA
Ak sa sériový port skratuje, analógové výstupy alebo linky na privolanie sestry a
diaľková komunikácia sa môžu prerušiť.

86

Návod na obsluhu

Konektivita dátového portu

• Formát RS-232 – Kolíky 2, 3 a 5 poskytujú formát údajov RS-232. Keď zapojíte kábel RS232, nepridávajte rezistor a dodržte maximálnu dĺžku kábla cca 7,5 m.

• Formát RS-422 – Kolíky 1, 4, 9 a 12 poskytujú formát údajov RS-422. Keď zapojíte kábel
RS-422, pridajte rezistor (120 Ohmov, 1/2 Wattov, 5 %) medzi kolíky 1 a 9 kábla a dodržte
dĺžku kábla maximálne 1,2 m. Do oxymetra zapojte koniec kábla s pridaným rezistorom.

• Pomerný prenos údajov – Kolíky 3 a 4 (TxD+ a TxD-) sú dátovým párom pomerného prenosu.
• Pomerný príjem údajov – Kolíky 1 a 2 (RxD+ a RxD-) sú dátovým párom pomerného príjmu.

Tabuľka 9. Rozvrhnutie signálu dátového portu

Číslo kolíka

Návod na obsluhu

Názov signálu

1

RxD+ (RS-422 [+] vstup)

2

RxD_232 (RS-232 vstup)

3

TxD_(RS-232 výstup)

4

TxD+ (RS-422 [+] výstup)

5

Uzemnenie signálu (izolované od uzemnenia)

6

AN_SpO2 (analógový výstup saturácie)

7

NC_NO (zatvorenie relé na privolanie sestry, normálne
otvorené)

8

NC_NC (zatvorenie relé na privolanie sestry, normálne
zatvorené)

9

RxD- (RS_422 [-] vstup)

10

Uzemnenie signálu (izolované od uzemnenia)

11

Privolanie sestry (RS-232-úroveň-výstup)

12

TxD- (RS-422 [-] výstup)

13

AN_PULSE (analógový výstup srdcovej frekvencie)

14

AN_PLETH (analógový výstup pletyzm. kriviek)

15

NC_COM (zatvorenie relé na privolanie sestry,
štandardné vedenie)
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Obrázok 71 zobrazuje schémy kolíkov tak, ako ich vidíte pri pohľade od zadného
panela. Pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarni pripojte vodivé puzdro k uzemneniu.
Obrázok 71. Schéma kolíkov dátového portu

Komunikácie dátového portu
Nadviazanie komunikácie s dátovým portom
1. Pomocou zobrazenia nastavenia sériového portu nastavte prenosovú rýchlosť
a protokol dátového portu na Pulzný oxymeter OxiMax N-600x.
2. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
3. Stlačte dvakrát softvérový kláves NEXT (ĎALEJ) a potom stlačte softvérový kláves
COMM.
4. Stlačte softvérový kláves SELECT (VYBRAŤ).
Obrázok 72. Obrazovka nastavenia sériového portu, výber protokolu prenosovej rýchlosti

5. Stlačením klávesov ADJUST UP (ZVÝŠIŤ) alebo ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) vyberte
požadovaný protokol. Možnosti protokolu pre Pulzný oxymeter OxiMax N-600x sa
líšia od tých, ktoré má oxymeter s aktivovanou funkciou SPD. Štandardný protokol
je implicitne ASCII. Pozri Kompatibilita komunikačného protokolu a výstup,
stránka 88.
Tabuľka 10. Kompatibilita komunikačného protokolu a výstup

Komunikačné
protokoly

N-600x s firmvérom 2.0 a novším
Štandardná
prenosová rýchlosť

Výstup obsahuje
dátové políčka SPD

9600

9600

Áno1

19200

19200

Áno

GRAPH (Grafika)

9600

Nie je k dispozícii

Nie

OXINET

9600

Nie je k dispozícii

Nie

ASCII
CLINICAL (KLINICKÝ)

88

N-600x s firmvérom
až do 2.0
Štandardná
prenosová rýchlosť
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N-600x s firmvérom 2.0 a novším

Komunikačné
protokoly

N-600x s firmvérom
až do 2.0
Štandardná
prenosová rýchlosť

PHILIPS (VueLink)

19200

Používajte iba 19200

Nie

SPACELBS (Orbitálne
laboratóriá)

9600

Nie je k dispozícii

Nie

MARQ (GE Marquette)

9600

Nie je k dispozícii

Nie

DATEX
(Datex-Ohmeda)

2400

Nie je k dispozícii

Nie

SPD výstup

Nie je k dispozícii

Štandardná
prenosová rýchlosť

Štandardne

115200

Výstup obsahuje
dátové políčka SPD

Áno

Dostupné:
19200, 57600, 115200
1Nie je súčasťou výstupu v reálnom čase

6. Stlačte softvérový kláves SELECT (VYBRAŤ).
Poznámka:
Ak je aktivovaná možnosť SPD, protokoly Clinical a SPDout zahŕňajú informácie SPD.
Výsledky sa nedajú predvídať pri hostiteľských systémoch bez aktualizácií podporujúcich ďalšie
informácie SPD. Pozri Tabuľka 10: Kompatibilita komunikačného protokolu a výstup, na
strane 88.

7. Stlačením klávesov ADJUST UP (ZVÝŠIŤ) alebo ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) pod
klávesom ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) na paneli oxymetra vyberte
požadovanú prenosovú rýchlosť, ktorá sa môže odlišovať od štandardnej rýchlosti
pre tento príslušný protokol.
8. Stlačte softvérový kláves EXIT (UKONČIŤ).

Informácie o výstupných údajoch
Tlač trendových údajov oxymetra
Viac informácií nájdete v servisnej príručke alebo kontaktujte oddelenie technických
služieb spoločnosti Nellcor na telefónnom čísle 1800 635 52 67, príp. sa obráťte na
miestneho zástupcu spoločnosti Nellcor.
Výstup v reálnom čase
Údaje v reálnom čase sa nepretržite odosielajú do dátového portu v zadnej časti
oxymetra.
Údaje o pacientovi môžete získať prostredníctvom dátového portu pripojením
dátového portu oxymetra k počítaču alebo k sériovej tlačiarni. Ak sa do tlačiarne
alebo počítača posiela výtlačok alebo výstup v reálnom čase, každú sekundu sa
zobrazí nový riadok s údajmi. Hlavičky stĺpcov sa zobrazujú alebo tlačia po každom
25 riadku alebo vtedy, keď sa zmení jedna z hodnôt v hlavičke stĺpca. Záznamy sa
zobrazujú v jednosekundových intervaloch.
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Poznámka:
Ak dátový výstup prestane prenášať, vypnite a znovu zapnite prívod energie alebo ak je
oxymeter pripojený k počítaču, odošlite príkaz XON (Ctrl-q) na vynulovanie oxymetra.
Polia údajov výstupu v reálnom čase

Nasleduje príklad údajov v reálnom čase.
Obrázok 73. Príklad výstupu údajov v reálnom čase (funkcia SPD nie je zapnutá)

1. Hlavičky stĺpcov – Každý 25. riadok výstupu údajov obsahuje hlavičku stĺpca.
Hlavička stĺpca sa objaví vždy, keď sa hodnota v hlavičke stĺpca zmení. Vyššie
uvedený príklad znázorňuje tri odlišné súbory hlavičiek stĺpcov. Od horného
riadka sa pred výtlačkom druhého riadku s hlavičkami stĺpcov nachádza
25 riadkov. Tretí riadok hlavičiek stĺpcov sa v Obrázok 73 zobrazuje vtedy,
keď operátor zmení dolný limit alarmu SpO2 z 85 percent na 80 percent.
Obrázok 74. Príklad štandardných hlavičiek stĺpcov
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2. Dátový zdroj – Údaje vo zvýraznenom políčku predstavujú číslo modelu
oxymetra, v tomto prípade Pulzný oxymeter OxiMax N-600x.
Obrázok 75. Umiestnenie čísla modelu v hlavičkách stĺpcov

3. Verzia firmvéru – Ďalšie dátové políčko zobrazuje úroveň firmvéru (verzia 2.0.4.0)
a overovacie číslo firmvéru (CRC: XXXX). Žiadne z týchto čísel by sa počas bežnej
prevádzky nemalo zmeniť.
Obrázok 76. Umiestnenie verzie firmvéru v hlavičkách stĺpcov

Poznámka:
Čísla sa môžu zmeniť, ak oxymeter opravujete a prijíma aktualizácie firmvéru.

4. Alarmové limity – Posledné dátové políčko v hornom riadku udáva horné a
dolné obmedzenia alarmu pre SpO2 a pre srdcovú frekvenciu (obmedzenie PR).
Dolný alarmový limit pre SpO2 je napríklad 85 % a horný alarmový limit je 100 %.
Alarmové limity srdcovej frekvencie sú 40 a 170 BPM. Alarmový limit SatSeconds
(100SAT-S) zobrazuje nastavenie alarmu SatSeconds. V tomto príklade je výstraha
SatSeconds nastavená na 100.
Obrázok 77. Umiestnenie alarmových limitov v hlavičkách stĺpcov

5. Režim monitoru – Prvé políčko druhého riadku identifikuje monitor, režim
(ADULT alebo NEONATE).
Obrázok 78. Umiestnenie režimu monitora v hlavičkách stĺpcov

6. Režim odozvy – Druhé pole v druhom riadku ukazuje limit alarmu SatSeconds
a režim odpovede SpO2 (NORMÁLNY ALEBO RÝCHLY). Režim odozvy môže
mať dopad na správanie alarmu SPD.
Obrázok 79. Umiestnenie SpO2 a režimu odozvy v hlavičkách stĺpcov
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7. Hlavičky stĺpcov údajov – Hlavičky aktuálnych stĺpcov sú v poslednom riadku
v riadku hlavičky stĺpca.
Obrázok 80. Umiestnenie hlavičiek stĺpcov s údajmi

8. Údaje o pacientovi – Predstavené v tabuľke zľava doprava.
- Čas, počas ktorého sa zaznamenávali údaje o pacientovi
- Aktuálna hodnota %SpO2
- Aktuálna srdcová frekvencia (BPM)
- Aktuálna pulzná amplitúda (PA)
- Prevádzkový stav oxymetra
a. Čas – Stĺpec času zobrazuje hodnotu hodín reálneho-času.
Obrázok 81. Umiestnenie časových údajov

b. Údaje o pacientovi – Hodnoty parametrov sa zobrazujú priamo pod hlavičkou pre
každý parameter. V tomto príklade je %SpO2 100 a srdcová frekvencia je 190 úderov
za minútu. Značka „*“ vedľa čísla 190 označuje, že 190 úderov za minútu je mimo
obmedzení alarmu uvedených v hornom riadku pre srdcovú frekvenciu. Ak nie sú
dostupné žiadne údaje pre parameter, zobrazujú sa tri pomlčky [- - -]. PA predstavuje
hodnotu pulznej amplitúdy, ktorej číslo môže byť v rozpätí 0 až 254. Pre túto hodnotu
nie sú žiadne alarmové parametre. Dá sa použiť na sledovanie trendu informácií ako
signálu zmeny počtu impulzov, relatívnej sily pulzu alebo cirkulácie.
Obrázok 82. Umiestnenie údajov o pacientovi

Poznámka:
Odpojenie snímača má za následok zobrazenie troch pomlčiek [- - -] v časti zobrazenia
alebo tlače údajov o pacientovi.
c. Prevádzkový stav – Stĺpec stavu udáva alarmové podmienky a prevádzkový stav
oxymetra. V tomto príklade „PH“ (Vysoký pulz) označuje, že horné obmedzenie
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alarmu pulznej hodnoty bolo prekročené. V stĺpci Stav môžu byť súčasne zobrazené
až štyri kódy.
Obrázok 83. Umiestnenie údajov o prevádzkovom stave

Tabuľka 11. Definície kódov stavu
Kód

Definícia

AO

Alarm je vypnutý

AS

Stíšenie alarmu

BU

Používa sa batéria

LB

Slabá batéria

LM

Strata impulzu s artefaktom signálu

LP

Strata impulzu

ID

Zaznamenaný artefakt signálu

MO

Artefakt signálu

PH

Horné obmedzenie alarmu srdcovej
frekvencie

PL

Dolné obmedzenie alarmu srdcovej
frekvencie

PS

Pulzné vyhľadávanie

SH

Alarm horného obmedzenia saturácie

SL

Alarm dolného obmedzenia saturácie

SD

Odpojenie snímača

SO

Vypnutie snímača

Upozornenie
Artefakty signálu môžu sekundárne po rozličných externých faktoroch viesť k zníženiu
presnosti zobrazovaných oxymetrických hodnôt.

Použitie rozhrania privolania zdravotnej sestry
Funkcia privolania zdravotnej sestry
VÝSTRAHA
Nepoužívajte funkciu privolania sestry ako primárny zdroj upozornenia na alarm.
Zvukové a vizuálne alarmy pulzného oxymetra používané spolu s klinickými príznakmi
a symptómami sú primárnymi zdrojmi upozornenia zdravotníckeho personálu na
existenciu alarmu.
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VÝSTRAHA
Funkcia privolania sestry Pulzný oxymeter OxiMax N-600x je zapnutá vtedy, keď je
oxymeter napájaný zo siete so striedavým napätím alebo z batérie. Funkcia privolania
sestry nefunguje vtedy, keď sú alarmy oxymetra dočasne vypnuté.

Funkcia privolania sestry Pulzný oxymeter OxiMax N-600x umožňuje ošetrovateľom
sledovať alarmy pacienta na diaľku a spolupracuje so systémom privolania sestry v
príslušnom zdravotníckom zariadení. K tejto funkcii sa dostanete cez kolíky dátového
portu 7, 8, 10, 11 alebo 15 tak, ako je to uvedené v časti Obrázok 71 na strone 88.
Oxymeter ponúka dva rozličné typy rozhrania privolania sestry: úroveň RS-232 a
zatvorenie relé. Funkcia privolania sestry Úroveň RS-232 funguje vtedy, keď je
oxymeter pripojený k sieti so striedavým prúdom alebo k batérii. Funkcia privolania
sestry na báze-relé je dostupná vtedy, keď je oxymeter pripojený k sieti so
striedavým prúdom alebo k batérii.
Keď je zapnutá, zvukové alarmy signalizujú diaľkové umiestnenie. Ak boli zvukové
alarmy vypnuté alebo stíšené, funkcia privolania sestry sa tiež vypne.
Kolík 11 na dátovom porte je signálom privolania sestry s úrovňou RS-232 a kolík
5 alebo 10 je uzemnený (Pozri Obrázok 71 na strane 88). Bez alarmu je napätie medzi
kolíkmi 10 a 11 od -5 VDC po -12 VDC alebo +5V DC až +12 VDC, v závislosti od
možnosti vybranej pomocou softvérových klávesov (buď NORM+ alebo NORM-).
So zvukovým alarmom prehodí výstup medzi kolíkmi 5 a 11 polaritu.
Kolíky 7 a 15 poskytujú relé, ktoré sa zatvorí, keď na oxymetri zaznie alarm. Kolíky 8 a
15 poskytujú relé, ktoré sa otvorí, keď na oxymetri zaznie alarm. Kolík 15 je obyčajný,
kolík 7 je normálne otvorený a kolík 8 je normálne zatvorený. Hodnotenie pozrite v
oddiele Charakteristika relé zavolania zdravotnej sestry, stránka 134.
Tabuľka 12. Stav kolíkov relé privolania zdravotnej sestry
Kolík

Bez alarmu alebo stíšený
alarm

Zvukový alarm

Vypnutý oxymeter

7 NO

Otvorený

Uzavretý

Uzavretý

8 NC

Uzavretý

Otvorený

Otvorený

Funkciu privolania sestry otestujte skôr, ako ju použijete vo vašej inštitúcii a vždy, keď
nastavujete Pulzný oxymeter OxiMax N-600x na mieste, ktoré používa privolanie
sestry. Ak pripojený snímač OxiMax pulzného oxymetra nie je pripojený k pacientovi,
displej oxymetra ukazuje nuly a oxymeter zostane počas piatich sekúnd v režime
vyhľadávania impulzu, potom zobrazí tri pomlčky [ - - - ] v %SpO2 a oblasť frekvencie
impulzov obrazovky. Jedným zo spôsobov, ako otestovať funkciu privolania sestry,
je vytvoriť alarmový stav (napríklad odpojenie snímača) a overiť aktiváciu systému
privolania sestry vo vašej inštitúcii.

Nastavenie RS-232 polarity privolania zdravotnej sestry
Polarita privolania sestry sa dá nastaviť na kladný signál (NORM+) alarmového stavu
oxymetra alebo záporný signál (NORM -) alarmového stavu oxymetra.

94

Návod na obsluhu

Výpočet analógového napäťového výstupu

Nastavenie polarity privolania sestry
1. Keď je oxymeter v normálnom monitorovacom režime, stlačte softvérový kláves
SETUP (NASTAVENIE).
2. Stlačte dvakrát softvérový kláves NEXT (ĎALEJ) a potom stlačte softvérový kláves
NCALL.
Obrázok 84. Obrazovka polarity privolania sestry

3. Stlačte softvérový kláves NORM+ ALEBO kláves NORM -.
4. Stlačte softvérový kláves EXIT (UKONČIŤ).

Výpočet analógového napäťového výstupu
Dátový port Pulzný oxymeter OxiMax N-600x ponúka analógové napäťové výstupy
medzi kolíkmi 6, 13, 14 a uzemnením (kolík 10), ktoré sa dajú použiť na kalibráciu
oxymetrov ako je záznamník tabuliek. Napätie predstavuje aktuálnu hodnotu
špecificky odmeraného parametra. Rozdiel v napätí sa proporčne líši v rozmedzí
0,0 až +1,0 V jednosmerného prúdu, keď parameter kolíka kolíše nad svoj plný rozsah
hodnôt. Ak sa napríklad aktuálna hodnota SpO2 líši v rozmedzí 0 až 100 %, napätie
z kolíka 6 k uzemneniu (kolík 10) kolíše od 0,0 po +1,0 V jednosmerného prúdu.
Napätie 0,94 V udáva aktuálnu hodnotu SpO2 94.
Tabuľka 13. Analógové rozvrhnutie
Kolík

Parameter

Rozsah parametra

6

Saturácia

0 - 100 %

13

Pulzná hodnota

0 - 250 bpm

14

Krivka

0 - 254 PAU

Nastavenie analógového výstupu napätia
1. Stlačte softvérový kláves SETUP (NASTAVENIE).
2. Trikrát stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ).

Návod na obsluhu

95

Správa údajov oxymetra

3. Stlačte softvérový kláves ANALOG (ANALÓGOVÝ).
Obrázok 85. Obrazovka analógového napätia

a. VOLT Možnosti – Výber softvérového klávesu 0 VOLT alebo 1 VOLT spôsobí, že
napätie sa objaví na kolíkoch 6, 13 alebo 14, ktoré nadväzujú na kolíky uzemnenia
5 a 10.
b. STEP Možnosť – Výber softvérového klávesu STEP spôsobí, že sa napätie zvýši z
0,0 na 1,0 Voltu pri prírastkoch o 1/10-voltu, pričom každý krok trvá najmenej jednu
sekundu.

4. Stlačte softvérový kláves BACK (SPÄŤ).
Kalibráciu pripojeného zariadenia zverte kvalifikovanému servisnému technikovi tak,
ako je to uvedené v servisnej príručke N-600x.

96

Návod na obsluhu

6 Použitie pulzných oxymetrických
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Prehľad
VÝSTRAHA
Pulzný oxymetrický snímač extrapoluje z dátumu a času poskytnutého spoločnosťou
Nellcor Pulzný oxymeter OxiMax N-600x pri nahrávaní záznamu udalosti snímača do
snímača. Presnosť dátumu/času je určená nastavením dátumu/času pulzného oxymetra.
Dátum a čas oxymetra nastavte na správnu hodnotu skôr, ako pripojíte snímač s
aktivovaným záznamom, aby ste zachovali konzistentnosť dátumu a času počas celej doby
pripojenia snímača. Keďže snímač s údajmi záznamu udalosti snímača je možné preniesť z
jedného oxymetra na druhý, rozdiely dátumu a času medzi jednotlivými oxymetrami a
údajmi záznamu udalosti snímača ovplyvnia poradie, v ktorom sa údaje záznamu udalosti
snímača objavia. Aby ste eliminovali tento možný problém, nastavte všetky oxymetre v
rámci jednej inštitúcie na rovnaký čas.

Zariadenie Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™ zaznamenáva históriu udalostí
snímača pacienta SpO2 z pamäťového čipu snímača, čím umožňuje prenos
historických údajov o pacientovi spolu s pacientom pri presune v rámci nemocnice.
To umožní zdravotníckemu personálu sledovať všetky udalosti pacienta počas
prepravy alebo na predchádzajúcom lôžku. Táto funkcia je dostupná iba pri
adhezívnych snímačoch určených na použitie pre jedného-pacienta- pulzného
oxymetra OxiMax™.
Upozornenie
Snímače určené na použitie len pre jedného-pacienta-sú určené iba na použitie pre
jedného-pacienta. Neprenášajte adhezívny snímač pulzného oxymetra obsahujúci trendové
údaje snímača od jedného pacienta k druhému pacientovi. Ak to urobíte, môže to mať za
následok to, že údaje o prvom pacientovi sa použijú na posúdenie druhého pacienta, keďže
zaznamenané historické údaje o udalosti SpO2 sa medzi zozbieranými udalosťami od
viacerých pacientov nedajú rozlíšiť.

Pulzné oxymetrické snímače OxiMax™
Výber pulzného oxymetrického snímača OxiMax™
Pred použitím pulzného oxymetrického snímača OxiMax si pozorne prečítajte
Pokyny na použitie vrátane varovaní, výstrah a pokynov.
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Používajte len pulzné oxymetrické snímače OxiMax schválené spoločnosťou Nellcor
a pulzné oxymetrické káble pri pripájaní ku konektoru snímača OxiMax. Pripojenie
akéhokoľvek iného kábla alebo snímača ovplyvní presnosť údajov snímača, čo môže
viesť k nesprávnym výsledkom.
Nepoužívajte poškodené pulzné oxymetrické snímače OxiMax alebo káble pre
pulznú oxymetriu. Nepoužívajte snímač s odhalenými optickými komponentmi.
K portu konektora oxymetrického snímača nepripájajte žiadny kábel, ktorý je určený
na použitie s počítačom.
Nesprávnym použitím alebo dĺžkou použitia pulzného oxymetrického snímača
SpO2 OxiMax sa môže poškodiť tkanivo. Pravidelne kontrolujte umiestnenie
snímača tak, ako je to uvedené v Pokynoch na použitie snímača.
Pulzný oxymeter nedvíhajte za pulzný oxymetrický kábel alebo sieťový kábel,
pretože by sa kábel alebo vodič mohol od pulzného oxymetra odpojiť a pulzný
oxymeter by následne padol na pacienta.
Údaje pulznej oxymetrie a pulzný signál môžu byť ovplyvnené určitými
podmienkami okolia, aplikačnými chybami snímača a určitým stavom pacienta.
Pulzný oxymetrický snímač neponárajte ani nevlhčite OxiMax.
Chybové hlásenie odpojenia snímača a príslušný alarm označujú buď odpojenie
alarmu alebo chybu vo vedení. Skontrolujte pripojenie snímača a ak je to nutné,
vymeňte pulzný oxymetrický snímač OxiMax, kábel pulznej oxymetrie alebo oboje.
OxiMax adhezívne pulzné oxymetrické snímače sú určené len na použitie pre
jedného pacienta. Neprenášajte snímač obsahujúci trendové údaje snímača od
jedného pacienta k druhému pacientovi. Ak to urobíte, môže to mať za následok to,
že údaje o prvom pacientovi sa použijú na posúdenie druhého pacienta, keďže
zaznamenané historické údaje o udalosti SpO2 sa medzi zozbieranými udalosťami od
viacerých pacientov nedajú rozlíšiť.
Fyziologické podmienky, medicínske postupy alebo externé zariadenia, ktoré môžu
spôsobovať interferenciu so schopnosťou pulzného oxymetra zaznamenávať a
zobrazovať merania vrátane dysfunkčného hemoglobínu, arteriálnych farbív,
nízkeho premývania, tmavého pigmentu a externe aplikovaným farbivám napr. lak
na nechty, farbivo alebo pigmentový krém.
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Obráťte sa na technicko-servisné oddelenie spoločnosti Nellcor na čísle
18006355267 alebo miestneho zástupcu spoločnosti Nellcor v súvislosti s mriežkou
presnosti snímača všetkých pulzných oxymetrických snímačov OxiMax používaných
s Pulzný oxymeter OxiMax N-600x.
Keď vyberáte OxiMax pulzné oxymetrické snímače, berte do úvahy hmotnosť a
úroveň aktivity pacienta, primeranosť premývania a dostupnosť umiestnení snímača,
potrebu sterility a predpokladané trvanie monitorovania. Viac informácií nájdete v
OxiMax™ Modely pulzných oxymetrických snímačov a veľkosti pacientov alebo sa
obráťte na vášho miestneho zástupcu spoločnosti Nellcor. Pozrite si Požiadavky na
výkon pulzného oxymetrického snímača OxiMax™, stránka 106 pre ďalšie informácie
o výkone snímača.
Tabuľka 14. OxiMax™ Modely pulzných oxymetrických snímačov a veľkosti pacientov

Pulzný oxymetrický snímač OxiMax™

Model

Pacient
Veľkosť

Predný snímač Max-Fast™

MAX-FAST®

>10 kg

Pulzný oxymetrický snímač OxiMax™ (sterilný, určený len
pre jedného-pacienta)

MAX-N

<3 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

Snímač upínaný na prst Durasensor™ (použiteľný
opakovane, nie je sterilný)

DS-100A

>40 kg

Opakovane použiteľný snímač Oxiband™ (opakovane
použiteľný s emulziou, nie je sterilný)

OXI-A/N

<3 alebo >40 kg

OXI-P/I

3 až 40 kg

Snímače OxiCliq™ (sterilné, určené len pre
jedného-pacienta)

P

10 až 50 kg

N

<3 alebo >40 kg

I

3 až 20 kg

A

>30 kg

Snímač umiestňovaný na viacerých miestach Dura-Y™
(použiteľný opakovane, nie je sterilný)

D-YS

>1 kg

D-YSE

>30 kg

Používanie so snímačom Dura-Y:

D-YSPD

3 až 40 kg

Neadhezívny snímač Softcare™ (určený pre jedného
pacienta, predčasne narodené deti)

SC-PR

<1,5 kg

Neadhezívny snímač Softcare™ (Určený pre jedného
pacienta, novorodenci)

SC-NEO

1,5 až 5 kg

Neadhezívny snímač Softcare™ (určený pre jedného
pacienta, pre dospelých)

SC-A

>40 kg

Snímač upínaný na ucho (použiteľný opakovane, nie je
sterilný)
Svorka Pedi-Check™ pre náhlu pediatrickú kontrolu(použiteľný opakovane, nie je sterilný)
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Pulzný oxymetrický kábel DOC-10 spája Pulzný oxymeter OxiMax N-600x s pulzným
oxymetrickým snímačom OxiMax pacienta.

Funkcie pulzného oxymetrického snímača
Funkcie pulzného oxymetrického snímača OxiMax sú odlišné pri snímačoch na
rozdielnej revíznej úrovni a v závislosti od typu snímača (adhezívny, recyklovaný
a opakovane použiteľný). Revízna úroveň pulzného oxymetrického snímača OxiMax
sa nachádza na zásuvke snímača.
Tabuľka 15. Funkcie snímača OxiMax

Funkcia

Adhezívne
snímače

Recyklované
snímače

Revízia
B

Revízia
B

Opakovane
použiteľné snímače
Revízia
A

Revízia
B

OxiMax Záznam udalosti
snímača

Áno

Nie

Nie

Nie

Hlásenia snímača

Áno

Áno

Nie

Áno

ID správy snímača

Áno

Áno

Áno

Áno

Testovanie biokompatibility
Meranie biokompatibility bolo u pulzných oxymetrických snímačov OxiMax
vykonané v súlade s normou ISO 10993-1, Biologické hodnotenie zdravotníckych
pomôcok, Časť 1: Hodnotenie a skúšanie. Pulzné oxymetrické snímače OxiMax prešli
odporúčaným meraním biokompatibility a sú preto v zhode s normou ISO 10993-1.

Voliteľné príslušenstvo
Prehľad
K zariadeniu Pulzný oxymeter OxiMax N-600x sa ponúka viacero konfigurácií
upevnenia, nosná skrinka a úžitkový kôš.Informácie o príslušenstve nájdete na
webovej stránke spoločnosti Nellcor alebo sa obráťte na technicko-servisné
oddelenie spoločnosti Nellcor na čísle 18006355267 či na miestneho zástupcu
spoločnosti Nellcor.
http://www.nellcor.com/

•
•
•
•
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Platňa adaptéra GCX. Pozri stránka 101.
Rameno GCX na upevnenie na stenu a kanál. Pozri stránka 102.
Pohyblivý stojan GCX. Pozri stránka 103.
Prenosné puzdro s mäkkými bočnými stranami. Pozri stránka 104.
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Platňa adaptéra GCX
Platňu adaptéra si objednajte u spoločnosti Nellcor. Táto platňa adaptéra spĺňa
normu pre bežne dostupné konzoly GCX a bezpečné upevnenia oxymetra na
konzolu na stene alebo pohyblivý stojan.
Platňa sa pripája k spodnej strane oxymetra tak, ako je to znázornené na obrázku.
Ďalšie pokyny týkajúce sa pripojenia adaptérovej platne ku konzolám GCX si pozrite
v ilustrovaných Pokynoch na použitie, ktoré sú súčasťou adaptérovej platne GCX.
Obrázok 86. Platňa adaptéra GCX
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Rameno GCX na upevnenie na stenu a kanál
Objednajte si toto voliteľné rameno na upevnenie na stenu a 19-palcový kanál
od spoločnosti Nellcor.
Séria M ramien na upevnenie na stenu sa pripája k adaptérovej platni GCX, ktorá
sa pripojí k ramenu série M. Rameno sa zasúva do kanálu upevnenia na stenu.
Ďalšie podrobnosti nájdete v ilustrovaných Pokynoch na použitie, ktoré sú súčasťou
dodávky vertikálneho ramena na upevnenie na stenu.
Obrázok 87. Rameno GCX na upevnenie na stenu a kanál
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Pohyblivý stojan GCX
Objednajte si tento voliteľný GCX pohyblivý stojan s úžitkovým košom a rukoväťou
od spoločnosti Nellcor.
Pohyblivý stojan GCX sa pripevní k platni adaptéra GCX oxymetra podľa ilustrácie.
Ďalšie pokyny týkajúce sa pripojenia pohyblivého stojana GCX si pozrite v
ilustrovaných Pokynoch na použitie, ktoré sú súčasťou stojana GCX.
Obrázok 88. pohyblivý stojan GCX
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Prenosné puzdro s mäkkými-bočnými stranami
Voliteľné prenosné puzdro s mäkkými-bočnými stenami si objednajte priamo od
spoločnosti Nellcor. Čalúnené prenosné puzdro chráni oxymeter počas prepravy.
Prenosné puzdro má dve vrecká pre pulzné oxymetrické snímače OxiMax, káble
a N-600x Príručku na obsluhu.
Obrázok 89. Prenosné puzdro s mäkkými-bočnými stranami
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7 Požiadavky na výkon
Prehľad
VÝSTRAHA
Údaje pulznej oxymetrie a pulzné signály môžu byť ovplyvnené určitými podmienkami
okolia, chybami použitia OxiMax pulzového oxymetrického snímača a stavom
pacienta. Špecifické bezpečnostné informácie nájdete v príslušných častiach návodu.

• Bezpečnostné informácie, stránka 7
• Použitie pulzných oxymetrických snímačov OxiMax™ a príslušenstva, stránka 97
• Požiadavky na výkon, stránka 105
Overte výkon Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™ podľa postupov uvedených v časti
Úpravy a testovanie oxymetra servisnej príručky N-600x. Pred prvou inštaláciou v
klinickom nastavení zverte tieto postupy kvalifikovanému servisnému technikovi.

Požiadavky na výkon
Primárne požiadavky
Problémy s aplikáciou a podmienky určitého pacienta môžu ovplyvniť merania
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x a spôsobiť stratu pulzného signálu.
Aplikačné problémy oxymetra
• Nesprávne použitie snímača
• Neprekrytie pulzného oxymetrického snímača nepriepustným materiálom v
podmienkach silného okolitého svetla

Stav pacienta
• Dysfunkčný hemoglobín
• Slabá periférna perfúzia
•
•
•
•
•

Nadmerná aktivita pacienta
Venózne pulzácie
Intravaskulárne sfarbenie, ako napríklad indigovomodrá zelená alebo metylénová modrá
Tmavý pigment alebo externe aplikované farbivá (lak na nechty, farbivo, pigmentový krém)
Defibrilácia
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Oxymetrické požiadavky
Frekvencia impulzov
Oxymeter zobrazuje iba frekvenciu impulzov od 20 do 250 bpm. Zistené frekvencie
impulzov vyššie ako 250 bpm sa zobrazujú ako 250. Zistené frekvencie impulzov
nižšie ako 20 sa zobrazujú ako (0).
Saturácia
Oxymeter zobrazuje úrovne saturácie 1 % až 100 %.

Stav pacienta
Dysfunkčný hemoglobín
Dysfunkčný hemoglobín, ako napríklad karboxyhemoglobín, metemoglobín a
sulfemoglobín nedokážu prenášať kyslík. Záznamy SpO2 sa môžu javiť ako normálne,
ale pacient môže byť hypoxický, pretože na prenos kyslíka je k dispozícii menej
hemoglobínu. Po pulznej oxymetrii sa odporúča ďalšie vyšetrenie.
Anémia

Anémia spôsobuje zníženie obsahu arteriálneho kyslíka. Hoci záznamy SpO2 sa
môžu zdať normálne, anemický pacient môže byť hypoxický. Liečba anémie môže
zvýšiť obsah arteriálneho kyslíka. Oxymeter nemusí poskytovať záznam SpO2, ak
úrovne hemoglobínu klesnú pod hodnotu 5 gm/dl.

Požiadavky na výkon pulzného oxymetrického snímača
OxiMax™
Bezpečnostné informácie
VÝSTRAHA
Údaje pulznej oxymetrie a pulzný signál môžu byť ovplyvnené určitými podmienkami
okolia, aplikačnými chybami snímača a určitými podmienkami pacienta.
VÝSTRAHA
Nesprávnym použitím alebo neprimeranou dĺžkou použitia pulzného oxymetrického
snímača OxiMax sa môže poškodiť tkanivo. Umiestnenie snímača kontrolujte tak, ako
je to uvedené v Pokynoch na použitie.
VÝSTRAHA
Používajte len pulzné oxymetrické snímače OxiMax schválené spoločnosťou Nellcor
a pulzné oxymetrické káble pri pripájaní ku konektoru pulzného oxymetrického
snímača OxiMax. Pripojenie akéhokoľvek iného kábla alebo snímača ovplyvní
presnosť údajov snímača, čo môže viesť k nesprávnym výsledkom.
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VÝSTRAHA
Ak pulzný oxymetrický snímač OxiMax umiestnený v miestnosti s prudkým svetlom
neprekryjete nepriepustným materiálom, môže sa znížiť presnosť merania.

Nepresné meranie snímača
Množstvo podmienok môže spôsobiť nepresnosť meraní snímača.
• Nesprávna aplikácia pulzného oxymetrického snímača OxiMax
• Umiestnenie pulzného oxymetrického snímača OxiMax na končatinu s manžetou na
meranie krvného tlaku, arteriálnym katétrom alebo intravaskulárnou hadičkou

•
•
•
•

Okolité osvetlenie
Nadmerná aktivita pacienta
Tmavý pigment
Intravaskulárne farbivá alebo externe aplikované farby, ako napríklad lak na nechty alebo
pigmentový krém

• Neprekrytie umiestnenia pulzného oxymetrického snímača OxiMax nepriepustným
materiálom v podmienkach silného okolitého svetla

Strata signálu
Strata--pulzného signálu sa môže objaviť z viacerých dôvodov.
• Pulzný oxymetrický snímač OxiMax je aplikovaný príliš tesne
• Manžeta na meranie krvného tlaku je napustená na rovnakej končatine, na ktorej je
pripojený aj pulzný oxymetrický snímač OxiMax

• Dochádza k arteriálnej oklúzii trupu na pulznom oxymetrickom snímači OxiMax
• Slabá periférna perfúzia

Odporúčané použitie
Vyberte si vhodný pulzný oxymetrický snímač OxiMax, aplikujte ho tak, ako je to
uvedené a dodržiavajte všetky výstrahy a upozornenia uvedené v pokynoch na použitie
dodávaných spolu so snímačom. Miesto umiestnenia vyčistite a odstráňte z neho
všetky látky, ako je napríklad lak na nechtoch. Pravidelne vykonávajte kontrolu, aby
ste zaistili, že snímač zostane na pacientovi správne umiestnený.
Silné zdroje okolitého svetla, ako napríklad chirurgické svetlá (hlavne tie so xenónovým
svetelným zdrojom), bilirubínové svetlá, fluorescenčné svetlá, infračervené vyhrievacie
svetlá a priame slnečné svetlo môžu rušiť výkon pulzného oxymetrického snímača
OxiMax. Aby ste predišli rušeniu okolitým svetlom, zaistite, správnu aplikáciu snímača a
zakryte umiestnenie snímača nepriehľadným materiálom.
Ak problém predstavuje aktivita pacienta, skúste problém odstrániť jedným alebo
niekoľkými z nasledujúcich opatrení:
• Skontrolujte, či je pulzný oxymetrický snímač OxiMax správne a bezpečne aplikovaný.
• Snímač presuňte na menej aktívne miesto.
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• Použite adhezívny snímač, ktorý zlepšuje kontakt s pokožkou pacienta.
• Použite nový snímač s čerstvou adhezívnou zadnou stranou.
• Ak je to možné, udržiavajte pacienta v pokoji.
Ak slabá perfúzia ovplyvňuje výkon, zvážte použitie adhezívneho čelového snímača
Max-Fast™, ktorý umožňuje oveľa vyššiu detekciu pri zúžení krvných ciev. Pulzné
oxymetrické snímače Max-Fast fungujú zvlášť dobre na nehybných a mechanicky
odvetraných pacientoch. Pulzné oxymetrické snímače Max-Fast počas stavov slabej
perfúzie odrážajú zmeny SpO2 až o 60 sekúnd skôr ako číselné snímače. Ak pulzný
oxymetrický snímač Max-Fast nie je dostupný, zvážte použitie adhezívneho
nazálneho snímača Max-R OxiMax™. Vykonáva mimoriadne presné meranie z
nosovej artérie zásobovanej vnútornou karotídou, ktorá vykazuje menšie zúženie
ciev ako periférne cievy. Tento snímač môže získať merania dokonca aj vtedy, keď je
periférna perfúzia relatívne slabá.
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8 Riešenie problémov
Prehľad
Táto časť popisuje, ako riešiť bežné problémy pri používaní Pulzný oxymeter OxiMax
N-600x™. Táto časť obsahuje informácie o funkcii Pomocník na obrazovke, hlásení
chybových kódov a o tom, ako získať technickú pomoc a podporu.
VÝSTRAHA
Ak si nie ste istí presnosťou merania, skontrolujte vitálne funkcie pacienta inými
spôsobmi. Potom sa uistite, či pulzný oxymeter funguje správne.
VÝSTRAHA
Kryt oxymetra by mal odstraňovať iba kvalifikovaný servisný personál. Systém nemá
žiadne súčiastky, u ktorých by mohol robiť servis-používateľ.
VÝSTRAHA
Na pulzný oxymeter N-600x, jeho príslušenstvo, konektory, spínače ani do otvorov
rámu sa nesmie rozprašovať, nalievať alebo preniknúť žiadna tekutina.

Pomoc a podpora
Technické služby
Ak počas používania zariadenia Pulzný oxymeter OxiMax N-600x zaznamenáte
problém a nedokážete ho opraviť, obráťte sa na technicko-servisné oddelenie
spoločnosti Nellcor na čísle 18006355267 alebo na miestneho zástupcu spoločnosti
Nellcor. Ďalšie informácie o riešení problémov poskytuje Servisná príručka N-600x pre
kvalifikovaný servisný personál.
Servisná príručka N-600x je dostupná na internete na adrese:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx/

Pomocník na obrazovke
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x je vybavený funkciou Pomocník na obrazovke, ktorá
umožňuje prehľadávať témy Pomocníka a prechádzať cez ne. Pri otvorení a používaní
programu Pomocník postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Návod na obsluhu

109

Riešenie problémov

Prístup k témam programu Pomocník
Otvorte témy programu Pomocník na obrazovke a vyberte zobrazenie špecifickej
témy. Tému programu Pomocník SatSeconds otvoríte nasledujúcim spôsobom:
1. V Hlavnej ponuke stlačte kláves HELP/CONTRAST. Zobrazí sa okno HELP MAIN
(HLAVNÝ POMOCNÍK).
Obrázok 90. Prvá hlavná ponuka funkcie Pomocník na obrazovke

2. Stlačením klávesu ADJUST UP (ZVÝŠIŤ) alebo ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) sa
posúvajte dostupnými témami programu Pomocník alebo stlačte kláves NEXT
(ĎALEJ) a otvorte stránku (2 / 2). Zobrazí sa strana (2 / 2) HELP MAIN (HLAVNÝ
POMOCNÍK).
Obrázok 91. Druhá hlavná ponuka funkcie Pomocník na obrazovke

3. Na stránke (2 / 2) okna HELP MAIN (HLAVNÝ POMOCNÍK) vyberte stlačením
tlačidla ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) položku SPD a potom stlačte kláves SHOW
(ZOBRAZIŤ). Objaví sa okno HELP (POMOCNÍK) SPD. Téma pomocníka SPD
obsahuje spolu desať (10) po sebe nasledujúcich okien. Stlačte softvérový kláves
NEXT (ĎALEJ) a posúvajte sa cez okná vybranej témy programu Pomocník pre
nasledujúce informácie:
„Detekcia vzoru saturácie detekuje opakujúce sa vzory desaturácie v trendoch SpO2 pri
dospelých. Ošetrovatelia sú upozorňovaní na tieto vzory prostredníctvom vizuálneho
indikátora a voliteľne aj zvukovým alarmom. Ikona trojuholníka pre funkciu Detekcia
vzoru saturácie sa na displeji monitora zobrazuje vtedy, keď je funkcia zapnutá. Keď sa
vzory stávajú prudšie, trojuholník sa vypĺňa odspodu nahor. Čím sú vzory menej prudké,
vyprázdňuje sa zhora nadol. Ak sa trojuholník vyplní, zaznie alarm. So zapnutou funkciou
Detekcia vzoru saturácie je štandardné nastavenie Zapnuté s citlivosťou nastavenou na
hodnotu 1. Funkcia sa dá vypnúť v ponuke LIMITS (OBMEDZENIA). Ošetrovatelia si môžu
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vybrať z troch nastavení citlivosti alarmu: 1 (najcitlivejšie), 2 (stredne citlivé) alebo 3
(najmenej citlivé), pričom 1 spôsobí väčší počet alarmov a 3 menší počet alarmov.
Zapnutie funkcie Detekcia vzoru saturácie automaticky aktivuje funkciu SatSeconds.
Kláves TREND bliká, keď sa objaví alarm funkcie Detekcia vzoru saturácie. Ak sa alarm
vypne, kláves TREND prestane blikať, ale zostane zvýraznený, kým ho ošetrovateľ nestlačí
na účely zobrazenia udalosti alebo ho neodstráni stlačením klávesu TREND.“

4. Na stránke (2 / 2) okna HELP MAIN (HLAVNÝ POMOCNÍK) vyberte stlačením
ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) položku PRDELAY a potom stlačte kláves SHOW
(ZOBRAZIŤ). Objaví sa okno HELP PRDELAY. Téma programu Pomocník
SatSeconds obsahuje celkovo dve (2) po sebe nasledujúce okná. Stlačte
softvérový kláves NEXT (ĎALEJ) a posúvajte sa cez okná vybranej témy programu
Pomocník pre nasledujúce informácie:
„Alarm oneskorenia frekvencie impulzov môže zredukovať alarmy oznámené pre krátke
narušenia limitu frekvencie impulzov. Alarm oneskorenia frekvencie impulzov sa dá
nastaviť na 5 alebo 10 sekúnd alebo ako VYPNUTÝ.“

5. Na stránke (2 / 2) okna HELP MAIN (HLAVNÝ POMOCNÍK) vyberte stlačením
klávesu ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) položku SATSECONDS a potom stlačte kláves
SHOW (ZOBRAZIŤ). Zobrazí sa okno HELP SATSECONDS. Téma programu
Pomocník SatSeconds obsahuje celkovo šesť (6) po sebe nasledujúcich okien.
Stlačte softvérový kláves NEXT (ĎALEJ), aby ste sa posúvali cez jednotlivé okná
vybranej témy programu Pomocník a vyhľadali nasledujúce informácie:
“SatSeconds môže zredukovať alarmy oznámené pre mierne alebo krátke narušenia
limitov SpO2. Každé narušenie SpO2 sa dá popísať ako výsledok veľkosti (počet
percentuálnych bodov hodnoty SpO2 nespadajúcich do limitu) a času (počet sekúnd,
počas ktorých SpO2 hodnota zostala mimo limitu). Limit SatSeconds stanovuje
minimálnu hodnotu, ktorú musí SatSeconds dosiahnuť, aby sa alarm oznámil. Napríklad:
Ak je dolný limit alarmu SpO2 90 a nameraná hodnota SpO2 je 88, výsledná hodnota je
2 po jednej sekunde, 4 po dvoch sekundách atď. Ak je limit SatSeconds nastavený na 10,
alarm sa oznámi po piatich sekundách. Na úpravu limitu SatSeconds stlačte kláves LIMITS
(OBMEDZENIA).“

6. Stlačením softvérového klávesu BACK (SPÄŤ) a v ktoromkoľvek okamihu si
pozriete predchádzajúce okno či okná. Pokračujte v stláčaní klávesu BACK (SPÄŤ)
a vrátite sa do okna HELP MAIN (HLAVNÝ POMOCNÍK).
7. Stlačením klávesu EXIT (UKONČIŤ) sa vrátite do hlavnej ponuky oxymetra.
Otvorenie samostatnej témy programu Pomocník
K samostatným témam programu Pomocník na obrazovke sa dostanete tak, že v
čiastkovej ponuke stlačíte kláves HELP/CONTRAST (POMOCNÍK/KONTRAST). Tento
postup napríklad poskytuje návod, ako získať prístup k informáciám programu
Pomocník vo funkcii SatSeconds.
1. V hlavnej ponuke oxymetra stlačte kláves LIMITS (OBMEDZENIA) a potom
stlačením klávesu SELECT (VYBRAŤ) vyberte položku SAT-S (SatSeconds).
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2. Stlačte kláves HELP/CONTRAST (POMOCNÍK/KONTRAST). Zobrazí sa okno HELP
LIMITS (OBMEDZENIA PROGRAMU POMOCNÍK).
Obrázok 92. Hlavná ponuka obmedzení programu Pomocník na obrazovke

3. Stlačením klávesov ADJUST UP (ZVÝŠIŤ) alebo ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) vyberte
dostupnú tému programu Pomocník (SELECT, NEO alebo ADULT). V tomto
príklade vyberte SELECT.
4. Stlačte kláves SHOW (ZOBRAZIŤ). Zobrazí sa okno HELP LIMITS SELECT
(OBMEDZENIA PROGRAM POMOCNÍK – VYBRAŤ).
Obrázok 93. Obrazovka Obmedzenia Program Pomocník – vybrať

5. Stlačte kláves BACK (SPÄŤ).
6. Stlačením klávesu ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) vyberte položku NEO a potom stlačte
kláves SHOW (ZOBRAZIŤ). Zobrazí sa okno HELP LIMITS NEO.
Obrázok 94. Obrazovka programu Pomocník Obmedzenia– novorodenci

7. Stlačte kláves BACK (SPÄŤ).
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8. Stlačením klávesu ADJUST DOWN (ZNÍŽIŤ) vyberte položku ADULT (DOSPELÍ)
a potom stlačte kláves SHOW (ZOBRAZIŤ). Zobrazí sa okno HELP LIMITS ADULT
(PROGRAM POMOCNÍK OBMEDZENIA – DOSPELÍ).
Obrázok 95. Obrazovka program Pomocník Obmedzenia – dospelí

9. Stlačením klávesu EXIT (UKONČIŤ) sa vráťte na obrazovku LIMITS (OBMEDZENIA).

Chybové kódy
Keď oxymeter zistí chybu , zobrazí nápis „EEE“ a za ním chybový kód zložený z troch
číslic.
Obrázok 96. Obrazovka chyby, zlyhanie batérie

Keď sa objaví chybový kód iný ako uvedený v Tabuľka 17 na strane 118, oxymeter
vypnite a znovu zapnite. Ak sa chybový kód objaví znovu, zapíšte si ho a upozornite
servisný personál. Keď sa to stane, prístroj prestane monitorovať, odstráni z
obrazovky všetky informácie a zobrazuje hlásenie „EEE XXX“ a zároveň znie alarm
nízkej priority. Tieto chyby odstránite vypnutím a zapnutím napájania.

Výzvy a chybové správy
Oblasť ponuky príležitostne zobrazuje výzvu alebo chybovú správu. Vo väčšine
prípadov zostanú správy zobrazené počas stanoveného času. To závisí od závažnosti
správy. Správy s vysokou prioritou prepisujú správy s nízkou prioritou. Správy
rovnakej priority sa zobrazujú v takom poradí, v akom sa vyskytli. Pri viacerých
správach sa správy s nízkou prioritou zobrazia vtedy, keď sa odstránia podmienky
vyššej priority. Najvyššia priorita je „1“ a najnižšia „3“. Správy zostanú na obrazovke
dovtedy, kým sa podmienka neodstráni, ak je časový limit nastavený na NONE
(ŽIADEN). Ak má správa nastavený maximálny čas uchovania na obrazovke, má
nastavený aj časový limit.

Návod na obsluhu
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Poznámka:
Stlačením klávesov ALARM alebo ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) odstránite niektoré
správy. Stlačením klávesu ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) stíšite všetky akustické tóny
a druhým stlačením odstránite správu.

1. Výzvy – Výzvy vyžadujú odozvu. Napríklad výzva SAVE DEFAULTS? (ULOŽIŤ
ŠTANDARDNE?) vyžaduje od používateľa odozvu YES (ÁNO) alebo NO (NIE).
Obrázok 97. Obrazovka štandardného uloženia výzvy

2. Chybové správy – Chybové správy poskytujú informácie. Chybová správa
„Sensor Disconnected“ (Snímač je odpojený) prenecháva činnosť na uváženie
používateľa. Pomocné správy sa zobrazujú ako text v strede dolnej časti obrazovky.
Obrázok 98. Obrazovka správy odpojeného snímača

Tabuľka 16. Bežné výzvy a chybové správy

Časový
limit v
sekundách

Ukončiť
na alarm

Ukončiť
na
stíšenie
alarmu

ADJUST
CONTRAST
(UPRAVIŤ
KONTRAST) 
UP/DOWN
(NAHOR/NADOL)

10

Áno

Áno

Pri stlačení a
podržaní klávesu
HELP/CONTRAST
(POMOCNÍK/
KONTRAST).

Na úpravu kontrastu
použite kláves ADJUST
UP na zvýšenie kontrastu
alebo kláves ADJUST
DOWN na zníženie
kontrastu.

STRATA
NASTAVENIA
HODÍN

Žiadne

Nie

Nie

Ak zariadenie
N-600x zistí, že
hodiny reálneho
času sa zastavili a
batéria, ako aj
sieťové napájanie
sú prerušené.

Vypnite a zapnite
napájanie oxymetra.

Informácia
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Ak chyba nezmizne,
nabite alebo vymeňte
batériu.
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Tabuľka 16. Bežné výzvy a chybové správy

Časový
limit v
sekundách

Ukončiť
na alarm

Ukončiť
na
stíšenie
alarmu

DATA IN SENSOR
(ÚDAJE
VSTUPNÉHO
SNÍMAČA)

5

Nie

Áno

Keď je snímač
obsahujúci údaje
pripojený k
oxymetru.

Odstráni časový-limit,
odpojí snímač alebo stlačí
kláves ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMU) podľa
toho, čo nastane skôr.

TYP ÚDAJOV
SpO2+BPM

5

Nie

Áno

Keď je snímač
prázdnej udalosti
pripojený k
oxymetru s typom
údajov udalosti
nastaveným na
SpO2+BPM.

Odstráni časový-limit,
odpojí snímač alebo stlačí
kláves ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMU) podľa
toho, čo nastane skôr.

TYP ÚDAJOV:
SpO2

5

Nie

Áno

Keď je snímač
prázdnej udalosti
pripojený k
oxymetru s typom
údajov udalosti
nastaveným na
SpO2.

Odstráni časový-limit,
odpojí snímač alebo stlačí
kláves ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMU) podľa
toho, čo nastane skôr.

STRATA
PREDVOLIEB

Žiadne

Nie

Nie

Ak oxymeter zistí,
že nastavenia
napájania- boli
stratené.

Nechajte štandardné
výrobné nastavenia a
nechajte kvalifikovaného
servisného technika
zmeniť inštitucionálne
predvoľby alebo zmeňte
nastavenia dočasného
limitu.

ULOŽIŤ
PREDVOĽBY?

10

Nie

Áno

Keď sa pokúšate
uložiť aktuálne
nastavenia ako
predvoľby
zapínania
stlačením položky
SAVE (ULOŽIŤ) v
ponuke PARAMS.

Potvrďte nastavenia
nového inštitucionálneho
štandardu výberom
možnosti YES (Áno) alebo
výberom možnosti NO
(Nie) ponechajte
štandardné nastavenia.

PROGRAM
POMOCNÍK
PORUCHA
REPRODUKTORA

Žiadne

Nie

Nie

Po stlačení
softvérového
klávesu HELP
(POMOCNÍK) za
predpokladu
predchádzajúcej
poruchy
primárneho
reproduktora.

Upozornite
kvalifikovaného
servisného technika. Keď
sa oxymeter vypne,
nezapne sa, kým technik
nevymení chybný
reproduktor.

Informácia
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Tabuľka 16. Bežné výzvy a chybové správy

Časový
limit v
sekundách

Ukončiť
na alarm

Ukončiť
na
stíšenie
alarmu

NEPLATNÉ
TRVANIE
STÍŠENIA

3

Nie

Nie

Keď sa pokúšate
uložiť aktuálne
nastavenia ako
predvoľby
zapínania,
dokonca aj vtedy,
keď je trvanie
ALARM SILENCE
(STÍŠENIE
ALARMU)
VYPNUTÉ.

Keď chcete uložiť
predvoľby, nenechávajte
trvanie ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMU)
VYPNUTÉ, ale prepnite
ho na nejakú hodnotu.

NEPLATNÝ
%SpO2 LIMIT

3

Nie

Áno

Po pokuse o
nastavenie
štandardného
%SpO2 dolného
limitového alarmu
pod 85.

Nastavte zapínanie
%SpO2 dolného
obmedzenia alarmu
štandardne alebo nad 85.

SLABÁ BATÉRIA

Žiadne

Nie

Áno

Keď je oxymeter
napájaný z batérie
a stav nabitia
batérie je nízky.

Pripojte ju k sieťovému
zdroju, aby sa úplne
nabila alebo dočasne
potvrďte stlačením
klávesu ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMU).

PORUCHA
PRIMÁRNEHO
REPRODUKTORA

Žiadne

Nie

Nie

Kritická chyba
spôsobená
zlyhaním hardvéru.
Keď sa táto chyba
zobrazí, jediná
dostupná možnosť
je stlačiť softvérový
kláves HELP
(POMOCNÍK) ,
ktorý vytvorí
správu PROGRAM
POMOCNÍK
PORUCHA
REPRODUKTORA.

Stlačte softvérový kláves
HELP (POMOCNÍK) a
zobrazí sa správa
PORUCHA POMOCNÉHO
REPRODUKTORA.
Upozornite
kvalifikovaného
servisného technika. Keď
sa oxymeter vypne,
nezapne sa, kým technik
nevymení chybný
reproduktor.

ČÍTANIE
TRENDOV ...

Žiadne

Áno

Áno

Keď oxymeter
potrebuje viac ako
štyri až šesť sekúnd
na obnovu
trendových údajov
z pamäte.

Úplne obnovte údaje
snímača alebo vyberte
položku ABORT
(PRERUŠIŤ).

VÝMENA
SNÍMAČA

Žiadne

Nie

Áno

Keď je snímač
alebo kábel
poškodený.

Dočasne potvrďte
stlačením klávesu ALARM
SILENCE (STÍŠENIE
ALARMU). Vymeňte
snímač.

Informácia
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Tabuľka 16. Bežné výzvy a chybové správy

Časový
limit v
sekundách

Ukončiť
na alarm

Ukončiť
na
stíšenie
alarmu

VYMAZAŤ
TRENDY?

10

Áno

VYNULOVAŤ NA
PREDVOĽBY?

10

SNÍMAČ JE
ODPOJENÝ

TYP SNÍMAČA

Informácia
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Áno

Keď sa pokúšate
vymazať trendové
údaje z pamäte
stlačením
softvérového
klávesu DELETE
(VYMAZAŤ).

Odpovedzte na výzvu,
výberom možnosti YES
(ÁNO) zvoľte vymazanie
trendov alebo výberom
možnosti NO (NIE) zvoľte
ich uloženie.

Nie

Áno

Keď sa pokúšate
vynulovať
oxymeter na
štandardné
výrobné
nastavenia
stláčaním klávesu
RESET v ponuke
PARAMS.

Štandardné nastavenia
ponecháte, ako sa
výberom položky NO
(NIE) alebo YES (ÁNO)
vrátite na pôvodné
štandardné výrobné
nastavenia.

Žiadne

Nie

Áno

Keď je snímač
odpojený od kábla
pulzného
oxymetra, kábel
nie je pripojený k
oxymetru alebo je
kábel poškodený.

Dočasne potvrďte
stlačením klávesu ALARM
SILENCE (STÍŠENIE
ALARMU). Pripojte kábel
k snímaču alebo k
oxymetru, pripojte znovu
snímač alebo skontrolujte
všetky spojenia. Ak sa
tým podmienka
neodstráni, vymeňte
kábel alebo snímač.

5

Nie

Nie

Prvá správa sa
zobrazí, keď je
snímač pripojený
k oxymetru.

Automaticky sa odstráni v
časovom-limite.
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Tabuľka 17. EEE chybové kódy
Chybový
kód

Chybová správa

Nápravné opatrenie

80

STRATA
PREDVOLIEB

Aktuálne štandardné nastavenia zapínania- boli stratené a vrátili sa na
štandardné výrobné hodnoty. Kvalifikovaný servisný personál môže
použiť servisnú príručku N-600x na obnovenie požadovaných
štandardných nastavení zapínania-.

81

STRATA NASTAVENÍ

Aktuálne nastavenia (napríklad alarmové limity, hlasitosť alarmu a
pípnutia impulzu, trvanie stíšenia alarmu) sa stratia a vrátia sa na
štandardné hodnoty zapínania-. Oxymeter vypnite a znovu zapnite.
Ak potrebujete iné ako štandardné nastavenia zapínania-, oxymeter
vypnite a znovu zapnite a opäť zadajte požadované nastavenia.

82

STRATA
NASTAVENIA
HODÍN

Stratia sa nastavenia dátumu a času. Zadajte znovu dátum a čas.

515, 518,
534, 535,
569

N-600x verzia
zavedenia x.x.x.x

Aplikačný softvér chýba alebo je poškodený. Upozornite
kvalifikovaného servisného technika.

529, 729

SLABÁ BATÉRIA

Batéria je vybitá na kriticky nízku úroveň. Oxymeter sa vypne po 10
sekundách.

Nabite alebo vymeňte batériu.

Skontrolujte, či je spínač VOLIČA SIEŤOVÉHO NAPÄTIA na zadnom
paneli nastavený na správne napätie.
Pripojte oxymeter ku sieťovému zdroju a znovu ho zapnite. Zobrazí sa
výstražná správa a zaznie zvukový alarm nízkej priority. Skôr, ako
použijete oxymeter na monitorovanie pacienta, stlačte dvakrát kláves
STÍŠENIA ALARMU.
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575

STRATA TRENDOV

Oxymetrické trendy sú poškodené a budú odstránené. Oxymeter
vypnite a potom ho znovu zapnite.

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

PORUCHA
SIEŤOVÉHO
NAPÁJANIA

Sieťové napájanie oxymetra zaznamenalo chybu. Oxymeter sa vypne
po 10 sekundách. Overte, či oxymeter pracuje v určených podmienkach
prostredia. Upozornite kvalifikovaného servisného technika.

717, 718

PORUCHA BATÉRIE

Oxymeter zaznamenal otvorenie batérie alebo skrat. Oxymeter sa
vypne po 10 sekundách. Batériu treba vymeniť. Upozornite
kvalifikovaného servisného technika.

725-728,
730

VYMEŇTE BATÉRIU

Batéria sa nenabíja správne. Oxymeter sa vypne po 10 sekundách.
Batériu treba vymeniť. Upozornite kvalifikovaného servisného technika.

Návod na obsluhu
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Porucha primárneho reproduktora
VÝSTRAHA
Ak Pulzný oxymeter OxiMax N-600x oznámi poruchu primárneho reproduktora,
nepoužívajte oxymeter dlhšie ako treba v záujme zaistenia bezpečnosti pacienta.
Obráťte sa o pomoc na kvalifikovaného servisného technika, miestneho zástupcu
spoločnosti Nellcor alebo technicko-servisné oddelenie spoločnosti Nellcor na čísle
18006355267.
Poznámka:
Stíšený oxymeter vydáva každé tri minúty tóny piezo ako upozornenie na chybovú
podmienku primárneho reproduktora. Oxymeter súčasne oznamuje tónom piezo alarmy
s nízkou, strednou alebo vysokou prioritou. Keď je oxymeter oznamujúci poruchu
primárneho reproduktora vypnutý, nedá sa znovu zapnúť, kým sa neopraví.

Prístup k chybovým správam primárneho reproduktora
Oxymeter môže detekovať poruchu primárneho reproduktora a vydať zvuk s
vysokým, pomaly pulzujúcim tónom piezo. Zobrazí sa chybová správa primárneho
reproduktora.
Obrázok 99. Obrazovka poruchy primárneho reproduktora

1. Pokračujte stlačením klávesu HELP (POMOCNÍK). Zobrazí sa nasledujúca správa.
Obrázok 100. Obrazovka Pomocník – Porucha primárneho reproduktora

2. Stlačením klávesu BACK (Späť) zobrazíte znovu chybovú správu reproduktora.
Správa sa nedá odstrániť.
3. Na stíšenie pomaly pulzujúceho tónu piezo stlačte kláves ALARM SILENCE
(STÍŠENIE ALARMU).

Návod na obsluhu
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Podmienky nízkeho a kritického stavu batérie
Tabuľka 18. Podmienky nízkeho a kritického stavu batérie

Stav
1

Kritický
stav
batérie
Nie

Slabá
batéria
Nie

AC
Napájanie
Áno

Prevádzka
SpO2-normálne
Dióda LED nabíjania zo siete/batérie-svieti
DIÓDA LED SLABEJ BATÉRIE-je vypnutá
Správa SLABEJ BATÉRIE-je vypnutá
Zvukový alarm-je vypnutý
Chybový kód-žiadny
Účinok klávesu ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) -normálny
Vypnutie-Nie je dostupné

2

Nie

Nie

Nie

SpO2-normálne
Dióda LED nabíjania zo siete/batérie-nesvieti
DIÓDA LED SLABEJ BATÉRIE-je vypnutá
Správa SLABEJ BATÉRIE-je vypnutá
Zvukový alarm-je vypnutý
Chybový kód-žiadny
Účinok klávesu ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) -normálny
Vypnutie-Nie je dostupné

3

Nie

Áno

Nie

SpO2-normálne
Dióda LED nabíjania zo siete/batérie-nesvieti
DIÓDA LED SLABEJ BATÉRIE-svieti
Správa SLABEJ BATÉRIE-svieti
Zvukový alarm-nízkej priority
Chybový kód-nahraný
Účinok klávesu ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU)-Prvé
stlačenie stíši zvukový alarm, ďalším stlačením sa zruší správa
LOW BATTERY (SLABÁ BATÉRIA). Kontrolka (LED) zostane svietiť,
kým sa stav slabej batérie nenapraví.
Vypnutie-bezprostredné

4

Nie

Áno

Áno

SpO2-normálne
Dióda LED nabíjania zo siete/batérie-svieti
DIÓDA LED SLABEJ BATÉRIE-svieti
Správa SLABEJ BATÉRIE-je vypnutá
Zvukový alarm-je vypnutý
Chybový kód-nahraný
Účinok klávesu ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU)-Nie je
dostupný (dióda LED zostane svietiť)
Vypnutie-Nie je dostupné

5
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Tabuľka 18. Podmienky nízkeho a kritického stavu batérie

Stav
6

Kritický
stav
batérie
Áno

Slabá
batéria
Áno

AC
Napájanie
Nie

Prevádzka
SpO2-nie je zobrazené
Dióda LED nabíjania zo siete/batérie-nesvieti
DIÓDA LED SLABEJ BATÉRIE-svieti (bliká)
Správa SLABEJ BATÉRIE-svieti
Zvukový alarm-vysokej priority
Chybový kód-zobrazený a nahraný
Účinok klávesu ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) -žiadny
Vypnutie-po 10 sekundách

7

Áno

Áno

Áno

SpO2 – zobrazené.
Dióda LED nabíjania zo siete/batérie – svieti
DIÓDA LED SLABEJ BATÉRIE – svieti (bliká)
Správa SLABEJ BATÉRIE – svieti
Ukazovateľ stavu batérie ukazuje úplne vybitú batériu (nesvietia
žiadne čiary).
Výstražná správa v pletyzm. okne: UNIT WILL SHUT DOWN IF AC
POWER LOST (PRÍSTROJ SA VYPNE, AK SA PRERUŠÍ NAPÁJANIE)
Zvukový alarm – nízka priorita
Chybový kód – nahraný
Účinok klávesu ALARM SILENCE (STÍŠENIE ALARMU) – Jedným
stlačením stíšite zvukový alarm. Dvojitým stlačením klávesu
ALARM SILENCE ALARMU (STÍŠENIE ALARMU) zrušíte správu
LOW BATTERY (SLABÁ BATÉRIA), odstránite výstražnú správu a
obnovíte štandardné zobrazenie (dióda LED bude ďalej BLIKAŤ,
kým neskončí stav slabej batérie. Ukazovateľ stavu batérie
ukazuje proces nabíjania)
Vypnutie – Nie je dostupné

Tabuľka 19. Bežné problémy a riešenia
Problém
Keď stlačím kláves ON/STANDBY,
nedostanem žiadnu odozvu.

Rozlíšenie
Zaistite, aby bol spínač voliča napätia nastavený na správne napätie.
Mohla zlyhať poistka. Požiadajte kvalifikovaného servisného technika o kontrolu
a ak je to nutné, vymeňte poistku.
Pri prevádzke z batérie batéria chýba alebo je vybitá. Ak je batéria vybitá, batériu
nabite, pozrite si časť Monitorovanie energie oximetra, stránka 33. Ak sa batéria
nenabíja, požiadajte servisný personál o výmenu batérie.

Jeden alebo viacero prvkov alebo
indikátorov displeja sa počas
samočinného testu
-zapínania-nerozsvieti (POST).

Návod na obsluhu

Pulzný oxymeter N-600x nepoužívajte. Obráťte sa na kvalifikovaný servisný
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Tabuľka 19. Bežné problémy a riešenia
Problém

Rozlíšenie

Oxymeter je napájaný z batérie,
dokonca aj vtedy, keď je pripojený k
sieťovému zdroju.

Zaistite, aby bol spínač voliča napätia nastavený na správne napätie.

Indikátor vyhľadávania pulzu svieti
dlhšie ako 10 sekúnd (skôr, než sa
vykonajú akékoľvek merania).

Pozrite si Pokyny na použitie pulzného oxymetrického snímača OxiMax™, aby ste
si potvrdili správne použitie a správnu aplikáciu. Skontrolujte pripojenie snímača
a kábla pulznej oxymetrie. Otestujte pulzný oxymetrický snímač OxiMax na inom
pacientovi alebo skúste iný pulzný oxymetrický snímač OxiMax alebo kábel
pulznej oxymetrie.

Zaistite, aby bol sieťový kábel riadne pripojený k oxymetru.
Skontrolujte, či je napájanie dostupné na iných zariadeniach na rovnakom
sieťovom obvode.

Premývanie môže byť príliš nízke na to, aby oxymeter sledoval pulz. Skontrolujte
pacienta. Otestujte oxymeter na inom pacientovi. Zmeňte umiestnenie pulzného
oxymetrického snímača OxiMax. Skúste iný typ pulzného oxymetrického snímača
OxiMax.
Oxymetru môže v sledovaní impulzov brániť interferencia. Ak je to možné,
udržiavajte pacienta v pokoji. Overte si, či je snímač pevne umiestnený a ak je to
nutné, vymeňte ho. Zmeňte umiestnenie snímača. Oxymetru môže v sledovaní
impulzov brániť elektromagnetické rušenie. Odstráňte zdroj rušenia alebo sa
pokúste stabilizovať prostredie.
Použite taký typ pulzného oxymetrického snímača OxiMax, ktorý toleruje viac
pohybov pacienta, napríklad adhezívny snímač OxiMax.
Pulzný oxymetrický snímač OxiMax môže byť príliš tesný, môže pôsobiť
nadmerné osvetlenie okolia alebo snímač môže byť na končatine s manžetou na
meranie krvného tlaku, arteriálnom katétri či intravaskulárnej hadičke. Podľa
potreby snímač premiestnite.
Indikátor vyhľadávania pulzu sa
rozsvieti po uskutočnení úspešných
meraní.

Skontrolujte stav pacienta.
Premývanie môže byť príliš nízke na to, aby oxymeter sledoval pulz. Otestujte
oxymeter na inom pacientovi. Zmeňte umiestnenie pulzného oxymetrického
snímača OxiMax alebo vyskúšajte iný typ snímača OxiMax.
Oxymetru môže v sledovaní impulzov brániť interferencia. Overte si, či je snímač
OxiMax pevne umiestnený a ak je to nutné, vymeňte ho. Zmeňte umiestnenie
snímača. Použite taký typ pulzného oxymetrického snímača OxiMax, ktorý
toleruje viac pohybov pacienta, napríklad adhezívny snímač OxiMax. Oxymetru
môže v sledovaní impulzov brániť elektromagnetické rušenie. Odstráňte zdroj
rušenia alebo sa pokúste stabilizovať prostredie.
Pulzný oxymetrický snímač OxiMax môže byť príliš tesný, môže pôsobiť
nadmerné osvetlenie okolia alebo snímač môže byť na končatine s manžetou na
meranie krvného tlaku, arteriálnom katétri či intravaskulárnej hadičke. Podľa
potreby snímač premiestnite.
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Tabuľka 19. Bežné problémy a riešenia
Problém

Rozlíšenie

Chybový kód: Zobrazuje sa „EEE XXX“,
po ktorom nasleduje číslo.

Stlačte kláves ON/STANDBY a počkajte, kým sa oxymeter úplne nevypne.
Potom znovu stlačte kláves na zapnutie oxymetra. 

Ak chybový kód pretrváva, zaznamenajte si číslo a poskytnite túto informáciu
kvalifikovanému servisnému technikovi alebo miestnemu zástupcovi spoločnosti
Nellcor.
Chybový kód „EEE 529 alebo 729“ sa zobrazuje vtedy, keď sa batéria vybije
na kriticky nízku úroveň. 

Zaistite, aby spínač SUPPLY VOLTAGE SELECTOR (VOLIČ SIEŤOVÉHO NAPÄTIA)
na zadnom paneli bol nastavený na správne napätie v závislosti od miesta.
Stlačte kláves ON/STANDBY a počkajte, kým sa oxymeter úplne nevypne. Asi
desať minút nechajte batériu nabíjať a potom ju vráťte späť do zadnej časti
prístroja. 

Ak je chybový kód stále prítomný, prístroj vypnite a pokračujte v nabíjaní.
Ak sa oxymeter nabíjal 30 minút a chybový kód stále pretrváva, obráťte sa na
technicko-servisné oddelenie spoločnosti Nellcor na čísle 18006355267 alebo
na miestneho zástupcu spoločnosti Nellcor.

Získanie technickej pomoci
V súvislosti s technickými informáciami, pomocou, objednávkou súčiastok alebo
servisnej príručky N-600x sa obráťte na technicko-servisné oddelenie spoločnosti
Nellcor na čísle 18006355267 alebo na miestneho zástupcu spoločnosti Nellcor.
Servisná príručka N-600x obsahuje schematické znázornenia, schémy a zoznam
súčiastok potrebných pre kvalifikovaný servisný personál pri opravách oxymetra.
Keď voláte na technicko-servisné oddelenie spoločnosti Nellcor alebo miestnemu
zástupcovi spoločnosti Nellcor, pripravte si sériové číslo, ako aj číslo verzie firmvéru
vášho oxymetra.
Softvérová verzia sa zobrazuje na displeji oxymetra po každom úspešnom dokončení
-samočinného-testu zapínania. Zapíšte si toto číslo a pripravte si ho vždy, keď budete
požadovať technickú pomoc.

Vrátenie oxymetra
Informácie o doručení (vrátane čísla autorizácie vráteného tovaru – RGA) získate
v technicko-servisnom oddelení spoločnosti Nellcor na čísle 18006355267 alebo
u miestneho zástupcu spoločnosti Nellcor. Ak nedostanete z technicko-servisného
oddelenia spoločnosti Nellcor iné pokyny, nemusíte s oxymetrom vracať snímač
alebo iné položky príslušenstva. Oxymeter zabaľte do pôvodného obalu, v ktorom
vám bol dodaný. Ak originálny obal nemáte k dispozícii, použite vhodnú škatuľu
s vhodným obalovým materiálom na ochranu počas prepravy.
Oxymeter vráťte akýmkoľvek spôsobom, ktorý poskytne potvrdenie o doručení.
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9 Údržba oxymetra
Prehľad
Táto časť popisuje potrebné kroky pre údržbu, opravu a dôkladné vyčistenie Pulzný
oxymeter OxiMax N-600x™. Riaďte sa miestnymi právnymi predpismi a pokynmi na
recykláciu týkajúcimi sa likvidácie alebo recyklácie oxymetra a jeho príslušenstva.

Čistenie
VÝSTRAHA
Na Pulzný oxymeter OxiMax N-600x, príslušenstvo, konektory, spínače ani do otvorov
rámu sa nesmie rozprašovať, nalievať alebo preniknúť žiadna tekutina.

Pri povrchovom čistení a dezinfekcii oxymetra sa riaďte postupmi vašej inštitúcie
alebo nižšie uvedenými odporúčanými činnosťami.
• Povrchové čistenie – Povrch oxymetra jemne poutierajte mocou mäkkej tkaniny
navlhčenej buď v bežne dostupnom čistiacom prostriedku, ktorý nie je drsný, alebo
v 70 % roztoku alkoholu vo vode.

• Dezinfekcia – Pomocou jemnej tkaniny nasýtenej v 10 % roztoku chlórového bielidla
vo vode z vodovodu zľahka poutierajte povrchy oxymetra.

Skôr, ako sa pokúsite vyčistiť pulzný oxymetrický snímač OxiMax™, prečítajte si
Pokyny na použitie pribalené ku snímaču. Každý model snímača má vlastné špecifické
pokyny na čistenie. Riaďte sa postupmi na čistenie a dezinfekciu pulzného
oxymetrického snímača OxiMax uvedenými v príslušných Pokynoch na použitie.

Pravidelné bezpečnostné kontroly
Nasledujúce kontroly vykonávajte každých 24 mesiacov.
• Skontrolujte zariadenie na mechanické a funkčné poškodenie alebo zhoršenie.
• Skontrolujte, či sú najdôležitejšie bezpečnostné štítky čitateľné. Ak sú štítky poškodené
alebo nečitateľné, obráťte sa na oddelenie technických služieb spoločnosti Nellcor na
čísle 18006355267.

• Skontrolujte, či má vnútorná poistka (F3) správnu hodnotu a výkon.
• Zaistite, aby správne fungovali všetky klávesy rozhraní, káble a príslušenstvo.
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Servis
VÝSTRAHA
Kryt oxymetra by mal odstraňovať iba kvalifikovaný servisný personál. Systém nemá
žiadne súčiastky, u ktorých by mohol robiť servis-používateľ.

• Pulzný oxymeter OxiMax N-600x nepotrebuje žiadnu kalibráciu.
• Aspoň raz za 24 mesiacov požiadajte kvalifikovaného servisného technika o výmenu batérie.
Ak je potrebný servis, obráťte sa na technicko-servisné oddelenie spoločnosti Nellcor na čísle
18006355267, kvalifikovaného servisného technika alebo miestneho zástupcu spoločnosti
Nellcor. Pozri Získanie technickej pomoci, stránka 123.
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10 Princíp činnosti
Prehľad
Táto časť vysvetľuje teóriu činnosti zariadenia Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™.

Pochopenie pulznej oximetrie
Teoretické princípy
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x využíva pulznú oximetriu na meranie funkčnej
kyslíkovej saturácie v krvi. Pulzná oximetria pracuje použitím pulzného oximetrického
snímača OxiMax™ na pulzujúce arteriolárne cievne lôžko, ako napr. prst na ruke
alebo na nohe. Snímač obsahuje dvojitý svetelný zdroj a fotodetektor.
Kosť, tkanivo, pigmentácia a žilové cievy bežne absorbujú konštantné množstvo
svetla za určitý čas. Arteriolárne lôžko normálne pulzuje a absorbuje rôzne množstvá
svetla počas pulzovaní. Pomer absorbovaného svetla sa premieňa na meranie
funkčnej kyslíkovej saturácie (SpO2).
Podmienky okolitého prostredia, použitie snímača a stav pacienta môžu ovplyvniť
schopnosť oximetra vykonávať presné meranie SpO2. Referencia Požiadavky na
výkon, stránka 105.
Pulzná oximetria je založená na dvoch princípoch: oxyhemoglobín a deoxyhemoglobín
sa líšia vo svojej absorpcii červeného a infračerveného svetla (merané pomocou
spektrofotometrie) a objem arteriálnej krvi v tkanive (preto absorpcia svetla touto krvou)
sa počas pulzovania mení (registrované pomocou pletyzmografie). Pulzný oximeter
určuje SpO2 vysielaním červeného a infračerveného svetla do arteriolárneho lôžka a
zmeraním zmien svetelnej absorpcie počas pulzného cyklu. Svetelné diódy (LED) v
snímači, ktoré emitujú nízkonapäťové červené a infračervené svetlo, slúžia ako svetelné
zdroje; foto dióda slúži ako foto detektor.
Keďže oxyhemoglobín a deoxyhemoglobín sa líšia v absorpcii svetla, množstvo
červeného a infračerveného svetla absorbovaného krvou sa vzťahuje na
hemoglobínovú kyslíkovú saturáciu.
Oximeter využíva pulzujúcu povahu arteriálneho toku na identifikáciu kyslíkovej
saturácie arteriálneho hemoglobínu. Počas sťahu srdcového svalu vnikne do
cievneho lôžka nový pulz arteriálnej krvi a zvýši sa objem krvy a absorpcia svetla.
Počas diastolickej fázy dosiahne objem krvi a absorpcia svetla najnižší bod. Pulzný
oximeter zakladá svoje SpO2 merania na rozdieli medzi maximálnou a minimálnou
absorpciou (merania pri systolickej a diastolickej fáze). Zameriava sa tak na absorpciu
svetla pulzujúcou arteriálnou krvou, pričom eliminuje efekty nepulzujúcich
pohlcovačov, ako napr. tkanivo, kosť a žilová krv.
Návod na obsluhu
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Automatická kalibrácia
Pretože svetelná obsorpcia hemoglobínu je závislá od vlnovej dĺžky a pretože hlavná
vlnová dĺžka LED sa mení, oximeter musí poznať hlavnú vlnovú dĺžku červenej LED
pulzného oximetrického snímača OxiMax pre presné meranie SpO2.
Počas monitorovania vyberá softvér oximetra koeficienty, ktoré sú vhodné pre
vlnovú dĺžku červenej LED daného individuálneho snímača; tieto koeficienty sa
potom používajú na určenie SpO2.
Okrem toho sa kvôli kompenzácii rozdielov v hrúbke tkaniva nastavuje svetelná
intenzita LED diód snímača automaticky.
Poznámka:
Počas určitých funkcií automatickej kalibrácie môže Pulzný oxymeter OxiMax N-600x krátko
zobraziť plochú čiaru na pletyzmografickej krivke. Je to normálny stav a nevyžaduje si žiadny
zásah používateľa.

Funkčná verzus frakčná saturácia
Pulzný oximeter meria funkčnú saturáciu, kde je okysličený hemoglobín vyjadrený
ako percentuálny podiel hemoglobínu, ktorý dokáže prenášať kyslík.
Nezaznamenáva významné množstvá dysfunkčného hemoglobínu, ako napr.
karboxyhemoglobín alebo metemoglobín. Pre porovnanie, hemoximetre, ako napr.
IL482, oznamujú frakčnú saturáciu, kde je okysličený hemoglobín vyjadrený ako
percentuálny podiel všetkého meraného hemoglobínu, vrátane nameraného
dysfunkčného hemoglobínu. Pre porovnanie meraní funkčnej saturácie k meraniam
z oximetra, ktorý meria frakčnú saturáciu, frakčné merania sa musia konvertovať
pomocou uvedenej rovnice.
Obrázok 101. Rovnica konverzie frakčnej saturácie
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Nameraná verzus vypočítaná saturácia
Pri výpočte saturácie z čiastočného tlaku kyslíka krvného plynu (PO2), sa môže
vypočítaná hodnota líšiť od SpO2 merania pulzného oximetra. Zvyčajne sa tak stane
vtedy, keď výpočty saturácie nezahŕňajú korekcie efektov premenných, ako napr. pH,
teploty, čiastočného tlaku kysličníka uhličitého (PCO2), a 2,3-DPG, ktoré posúvajú
vzájomný vzťah medzi PO2 a SpO2.
Obrázok 102. Disociačná krivka oxyhemoglobínu

Vlastnosti oximetra
Funkcia správy alarmov SatSeconds™
Oximeter monitoruje saturáciu hemoglobínu kyslíkom v krvi. Tradičnou správou
alarmov sa nastavia horné a spodné obmedzenia pre monitorovanie SpO2 úrovní.
Keď SpO2 kolíše v blízkosti hranice alarmu, alarm zaznie vždy, keď sa táto hranica
prekročí. SatSeconds monitoruje stupeň a trvanie desaturácie ako index náročnosti
desaturácie. Tým funkcia SatSeconds rozlišuje klinicky významné udalosti od malých
a krátkych SpO2 prekročení hranice, ktoré majú za následok aktivovanie alarmov.
Vrchnú a spodnú hranicu alarmu nastavte tradičnými metódami správy alarmov.
Potom použite SatSeconds správu alarmu na zdržanie zvukového alarmu na určitý
čas aj v prípade, keď je SpO2 pod zvolenou spodnou hranicou alarmu. Pozrite si časť
Použitie funkcie správy alarmu SatSeconds™, stránka 65 pre správu SatSeconds alarmov.
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Funkcia správy alarmu oneskorenia frekvencie impulzov
Oximeter monitoruje aj frekvenciu impulzov určením počtu pletyzm. kriviek za určitý
čas. Tradičnou správou alarmov sa nastavia horné a spodné hranice alarmu pre
monitorovanie frekvencie impulzov. Keď frekvencia impulzov kolíše v blízkosti
hranice spustenia alarmu, alarm zaznie vždy pri prekročení tejto hranice. Funkcia
oneskorenia frekvencie impulzov povoľuje určitý čas prekročenia prahovej hodnoty
bez spustenia zvukového alarmu. Tým funkcia oneskorenia frekvencie impulzov
rozlišuje klinicky významné udalosti od malých a krátkych prekročení hranice
frekvencie impulzov, ktoré majú za následok aktivovanie alarmov.
Pre použitie funkcie oneskorenia frekvencie impulzov nastavte tradičnou metódou
správy alarmu vrchné a spodné hranice alarmu. Potom nastavte oneskorenie
frekvencie impulzov. Hranica obmedzenia frekvencie impulzov riadi interval, počas
ktorého môžu byť prekročené hranice alarmu bez aktivovania zvukového alarmu.
Pozrite si časť Používanie funkcie správy alarmu oneskorenia frekvencie impulzov,
stránka 64 pre správu alarmov frekvencie impulzov.

Funkcia OxiMax SPD™ Alert Vlastnosť
Metóda Funkcia OxiMax SPD™ Alert (SPD) na detekciu vzorov desaturácie u
dospelých je funkciou softvéru v rámci Pulzný oxymeter OxiMax N-600x, ktorá
zaznamenáva opakované výskyty desaturácie nasledované resaturáciou. Tieto vzory
sú indikatívne opakovaným redukciám prietoku vzduchu vrchnými dýchacími cestami
a prietoku vzduchu do pľúc. Keď je aktivované SPD, predvolená hodnota SatSeconds
je nastavená na 100. Nastavte vrchnú a spodnú SpO2 hranicu alarmu tradičnými
metódami správy alarmov. Typ alarmu nastavte buď len na vizuálny alebo na
zvukový a vizuálny. Predvolené nastavenie jedna (1) je najcitlivejším na vzory
desaturácie. Vyberte si z troch nastavení citlivosti alarmu: 1 (najcitlivejšie), 2 (stredne
citlivé) alebo 3 (najmenej citlivé), pričom 1 spôsobí väčší počet alarmov a 3 menší
počet, alebo alarm vypnite. Hodnota citlivosti alarmu sa objaví priamo pod ikonou
trojuholníka SPD. Pozrite si časť Použitie funkcie Funkcia OxiMax SPD™ Alert,
stránka 61 pre detekciu vzorov desaturácie.

OxiMax™ Technológia pulzného oximetrického snímača
Použite pulzné oximetrické snímače OxiMax™, ktoré sú špecificky určené na použitie
s oximetrom. Pulzné oximetrické snímače OxiMax rozlíšite podľa tmavomodrej a/
alebo bielej farby ich zátok. Všetky pulzné oximetrické snímače OxiMax obsahujú
pamäťový čip s informáciami o snímači, ktoré oximeter potrebuje pre správnu
prevádzku, vrátane kalibračných údajov snímača, typu modelu, kódov chyby a
údajov detekcie chyby.
Táto jedinečná oximetrická architektúra prináša viacero nových funkcií. Keď pulzný
oximetrický snímač OxiMax pripojíte k Pulzný oxymeter OxiMax N-600x, oximeter
načítava informácie z pamäťového čipu pulzného oximetrického snímača OxiMax,
kontroluje ich bezchybnosť a potom nahrá údaje snímača pred začatím monitorovania
novej informácie. Keď oximeter načítava informácie snímača, na displeji bliká číslo
modelu snímača. Tento proces môže trvať niekoľko sekúnd. Keď je proces načítania
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ukončený, číslo modulu snímača prestane blikať a spustí sa monitorovanie. Číslo
modelu snímača zmizne potom, keď pulzný oximeter začne sledovať SpO2 pacienta
a frekvenciu impulzov.
Pulzné oximetre obsahujúce OxiMax technológiu, vrátane Pulzný oxymeter OxiMax
N-600x, využívajú kalibračné údaje obsiahnuté v pulznom oximetrickom snímači
OxiMax na výpočet SpO2 pacienta. S kalibráciou snímača sa zlepší presnosti
viacerých snímačov, keďže kalibračné koeficienty je možné prispôsobiť každému
pulznému oximetrickému snímaču OxiMax. Pozrite si kartu presnosti, ktorá je
súčasťou oximetra, a v ktorej nájdete špecifické informácie o presnosti oximetra
s rôznymi pulznými oximetrickými snímačmi OxiMax schválenými spoločnosťou
Nellcor.
Pulzný oxymeter OxiMax N-600x využíva informácie pulzného oximetrického
snímača OxiMax, pričom prispôsobuje správy pre lepšiu pomoc pri klinických
riešeniach problémov s klientom alebo údajmi. Snímač automaticky identifikuje
svoj typ oximetru po pripojení. Oximeter určuje typ snímača a odporúčané miesto
pacienta pre každý model.

Funkčné testovače a simulátory pacienta
Niektoré modely komerčne dostupných stolových funkčných testerov a simulátorov
pacienta sa dajú použiť na overenie správnej funkčnosti pulzných oximetrických
snímačov OxiMax, káblov a oximetrov. Pozrite si návod na obsluhu k jednotlivým
testovacím zariadeniam, kde nájdete špecifický postup pre daný model testeru.
Aj napriek tomu, že takéto zariadenia sú užitočné na overenie funkčnosti pulzného
oximetrického snímača, káblov a oximetra, nie sú schopné poskytovať potrebné
údaje na správne vyhodnotenie presnosti meraní systému SpO2. Úplné
vyhodnotenie presnosti SpO2 meraní si vyžaduje, minimálne prispôsobenie
charakteristiky vlnovej dĺžky snímača a reprodukciu komplexnej optickej interakcie
snímača a tkaniva pacienta. Tieto schopnosti prekračujú možnosti dostupných
stolových testerov. Presnosť SpO2 merania je možné vyhodnotiť len v živom
organizme porovnaním údajov pulzného oximetra s SaO2 meraniami získanými
zo simultánne vzorkovanej arteriálnej krvi vytvorenej laboratórnym CO-oximetrom.
Mnoho funkčných testerov a simulátorov pacienta bolo vytvorených na prepojenie
s očakávanými kalibračnými krivkami pulzného oximetra a môžu byť vhodné pre
použitie s oximetrami a/alebo snímačmi spoločnosti Nellcor. Aj napriek tomu nie
sú všetky takéto zariadenia prispôsobené na použitie s digitálnym kalibračným
systémom od spoločnosti Nellcor OxiMax. Aj napriek tomu, že toto neovplyvní
použitie simulátora na overenie funkčnosti systému, zobrazené hodnoty SpO2
merania sa môžu líšiť od nastavenia testovacieho zariadenia. Pre správne fungujúci
oximeter bude tento rozdiel schopný reprodukcie za určitý čas a medzi jednotlivými
oximetrami v rámci výkonových špecifikácií testovacieho zariadenia.

Návod na obsluhu

131

Princíp činnosti

132

Návod na obsluhu

11 Špecifikácie produktu
Prehľad
Táto časť obsahuje Pulzný oxymeter OxiMax N-600x™ fyzikálne a prevádzkové
špecifikácie. Pred inštaláciou oximetra sa uistite, že sú splnené všetky produktové
požiadavky.

Fyzikálne charakteristiky
Hmotnosť

5,8 lbs. (2,6 kg)

Rozmery

3,3 in. x 10,4 in. x 6,8 in. (8,4 cm x 26,4 cm x 17,3 cm)

Elektrické požiadavky
Výkon
Požiadavky napájania 100 až 120 Voltov AC (nominálne 120 VAC) alebo 
220 až 240 Voltov AC (nominálne 230 VAC), 30 VA
Vstupná frekvencia

50/60 Hz

Poistky

Pomalé prepálenie 0,5 A, 250 V, IEC (5 x 20 mm)
Množstvo: 2 externé

Batéria
Poznámka:
Životnosť batérie je približne sedem hodín, ak ide o novú, úplne nabitú batériu v prevádzke
bez alarmov, sériových údajov, analógového výstupu, výstupu privolania ošetrujúceho
personálu, ktorá sa používa so simulátorom pulzu nastaveným na 200 bpm so zapnutým
podsvietením, silným svetlom a nízkou moduláciou.
Typ

Olovená

Napätie

6 Voltov DC

Nabíjanie

8 hodín pri vypnutom oximetri
12 hodín pri zapnutom oximetri

Skladovacia životnosť Štyri mesiace, ak oximeter napája nová, plne nabitá batéria
Po štyroch mesiacoch skladovania zostáva 33 % uvedenej
životnosti batérie
Zhoda

Návod na obsluhu
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Charakteristika relé zavolania zdravotnej sestry
Maximálne vstupné napätie 30 VAC alebo VDC (polarita nie je dôležitá)
Záťažový prúd

120 mA trvalo (vrchol 300 mA @ 100 ms)

Minimálny odpor

26,5 Ohmov až 50,5 Ohmov (40,5 Ohmov typicky) počas
alarmov

Uzemnenie

Izolované uzemnenie

Elektrická izolácia

1500 Voltov

Podmienky okolitého prostredia
V prevádzke
Teplota

5 ºC až 40 ºC (41 ºF až 104 ºF)

Nadmorská výška

-390 m až 3012 m
(-1,254 ft. až 9,882 ft.)

Atmosferický tlak

70 kPa až 106 kPa
(20,6 in. Hg až 31,3 in. Hg)

Relatívna vlhkosť

15 % až 95 % nekondenzujúca

Preprava a skladovanie
Nie v prepravnom
kontajneri

V prepravnom 
kontajneri

Teplota

-20 ºC až 60 ºC
(-4 ºF až 140 ºF)

-20 ºC až 70 ºC 
(-4 ºF až 158 ºF)

Nadmorská výška

-390 m až 5 574 m
(-1,254 ft. až 18,288 ft.)

-390 m až 5 574 m
(-1,254 ft. až 18,288 ft.)

Atmosferický tlak

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

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

Relatívna vlhkosť

15 % až 95 % nekondenzujúca 15 % až 95 % nekondenzujúca

Výkonové špecifikácie
Rozsah merania
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SpO2 Saturačný rozsah

1 % až 100 %

Pulzový rozsah

20 až 250 úderov za minútu (bpm)

Premývací rozsah

0,03 % až 20 %
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Výkonové špecifikácie

OxiMax™ Pulzné oxymetrické snímače
Presnosť pulzného oximetrického snímača
Tabuľka 20. Presnosť saturácie kyslíka1
Rozsah LoSAT™
60 % až 80 %

Typ modelu snímača

Štandardný saturačný rozsah
70 % až 100 %

MAX-A, MAX-AL

± 3,0 cifier

± 2,0 cifier

2

MAX-N
(dospelý a novorodenec)

± 3,0 cifier

± 2,0 cifier

MAX-P, MAX-I, MAX-FAST

± 3,0 cifier

± 2,0 cifier

Softcare™ SC-A, -PR, -NEO3

Nie je k dispozícii

± 2,0 cifier

MAX-R

Nie je k dispozícii

± 3,5 cifier

Nie je k dispozícii

± 2,0 cifier

4

Nízke premývanie

Pulzná hodnota
Normálny rozsah

20 až 250 úderov za
minútu

± 3,0 cifier

Nízke premývanie4

20 až 250 úderov za
minútu

± 3,0 cifier

1

Osoby použité na overenie presnosti merania SpO2 boli zdravé a vybrané z miestnej populácie. Tieto osoby boli muži aj ženy s veľkým
rozsahom rôznej pigmentácie kože a vo veku od 18 do 50 rokov. Špecifikácie presnosti sú založené na riadených štúdiách hypoxie so zdravými
dospelými dobrovoľníkmi, ktorí sú nefajčiarmi, počas špecifického rozsahu saturácie SpO2. Výsledky pulzného oximetra SpO2 boli porovnané s
hodnotami SaO2 krvných vzoriek odmeraných hemoximetriou. Všetky presnosti sú vyjadrené ako ±1 SD. Merania vybavenia pulzného oximetra
sú rozdelené štatisticky; dá sa očakávať, že približne dve tretiny meraní pulzného oximetra spadajú dp tohto rozsahu presnosti (ARMS). Keďže
rozptyl a odklon porovnania pulzného oximetra SpO2 a krvného SaO2 sa bežne pri znížení saturácie zvýši a špecifikácie presnosti sú vypočítané
z údajov zahŕňajúcich uvedený rozsah, pri popise čiastočne prekrývajúcich sa rozsahov sa môžu vyskytnúť rôzne hodnoty presnosti.
2 Klinická funkčnosť MAX-N bola predvedená na populácii hospitalizovaných novorodeneckých pacientov. Zaznamenaná presnosť SpO2 bola
2,5 % na štúdii 42 pacientov vo veku od 1 do 23 dní, s hmotnosťou od 750 do 4 100 gramov a na 63 vykonaných sledovaniach, ktoré pokrývali
rozsah 85 % až 99 % SaO2.
3
Klinická funkčnosť bola predvedená na populácii hospitalizovaných novorodeneckých pacientov. Zaznamenaná presnosť SpO2 bola 3,0 % na
štúdii 57 pacientov vo veku od 24 do 40 dní, s hmotnosťou od 710 do 5 000 gramov a na 185 vykonaných sledovaniach, ktoré pokrývali rozsah
63 % až 99 % SaO2.
4 Špecifikácia sa vzťahuje na výkon oximetra N-600x. Presnosť výsledkov v prítomnosti nízkeho premývania (zaznamenaná amplitúda IR pulznej
modulácie 0,03 % - 1,5 %) bola overená pomocou signálov poskytnutých simulátorom pacienta. Hodnoty SpO2 a pulzu sa líšili v monitorovanom
rozsahu cez škálu slabého signálu a boli porovnané so známou skutočnou saturáciou a pulzovou hodnotou vstupných signálov.

Poznámka:
Pre kompletný zoznam presnosti SpO2 v rámci celej línie dostupných OxiMax™ pulzných
oximetrických snímačov, kontaktujte 1.800.635.5267.
Útlm napájania snímača
Útlm

Pulzného oximetrického snímača

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

52,5 mW

OxiMax Durasensor™ DS-100A

52,5 mW

OxiMax OxiCliq™ A, I, N, P

52,5 mW

OxiMax Dura-Y™ D-YS

52,5 mW

OxiMax Max-Fast™

52,5 mW

OxiMax Softcare™ SC-A, -NEO, -PR

52,5 mW

Návod na obsluhu
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OxiMax Prevádzkový rozsah pulzného

Oximetrického snímača

Vlnová dĺžka červeného svetla

Približne 660 nm

Vlnová dĺžka infračerveného svetla

Približne 900 nm

Optický výstupný výkon

Menej ako 15 mW

Zhoda produktu
Štandardy produktu pre zhodu
ISO 9919:2005
EN ISO 9919: 2005

Bezpečnostné štandardy produktu
IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995 
EN 60601-1: 1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996
UL 60601-1 1. vydanie 
CSA C22.2 č. 601.1 M90
Typ ochrany

Trieda I (napájaná interne)

Prevádzkový režim

Nepretržitý

Tekutý vstup

IPX1

Stupeň bezpečnosti

Nie je vhodné pre použitie v prítomnosti horľavých
anestetických plynov

Štandardy elektromagnetickej kompatibility (EMC)
IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004 
EN 60601-1-2: 2001 + A1: 2006

Prehlásenie výrobcu
Základné ustanovenia
VÝSTRAHA
Použitie iného príslušenstva, snímačov OxiMax a káblov, ako je určené, môže spôsobiť
nepresné údaje Pulzný oxymeter OxiMax N-600x a zvýšené emisie oximetra.

Pulzný oxymeter OxiMax N-600x je vhodný na predpísané použitie len v
určených elektromagnetických prostrediach. Jednotku používajte v súlade
s elektromagnetickými prostrediami popísanými v tejto časti.
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Prehlásenie výrobcu

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Elektromagnetické emisie
Tabuľka 21. Elektromagnetické emisie
Test emisií
VF vyžarovanie

Zhoda

Poučenie pre elektromagnetické
prostredie

CISPR 11: 2004

Skupina 1
Trieda B

Oximeter je vhodný na použitie vo všetkých
inštitúciách.

Harmonické emisie

Trieda A

Oximeter je vhodný na použitie vo všetkých
inštitúciách.

Vyhovuje

Oximeter je vhodný na použitie vo všetkých
inštitúciách.

IEC 61000-3-2: 2005
Kolísania napätia/
Emisie blikania
IEC 61000-3-3: 2005

Elektromagnetická odolnosť
Poznámka:
Tieto smernice nemusia za všetkých okolností platiť. Elektromagnetické šírenie
je ovplyvňované absorpciou a odrazmi od štruktúr, objektov a ľudí.

Návod na obsluhu
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Tabuľka 22. Skúška elektromagnetickej odolnosti

Test imunity
Elektrostatické
výboje (ESD)

IEC 60601-1-2
Testovacia
úroveň

Úroveň zhody

± 6 kV, kontakt

± 6 kV, kontakt

± 8 kV, vzduch

± 8 kV, vzduch

Rýchly elektrický
prechod/výboj

± 2 kV, pre
napájacie vedenie

± 2 kV, pre
napájacie vedenie

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

± 1 kV, pre
vstupné/
výstupné prívody

± 1 kV, pre
vstupné/
výstupné prívody

Prúdový náraz

± 1 kV,
diferenciálny
režim

± 1 kV,
diferenciálny
režim

± 2 kV, všeobecný
režim

± 2 kV, všeobecný
režim

Poklesy napätia,
krátke prerušenie a
odchýlky napätia v
zdroji napájania

<5 % UT

<5 % UT

(>95 % pokles UT)
po 0,5 cyklu

(>95 % pokles UT)
po 0,5 cyklu

IEC 61000-4-11: 2004

40 % UT

40 % UT

(60 % pokles UT)
pre päť cyklov

(60 % pokles UT)
pre päť cyklov

70 % UT

70 % UT

(30 % pokles UT)
pre 25 cyklov

(30 % pokles UT)
pre 25 cyklov

<5 % UT

<5 % UT

(95 % pokles UT)
na päť sekúnd

(95 % pokles UT)
na päť sekúnd

Poznámka: UT je napätie
striedavého napájacieho
prúdu pred aplikáciou
testovacej úrovne.

3 A/m

3 A/m

Ak sa vyskytne rušenie
obrazu, môže byť
nevyhnutne potrebné
umiestniť oximeter ďalej od
zdroja elektromagnetického
poľa rušivých frekvencií
alebo inštalovať magnetické
tienenie. Rušivé frekvencie
elmg. poľa treba merať na
predpokladanom mieste
inštalácie, aby sa zistilo, či je
na dostatočne nízkej úrovni.

IEC 61000-4-2: 2001

IEC 61000-4-5: 2005

Energia
magnetického poľa s
frekvenciou 50/60 Hz
IEC 61000-4-8: 2001
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Poučenie pre
elektromagnetické
prostredie
Podlaha musí byť drevená,
betónová alebo z
keramických dlaždíc. Ak je
podlaha pokrytá
syntetickým materiálom,
relatívna vlhkosť by mala byť
minimálne 30 %.
Kvalita napájacej siete musí
zodpovedať typickému
komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.

Kvalita napájacej siete musí
zodpovedať typickému
komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.

Kvalita napájacej siete musí
zodpovedať typickému
komerčnému alebo
nemocničnému prostrediu.
Ak používateľ oximetra
potrebuje nepretržite
používať zariadenie počas
výpadku napájania,
odporúča sa napájať
zariadenie z
neprerušovaného
napájacieho zdroja alebo z
batérie.
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Tabuľka 23. Odporúčané oddeľovacie vzdialenosti

Test imunity

IEC 60601-1-2
Testovacia úroveň

Úroveň zhody

Poučenie pre
elektromagnetické
prostredie
Rovnica
oddeľovacej
vzdialenosti

Frekvencia
vysielača
Vedené rádiové
frekvencie
IEC 
61000-4-6: 2006

3 Vrms
150 kHz
80 MHz

3 Vrms

vzdialenosť = 1,2

Vyžarované rádiové
frekvencie
IEC 61000-4-3: 2006

3 V/m
80 MHz 
800 MHz

3 V/m

vzdialenosť = 1,2

3 V/m
800 MHz
2,5 GHz

3 V/m

vzdialenosť = 2,3

Maximálny výstupný
výkon vysielača vo W

Oddeľovacia
vzdialenosť v
metroch

Oddeľovacia
vzdialenosť v
metroch

Oddeľovacia
vzdialenosť v
metroch

0,01

0,12

0,12

0,23

0,10

0,38

0,38

0,73

1,00

1,20

1,20

2,30

10,00

3,80

3,80

7,30

100,00

12,00

12,00

23,00

U vysielačov s maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený, môže byť
oddeľovacia vzdialenosť stanovená s použitím rovnice v príslušnom stĺpci, kde
P je maximálny výkon [vysielaná energia vo Wattoch (W)] podľa údajov výrobcu
vysielača.
Poznámka:
Prenosné a mobilné komunikačné prístroje na rádiových frekvenciách sa nesmú používať
v blízkosti žiadnej časti Pulzný oxymeter OxiMax N-600x, vrátane káblov, vo vzdialenosti
menšej, než je odporúčaná oddeľovacia vzdialenosť vypočítaná z rovnice príslušnej pre
frekvencie vysielača.

Zhoda snímača a káblov
VÝSTRAHA
Použitie iného príslušenstva, snímačov OxiMax a káblov, ako je určené, môže spôsobiť
nepresné údaje Pulzný oxymeter OxiMax N-600x a zvýšené emisie oximetra.

Návod na obsluhu
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Tabuľka 24. Káble a snímače
Položka

Maximálna dĺžka
Káble

Napájací kábel

304,80 cm. (3 m)

Kábel pulzného oximetra DOC-10

304,80 cm. (3 m)

Kábel prevzatia softvéru, 
RS-232 sériový, 15 až 9 kolíkov „D“

304,80 cm. (3 m)

Neukončený kábel, 
RS-232 analógový, 15 kolíkov „D“

100,58 cm. (1 m)

Kábel tlačiarne, 
RS-232, 15 až 9 kolíkov „D“

304,80 cm. (3 m)

Kábel rozhrania Philips

100,58 cm. (1 m)

Oxinet™ III pevný kábel

304,80 cm. (3 m)

Oxinet™ III dátový kábel

304,80 cm. (3 m)
Snímače

OxiMax snímače:

45,72 cm. (0,5 m)

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

91,44 cm. (0,9 m)

MAX-AL
OxiMax Oxiband™ snímače:

91,44 cm. (0,9 m)

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

91,44 cm. (0,9 m)

OxiMax OxiCliq™ snímače: P, N, I, A

OC-3 kábel 
3,0 ft. (0,9 m)

OxiMax Dura-Y™ snímače:

4,0 ft. (1,2 m)

D-YS, D-YSE, D-YSPD

Bezpečnostné testy
Uzemňovacia integrita
100 milióhmov alebo menej
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Bezpečnostné testy

Zvodový prúd
Nasledujúce tabuľky zobrazujú maximálny povolený uzemňovací a krycí zvodový
prúd, rovnako ako zvodový prúd pacienta.
Tabuľka 25. Špecifikácie uzemňovacieho a krycieho zvodového prúdu
Uzemňovací zvodový prúd
Podmienka
Normálny

AC polarita
Normálny

Jedna porucha

Normálny

Spätný

Jedna porucha

Sieťový kábel

Neutrál
Sieťový kábel

Uzavretý

Uzavretý

Otvorený

Uzavretý

Uzavretý

Otvorený

Uzavretý

Uzavretý

Otvorený

Uzavretý

Uzavretý

Otvorený

IEC 60601-1

UL 60601 -1

500 μA

300 μA
1000 μA

500 μA

300 μA
1000 μA

Krycí zvodový prúd

Podmienka
Normálny

Polarita AC
vedenia
Normálny

Jedna porucha

Normálny
Jedna porucha

Návod na obsluhu

Spätný

Neutrál
Sieťový kábel

Uzemnenie
napájacieho
vedenia

IEC 60601-1
UL 60601-1

Uzavretý

Uzavretý

100 μA

Otvorený

Uzavretý

500 μA

Uzavretý

Otvorený

Uzavretý

Uzavretý

100 μA

Otvorený

Uzavretý

500 μA

Uzavretý

Otvorený
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Tabuľka 26. Na pacienta aplikovaný a izolovaný rizikový prúd pacienta
Na pacienta aplikovaný rizikový prúd

Podmienka
Normálny

Polarita AC vedenia
Normálny

Jedna porucha

Normálny

Spätný

Jedna porucha

Uzemnenie
napájacieho
vedenia

Neutrálne vedenie

IEC 60601-1
UL 60601-1

Uzavretý

Uzavretý

100 μA

Otvorený

Uzavretý

500 μA

Uzavretý

Otvorený

Uzavretý

Uzavretý

100 μA

Otvorený

Uzavretý

500 μA

Uzavretý

Otvorený

Izolačný rizikový prúd pacienta

Podmienka
Jedna porucha
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Polarita AC vedenia

Neutrálne vedenie

Uzemnenie
napájacieho
vedenia

Normálny

Uzavretý

Uzavretý

Spätný

Uzavretý

Uzavretý

IEC 60601-1
UL 60601-1
5000 μA
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Inicializačný test pri spustení 36
K
kalibrácia 126
Káble 140
Komponenty zadného panelu 19
Kontrast 39
Kontrast obrazovky 39
M
Meraná saturácia 129
monitor
požiadavky na výkon 105
vrátenie 123

Monitorované hodnoty 17
monitorovanie trendových údajov 73, 74, 75
Možnosti navigačnej ponuky 48
N
Nastavenie inštitučných predvolených
hodnôt 56
Nastavenie jasu
podsvietenia 39
NASTAVENIE KONTRASTU NAHOR/NADOL
114
Nastavenie obmedzenia alarmu SatSeconds
66
nastavenie správy snímača 78
O
odpojenie snímača, SD 93
Oneskorenie frekvencie impulzov 49, 50, 58,
64
overenie výkonu 105
Ovládače 13
Pomocník/Kontrast 14
Stíšenie alarmu 13
OxiMax technológia 133, 134, 140
Oximeter, popis 11
oxymeter, požiadavky na výkon 105
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P
Podsvietenie 39
pohyblivý stojan 103
Pomlčky zobrazenia monitora 38
pomocné tlačidlo
lišta ponuky 14
Pomocník
viacero tém 110
ponuka
pomocné tlačidlo 14
Popis monitora 11
posúvanie, trendové údaje 70
Potvrdzovací tón 18
používa sa batéria, BU 93
požiadavky na výkon
pulzný oxymeter 105
snímač 106
Predný panel 13, 133, 134, 136, 139
Predvolené nastavenia
Výroba 57
Predvolené nastavenia z výroby 56, 57
Prehlásenie výrobcu 136
Prehľad oximetrie 127
prenosné puzdro
s mäkkými bočnými stranami 104
prenosné puzdro s mäkkými bočnými
stranami 104
prenosová rýchlosť
nastaviť 88
Preprava
Nadmorská výška 134
Relatívna vlhkosť 134
Teplota 134
Prevádzka N-600x na batériu 33
Pripojenie snímača OxiMax 30
privolanie zdravotnej sestry
používanie 93
RS-232 polarita 95
príslušenstvo
Platňa adaptéra GCX 101
pohyblivý stojan GCX 103
prenosné puzdro s mäkkými bočnými
stranami 104
vertikálne rameno na upevnenie na stenu
GCX 102

príslušenstvo, GCX upevňovacia platňa 101
protokol
nastaviť 88
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Register
Prúd, riziko (aplikácia na pacienta a izolácia)
142
Prúd, únik (uzemnenie a kryt) 141
pulzné vyhľadávanie 93
pulzné vyhľadávanie, PS 93
R
Režim odozvy 55
režim odozvy 91
Riešenie problémov
Pomocník 121
riešenie problémov, chybové kódy 113
riešenie problémov, oxymeter zobrazuje
pomlčky 38, 92, 94
riešenie problémov, podmienky nízkeho a
kritického stavu batérie 120
riešenie problémov, Pomocník na obrazovke
109
riešenie problémov, porucha primárneho
reproduktora 119
Riešenie problémov, technická pomoc 123
riešenie problémov, výzvy a chybové správy
113
S
SatSeconds
Bezpečnostná sieť 66
Displej 66

Saturácia
Frakčná 128
Funkčná 128
Meraná 129
Vypočítaná 129

SD 93
servis, vrátenie oxymetra 123
SH 93
Skladovanie
Relatívna vlhkosť 134
Teplota 134
Slabá batéria 93, 116
slabá batéria, LB 93
snímač
požiadavky na výkon 106
snímač je odpojený 117
Správa alarmov

Správa alarmu oneskorenia frekvencie
impulzov 49
stav kolíkov relé privolania zdravotnej sestry
94
stíšenie alarmu, AS 93
stojan
kotúčik 103
strata impulzu 93
strata impulzu s artefaktom signálu, LM 93
strata impulzu, LP 93
strata nastavenia hodín 114, 118
strata nastavení 118
strata predvolieb 115, 118
Symboly 19
Dátum výroby 13, 19
Ekvipotenciálny terminál 19
Pozrite si pokyny na použitie 19
Typ BF 19
Údajové rozhranie 19
Symboly zadného panelu 19
Š
Špecifikácia uzemňovacej integrity 140
Špecifikácie
Elektrické 136
Fyzikálne 133
Výkon 135
Zhoda 136
Špecifikácie uzemňovacieho zvodového
prúdu 141
T
tabuľkové údaje o histórii vstupného snímača
84, 85
technická pomoc 123
testovanie biokompatibility 100
Tlač trendových údajov oxymetra 89
Tlačidlá a symboly predného panelu 13
Tlačidlá predného panelu 13

Oneskorenie frekvencie impulzov 130
SatSeconds 129
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Register
Tón
Alarm nízkej priority 18
Alarm strednej priority 18
Alarm vysokej priority 18
Inicializačný test pri spustení 18
Neplatné stlačenie tlačidla 18
Piezo tón 17
Platné stlačenie tlačidla 18
Potvrdzovací tón 18
Pripomienka stíšenia alarmu 17
Pulzné pípnutie 17
Tón nastavenia hlasitosti 18

trendová mierka 74
trendové údaje
Prevádzka 73
typ snímača 117
typ údajov
SPO2 115
SPO2+BPM 115
U
Ukazovateľ stavu batérie 33
kapacity 33
upevnenie na stenu
vertikálne 102
upevňovacia platňa GCX 102
Upozornenia 7
Užívateľské rozhranie 13
Ú
údaje o histórii udalostí snímača 83
údaje v reálnom čase 89
údaje vstupného snímača 115
Útlm napájania snímača 135

Vypočítaná saturácia 129
výber mierky zobrazenia trendových údajov
74
výber snímača 99
Z
Zadný panel 19
Zapnutie monitora 35
zaznamenaný artefakt signálu, ID 93
záznam udalosti snímača 79
záznam udalosti snímača je dostupný 81
záznam udalosti snímača nie je dostupný 82
Zmena nastavení zapnutia 48, 56, 65, 66
Zobrazenie Blip 25
Zobrazenie Pleth 25, 40
Zobrazenie pletyzmografickej krivky 15
Zobrazenie skutočného trendu 26, 42
zobrazenie trendových údajov
odčítanie 70
zobrazenie trendových údajov pulznej
amplitúdy 72
zobrazenie trendu
duálny trend 71
mierka 74
pulzná amplitúda 72
Pulzná hodnota 72
SpO2 71
zobrazenie trendu pulznej amplitúdy 72
Zobrazenie trendu SpO2 71
Zobrazenie, Blip 41
Zobrazenie, Pleth 40
Zobrazenie, podlažie všeobecnej
starostlivosti (GCF) 39
Zobrazenie, skutočný trend 42
Zvukové indikátory 17

V
V prevádzke
Atmosferický tlak 134
Nadmorská výška 134
Relatívna vlhkosť 134
Teplota 134

voliteľné príslušenstvo 102
vrátenie monitora 123
Vyhľadávanie platného impulzu. 38
Vymazať trendy? 117
vypnutie snímača 93
vypnutie snímača, SO 93
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