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Oridion Medical 1987 Ltd. (»Oridion Medical«) –
Jamstvo za monitorje Oridion
TO OMEJENO JAMSTVO se nanaša na vse monitorje za bolnika, ki jih je izdelalo podjetje Oridion Medical
1987 Ltd. (»Oridion«), (»izdelki«). V skladu z omejitvami v nadaljnjem besedilu podjetje Oridion zagotavlja, da
bodo izdelki, kadar jih dostavi podjetje Oridion ali njegov pooblaščeni distributer, dve (2) leti po datumu dostave, a
ne več kot 27 mesecev po datumu izdelave, brez napak v materialu in izdelavi in bodo v največji meri ustrezali
objavljenim specifikacijam podjetja Oridion za zadevne izdelke in specifikacijam, veljavnim v času izdelave.
To omejeno jamstvo izključuje (i) izdelke, ki so jih kupile nepooblaščene tretje osebe; (ii) izdelke, ki so bili
izpostavljeni neustrezni uporabi, neustreznemu ravnanju, nesreči, spreminjanju, zanemarjanju, nepooblaščenemu
popravilu ali namestitvi; in (iii) izdelke, ki se jih je uporabljalo z dodatnimi potrošnimi izdelki, ki niso izdelki
FilterLine™ podjetja Oridion. Poleg tega to omejeno jamstvo ne velja za uporabo izdelkov v aplikaciji ali okolju, ki
ni v okviru specifikacij podjetja Oridion, ali v primeru kakršnega koli dejanja, okvare, zanemarjanja ali napake s
strani kupca. Podjetje Oridion bo po lastni presoji zamenjalo ali popravilo poškodovane izdelke. Če želi kupec
vrniti izdelek, mora pred tem od podjetja Oridion ali enega izmed pooblaščenih servisnih centrov pridobiti številko
avtorizacije za vrnitev materiala (RMA) ter kopijo računa o nakupu izdelka.

Zavrnitev odgovornosti
UPORABNIK SME PARAMETRE (VKLJUČNO S KATERO KOLI REFERENCO IN VSEMI REFERENCAMI
NA CO2, SPO2, TRENUTNO VREDNOSTJO INTEGRATED PULMONARY INDEX™ TER PRIHODNJIMI IN
POVEZANIMI INDEKSI IN KONFIGURACIJAMI TER OBVESTILI ALARMA SIGNALA), KI SE POJAVIJO
NA NAPRAVAH ZA SPREMLJANJE BOLNIKA PODJETJA ORIDION IN/ALI V KOMUNIKACIJSKEM
PROTOKOLU PODJETJA ORIDION IN/ALI KATEREM KOLI IZHODU V POROČILIH, PRENESENIH Z
NAPRAV ZA SPREMLJANJE BOLNIKA PODJETJA ORIDION NA TISKALNIKE ALI POMNILNIŠKE
NAPRAVE USB ALI ODOBRENE SISTEME, ("PODATKE") UPORABLJATI SAMO IN IZKLJUČNO ZA
NAMEN OSKRBE BOLNIKA. UPORABNIK SE ZAVEDA, DA PODATKOV, PRENESENIH Z NAPRAV ZA
SPREMLJANJE BOLNIKA PODJETJA ORIDION, NI DOVOLJENO PRENAŠATI, POVEZOVATI,
IZMENJEVATI ALI KAKO DRUGAČE ODDAJATI TER DA PODJETJE ORIDION NE PREVZEMA
NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA TOČNOST ALI POPOLNOST PODATKOV, KI SO BILI PRENESENI,
POVEZANI, IZMENJANI ALI KAKO DRUGAČE ODDANI. POLEG TEGA SE UPORABNIK ZAVEDA, DA
PODATKOV, V CELOTI ALI DELNO, NI DOVOLJENO PRODAJATI, LICENCIRATI ALI JIH KAKO
DRUGAČE KOMERCIALIZIRATI. KAKRŠNA KOLI DRUGAČNA UPORABA PODATKOV ALI
POVEZAVA Z DRUGIMI SISTEMI S STRANI UPORABNIKA ALI DRUGE OSEBE V IMENU
UPORABNIKA SPADA V POSEBNO LICENČNO POGODBO S PODJETJEM ORIDION, KI VKLJUČUJE,
VENDAR NI OMEJENA NA KOMERCIALNE POGOJE, DOLOČENE V DOBRI VERI.
UPORABNIK POTRJUJE IN RAZUME, DA SO PODATKI ZAGOTOVLJENI "KOT SO" IN DA PODJETJE
ORIDION ZAVRAČA VSA JAMSTVA, EKSPLICITNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z JAMSTVI O
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. PODJETJE ORIDION NE
PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI TELESNE POŠKODBE ALI POŠKODBE
STVARNEGA ALI NESTVARNEGA PREMOŽENJA, KI SO POSLEDICE KAKRŠNIH KOLI VZROKOV.
PODJETJE ORIDION ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI IN VSO ODGOVORNOST ZA NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI DRUGO PODOBNO ŠKODO NE GLEDE NA
NAČIN UKREPANJA, BODISI V SKLADU S POGODBO, ZARADI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI
(VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), V SKLADU Z OBJEKTIVNO ODGOVORNOSTJO ZA IZDELEK ALI
KATERO KOLI DRUGO ZAKONSKO ALI NEPRISTRANSKO TEORIJO, TUDI ČE JE BILO PODJETJE
ORIDION OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKŠNIH IZGUB ALI ŠKODE.
Če se angleška različica in prevod tega jamstva in izjave o zavrnitvi odgovornosti ne ujemata, se upošteva angleška
različica.
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine® products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

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

Za pravilno in varno uporabo monitorja Capnostream™20p skrbno preberite ta priročnik za uporabo in navodila
za uporabo, priložena potrošnemu materialu Microstream™ etCO2 (FilterLine™) in senzorjem SpO2. Za uporabo
monitorja morate popolnoma razumeti in se strogo držati teh navodil, varnostnih opozoril v krepkem tisku in
specifikacij.

Opozorila
Splošno
OPOZORILO:

Če dvomite v pravilnost katere koli meritve, najprej preverite vitalne znake bolnika s
pomočjo drugih pripomočkov, nato pa preverite, ali monitor deluje pravilno.

OPOZORILO:

Naprave ne uporabljajte kot monitor za apneje.

OPOZORILO:

Naprava služi kot zgodnja opozorilna naprava. Kadar se nakazuje trend na deoksigenacijo
bolnika, je treba analizirati vzorce krvi z laboratorijskim CO-oksimetrom, da se tako
popolnoma pojasni stanje bolnika.

OPOZORILO:

Da bi zagotovili varnost bolnika, monitorja ne postavljajte v položaj, v katerem bi lahko
padel na bolnika.

OPOZORILO:

Pazljivo povežite kable bolnika (senzor SpO2 in FilterLine™) in tako zmanjšajte možnost,
da bi se bolnik zapletel ali zadušil.

OPOZORILO:

Monitorja ne dvigajte za kabel senzorja SpO2 ali FilterLine™, saj se lahko odklopita z
monitorja, zaradi česar lahko monitor pade na bolnika.

OPOZORILO:

Monitorja ne uporabljajte tesno ob drugi opremi ali naloženega na kup z drugo opremo;
če je takšna uporaba nujna, morate monitor nadzorovati, da zagotovite normalno delovanje
v konfiguraciji, v kateri ga boste uporabljali.

OPOZORILO:

Če želite zagotoviti natančno delovanje in preprečiti okvaro naprave, monitorja ne
izpostavljajte čezmerni vlagi, kot je dež.

OPOZORILO:

Uporaba nepredpisane opreme, pretvornikov, senzorjev in kablov lahko povzroči večjo
emisijo in/ali manjšo odpornost opreme in/ali sistema.

OPOZORILO:

Ponovna uporaba dodatkov za enkratno uporabo lahko povzroči tveganje navzkrižne
kontaminacije za bolnika ali škodljivo vpliva na delovanje monitorja.

OPOZORILO:

Na odčitke CO2, hitrost dihanja, odčitke pulzne oksimetrije in pulzne signale lahko vplivajo
napake uporabe senzorja, nekateri pogoji okolja in določena stanja pri bolniku.

OPOZORILO:

Monitor je naprava, za katero je zahtevano naročilo zdravnika, zato naj ga uporablja samo
usposobljeno zdravstveno osebje.

OPOZORILO:

Spremembe, modifikacije ali prilagajanja te naprave niso dovoljene.

OPOZORILO:

Če kalibracija ni izvedena v skladu z navodili v ustreznem servisnem priročniku, monitor
morda ne bo pravilno kalibriran. Monitor z nepravilno kalibracijo lahko daje netočne
rezultate.

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter
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Opozorila

OPOZORILO:

Če so vrata odvodnega priključka videti poškodovana, ne uporabljajte naprave
z anestetičnimi plini.

Opomba:

Naprave, povezane z monitorjem, morajo biti medicinske.

Opomba:

Za izvedbo bistvenega delovanja te naprave morajo biti ustrezno prikazani naslednji
parametri: ravni ogljikovega dioksida v izdihanem zraku (CO2) in hitrost dihanja ob
spremljanju s kapnografijo ter arterijska saturacija s kisikom v krvi (SpO2) in hitrost utripa
ob spremljanju s pulzno oksimetrijo. Če se bolnika spremlja z obema funkcijama, bodo
prikazani vsi parametri.

Slikanje z magnetno resonanco (MRI)
OPOZORILO:

Med slikanjem z magnetno resonanco (MRI) ne uporabljajte senzorjev za oksimetrijo.
Prevodni tok lahko povzroči opekline. Senzorji lahko vplivajo na sliko MRI, enota za MRI
pa lahko vpliva na točnost meritev oksimetrije.

OPOZORILO:

Med slikanjem z magnetno resonanco (MRI) ne uporabljajte kompleta FilterLine™ H za
dojenčke/novorojenčke. Uporaba kompleta FilterLine™ H za dojenčke/novorojenčke med
slikanjem MRI lahko poškoduje bolnika.

SVARILO:

Med slikanjem MRI mora biti monitor postavljen izven prostora za MRI. Kadar monitor
uporabljate izven prostora za MRI, lahko spremljanje etCO2 izvedete z uporabo
FilterLine™ XL. (Glejte Spremljanje CO2 med slikanjem z magnetno resonanco (MRI) na
strani 56.)

SVARILO:

Uporaba cevke za vzorčenje CO2 s črko H v imenu (kar pomeni, da je namenjena uporabi v
vlažnem okolju) lahko med slikanjem MRI povzroči motnje. Priporočena je uporaba cevk
za vzorčenje brez črke H. Za seznam cevk za vzorčenje s črko H glejte Potrošni material
Microstream™ EtCO2 na strani 145.

Uporaba monitorja skupaj z defibrilatorji
OPOZORILO:

Vse kable in cevke, vključno s senzorji SpO2 in cevkami za vzorčenje CO2, je treba
umakniti od defibrilatorja in njegovih elektrod, hkrati pa ne smejo biti speljani med
elektrodami in žicami elektrod oziroma v njihovi bližini ali čeznje, da zmanjšate morebitne
motnje med monitorjem in defibrilacijsko opremo.

OPOZORILO:

Vsi senzorji SpO2 morajo biti popolnoma celi in nepoškodovani, da omogočite uporabo
defibrilatorja skupaj z monitorjem.

Alarmi
OPOZORILO:

Zvočnega alarma ne utišajte, če lahko s tem ogrozite varnost bolnika.

OPOZORILO:

Vedno se nemudoma odzovite na alarm sistema, saj se pri nekaterih stanjih alarma
spremljanje bolnika morda ne izvaja.

OPOZORILO:

Pred vsako uporabo zagotovite, da so meje alarma ustrezne za spremljanega bolnika.

OPOZORILO:

Preden začasno utišate zvočne alarme, preverite trajanje utišanja zvočnega alarma.

OPOZORILO:

Ravni zvočnega tlaka za signale zvočnega alarma, ki so nižje od zvočnih ravni v okolju,
lahko ovirajo upravljavčevo zaznavanje pogojev za alarm.

SVARILO:

Nastavitev mej alarma na ekstremne vrednosti lahko neugodno vpliva na učinkovitost
alarmnega sistema.

Nevarnost požara
OPOZORILO:
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Kadar uporabljate monitor z anestetiki, dušikovim oksidom ali visokimi koncentracijami
kisika, izhode za plin povežite s čistilnim sistemom.
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Opozorila

OPOZORILO:

Monitor ni primeren za uporabo ob prisotnosti vnetljivih mešanic anestetikov z zrakom,
kisikom ali dušikovim oksidom.

OPOZORILO:

Material FilterLine™ se lahko ob prisotnosti O2 vžge, kadar je neposredno izpostavljen
laserju, elektrokirurškim napravam ali veliki vročini. Ob izvajanju postopkov na glavi ali
vratu, ki vključujejo laser, elektrokirurške naprave ali veliko vročino, bodite pazljivi, da
preprečite vnetljivost FilterLine™ ali kirurških zastirk v bližini.

Elektrika
OPOZORILO:

Za zaščito pred nevarnostjo električnega udara lahko pokrov monitorja odstrani samo
usposobljeno servisno osebje. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

OPOZORILO:

Zagotovite električno izolacijo bolnika tako, da napravo povezujete samo z drugo opremo
z električno izoliranimi tokokrogi.

OPOZORILO:

Napravo povežite samo s trižično ozemljeno bolnišnično vtičnico. Vtič s tremi prevodniki
morate vključiti v ustrezno ožičeno trižično vtičnico; če trižična vtičnica ni na voljo, jo
mora namestiti usposobljeni električar v skladu z veljavnimi predpisi glede električnih
napeljav. Ozemljitvenega priključka ne smete pod nobenim pogojem odstraniti iz električne
vtičnice. Ne uporabljajte nobenih podaljškov ali adapterjev. Napajalni kabel in vtič morata
biti cela in nepoškodovana. Za preprečitev tveganja električnega udara to opremo priključite
samo v omrežje z zaščitno ozemljitvijo.

OPOZORILO:

Zagotovite, da je monitor postavljen tako, da je njegova omrežna vtičnica dostopna za
takojšen odklop od omrežja, če je to potrebno.

OPOZORILO:

Če dvomite v ustreznost ureditve zaščitnega ozemljitvenega prevodnika, napravo
uporabljajte z notranjo baterijo, dokler ni zaščitni prevodnik napajanja z izmeničnim tokom
povsem funkcionalen.

OPOZORILO:

Ne priključite v električno vtičnico z nadzorom prek stenskega stikala ali prilagojevalnega
stikala.

OPOZORILO:

Kadar je zunanja naprava priključena na serijska vrata, izmerite uhajavi tok naprave.
Uhajavi tok ne sme presegati 100 mikroamperov.

OPOZORILO:

Za preprečitev tveganja električnega udara to opremo priključite samo v omrežje z zaščitno
ozemljitvijo.

OPOZORILO:

Kadar se uporabi enakomerna ozemljitev na zadnjem delu naprave (glejte Slika 7 – Pogled
na zadnji del Capnostream™20p na strani 30), mora uporabnik izvesti priključitev na
nožico tako, da prepreči nenameren odklop.

OPOZORILO:

V ustanovi, ki zagotavlja ločljive prevodnike za izravnavo potenciala, se lahko enakomerna
ozemljitev na zadnjem delu naprave (glejte Slika 7 – Pogled na zadnji del
Capnostream™20p na strani 30) uporabi za izbirno povezavo med Capnostream™20p in
zbirnim vodnikom električne napeljave za izravnavo potenciala. Enakomerne ozemljitve na
zadnjem delu naprave ni dovoljeno uporabiti za povezavo z zaščitno ozemljitvijo.

OPOZORILO:

Vedno najprej priključite napajalni kabel na napravo, nato napajalni kabel priključite v
stensko vtičnico.

SVARILO:

Električna napeljava v sobi ali stavbi, v kateri se uporablja monitor, mora biti skladna s
predpisi, določenimi v državi, kjer se oprema uporablja.

SVARILO:

Napajalni kabel, vtič in vtičnica naj bodo prosto dostopni za primer, da jih je treba odklopiti
iz električnega omrežja.

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter
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Definicije

Elektromagnetne motnje
Ta naprava je bila preizkušena in ustreza zahtevam za medicinske naprave v skladu s standardom EN60601-1-2.
Ta standard je zasnovan tako, da nudi primerno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v tipični
zdravstveni ustanovi.
Vendar pa se zaradi širjenja opreme za radiofrekvenčno oddajanje in drugih virov električnega šuma v
zdravstvenih okoljih (na primer: mobilni telefoni, mobilni dvosmerni radii, električne naprave) lahko zgodi,
da visoke ravni takšnih motenj zaradi bližine ali moči vira povzročijo motnje v delovanju te naprave.
OPOZORILO:

Uporaba visokofrekvenčne elektrokirurške opreme v bližini monitorja lahko ustvari motnje
v monitorju in povzroči nepravilne meritve.

OPOZORILO:

Monitorja ne uporabljajte z jedrsko magnetno tomografijo (MRT, NMR, NMT), saj lahko
pride do motenj funkcij monitorja.

OPOZORILO:

Prenosne opreme za RF-komunikacijo (vključno z zunanjo opremo, kot so antenski kabli in
zunanje antene) ne smete uporabljati bližje kot 30 cm do kateregakoli dela monitorja
Capnostream™20p, vključno s kabli monitorja. V nasprotnem primeru lahko pride do
poslabšanja delovanja te opreme.

Opomba:

Značilnosti emisij monitorja Capnostream™20p so primerne za uporabo monitorja v
industrijskih območjih in bolnišnicah (EN 55011 razred A). Če ga uporabite v rezidenčnem
okolju (v katerem je običajno zahtevan EN 55011 razred B), ta oprema morda ne ponuja
zadostne zaščite pred radiofrekvenčnimi komunikacijskimi storitvami. Uporabnik mora uvesti
ukrepe za zmanjšanje vpliva, npr. spreminjanje položaja ali usmeritve opreme.

Definicije
Opomba: »Opomba« prikazuje postopke ali pogoje, ki jih je sicer mogoče napačno razumeti ali spregledati,
ter pojasnjuje očitno kontradiktorne ali nejasne situacije.
Pozor: »Pozor« opozarja na postopek, ki lahko v primeru nepopolne izvedbe povzroči poškodbe ali uničenje
opreme.
Opozorilo: »Opozorilo« opozarja na nevarna ali tvegana stanja, povezana z uporabo, čiščenjem in
vzdrževanjem opreme, ki lahko povzročijo telesno poškodbo ali smrt upravljavca ali bolnika.
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Pregled
Ta priročnik vsebuje navodila za nastavitev in uporabo monitorja Capnostream™20p.
Capnostream™20p je prenosljiv obposteljni monitor, ki pri bolniku neprekinjeno spremlja:

•
•
•
•
•

ogljikov dioksid na koncu izdiha (etCO2) – raven ogljikovega dioksida v izdihanem zraku,
hitrost dihanja (RR),
delež ogljikovega dioksida v vdihanem zraku (FiCO2) – raven ogljikovega dioksida, prisotnega
med vdihavanjem,
saturacijo s kisikom (SpO2),
hitrost utripa (PR).

Naprava prikazuje tudi vrednost indeksa Integrated Pulmonary Index™ (v nadaljevanju IPI) – numerično
vrednost, ki združuje štiri glavne parametre, izmerjene s Capnostream™20p, za zagotovitev enostavnega
prikaza stanja ventilacije bolnika. Vključeni parametri so etCO2, RR, SpO2 in PR. Za izračun IPI so uporabljeni
samo ti štirje parametri; drugi parametri niso vključeni.
Poleg tega ta naprava prikazuje apneje na uro (A/h) in indeks desaturacije kisika (ODI), kar pripomore k
identifikaciji in kvantifikaciji apneje in dogodkov desaturacije kisika pri bolnikih, starejših od 22 let, tako:

•

A/h: število premorov dihanja (dolgih najmanj 10 sekund), ki jih je doživel bolnik v zadnji uri
(na domačem zaslonu), ali povprečno število premorov na uro v določenem časovnem obdobju
(na zaslonu apneje in desaturacije O2).

•

ODI: število dogodkov, ko je vrednost SpO2 padla za 4 % ali več pod osnovno linijo in se vrnila
na osnovno linijo v 240 sekundah ali manj, v zadnji uri (na domačem zaslonu) ali povprečno
število padcev na uro v določenem časovnem obdobju (na zaslonu apneje in desaturacije O2).

Indeksa A/h in ODI nista na voljo v vseh regijah. Če želite napravi dodati funkciji A/h in ODI, se obrnite
na Capnographyinfo@covidien.com.

Predvidena uporaba
Zaslon Capnostream™20p, ki združuje kapnograf in pulzni oksimeter, ter njegova dodatna oprema
profesionalno usposobljenim zdravstvenim delavcem zagotavljata neprekinjeno, neinvazivno merjenje in
spremljanje koncentracije ogljikovega dioksida v izdihanem in vdihanem zraku, hitrost dihanja ter neprekinjeno
neinvazivno spremljanje funkcijske saturacije s kisikom arterijskega hemoglobina (SpO2) in hitrost utripa.
Namenjen je uporabi pri novorojenčkih, otrocih in odraslih v bolnišnicah, zdravstvenih ustanovah in
znotrajbolnišničnih premestitvenih okoljih.
Capnostream™20p naj uporablja samo usposobljeno zdravniško osebje.

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter
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Posebne indikacije za uporabo

Zaslon Capnostream™20p kliničnemu zdravniku prikazuje integrated pulmonary index (IPI). IPI temelji na
štirih parametrih, ki jih prikazuje monitor: ogljikov dioksid na koncu izdiha, hitrost dihanja, saturacija s kisikom
in hitrost utripa. IPI je enojni indeks stanja ventilacije bolnika (odraslega ali otroka), prikazan na lestvici 1–10,
pri čemer 10 pomeni optimalno pulmonarno stanje. Spremljanje IPI prikazuje eno vrednost, ki predstavlja
pulmonarne parametre bolnika in klinike opozarja o spremembah v pulmonarnem stanju bolnika.
IPI predstavlja dodatek in ni nadomestilo za spremljanje vitalnih znakov.

Posebne indikacije za uporabo
Dodatna indikacija monitorja je zagotovitev podatkov, ki pripomorejo k identifikaciji apneje in dogodkov
desaturacije kisika pri odraslih bolnikih (starih 22 let ali več) na oddelku za intenzivno nego ali splošnih
oddelkih bolnišnic s pomočjo poročanja o teh dogodkih in izračunavanja povezanih dogodkov apnej na uro
(A/h) in indeksa desaturacije kisika (ODI).

Kdo mora prebrati ta priročnik
Ta priročnik naj preberejo:

•
•
•
•

zdravstveni delavci, ki bodo uporabljali Capnostream™20p;
upravljavci opreme, ki so odgovorni za zagotovitev skladnosti opreme s predpisi ustanove;
raziskovalci ali osebje v laboratoriju, ki bo prenašalo podatke o bolnikih;
tehnični strokovnjaki, ki bodo Capnostream™20p prek vmesnika RS-232 povezali z
računalnikom.

OPOZORILO:

V ZDA zvezni zakoni dovoljujejo prodajo te naprave zgolj zdravnikom ali po naročilu
zdravnika.

Tehnična podpora
Za morebitna tehnična vprašanja v zvezi z monitorjem Capnostream™20p se obrnite na tehnično podporo
podjetja Medtronic:
Severna Amerika: Tel.: 1-888-ORIDION (674-3466), faks: (781) 453-2722; izven Severne Amerike:
Tel.: + (972) 2-589-9104, faks: + (972) 2-582-8868;
elektronska pošta: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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Simboli
Na ohišju monitorja so prikazani naslednji simboli.
Tabela 1 – Simboli, ki so prikazani na monitorju

Simbol

Opis
Gumb za VKLOP/IZKLOP monitorja
Indikator za vklopljeno napajanje z izmeničnim
tokom

Indikator za vklopljeno enoto

Izbira dogodka

Sprejem/odpust bolnika,

Pump Off (Črpalka izklopljena)

Začasno utišanje alarmov

Zaščita defibrilatorja tipa BF
Vhod za plin
Izhod za plin
Enakomerna ozemljitev
Vrata za povezavo pomnilniške naprave USB

Oznaka CE

Samo za uporabo, ki je bila predpisana
Direktiva o odpadni električni in elektronski
opremi

Upoštevajte navodila za uporabo

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter
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Uvod

Poglavje 2

Pregled tehnologij
Uvod
Značilnosti
Pregled tehnologij

Uvod
Obposteljni monitor Capnostream™20p zagotavlja natančno neprekinjeno spremljanje kapnografije in pulzne
oksimetrije za intubirane in neintubirane bolnike od novorojenčkov do odraslih. Z uporabo tehnologije
Microstream™, patentiranega potrošnega materiala FilterLine™ etCO2 in tehnologije za pulzno oksimetrijo
Capnostream™20p omogoča sočasno in enostavno spremljanje etCO2 in SpO2.

Značilnosti

•

20

monitor z dvojnim parametrom, ki podpira trenutni standard oskrbe z zagotavljanjem meritev
CO2 in SpO2,

•

Integrated Pulmonary Index™ (IPI), ki zagotavlja enostavno, jasno in razumljivo indikacijo
stanja ter trendov ventilacije bolnika,

•

Apneje na uro in indeks desaturacije kisika – indeksa, ki pripomoreta k identifikaciji in
kvantifikaciji apneje in dogodkov desaturacije kisika (če obstajajo).

•
•
•
•
•

Enostaven uporabniški vmesnik z barvnim zaslonom.

•

Označevanje dogodkov za primerjavo dogodkov in odmerjanja zdravil s spremembami v stanju
bolnika.

•
•
•
•
•
•

Beleženje primerov za pomoč pri organizaciji datotek bolnika.

Dostopanje do rutinskih funkcij z 2 klikoma.
72-urni trendi za pregled anamneze bolnika.
pregled alarma z enim klikom,
SARA™ (pametni alarm za respiratorno analizo), vgrajena tehnologija za upravljanje z alarmi
pametne kapnografije, ki zmanjšuje število klinično nepomembnih alarmov,

klic medicinske sestre,
dodatni notranji tiskalnik,
izhod USB za prenos podatkov o bolniku v pomnilniške naprave USB,
analogni izhod za uporabo v spalnih laboratorijih in drugih laboratorijskih okoljih,
vrata RS-232 za prenos podatkov.
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Pregled tehnologij
To poglavje podaja osnovni pregled kapnografije in pulzne oksimetrije.
Kaj je kapnografija?
Kapnografija je neinvazivna metoda spremljanja ravni ogljikovega dioksida v izdihu (etCO2) za ocenjevanje
dihalnega stanja bolnika.
Capnostream™20p uporablja nedisperzivno infrardečo (NDIR) spektroskopijo Microstream™ za stalno merjenje
količine CO2 med vsakim dihom, količine CO2, prisotnega ob koncu izdiha (etCO2), količine CO2, prisotnega
med vdihom (FiCO2) in hitrost dihanja.
Infrardeča spektroskopija se uporablja za merjenje koncentracije molekul, ki absorbirajo infrardečo svetlobo.
Ker je absorpcija sorazmerna koncentraciji absorbirajoče molekule, je koncentracijo mogoče določiti s
primerjavo njene absorpcije z absorpcijo znanega standarda.
Potrošni material Microstream™ etCO2 dostavi vzorec vdihanih in izdihanih plinov iz ventilatorja ali neposredno
iz bolnika (preko oralne/nazalne kanile) v monitor za merjenje CO2. Iz vzorca se izločijo vlaga in izločki
bolnika, oblika valovanja CO2 pa se vzdržuje.
Hitrost pretoka vzorčenja 50 ml/minuto zmanjšuje akumulacijo tekočine in izločkov, kar znižuje tveganje za
ovire na poti vzorca v vlažnih okoljih oddelka za intenzivno nego.
Ko je enkrat znotraj senzorja Microstream™ CO2, gre vzorec plina skozi celico mikro vzorca (15 mikrolitrov).
Ta izredno majhen volumen se hitro izpere, kar omogoča hiter čas do pripravljenosti in natančne rezultate CO2,
tudi pri višjih hitrostih dihanja.
Infrardeči (IR) vir mikrožarka osvetljuje celico mikro vzorca in referenčno celico. Ta lastniški infrardeči
svetlobni vir generira samo določene valovne dolžine, značilne za spekter absorpcije CO2. Zato niso potrebne
nobene kompenzacije, kadar so v vdihanem in izdihanem zraku prisotne različne koncentracije N2O, O2,
anestetičnih sredstev in vodnih hlapov. IR, ki gre skozi celico mikro vzorca, in IR, ki gre skozi referenčno
celico, merijo detektorji IR.
Mikroprocesor v monitorju izračuna koncentracijo CO2 tako, da primerja signale iz obeh detektorjev.
Kaj je pulzna oksimetrija?
Pulzna oksimetrija temelji na:

•
•

razliki v absorpciji rdeče in infrardeče svetlobe (spektrofotometrija) oksihemoglobina in
deoksihemoglobina,
spremembah v volumnu arterijske krvi v tkivu med ciklom pulza (pletizmografija) in torej
absorpcijo svetlobe te krvi.

Pulzni oksimeter določa saturacijo s kisikom (SpO2) s prenašanjem rdeče in infrardeče svetlobe v arteriolarno
dno in meri spremembe v absorpciji svetlobe med pulznim ciklom. Rdeče in infrardeče svetleče diode (LED)
z nizko močjo v oksimetrijskem senzorju delujejo kot vir svetlobe, fotodioda pa deluje kot fotodetektor.
Ker se oksihemoglobin in deoksihemoglobin razlikujeta po absorpciji svetlobe, je količina rdeče in infrardeče
svetlobe, ki jo absorbira kri, povezana s saturacijo s kisikom v hemoglobinu. Za določitev saturacije s kisikom
arterijskega hemoglobina monitor uporablja pulzni arterijski pretok. Med sistolo nov utrip arterijske krvi pride
v žilo ter količina krvi in absorpcija svetlobe se povečata. Med diastolo količina krvi in absorpcija svetlobe
dosežeta svojo najnižjo točko. Monitor meri SpO2 na podlagi razlike med največjo in najmanjšo absorpcijo
(meritev v sistoli in diastoli). Središče absorpcije svetlobe pulzne arterijske krvi odstranjuje učinke nepulznih
absorbentov, kot so tkivo, kost in venska kri.
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Razpakiranje in pregled

Poglavje 3

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

Monitor Capnostream™20p
Razpakiranje in pregled
Namestitev baterije
Pritrditev monitorja
Nastavitev rednega vzdrževanja
Dodatki
Gumbi, indikatorji in povezave
Kontrolni gumbi na sprednji plošči
Vklop monitorja
Standardni deli prikaznega zaslona
Numerični prikaz domačega zaslona
Zaključitev delovanja monitorja
Upravljanje zaslona
Nastavljanje datuma, časa, jezika in drugih možnosti
Časovne omejitve zaslona
Capnostream™20p: list za preverjanje delovanja

To poglavje opisuje fizične sestavne dele monitorja in nastavitev monitorja za uporabo.
Na koncu tega poglavja je list za preverjanje delovanja Capnostream™20p, ki omogoča enostavnejšo
namestitev, nastavitev in začetne postopke. Naredite fotokopijo lista za preverjanje iz priročnika in med
nastavljanjem monitorja obkljukajte korake na listu za preverjanje.

Razpakiranje in pregled
Pred nadaljevanjem odprite paket z monitorjem in preverite vse sestavne dele.
 ODPRITE PAKET Z MONITORJEM IN GA PREGLEJTE:
1. Monitor Capnostream™20p in dodatno opremo pazljivo vzemite iz škatle.
2. Preverite, ali so prisotni vsi elementi na priloženem seznamu pakiranja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor Capnostream™20p
priročnik za uporabo,
dve 3,15 A hitri varovalki z nizko zmogljivostjo prekinitve,
Začetni paket FilterLine™
električni napajalni kabel,
paket s senzorjem SpO2,
podaljšek SpO2,
zvitek papirja za tiskanje (en nameščen in en dodaten),
Baterija
CD z dodatno dokumentacijo (protokoli za prenos podatkov Capnostream RS-232, opomba
o aplikaciji prenosa podatkov o bolniku, ta priročnik v dodatnih jezikih).

3. Preglejte vsak sestavni del.
Če je kateri koli sestavni del poškodovan ali pa manjka, se obrnite na lokalnega zastopnika.

22

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter

Namestitev baterije
Opomba:

Pri odpiranju paketa z monitorjem morate odpadno embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi
predpisi za odlaganje odpadne embalaže.

Namestitev baterije
OPOZORILO:

Enoto vedno uporabljajte z nameščeno baterijo, s čimer zagotovite rezervno napajanje v
primeru trenutnega ali začasnega izpada električne energije.

OPOZORILO:

Vrata za baterijo morajo biti med delovanjem ali ob priključitvi na napajanje z izmeničnim
tokom vedno zaprta.

Monitor deluje na napajanje z izmeničnim tokom ali na baterijo. Opremljen je z litij-ionsko baterijo za
polnjenje. Za namestitev baterije odprite pokrov baterije ob strani monitorja, kot je prikazano spodaj.

Okov za
priključitev
baterije
Zadrževalni vzvod

Vrata prostora
za baterijo

Slika 1 – Namestitev baterije

 NAMESTITE BATERIJO:
1. Sprostitvena zatiča na vratih prostora za baterijo potisnite navznoter in odprite vrata prostora za baterijo.
2. Baterijo držite tako, da so žice na desni strani, nato obrnite zadrževalni vzvod navzgor v vodoravni položaj
in namestite baterijo v monitor.
3. Baterijo potisnite do konca noter.
4. Baterijo držite v tem položaju in poskrbite, da se zaskoči, tako da zadrževalni vzvod obrnete nazaj
v navpični položaj.
5. Priklopite priključek baterije v okov za priključitev baterije in zagotovite, da je stran z izbočenimi zarezami
na desni, tako da se priključek prilega v okov. Potisnite žice nazaj v monitor.

Zadrževalni vzvod
Okov za
priključitev
baterije

Slika 2 – Baterija od blizu
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Namestitev baterije

6. Poravnajte zavihke na vratih prostora za baterijo z režami v ohišju monitorja, zaprite vrata in potisnite
sprostitvena zatiča navzven.
7. Pred prvo uporabo napolnite baterijo tako, da baterijo vstavite v monitor in priklopite monitor, vendar ga ne
vklopite. Baterija se nato polni približno 12 ur. Ko je baterija napolnjena, lahko vklopite monitor in ga
pričnete uporabljati. Če monitor ni priključen, ne more delovati z baterijo, dobavljeno z monitorjem, brez
predhodnega polnjenja.
Pred uporabo monitorja brez napajanja z izmeničnim tokom se prepričajte, da je baterija povsem napolnjena.
Povsem napolnjena baterija zagotavlja 2,5 ure delovanja (brez uporabe tiskalnika). Ko je monitor priključen na
omrežje, se baterija samodejno polni. Prazna baterija se povsem napolni v približno 12 urah.
Ko začnete uporabljati monitor, preverite, ali ikona baterije na spodnjem levem delu zaslona prikazuje povsem
napolnjeno baterijo. Za več podrobnosti glejte Testiranje baterije in povezav napajanja spodaj.
Če baterija ni nameščena, se na zaslonu prikažeta ikona , ki označuje, da ni baterije, in opozorilno sporočilo
NO BATTERY INSTALLED (BATERIJA NI NAMEŠČENA). Najbolje je, da izklopite monitor, preden
namestite ali zamenjate baterijo.
OPOZORILO:

V napravi naj bo vedno nameščena izmenljiva baterija. Če baterija ni nameščena, bo enota
ustrezno delovala na napajanje z izmeničnim tokom, vendar v primeru izpada napajanja iz
kakršnega koli razloga monitor ne bo deloval.

OPOZORILO:

Če želite zamenjati baterijo, najprej izklopite monitor, nato pa izključite enoto iz napajanja
z izmeničnim tokom. Ne poskušajte odklopiti ali priklopiti baterije, ko je enota vklopljena
ali priključena na napajanje z izmeničnim tokom.

Opomba:

Če baterija ni povsem napolnjena, bo ikona baterije prikazovala stanje napolnjenosti
baterije.

Testiranje baterije in povezav napajanja
Pred vsako uporabo morate preveriti stanje napolnjenosti baterije in povezave napajanja z izmeničnim tokom.
 TESTIRAJTE BATERIJO:
1. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP

, da vklopite monitor.

2. Opazujte stanje ikone baterije v spodnjem levem kotu zaslona.

Indikator stanja
napolnjenosti
baterije

Slika 3 – Menijska vrstica s stanjem napolnjenosti baterije

3. Če ste baterijo že povsem napolnili, mora ikona baterije prikazovati povsem napolnjeno baterijo.
Opomba:

Kot del zagona monitorja bo indikator stanja napolnjenosti baterije 15 sekund po vklopu
monitorja prikazoval povsem napolnjeno baterijo. Nato bo monitor posodobil indikator stanja
napolnjenosti baterije in prikazal dejansko stanje baterije.

Ko se na zaslonu prikaže opozorilo BATTERY LOW (NIZKO STANJE BATERIJE), napolnite baterijo. Za
polnjenje baterije mora biti monitor priključen na omrežje z izmeničnim tokom. Zasvetil bo oranžni indikator
napajanja z izmeničnim tokom na sprednji plošči monitorja

.

Za normalno delovanje vedno preverite, ali oranžna indikatorska lučka napajanja z izmeničnim tokom med
uporabo monitorja sveti. Tako boste zagotovili, da se med uporabo monitorja baterija polni in da je monitor v
primeru izpada električne energije ali premestitve bolnika pripravljen na delovanje. Če je treba bolnika
prepeljati na drugo lokacijo, lahko enoto izklopite in jo premestite z bolnikom. Po premestitvi bolnika morate
biti pri ponovni priključitvi monitorja na omrežje z izmeničnim tokom pazljivi.
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Ravnanje z baterijo
SVARILO:

Baterije ne potapljajte v vodo; lahko pride do motenj v delovanju.

SVARILO:

Baterijo polnite samo v monitorju, da se izognete morebitnemu segrevanju, gorenju ali
razlitju baterije.

Shranjevanje baterije
Baterijo je treba hraniti na hladnem, suhem mestu, ne v notranjosti monitorja. Čez čas se stanje napolnjenosti
zmanjša. Če želite ponovno pridobiti polno moč baterije, jo pred uporabo napolnite. Baterijo je treba povsem
napolniti vsaj vsake 3 mesece. Shranjujte pri temperaturi od -20 do 25 °C.
SVARILO:

Shranjevanje ali prevoz monitorja v pogojih okolja, ki niso omenjeni v specifikacijah,
vplivata na delovanje monitorja in poškodujeta baterijo in/ali monitor.

Odlaganje baterije
SVARILO:

Baterije ne mečite v ogenj; lahko jo raznese.

Pri odstranjevanju ali recikliranju baterij upoštevajte krajevne predpise in navodila za recikliranje.
Poraba baterije in električne energije
Če pride do izpada napajanja, ko monitor deluje na napajanje z izmeničnim tokom, monitor samodejno preklopi
na napajanje z notranjo baterijo. Čas takega rezervnega napajanja glede na zmogljivost baterije znaša do 2,5 ure.
Ko monitor deluje na baterijo, ohrani svoje nastavitve, vključno z nastavitvami alarma. Če so bile nastavitve
določene na zaslonu Institutional Defaults (Privzete nastavitve ustanove), se te nastavitve ohranijo v spominu
monitorja, tudi če monitor sploh ni napajan, in bodo spet na voljo, ko bo monitor vklopljen. Podobno se podatki
trenda v napravi ohranijo v spominu monitorja, tudi če monitor sploh ni napajan, in bodo spet na voljo, ko bo
monitor vklopljen.
Oranžna indikatorska lučka napajanja z izmeničnim tokom je vklopljena, ko monitor deluje prek zunanjega vira
napajanja, kar ni povezano s stanjem baterije.
Zeleni indikator za vklopljen monitor je vklopljen, ko je monitor vklopljen.
Če je oranžna indikatorska lučka napajanja z izmeničnim tokom izklopljena, zeleni indikator za vklopljen
monitor pa je vklopljen, monitor deluje prek baterije.
Ikona baterije prikazuje približno stanje napolnjenosti baterije. Ko preostane približno 15 minut napolnjenosti
baterije (kar pomeni 14,0 V), se prikaže opozorilo BATTERY LOW (NIZKO STANJE BATERIJE).
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Pritrditev monitorja

Pritrditev monitorja
Spodnji del naprave Capnostream™20p je izdelan tako, da ustreza standardni 100 mm namestitveni plošči
VESA™* (primer je namestitvena plošča FLP-002-17C modela GCX, ki ustreza sklopu stojala na kolesih
RS-0006-64D modela GCX). Namestitveno ploščo VESA™* lahko naročite pri podjetju Medtronic; številka
dela je 010713. Glejte ustrezna navodila za uporabo teh izdelkov.

Gumijaste
nožice (4)

Odprtine za
namestitev
(4)

Slika 4 – Pogled na spodnji del monitorja

Ne odstranite gumijastih nožic s spodnjega dela monitorja. Te gumijaste nožice so potrebne
za delovanje monitorja na mizi, saj preprečujejo neželeno premikanje monitorja med
uporabo. Tudi če gumijastih nožic trenutno ne uporabljate, je priporočljivo, da jih za
morebitno uporabo v prihodnje ne odstranite.

SVARILO:

Nastavitev rednega vzdrževanja
Če ima vaša ustanova bazo podatkov o rednem vzdrževanju, prijavite monitor v to bazo podatkov za reden
postopek kalibracije. Kalibracija je potrebna po prvih 1.200 urah uporabe (ali 12 mesecih, kar nastopi prej) in
nato na vsakih 4.000 ur uporabe (ali na 12 mesecev, kar nastopi prej). Število delovnih ur se prikaže takoj po
vklopu monitorja in na servisnem zaslonu monitorja. Za več informacij o kalibraciji in drugih postopkih
vzdrževanja glejte Vzdrževanje in odpravljanje težav na strani 118.

Dodatki
Dodatki, ki so na voljo
Spodaj je seznam dodatkov, ki so na voljo za Capnostream™20p.
Tabela 2 – Dodatki za Capnostream™20p

Dodatek
Papir (6 zvitkov)
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Številka dela podjetja
Medtronic
010516

Uporaba
Papir ustreza vgrajenemu tiskalniku
Capnostream™20p. Monitor je odposlan
z enim zvitkom papirja in enim dodatnim
zvitkom papirja. Za namestitev papirja glejte
Zamenjava zvitka papirja za tiskalnik na
strani 122.
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Dodatki

Dodatek

Številka dela podjetja
Medtronic

Uporaba

Namestitvena adapterska
plošča (VESA™*)

010713

Za namestitev Capnostream™20p na stojala
na kolesih GCX in druge namestitvene sklope.
Za navodila za namestitev glejte Pritrditev
monitorja na strani 26.

Objemka za hitro sprostitev

011782

Objemka ustreza namestitvenemu drogu
(premer droga od 19 mm [0,75 palca] do
38 mm [1,5 palca]) ali namestitveni tirnici
(velikost tirnice 10 mm [0,39 palca] x 25 mm
[0,98 palca]).
Z mehanizmom za hitro sprostitev.
Namestitvena adapterska plošča je vključena.

Stojalo na kolesih s košaro

Ne dobavlja Medtronic

GCX model RS-0006-64D
Komplet stojala na kolesih 96,5 cm (38")
z 12,7-centimetrsko (5-palčno) potisno
namestitveno ploščo vključuje:
53,5-centimetrsko (21-palčno) osnovo,
10,2-centimetrska (4-palčna) kolesca,
4,5-kilogramsko (10 lb) protiutež, ročaj in
15,2-centimetrsko (6-palčno) košaro.
Za uporabo stojala na kolesih je potrebna
namestitvena plošča.

Namestitveni adapter za
oddajnik Bernoulli

011892

Uporablja se z bolnišničnim sistemom
Bernoulli/Oxinet. Glejte Delovanje s sistemi
podatkov o bolniku bolnišnice na strani 116.

Baterija

BP01000

Za namestitev baterije glejte Namestitev
baterije na strani 23.

Kabel za klic medicinske
sestre

011149

Dolžina kabla 3,5 metra: Kabel je dostavljen
brez zaključka, zato ga je mogoče
postaviti/sestaviti tako, da ustreza
določenemu sistemu. Za navodila za
namestitev glejte Delovanje klica medicinske
sestre na strani 113.

Digitalni/analogni (D/A) kabel

PM20ACB

Uporablja se za prenos podatkov s
Capnostream™20p na analogno napravo, kot
je polisomnograf. Za navodila za namestitev
glejte Izhod analognih podatkov s
Capnostream™20p na strani 107.

Napajalni kabel za ZDA

014256

Napajalni kabel za Evropo

014255

Montažna plošča za monitor
Namestitveni komplet vsebuje namestitveni adapter VESA™* velikosti od 100 x 100 mm do 75 x 75 mm, ki ga
je mogoče pritrditi na spodnji del monitorja, kot je opisano zgoraj. To omogoča namestitev monitorja na širok
spekter stojal in ogrodij GCX, vključno s sklopom stojala na kolesih RS-0006-64D modela GCX. Za več
informacij o rešitvah, ki so na voljo za namestitev monitorja, se obrnite na GCX (www.gcx.com).
Kadar monitor nameščate na stojalo na kolesih ali drugo stojalo, je pomembno, da uporabljate stojalo z
minimalno 53,5-centimetrsko (21-palčno) medosno razdaljo, da zagotovite stabilnost.
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Gumbi, indikatorji in povezave

Papir za tiskalnik
Monitor uporablja termalni papir za tiskalnik z naslednjimi specifikacijami:
Tabela 3 – Specifikacije papirja za tiskalnik

Element

Opomba:

Vrednost

Širina papirja

58 mm (2 ¼ palca)

Premer zvitka papirja (maksimalno)

40 mm (1 1/2 palca)

Dolžina papirja (maksimalno)

15,2 metra (50 čevljev)

Nekateri proizvajalci uporabljajo drugačno debelino papirja, zato se lahko zgodi, da
15,2 metra dolg zvitek papirja drugega proizvajalca preseže maksimalno mejo premera in
se ne prilega v monitor.

Nadomestni zvitki papirja, ki ustrezajo specifikacijam, so na voljo pri podjetju Medtronic
(številka dela 010516 za paket 6 zvitkov), v Severni Ameriki pa na spletni strani
www.thermalpaperdirect.com (številka modela 22550).

Gumbi, indikatorji in povezave
V nadaljevanju so prikazani pogledi na sprednjo, zadnjo in bočno stran monitorja, prikazujejo pa zaslon,
kontrolnike in zunanje povezovalne točke.
Pogled na sprednji del monitorja
Na sprednji plošči monitorja so prikazni zaslon, akcijski gumbi in kontrolni gumb.
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Slika 5 – Pogled na sprednji del Capnostream™20p

Tabela 4 – Pogled na sprednji del Capnostream™20p prikazuje oštevilčene oznake.
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Tabela 4 – Pogled na sprednji del Capnostream™20p

Oznaka

Ime

Opis

Oznaka

Ime

Opis

1

Vklop/izklop
monitorja

Stikalo z gumbom

7

Gumb za
začasno
utišanje alarma

Začasno onemogoči
zvočni alarm (za dve
minuti).

2

Indikator
napajanja z
izmeničnim
tokom

Oranžna lučka

8

Rdeči indikator
alarma

Indikator, ki utripa med
alarmi visoke
pomembnosti (glejte
Alarmi z visoko prioriteto
na strani 73).

3

Indikator
vklopljenega
monitorja

Zelena lučka

9

Rumeni
indikator
alarma

Indikator, ki sveti ali utripa
glede na stanje alarma
(glejte Prikaz alarma na
strani 69).

4

Gumb dogodka

Sproži postopek
postavitve označbe
hitrega ali podrobnega
dogodka v podatke
trenda.

10

Kontrolni gumb

Vrtljivi gumb, ki se
uporablja za upravljanje
zaslona in izbiro funkcije
ob pritisku.

5

Gumb za
sprejem/odpust
bolnika

Omogoča začetek in
dokončanje primera in
vnos identifikacije
bolnika.

11

Prikazni zaslon

Zaslon, ki prikazuje
podatke o bolniku,
menijsko vrstico, način
bolnika, datum-čas ter
podatke ali obvestila o
napakah.

6

Gumb za izklop
črpalke

Za določen čas zapre
črpalko kapnografije, s
čimer med postopki
sukcije zaščiti monitor.

12

Ročaj za
nošenje

Omogoča nošenje
monitorja.

Kontrolni gumbi na sprednji plošči
Spodnja Slika od blizu prikazuje kontrolnike, ki jih prikazuje Slika 5 – Pogled na sprednji del
Capnostream™20p na strani 28 in opisuje Tabela 4 – Pogled na sprednji del Capnostream™20p zgoraj.

Slika 6 – Kontrolni gumbi na sprednji plošči
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Kontrolni gumbi na sprednji plošči

Zadnja plošča monitorja
Na zadnji plošči monitorja so napajalne in komunikacijske povezave.
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7
Slika 7 – Pogled na zadnji del Capnostream™20p

Tabela 5 – Pogled na zadnji del Capnostream™20p opisuje funkcije povezav na zadnji strani monitorja.
Tabela 5 – Pogled na zadnji del Capnostream™20p

Oznaka

30

Funkcija

Opis

Oznaka

Funkcija

Opis

1

Držalo varovalke

Dve 3,15 A hitri varovalki
z nizko zmogljivostjo
prekinitve.

6

Analogni izhod

15-pinski ženski
priključek tipa D za
7-kanalski analogni
izhod.

2

Omrežna vtičnica

Povezava za napajanje
z izmeničnim tokom.

7

Terminal za
izravnavo
potenciala

Za priključitev
prevodnika za
izravnavo potenciala.

3

Vrata USB

Za bliskovni pomnilnik.

8

Oznake
proizvajalcev

4

RS-232

9-pinski ženski priključek
tipa D za komunikacijo
RS-232.

9

Ročaj za nošenje

5

Nurse Call (Klic
medicinske sestre)

Vrata, ki se uporabljajo
za priključitev na sistem
klica medicinske sestre.

10

Uvodnica
napajalnega kabla
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Vklop monitorja

Pogled na monitor z leve in desne strani
Na levi strani monitorja so ohišje baterije in točke povezave za vmesnik bolnika.
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Slika 8 – Pogled na Capnostream™20p z leve strani

Tabela 6 opisuje funkcije elementov na levi strani monitorja.
Tabela 6 – Pogled na Capnostream™20p z leve strani

Oznaka

Funkcija

Opis

1

Vhodni priključek za
FilterLine™

Priklop FilterLine™ na monitor. S samodejnim
zaprtjem vrat.

2

Izhod za plin

Za povezavo s čistilnim sistemom, kadar se
monitor uporablja ob prisotnosti anestetičnih
plinov. Izhod za plin je koničast priključek,
namenjen za cevke velikosti 2,4 mm (3/32 palca).

3

SpO2

Za povezavo senzorja SpO2 z monitorjem prek
podaljška.

4

Ohišje baterije

Kjer je nameščena baterija.

5

Oznaka s črtno kodo

Črtna koda serijske številke in številke modela
monitorja.

Na desni strani monitorja so samo zvitek papirja za tiskanje poročil o bolniku in gumbi za upravljanje
tiskalnika. Držalo zvitka tiskalnika je prikazano na Slika 48 – Vstavitev zvitka papirja v tiskalnik na strani 122,
navodila za zamenjavo zvitka tiskalnika pa so prikazana na Zamenjava zvitka papirja za tiskalnik na strani 122.

Vklop monitorja
To poglavje opisuje, kako vklopiti monitor.
SVARILO:

Monitor je namenjen samo uporabi kot dodatek pri oceni bolnika. Uporabljati ga je treba
v povezavi s kliničnimi znaki in simptomi.

SVARILO:

Uporabljajte samo potrošni material Microstream™ etCO2 in senzorje Nellcor™, da
zagotovite ustrezno delovanje monitorja.
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Vklop monitorja

 VKLOPITE MONITOR:
1. Električni kabel vključite v omrežno vtičnico na zadnji strani monitorja (glejte Slika 7 – Pogled na zadnji del
Capnostream™20p na strani 30). Ovijte uvodnico okrog napajalnega kabla in jo zatisnite, da zagotovite, da
se napajalni kabel ne bo nenamerno ločil od monitorja.
2. Električni kabel priključite na omrežje z izmeničnim tokom.
3. Zasvetil bo oranžni indikator napajanja na sprednji plošči.
SVARILO:

Če oranžna lučka ni vklopljena, monitor deluje na napajanje samo prek baterije in bo
prenehal delovati, ko se bo baterija izpraznila.

4. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP

na sprednji plošči, da vklopite monitor. Zgodi se naslednje:

•
•

Zelena indikatorska lučka za vklopljen monitor zasveti, kar pomeni, da je monitor vklopljen.

•

Na kratko zasvetita rdeča in rumena lučka alarma, iz zvočnika se zasliši pisk.

Na zaslonu se za nekaj sekund pojavi simbol peščene ure, nato pa se za približno 5 sekund
prikaže modri pozdravni zaslon monitorja, ko monitor izvaja samotestiranje.

SVARILO:

•

Če rdeča in rumena lučka alarma ne zasvetita ali zvočnik ne odda nobenega zvoka,
monitorja ne uporabljajte in ga pošljite na servis.

Na kratko se za nekaj sekund vklopi črpalka, nato se samodejno izklopi. Če je FilterLine™
priključen na monitor, bo črpalka ostala vklopljena.

Slika 9 – Pozdravni zaslon
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Standardni deli prikaznega zaslona
Po modrem pozdravnem zaslonu se prikaže zaslon, ki vas poziva, da pobrišete spomin trenda. Za pojasnitev
omenjenega zaslona glejte Uporaba primerov bolnikov in identifikacijskih številk na strani 44. Po omenjenem
zaslonu se prikaže domači zaslon.
Domači zaslon prikazuje podatke o CO2 in SpO2 skupaj z vrednostjo IPI in drugimi podatki, ki so standardni na
večini drugih zaslonov. To poglavje opisuje glavne dele zaslona.
Domači zaslon lahko prikazuje v enem izmed dveh osnovnih formatov: grafičnem in numeričnem. Privzeti
prikaz je standardni prikaz, opisan spodaj. Numerični format predstavlja večji prikaz, ki ga je enostavneje brati,
in ne moti z grafičnim prikazom oblike valov. Če želite izvedeti več o numeričnem prikazu, preberite Numerični
prikaz domačega zaslona na strani 37.
Standardni prikaz domačega zaslona
Tipični standardni domači zaslon, prikazan na spodnjih dveh slikah, prikazuje podatke in oblike valov za
bolnika, ki je spremljan s FilterLine™ in senzorjem SpO2.
Območje
glave
Časovno
realni
numerični
podatki o
CO2
Oblika valov
CO2
Časovno
realni
numerični
podatki o
SpO2

Časovno
realni IPI ter
številki A/h in
ODI

Menijska
vrstica

Podatki trenda
IPI
Slika 10 – Tipični domači zaslon
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Slika 11 – Tipični domači zaslon, ko A/h in ODI nista na voljo

Domači zasloni vključujejo naslednje dele:

•
•
•
•
•
•

Območje glave opis na strani 35
Menijska vrstica, opis na strani 36
Časovno realni podatki IPI z grafičnim prikazom trenda, opis na strani 38
Podatki A/h in ODI, opis na strani 36 (če so na voljo)
Časovno realni podatki CO2 in oblika valov CO2, opis na strani 36
Časovno realni podatki SpO2, opis na strani 36

Večina drugih zaslonov vključuje območje glave, menijsko vrstico, časovno realne podatke CO2 in časovno
realne podatke SpO2.
V večini primerov monitor ob premikanju z zaslona na zaslon vedno prikazuje glavo, menijsko vrstico, časovno
realne numerične podatke CO2 in časovno realne numerične podatke SpO2. Neprekinjen prikaz časovno realnih
numeričnih podatkov CO2 in SpO2 na desni strani omogoča neprekinjeno spremljanje bolnika, tudi ob
spreminjanju nastavitev sistema ali opazovanju anamneze bolnika na zaslonih trendov.
Možnost IPI na zaslonu je morda onemogočena zaradi privzetih nastavitev ustanove (če je vrsta bolnika
otrok/novorojenček, se IPI samodejno onemogoči in edina možnost, ki je na voljo za standardni prikaz
domačega zaslona, prikazuje obliko valov SpO2 namesto oblike valov trenda IPI). Za več informacij glejte
Poglavje 7 Integrated Pulmonary Index™ na strani 63. Če je možnost IPI onemogočena, je prikazan domači
zaslon brez možnosti IPI. Primer takšnega domačega zaslona lahko vidite na Slika 12 – Standardni domači
zaslon brez možnosti IPI na strani 35.
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Območje glave

Časovno
realni
numerični
podatki o
CO2

Oblika valov
CO2

Časovno
realni
numerični
podatki o
SpO2

Podatki A/h
in ODI

Oblika valov
SpO2
Menijska
vrstica
Slika 12 – Standardni domači zaslon brez možnosti IPI

Območje glave
Območje glave je vedno prikazano v zgornjem delu zaslona in vključuje podatke, ki so podani v spodnji tabeli.
4
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6
Slika 13 – Območje glave

3

7

Tabela 7 opisuje elemente v območju glave.
Tabela 7 – Območje glave

Element

Funkcija

Opis

1

Čas/datum

Prikazuje čas in datum v izbranih oblikah.

2

Patient Type
(Vrsta bolnika)

Kaže način bolnika. Možnosti so ADULT (ODRASEL), PEDIATRIC 1-3 YRS
(OTROK 1–3 LET), PEDIATRIC 3-6 YRS (OTROK 3–6 LET), PEDIATRIC 6-12 YRS
(OTROK 6–12 LET) IN INFANT/NEONATAL (DOJENČEK/NOVOROJENČEK)
(za otroke, stare manj kot 1 leto).

3

Ime zaslona

Prikazuje ime trenutnega zaslona.

4

Območje za
sporočila

V tem območju se prikažejo sporočila, ki pojasnjujejo alarme in stanje opreme.

5

Identifikacija
bolnika

Če je bila za trenutni primer vnesena identifikacija bolnika, bo ta prikazana.

6

Indikator stanja
alarma

Prikazuje, ali so zvočni alarmi omogočeni, začasno onemogočeni ali stalno
onemogočeni.

7

Indikator USB

Kaže, ali je na monitor trenutno priključena pomnilniška naprava USB.
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Menijska vrstica
Menijska vrstica z možnostmi in funkcijami, ki so na voljo, je prikazana v spodnjem delu prikaznega zaslona
monitorja. Na levi strani je indikator stanja napolnjenosti baterije. Na desni strani je kontrolnik za glasnost
zvočnika.
Menijska vrstica se spreminja glede na to, katere možnosti in funkcije so na voljo za določen zaslon.
Na nekaterih zaslonih so v območju določenega zaslona na izbiro dodatne možnosti.
Časovno realni podatki CO2
To območje zaslona prikazuje časovno realne vrednosti etCO2 in FiCO2 skupaj z izbranimi enotami ter hitrost
dihanja (RR) v vdihih na minuto. Numerični prikaz se pojavi na desni strani, prikaz oblike valov pa na levi.
Za več podrobnosti o prikazanih podatkih glejte Podatki CO2, ki jih prikazuje monitor Capnostream™20p
na strani 54.
Kadar je presežen mejni prag alarma CO2, naprava sproži alarm: zadevna številka bo utripala in bo prikazana z
rdečim ali rumenim ozadjem (odvisno od tega, ali gre za [nujni] alarm bolnika z visoko prioriteto ali opozorilni
alarm), v območju glave zaslona pa se bo prikazalo sporočilo.
To območje zaslona je mogoče izbrati kot možnost menija. Če izberete to območje, lahko dostopate do zaslona
z nastavitvami za spreminjanje vrednosti parametrov CO2.
Časovno realni podatki SpO2
To območje zaslona prikazuje časovno realne numerične podatke SpO2: SpO2, PR ter obliko valov
pletizmografa ali vrstico srčnega utripa in je vedno prikazano (če je IPI omogočen in oblika valov SpO2 ni
prikazana, srčni utrip SpO2 predstavlja zelena vrstica na levi strani tega polja).
Za več informacij o prikazanih podatkih SpO2 glejte Poglavje 6 Pulzna oksimetrija z monitorjem
Capnostream™20p na strani 57.
Kadar je presežen mejni prag alarma SpO2, naprava sproži alarm: zadevna številka bo utripala in bo prikazana z
rdečim ali rumenim ozadjem (odvisno od tega, ali gre za [nujni] alarm bolnika z visoko prioriteto ali opozorilni
alarm), v območju glave zaslona pa se bo prikazalo sporočilo.
To območje zaslona je mogoče izbrati kot možnost menija. Če izberete to območje, lahko dostopate do zaslona
z nastavitvami za spreminjanje vrednosti parametrov SpO2, vključno z možnostjo za vklop/izklop zvoka srčnega
utripa.
Časovno realni podatki IPI z grafičnim prikazom trenda
To območje zaslona prikazuje časovno realno vrednost IPI, numerično vrednost, ki je skupek štirih parametrov
(etCO2, RR, SpO2, PR) in omogoča hitro prepoznavanje respiratornega stanja bolnika. Graf trenda IPI prikazuje
trend te vrednosti v določenem časovnem obdobju (privzeto časovno obdobje je ena ura).
Na grafu trenda IPI vodoravni črti v rdeči in rumeni barvi prikazujeta trenutno nastavljene meje (nujnega)
alarma bolnika z visoko prioriteto oz. opozorilnega alarma.
Za več informacij o tem parametru glejte Poglavje 7 Integrated Pulmonary Index™ na strani 63.
Kadar je presežena meja alarma za IPI, naprava sproži alarm: zadevna številka bo utripala in bo prikazana z
rdečim ali rumenim ozadjem (odvisno od tega, ali gre za [nujni] alarm bolnika z visoko prioriteto ali opozorilni
alarm), v območju glave zaslona pa se bo prikazalo sporočilo.
Podatki IPI za nekatere bolnike niso na voljo; za več informacij glejte Poglavje 7 Integrated Pulmonary Index™
na strani 63.
Podatki A/h in ODI
To območje zaslona prikazuje vrednosti A/h in ODI (če so na voljo).
Za več informacij o A/h in ODI glejte Apneje na uro in indeks desaturacije kisika na strani 65.
Če število apnej v katerem koli enournem obdobju v zadnjih 12 urah preseže določeno število, se na zaslonu
prikaže slikovno opozorilo v obliki zvezdice poleg vrednosti A/h, kar uporabnika opominja, naj si ogleda zaslon
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A/h in desat. O2. Zaslon A/h in desat. O2 prikažete z gumbom menija REPORTS (POROČILA). Za več
informacij o slikovnem opozorilu A/h glejte Slikovno opozorilo A/h na strani 66.
Numerični prikaz domačega zaslona
Območje glave

Časovno
realni
numerični
podatki
o CO2

Časovno realni
numerični
podatki IPI in
podatki trenda
IPI ter podatki
A/h in ODI

Časovno
realni
numerični
podatki
o SpO2

Menijska
vrstica
Slika 14 – Tipični numerični domači zaslon

Numerični zaslon vključuje naslednje dele:

•
•
•
•
•
•

Območje glave na strani 37
Menijska vrstica na strani 36
Časovno realni podatki IPI z grafičnim prikazom trenda na strani 38
Časovno realni podatki CO2 na strani 36
Časovno realni podatki SpO2 na strani 36
Podatki A/h in ODI na strani 36 (če so na voljo)

Območje glave
Območje glave je enako kot pri standardnem domačem zaslonu.
Menijska vrstica
Menijska vrstica je enaka kot pri standardnem domačem zaslonu.
Časovno realni podatki CO2
To območje zaslona prikazuje časovno realne vrednosti etCO2 in FiCO2 skupaj z izbranimi enotami ter hitrost
dihanja (RR) v vdihih na minuto. Podan je samo numerični prikaz v primerni velikosti, da ga je z razdalje
enostavno brati. Za več podrobnosti o prikazanih podatkih glejte Podatki CO2, ki jih prikazuje monitor
Capnostream™20p na strani 54.
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Zaključitev delovanja monitorja

Kadar je presežen mejni prag alarma etCO2, FiCO2 ali RR, naprava sproži alarm: zadevna številka bo utripala in
bo prikazana z rdečim ali rumenim ozadjem (odvisno od tega, ali gre za nujni alarm bolnika z visoko prioriteto
ali opozorilni alarm), v območju glave zaslona pa se bo prikazalo sporočilo.
To območje zaslona je mogoče izbrati kot možnost menija. Če izberete to območje, lahko dostopate do zaslona
z nastavitvami za spreminjanje vrednosti parametrov CO2.
Časovno realni podatki SpO2
To območje zaslona prikazuje časovno realne podatke SpO2. Podan je numerični prikaz v primerni velikosti, da
ga je z razdalje enostavno brati. Tako kot pri standardnem zaslonu se bodo na zaslonu pojavili samo parametri,
merjeni s sondo, ki je trenutno povezana z napravo. Za več informacij o prikazanih podatkih SpO2 glejte
Poglavje 6 Pulzna oksimetrija z monitorjem Capnostream™20p na strani 57.
Kadar je presežen mejni prag alarma SpO2, naprava sproži alarm: zadevna številka bo utripala in bo prikazana
z rdečim ali rumenim ozadjem (odvisno od tega, ali gre za nujni alarm ali opozorilni alarm), v območju glave
zaslona pa se bo prikazalo sporočilo.
Podatki A/h in ODI
To območje zaslona prikazuje vrednosti A/h in ODI (če so na voljo).
Za več informacij o A/h in ODI glejte Apneje na uro in indeks desaturacije kisika na strani 65.
Če število apnej v katerem koli enournem obdobju v zadnjih 12 urah preseže določeno število, se na zaslonu
prikaže slikovno opozorilo v obliki zvezdice poleg vrednosti A/h, kar uporabnika opominja, naj si ogleda zaslon
A/h in desat. O2. Zaslon A/h in desat. O2 prikažete z gumbom menija REPORTS (POROČILA). Za več
informacij o slikovnem opozorilu A/h glejte Slikovno opozorilo A/h na strani 66.
Časovno realni podatki IPI z grafičnim prikazom trenda
To območje zaslona prikazuje časovno realno vrednost IPI, numerično vrednost, ki je skupek štirih parametrov
(etCO2, RR, SpO2, PR) in omogoča hitro prepoznavanje respiratornega stanja bolnika. Graf trenda IPI pod
numerično vrednostjo prikazuje trend te vrednosti v določenem časovnem obdobju.
Na grafu trenda IPI vodoravni črti v rdeči in rumeni barvi prikazujeta trenutno nastavljene meje nujnega oz.
opozorilnega alarma.
Za več informacij o tem parametru glejte Poglavje 7 Integrated Pulmonary Index™ na strani 63.
Kadar je presežena meja alarma za IPI, naprava sproži alarm: zadevna številka bo utripala in bo prikazana z
rdečim ali rumenim ozadjem (odvisno od tega, ali gre za [nujni] alarm bolnika z visoko prioriteto ali opozorilni
alarm), v območju glave zaslona pa se bo prikazalo sporočilo.

Zaključitev delovanja monitorja
Po spremljanju bolnika zaključite delovanje monitorja tako:
1. Odstranite FilterLine™ in senzor SpO2 z bolnika.
2. Izklopite monitor tako, da pritisnete na stikalo za vklop/izklop na sprednji strani monitorja.
3. Če je monitor z adapterjem priključen na napajanje z izmeničnim tokom, ga lahko odklopite iz napajanja z
izmeničnim tokom. Če želite nadaljevati s polnjenjem monitorja, kadar ni v uporabi za merjenje, naj ostane
priključen na napajanje z izmeničnim tokom. Polnjenje notranje baterije monitorja se bo izvajalo tudi ob
izklopljenem monitorju.
Pozor:
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Za izklop monitorja vedno uporabite gumb za vklop/izklop. Ne izklapljajte monitorja z odstranitvijo
baterije in odklopom napajalnega kabla z monitorja. Če monitor izklopite tako, da odstranite baterijo
in odklopite napajalni kabel z monitorja, lahko pride do izgube podatkov o nastavitvah.
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Upravljanje zaslona

Upravljanje zaslona
Z uporabo kontrolnega gumba izberite možnosti in določite vrednosti. Kontrolni gumb deluje na podoben način
kot gumb običajne računalniške miške. Uporablja se ga tudi kot tipkovnico za vnos črk in številk.
 ZA PREMIKANJE PO ZASLONU:
1. Kontrolni gumb obrnite desno ali levo, da se premaknete na naslednje območje zaslona, označeno z
okvirjem, ki se spreminja v modro barvo.
2. Za izbiro pritisnite na kontrolni gumb, da klikne.
 VNESITE ČRKE IN ŠTEVILKE:
1. Kadar morate vnesti alfanumerične podatke, se premikajte s kontrolnim gumbom in kliknite na blok za vnos
podatkov na zaslonu.
Vsebina bloka podatkov se počisti in na mestu za prvi znak se prikaže majhen blok z rumenim ozadjem.
V bloku bo črna črka A.
2. Ko premaknete gumb desno ali levo, boste videli celotno abecedo in številke 0–9, simbol za vračalko ←,
presledek in simbol za Enter .
3. Ko se prikaže želeni znak, pritisnite na kontrolni gumb, da klikne. Vneseni znak se bo spremenil nazaj
v običajno barvo (belo), rumeni blok pa se bo premaknil na mesto za naslednji znak.
4. Znova zavrtite kontrolni gumb, da začnete z novo izbiro znaka.
5. Za zaključek alfanumeričnega vnosa po tem, ko vnesete zadnjo črko ali simbol, dvakrat pritisnite kontrolni
gumb.
 SPREMENITE NASTAVITVE:
1. Ko ste na zaslonu z nastavitvami, ki jih je mogoče spreminjati, obračajte kontrolni gumb, dokler želena
nastavitev ni označena z okvirjem, ki se spreminja v modro barvo.
2. Za izbiro nastavitve pritisnite na kontrolni gumb, da klikne.
3. Obračajte kontrolni gumb, dokler ne dosežete nove nastavitve.
4. Za določitev nastavitve pritisnite na kontrolni gumb, da klikne.
5. Nadaljujte z izbiranjem nastavitev ali obračajte kontrolni gumb, da izberete BACK (NAZAJ) ali HOME
(DOMOV).
Spremembe konfiguracije
Kadar spremenite en ali več parametrov sistema, bo na večini izbirnih zaslonov nova nastavitev veljavna šele po
tem, ko zaprete zaslon z izbiro HOME (DOMOV) ali BACK (NAZAJ). Če izbirni zaslon zaprete tako, da
pritisnete na enega izmed kontrolnih gumbov na sprednji plošči pod zaslonom, ali če čakate več kot eno minuto
ter se čas izteče in zaslon ponastavi, spremenjene nastavitve ne bodo shranjene.

Nastavljanje datuma, časa, jezika in drugih možnosti
Ko vklopite monitor, preverite, ali sta datum in čas v zgornjem levem kotu glave pravilna.
 SPREMENITE DATUM, ČAS, JEZIK IN DRUGE MOŽNOSTI:
1. Na domačem zaslonu v menijski vrstici s kontrolnim gumbom izberite SYSTEM (SISTEM).
2. Če želite prilagoditi datum in čas, s kontrolnim gumbom izberite in spremenite posamezno nastavitev.
3. Če želite prilagoditi jezik zaslona, s kontrolnim gumbom spremenite jezik.
4. Novo nastavljene možnosti (vključno z jezikom) ostanejo veljavne, dokler se monitor ne izklopi. Če želite
trajno spremeniti jezik zaslona in druge nastavitve, glejte informacije v Spreminjanje privzetih nastavitev
ustanove na strani 127.
5. Če želite spremeniti katerega izmed ostalih podanih parametrov, izberite zahtevano možnost, nato izberite
gumb menija HOME (DOMOV), da se vrnete na domači zaslon.
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Časovne omejitve zaslona

6. Če A/h in ODI nista na voljo, se možnost prikaza na tem zaslonu ne bo pojavila.

Slika 15 – Zaslon z nastavitvami sistema

Časovne omejitve zaslona
Časovne omejitve zaslona
Vsem nastavitvenim in sistemskim zaslonom se bo po 60 sekundah neaktivnosti kontrolnega gumba iztekel čas
in povrnili se bodo nazaj na domači zaslon.

Capnostream™20p: list za preverjanje delovanja
Če želite kar najhitreje in brez težav začeti z uporabo monitorja Capnostream™20p, upoštevajte spodnja
navodila:
 1.

Odprite paket z monitorjem.

•
•
•
 2.
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Preverite, ali so prisotni vsi elementi na priloženem seznamu pakiranja.
Preverite, ali je papir v tiskalniku.

Namestite baterijo.

•
 3.

Vzemite monitor Capnostream™20p in dodatno opremo iz škatle.

Za navodila za namestitev glejte Namestitev baterije na strani 23.

Vklopite monitor.

•

Napajalni kabel vključite v omrežno vtičnico na zadnji strani monitorja. Ovijte uvodnico
okrog napajalnega kabla in jo zatisnite, da zagotovite, da se napajalni kabel ne bo
nenamerno ločil od monitorja.

•
•

Napajalni kabel priključite na omrežje z izmeničnim tokom.
Vklopila se bo oranžna indikatorska lučka napajanja na sprednji plošči zaslona.
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Capnostream™20p: list za preverjanje delovanja

 4.

•

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP
na sprednji plošči, da vklopite monitor. Zasveti
zelena indikatorska lučka za vklopljen monitor, kar pomeni, da je monitor vklopljen.

•

Med delovanjem monitorja morata biti vklopljeni tako oranžna indikatorska lučka
napajanja kot zelena indikatorska lučka za vklopljen monitor.

Spremenite datum, čas ali jezik.

•
•
•
 5.

 6.

 7.

Preverite, ali sta prikazana pravilna datum in čas.
S kontrolnim gumbom izberite SYSTEM (SISTEM) v menijski vrstici.
Po potrebi na tem zaslonu spremenite posamezne nastavitve, vključno z datumom in
časom.

Nastavite vrsto in način bolnika.

•

S kontrolnim gumbom izberite funkcijo PATIENT TYPE (VRSTA BOLNIKA) v
menijski vrstici domačega zaslona.

•

Ustrezno izberite ADULT (ODRASEL), PEDIATRIC (OTROK) (glede na starost) ali
INFANT/NEONATAL (DOJENČEK/NOVOROJENČEK).

Priključite FilterLine™

•

Povlecite in odprite zapiralo vhodnega priključka FilterLine™ in priključite ustrezno
FilterLine™.

•

Priključite FilterLine™ na bolnika, kot je opisano v navodilih za uporabo, priloženih
FilterLine™. Priključek cevke za vzorčenje morate priviti v smeri urinega kazalca v vrata
monitorja CO2, dokler ga ni mogoče več obračati, da zagotovite varno povezavo z
monitorjem. S tem boste med merjenjem preprečili puščanje plinov na spoju, točnost
meritve pa ne bo ogrožena.

Priključite senzor SpO2.

•

Podaljšek SpO2 trdno priključite v vrata senzorja monitorja SpO2, nato pa ustrezen senzor
SpO2 povežite s podaljškom.

•

Senzor SpO2 priključite na bolnika, kot je opisano v ustreznih navodilih za uporabo.

 8.

Ko sta eden ali oba senzorja povezana z monitorjem, je ta pripravljen na delovanje.

 9.

Preverite meje alarmov.

•
•

Preverite privzete meje alarmov in trajno spremenite privzete nastavitve ustanove.
Za več podrobnosti o alarmih glejte Alarmi in sporočila na strani 68.

 10. Odprite primer bolnika.

•

Če želite zabeležiti podatke o bolniku tako, da jih boste enostavno spremljali in dostopali
do njih, je priporočljivo, da odprete primer bolnika. Kadar beležite poročilo o tabelarnem
primeru, morate nujno odpreti primer bolnika.

•

Za navodila glejte Uporaba primerov bolnikov in identifikacijskih številk bolnikov na
strani 44.

 11. Natisnite podatke o bolniku.

•

Izberite želeno vrsto poročila o bolniku in pritisnite gumb PRINT (TISKANJE) na
zaslonu.

•

Za podrobnejše informacije glejte Poglavje 11 Poročila na strani 92.
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Capnostream™20p: list za preverjanje delovanja

 12. Nastavite delovanje klica medicinske sestre (če je ustrezno; dodatke za povezljivost klica
medicinske sestre morate kupiti posebej).

•

Kabel za klic medicinske sestre vključite v vtičnico za klic medicinske sestre na zadnji
strani monitorja, drugi konec kabla pa priključite na sistem ustanove, kot je določeno v
zahtevah ustanove. Preverite, ali so vsi kabli povezani in zatisnjeni.

•

Omogočite klic medicinske sestre na monitorju, kot je opisano v Delovanje klica
medicinske sestre na strani 113.

•

Preverite komunikacijo med monitorjem in sistemom klica medicinske sestre.

 13. Nastavite delovanje izhoda analognih podatkov (če je ustrezno; dodatke za povezljivost
analognega sistema morate kupiti posebej).

•
•
•

Podatkovni kabel Oridion D/A (digitalno/analogno) (številka dela PM20ACB) priključite
na zadnji del monitorja, drugi konec kabla pa ustrezno priključite na analogni sistem, kot
je polisomnograf. Preverite, ali so vsi kabli povezani in zatisnjeni.
Nastavite izhod analognih podatkov na monitorju, kot je opisano v Izhod analognih
podatkov s Capnostream™20p na strani 107.
Preverite, ali poteka prenos podatkov med monitorjem in sistemom.

 14. Nastavite sistemski vmesnik Bernoulli (če je ustrezno; centralni sistem spremljanja in dodatke
morate kupiti posebej).

•

Usmerjevalnik priključite v vrata RS-232 na zadnji strani monitorja. Preverite, ali so vse
povezave na ustreznih mestih in ustrezno zatisnjene.

•
•

Preverite, ali je usmerjevalnik varno nameščen.

•

Za več podrobnosti glejte Delovanje s sistemi podatkov o bolniku bolnišnice na
strani 116.

Preverite komunikacijo med monitorjem Capnostream™20p, usmerjevalnikom in
centralno postajo Bernoulli.

 15. Nastavite prenos podatkov prek USB (pomnilniško napravo USB morate kupiti posebej).
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•
•

Pomnilniško napravo USB priključite na zadnjo stran monitorja.

•

Za podrobnejše informacije glejte Prenos podatkov prek podatkovnih vrat USB na strani 102.

Izberite želeno vrsto poročila o bolniku in pritisnite gumb Start USB (Zagon USB) na
zaslonu.
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Priprava monitorja za bolnika
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Poglavje 4

Uporaba monitorja Capnostream™20p
Priprava monitorja za bolnika
Uporaba primerov bolnikov in identifikacijskih številk bolnikov
Vnos dogodkov bolnika
Spreminjanje glasnosti alarma in pulza
Odložitev alarma
Uporaba čistilnega sistema
Izklop črpalke za sukcijo ali izpiranje
Predstavitveni način
Referenčna shema menija zaslona monitorja

Priprava monitorja za bolnika
SVARILO:

Če se vam kakršen koli odziv monitorja ne zdi ustrezen, ga ne uporabljajte. Obrnite se na
lokalnega zastopnika.

Naslednji koraki opisujejo postopek priprave monitorja za bolnika.
 PRIPRAVITE MONITOR ZA BOLNIKA:
1. Vklopite monitor s pritiskom na stikalo za vklop/izklop

na sprednji plošči.

2. Celotno zaporedje vklopa je opisano v Vklop monitorja na strani 31.
3. Zelena indikatorska lučka za vklopljen monitor in oranžna indikatorska lučka napajanja z izmeničnim tokom
morata biti vklopljeni.
SVARILO:

Če oranžna lučka ni vklopljena, monitor deluje na napajanje samo prek baterije in bo
prenehal delovati, ko se bo baterija izpraznila. Glejte Vklop monitorja na strani 31.

4. Na kratko zasvetita rdeča in rumena lučka alarma, iz zvočnika se zasliši pisk.
SVARILO:

Če rdeča in rumena lučka alarma ne zasvetita ali zvočnik ne odda nobenega zvoka,
monitorja ne uporabljajte in ga pošljite na servis.

5. Preverite datum in čas, da zagotovite ujemanje s trenutnim datumom in časom. Če se ne ujema, prilagodite
čas z uporabo sistemskega zaslona, kot je opisano v Nastavljanje datuma, časa, jezika in drugih možnosti na
strani 39.
6. V skladu z navodili v tem priročniku priključite enega ali oba senzorja na monitor. Za priključitev senzorjev
glejte Priključite FilterLine na strani 53 in Priključitev senzorja SpO2 na monitor na strani 60.
Ko sta eden ali oba senzorja povezana z monitorjem, je ta pripravljen na delovanje.
Če FilterLine™ ni priključen, ni oblike valov CO2 in prikaže se sporočilo FILTERLINE DISCONNECTED
(FILTERLINE NI PRIKLJUČEN).
Če senzor SpO2 ni priključen, ni oblike valov SpO2 in prikaže se sporočilo SpO2 SENSOR
DISCONNECTED (SENZOR SpO2 NI PRIKLJUČEN).
Mogoče je uporabljati funkcijo kapnografije (etCO2) ali funkcijo pulzne oksimetrije (SpO2) brez uporabe druge
funkcije. Če želite uporabljati samo eno funkcijo, povežite SAMO senzor za zadevno funkcijo in delovanje
monitorja bo normalno.
Opomba: Monitor Capnostream™20p je namenjen uporabi s samo enim bolnikom naenkrat.
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Uporaba primerov bolnikov in identifikacijskih številk bolnikov

Nastavljanje vrste bolnika
Monitor prepoznava pet različnih vrst bolnikov, ki so podane spodaj:


Infant/Neonatal (Dojenček/novorojenček): za bolnike od rojstva do starosti enega leta,



Pediatric 1-3 yrs (Otrok 1–3 let): za bolnike, stare od enega do treh let,



Pediatric 3-6 yrs (Otrok 3–6 let): za bolnike, stare od tri do šest let,



Pediatric 6-12 yrs (Otrok 6–12 let): za bolnike, stare od šest do dvanajst let,



Adult (Odrasel): za bolnike, stare 12 let ali več.

Vrsta bolnika je prikazana v zgornjem levem kotu zaslona. Nastavljanje vrste bolnika je obvezno.
Originalna privzeta vrsta bolnika na monitorju je ADULT (ODRASEL); ko enkrat spremenite tip bolnika, bo
privzeta nastavitev trenutni tip bolnika.
SVARILO:

Značilnosti diha se izračunajo različno za različne vrste bolnika. Zato je zelo pomembno,
da nastavite pravilno vrsto bolnika. Nepravilna nastavitev lahko povzroči neustrezno
spremljanje bolnikovega dihanja in lahko vpliva na bolnikovo vrednost IPI.

 SPREMENITE VRSTO BOLNIKA:
1. Če je vrsta bolnika, prikazana na zaslonu, ustrezna za trenutnega bolnika, vrste bolnika ni potrebno
spreminjati. Če želite opraviti spremembo, s kontrolnim gumbom izberite funkcijo PATIENT TYPE
(VRSTA BOLNIKA) v menijski vrstici domačega zaslona.
2. Za spremembo vrste bolnika zavrtite kontrolni gumb, nato kontrolni gumb pritisnite za potrditev spremembe.
Ta sprememba bo veljavna, dokler ne spremenite vrste bolnika.
Monitor ima neodvisne nastavitve mej alarma za tipe bolnikov odrasel/otrok in dojenček/novorojenček, ki jih je
mogoče spreminjati glede na fiziologijo določene starostne skupine. Ustrezne podatke poiščite v Spreminjanje
mej alarma na strani 69.

Uporaba primerov bolnikov in identifikacijskih številk bolnikov
Zelo priporočljivo je, da vse podatke, shranjene v monitorju, povežete z identifikacijo bolnika, ki bo povezala
njihov izvor z določenim bolnikom. To omogoča povezavo shranjenih podatkov trenda z identifikacijo bolnika,
s čimer se izognete možnosti zamenjave podatkov več bolnikov v natisu ali prenosu enega trenda.
 ODPRITE NOV PRIMER:
1. Ko je bolnik že povezan z monitorjem, pritisnite gumb Patient Admit/Discharge (Sprejem/odpust
bolnika)
na sprednji plošči monitorja. Na zaslonu se prikaže polje PATIENT ID (IDENTIFIKACIJA
BOLNIKA), v identifikacijskem polju pa je samodejno generirana 14-mestna identifikacijska številka:
IDENTIFIKACIJA BOLNIKA

20101209072645

2. Ta samodejno generirana identifikacija kaže začetni datum in čas primera (oblika LLLLMMDDhhmmss
prikazuje leto, mesec, dan, uro, minuto in sekundo začetka primera). Če želite uporabiti samodejno
generirano identifikacijsko številko, s kontrolnim gumbom izberite START CASE (ZAČNI PRIMER) in
kliknite na gumb START CASE (ZAČNI PRIMER), da začnete primer.
3. Če želite spremeniti identifikacijsko številko, zavrtite kontrolni gumb, da na zaslonu označite PATIENT ID
(IDENTIFIKACIJA BOLNIKA) v modri, nato kliknite na kontrolni gumb. S kontrolnim gumbom vnesite
novo alfanumerično identifikacijo bolnika tako, da za izbiro črk in številk vrtite in pritiskate na kontrolni
gumb. Če želite vnesti presledek, vrtite kontrolni gumb, dokler se namesto črke ali številke ne prikaže prazen
kvadratek, nato kliknite za vnos presledka. Opazili boste, da je mesto, na katero trenutno vnašate, označeno z
rumeno. Maksimalna dovoljena dolžina identifikacije bolnika je 20 znakov. Za zaključek izberite simbol za
Enter . Za navodila za vnos črk in številk glejte razdelek Upravljanje zaslona na strani 39.
4. Če želite spremeniti vrsto bolnika za tega bolnika, lahko to storite s tega zaslona tako, da s kontrolnim
gumbom izberete in spremenite vrsto bolnika.
5. S kontrolnim gumbom izberite START CASE (ZAČNI PRIMER).
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Vnos dogodkov bolnika
Opomba:

Ko pritisnete gumb START CASE (ZAČNI PRIMER), je primer odprt in ta gumb zdaj
postane STOP CASE (USTAVI PRIMER).

Opomba:

Novega primera ni mogoče začeti, dokler prejšnjega primera ne zaključite z gumbom STOP
CASE (USTAVI PRIMER).

Opomba:

Če niste prepričani, ali monitor trenutno spremlja primer, kliknite na tipko za sprejem/odpust
bolnika
, da se prikaže zaslon, na katerem je gumb START CASE (ZAČNI PRIMER).
Stanje gumba START CASE (ZAČNI PRIMER) lahko nakazuje trenutno stanje: kadar ni
začetega primera, kaže START CASE (ZAČNI PRIMER), med primerom pa kaže STOP
CASE (USTAVI PRIMER).

6. Za zaključek primera, ko je spremljanje bolnika končano, pritisnite na tipko za sprejem/odpust bolnika
,
nato izberite STOP CASE (USTAVI PRIMER). To označuje zaključek podatkov za omenjenega bolnika. Z
zaključkom primera se izbriše spomin trenda, na zaslonu pa se prikaže opozorilo, ki kaže STOPPING THE
CASE WILL ERASE TREND MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO CONFIRM
(ZAUSTAVITEV PRIMERA BO IZBRISALA SPOMIN TRENDA; ZA POTRDITEV ZNOVA
PRITISNITE NA "USTAVI PRIMER"), ko pritisnete STOP CASE (USTAVI PRIMER). Če želite
prenesti ali natisniti podatke primera ali trenda, morate to storiti, preden se primer zaključi. Če ne želite
zaključiti primera, preprosto zavrtite gumb tako, da se vprašanje odstrani z zaslona, nato nadaljujte s
primerom. Če želite zaključiti primer, ponovno kliknite na kontrolni gumb.
7. Če po tem, ko končate s spremljanjem in ugasnete monitor, ne pritisnete na STOP CASE (USTAVI
PRIMER), se bo primer nadaljeval, ko se bo monitor izklopil in ponovno vklopil. Ko se bo v takšnem
primeru monitor zopet vklopil, bo prikazano opozorilo, naj uporabnik počisti podatke trenda in zapre primer
(počisti identifikacijo bolnika), preden začne novo obdobje spremljanja. Ta zaslon prikazuje Slika 34 –
Sporočilo spomina trenda na strani 90. Podjetje Medtronic priporoča, da to storite in se tako izognete
napačni identifikaciji podatkov o bolniku. V primeru, da nameravate nadaljevati s spremljanjem istega
bolnika kot pred tem, je morda dobro, da podatke trenda in primera obdržite.
S klikom na YES (DA) in CONFIRM? (POTRDI?) na zaslonu, ki ga prikazuje Slika 34 – Sporočilo spomina
trenda na strani 90, boste počistili spomin trenda in zaprli trenutni primer ter tako izbrisali vse podatke v
monitorju, povezane z zadevnim primerom.
OPOZORILO:

Monitor lahko shrani samo en primer naenkrat. Spomin trenda vključuje samo podatke za
trenutni primer, ko pa se primer zaključi, se spomin trenda izbriše.

Monitor samodejno shranjuje podatke o bolniku ter beleži datum in čas za vse dogodke, ne glede na to, ali je v
uporabi možnost primer bolnika. Dokler spomin trenda ni izbrisan, so podatki shranjeni v monitorju, dokler se
spomin trenda ne zapolni in začetek podatkov trenda nadomestijo novi podatki (Za več informacij o pomnilniku
trenda glejte Poglavje 10 Uporaba trendov na strani 83.) Vendar pa bodo natisi primera vključevali samo
podatke, zabeležene po začetku trenutnega primera (tudi če spomin trenda vključuje tudi podatke o predhodnem
primeru). Po drugi strani pa bodo prikazani podatki trenda in natisi trenda vključevali vse podatke, shranjene v
spominu trenda.

Vnos dogodkov bolnika
Ob prenosu anamneze bolnika v monitorju je pogosto priročno imeti zapis dogodkov bolnika, ki bi lahko
vplivali na zabeležene rezultate. Monitor omogoča zapisovanje širokega nabora dogodkov bolnika. Na voljo sta
dve možnosti: hitri dogodki in podrobni dogodki.
Če je monitor nastavljen na zapis hitrih dogodkov, se s pritiskom na gumb dogodka ( ) v spomin trenda
postavi označba, ki prikazuje, da se je dogodek zgodil na datum in ob času, ko je bil pritisnjen gumb. Za primer
označbe hitrega dogodka glejte Tabela 20 – Primer tabelarnega prikaza.
Podrobni dogodki kliniku omogočajo beleženje več podrobnosti. Kategorije dogodkov so tri: odmerjanje
zdravil, fizična aktivnost bolnika in posredovanja. Te dogodke je mogoče označiti v spominu monitorja in so v
pomoč pri spremljanju nege bolnika, pojavijo pa se v prikazih trendov in izhodih podatkov.
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Spreminjanje glasnosti alarma in pulza

 UPORABITE PODROBNE DOGODKE:
1. Pritisnite gumb dogodka

na sprednji prikazni plošči monitorja.

2. Na zaslonu se bo prikazala spodnja tabela. Z uporabo kontrolnega gumba kliknite na dogodek.
3. Znova kliknite na kontrolni gumb, da shranite dogodek in se vrnete na zaslon HOME (DOMOV).
Spodnja Tabela prikazuje tovarniško privzete nastavitve. Imena dogodkov lahko spreminjate z uporabo
privzetih nastavitev ustanove, kot je opisano v Spreminjanje privzetih nastavitev ustanove na strani 127.
Tabela 8 – Označbe dogodkov

ZDRAVILO

BOLNIK

POSREDOVANJE

Fentanyl (Fentanil)

EATING (HRANJENJE)

OXYGEN (KISIK)

Versed

DRINKING (PITJE)

SUCTION (SUKCIJA)

MIDAZOLAM

COUGHING (KAŠLJANJE)

ADJ AIRWAY (PRIL. DIHALNE
POTI)

Morphine (Morfij)

AMBULATING (PREMIKANJE)

NARCAN (NARKAN)

Demerol

CHEST PT (RESPIRATORNA
FIZIOTERAPIJA)

ROMAZICON (ROMAZIKON)

Propofol

TURNED (OBRAČANJE)

NEB TX (INHALACIJSKA
TERAPIJA)

SURFACTANT
(SURFAKTANT)

SNORING (SMRČANJE)

STIMULATED (STIMULACIJA)

Other (Drugo)

OTHER (DRUGO)

CO2 insuffl (Vpih. CO2)*
ABG
OTHER (DRUGO)

* Vpihovanje CO2
Če je monitor nastavljen na beleženje podrobnih dogodkov, vendar ne želite določiti posebnega imena dogodka,
boste z dvojnim pritiskom na gumb dogodka
zabeležili neoznačen dogodek, podoben označbi hitrega
dogodka. Ta možnost je uporabna, kadar nimate časa za določanje podrobnosti.

Spreminjanje glasnosti alarma in pulza
Glasnost alarma lahko zvišate ali znižate za alarme bolnika in zvok pulza. Zvok pulza lahko izklopite tudi z
uporabo menija SpO2. Privzeto je zvok pulza izklopljen.
Alarm Volume (Glasnost alarma)
 ZVIŠAJTE ALI ZNIŽAJTE GLASNOST ALARMA:
1. S kontrolnim gumbom izberite ikono zvočnika na desni strani menija.
Ikona za
glasnost
zvočnika
Slika 16 – Menijska vrstica

2. Enkrat kliknite na kontrolni gumb, da izberete kontrolnik glasnosti alarma.
3. Obračajte kontrolni gumb, da zvišate ali znižate glasnost. Ob vrtenju gumba bo slišati izbrano raven
glasnosti alarma. Dvakrat kliknite na gumb, da nastavite novo raven glasnosti.

Slika 17 – Izbira glasnosti alarma
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Spreminjanje glasnosti alarma in pulza
Opomba:

Glasnosti alarma z uporabo kontrolnika glasnosti alarma ni mogoče nastaviti na nič. Zvočni
alarm je mogoče onemogočiti samo v privzetih nastavitvah ustanove.

Glasnost zvoka pulza
Monitor lahko nastavite tako, da ob vsakem srčnem utripu predvaja zvočni pisk. Monitor je iz tovarne odposlan
z izklopljenim zvokom pulza.
Zvok pulza lahko izklopite tudi z uporabo menija SpO2. Privzeto je zvok pulza izklopljen.
Nastavljanje glasnosti zvoka pulza
Če želite zvišati ali znižati glasnost zvoka pulza, s kontrolnim gumbom izberite ikono zvočnika in dvakrat
kliknite, da izberete nastavitev glasnosti zvoka pulza.

Slika 18 – Izbira glasnosti zvoka pulza

Glasnost zvoka pulza lahko nastavite na nič.
Vklop/izklop zvoka pulza
 VKLOPITE GLASNOST ZVOKA PULZA:
1. S kontrolnim gumbom izberite prikazno območje SpO2. Kliknite na kontrolni gumb, da odprete zaslon z
nastavitvami SpO2.
2. Zavrtite kontrolni gumb, da označite nastavitev PULSE TONE (ZVOK PULZA), kliknite na gumb, da
izberete možnost, znova zavrtite gumb, da spremenite nastavitev na VKLOP, nato pa znova pritisnite na
gumb, da nastavite možnost.
3. Zdaj se ob vsakem srčnem utripu zasliši pisk. Če želite izklopiti zvok pulza, ponovite postopek in izberite
PULSE TONE (ZVOK PULZA) izklopljen.
Privzete možnosti glasnosti alarma
Privzeto glasnost alarma ustanove je mogoče nastaviti na eno izmed treh možnosti, opisanih spodaj, na zaslonu
Institutional Defaults>Monitor (Privzete nastavitve ustanove>Monitor). Te možnosti določajo glasnost
zvočnega alarma, kadar je naprava vklopljena. Če želite izvedeti več o privzetih nastavitvah ustanove, glejte
Privzete nastavitve ustanove na strani 127.
Tabela 9 – Glasnost zvočnega alarma

Možnost glasnosti zvočnega
alarma

Opis

Maximum (Maksimalno)

Glasnost zvočnega alarma se bo povrnila na maksimalno
glasnost, kadar bo naprava vklopljena, ne glede na prejšnje
nastavitve.

Last Setting (Zadnja nastavitev)

Glasnost zvočnega alarma bo ostala na ravni, ki je bila nazadnje
nastavljena na napravi, tudi po tem, ko jo izklopite in nato ponovno
vklopite.

Audio Off (Zvok izklopljen)

Glasnost zvočnega alarma je izklopljena.

SVARILO:

Možnost za izklopljen zvok (ki pomeni trajno utišanje alarma) nastavljajte samo v privzetih
nastavitvah ustanove ali v situaciji, ko negovalec bolnika spremlja tudi na druge načine, da
se izognete možnosti spregledanih alarmov.
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Odložitev alarma

Odložitev alarma
Na voljo je možnost za odložitev alarma (za več alarmov). Za več informacij glejte Odložitev alarma na
strani 71.

Uporaba čistilnega sistema
Kadar je bolnik uspavan s plinskim anestetikom, lahko na monitor priključite čistilni sistem. Priključek izhoda
za plin je koničast priključek, namenjen za cevke velikosti 2,4 mm (3/32 palca). Z ustreznimi cevkami povežite
čistilni sistem z izhodom za plin, ki je med povezavama FilterLine™ in SpO2, kot je prikazano spodaj na
Slika 19, spodaj.
Odlaganje zbranih plinov mora biti izvedeno v skladu s standardnimi delovnimi postopki ali lokalnimi predpisi
za odlaganje plinov.

Točka povezave čistilnega sistema

Slika 19 – Točka povezave čistilnega sistema

Izklop črpalke za sukcijo ali izpiranje
Kadar izvajate sukcijo ali izpiranje, uporabite način izklopljene črpalke. Med načinom izklopljene črpalke je
delovanje črpalke zaustavljeno, s čimer je monitor zaščiten pred tekočinami, ki bi lahko povzročile nepravilno
delovanje.
V načinu izklopljene črpalke je črpalka modula CO2 preklopljena na OFF (IZKLOPLJENA) za določen čas,
s čimer se prepreči vdor tekočin v monitor.
OPOZORILO:
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Če naprava kadar koli prikaže sporočilo FILTERLINE BLOCKAGE (BLOKADA
FILTERLINE), zamenjajte FilterLine™.
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Predstavitveni način

 SPREMENITE NAČIN ČRPALKE:
1. Pred izvajanjem izpiranja ali sukcije pritisnite gumb za izklop črpalke
na sprednji strani monitorja.
Črpalka modula CO2 se izklopi, zažene se odštevalnik in prikaže se zaslon izklopljene črpalke. Odštevalnik
je prikazan v območju oblike valov CO2.
Opomba:

Medtem ko je črpalka izklopljena, CO2 ni spremljan in oblika valovanja diha ter številčne
vrednosti CO2, FiCO2 ali hitrosti dihanja niso prikazani. Spremljanje SpO2 in hitrosti utripa se
nadaljuje.

2. Način izklopljene črpalke lahko zaključite tako, da še enkrat pritisnete na gumb za izklop črpalke.
3. Način izklopljene črpalke lahko podaljšate tako, da z uporabo kontrolnega gumba izberete možnost menija
EXTEND TIMER (PODALJŠAJ ČASOVNIK).
Kadar je monitor v načinu izklopljene črpalke, se v območju za sporočila v zgornjem delu zaslona prikaže
odštevalnik, ki prikazuje skupne ure in minute, ko je bilo spremljanje CO2 izklopljeno.
Ko se odštevalnik izteče ali ko ročno zaprete izklop črpalke s pritiskom na gumb za izklop črpalke, se bo
črpalka vklopila in spremljanje CO2 se bo nadaljevalo. Monitor se samodejno vrne na domači zaslon.
Opomba:

Gumb za izklop črpalke med pomikanjem po zaslonih grafičnega in tabelarnega trenda ne
deluje.

Predstavitveni način
Monitor Capnostream™20p omogoča ogled vnaprej posnetih standardnih podatkov za prikaz primera videza
monitorja ob standardnih pogojih meritev. Vzorčni način klinikom in tehnikom omogoča razumevanje prikazov
zaslona ob spremljanju bolnikov in je uporaben kot vodič, preden monitor priključijo na prave bolnike.
 UPORABITE VZORČNI NAČIN:
1. Če želite odpreti vzorčni način, v menijski vrstici na spodnjem delu zaslona kliknite SYSTEM (SISTEM) in
nato SERVICE (SERVIS). Za vstop v servisni zaslon vnesite servisno geslo (glejte Spreminjanje privzetih
nastavitev ustanove na strani 127).
2. Na servisnem zaslonu v menijski vrstici kliknite na gumb DEMO MODE (VZORČNI NAČIN). Monitor bo
prešel v vzorčni način in bo prikazal vnaprej posnete podatke CO2 in SpO2. Kot indikator delovanja v
vzorčnem načinu bo glava prikazovala DEMO MODE (VZORČNI NAČIN) na utripajočem oranžnem
ozadju. Prikazalo se bo tudi opozorilno sporočilo DEMO MODE – PRERECORDED DATA (VZORČNI
NAČIN – VNAPREJ ZABELEŽENI PODATKI). Kadar je naprava v vzorčnem načinu, servisne možnosti
in funkcija pregleda kalibracije uporabniku niso na voljo.
3. Za izhod iz vzorčnega načina morate izklopiti monitor z uporabo gumba za vklop/izklop na sprednji strani
monitorja. Ko monitor spet vklopite, je ta že zopet v standardnem delovnem stanju.

Referenčna shema menija zaslona monitorja
Spodnja shema prikazuje potek menijev za navigacijo po različnih zaslonih monitorja Capnostream™20p.
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Referenčna shema menija zaslona monitorja

TREND

SYSTEM
(SISTEM)

PATIENT TYPE
(VRSTA BOLNIKA)
ALARMS
(ALARMI)

REPORTS
(POROČILA)
(Adult) (Odrasli)

PRINT (Pediatric/Infant/
Neonatal) (NATISNI
(otrok/dojenček/
novorojenček))

ZOOM IPI
POVEČAVA IPI)
(if IPI enabled)
(če je IPI omogočen)

Slika 20 – Referenčna shema menija zaslona, kadar sta A/h in ODI na voljo
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Referenčna shema menija zaslona monitorja

TREND
SYSTEM
(SISTEM)
PATIENT TYPE
(VRSTA
BOLNIKA)
ALARMS
(ALARMI)
PRINT
(NATISNI)
ZOOM IPI
(POVEČAVA IPI)
(if IPI enabled)
(če je IPI omogočen)

Slika 21 – Referenčna shema menija zaslona, kadar A/h in ODI nista na voljo
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Potrošni material Microstream™ EtCO2

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

Poglavje 5

Kapnografija z monitorjem Capnostream™20p
Potrošni material Microstream™ EtCO2
Priključite FilterLine
Podatki CO2, ki jih prikazuje monitor Capnostream™20p
Prilagodljivi parametri CO2
Spremljanje CO2 med slikanjem z magnetno resonanco (MRI)

Potrošni material Microstream™ EtCO2
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OPOZORILO:

Zrahljani ali poškodovani spoji lahko poslabšajo ventilacijo ali povzročijo nepravilno
merjenje dihalnih plinov. Vse sestavne dele čvrsto priključite in se skladno s standardnimi
kliničnimi postopki prepričajte, da spoji ne puščajo.

OPOZORILO:

Če v FilterLine™ vdre preveč vlage (npr. zaradi vlažnosti okolja ali dihanja neobičajno
vlažnega zraka), se v območju za sporočila Capnostream™20p prikaže sporočilo Clearing
FilterLine (Čiščenje FilterLine). Če FilterLine™ ni mogoče očistiti, se prikaže sporočilo
FilterLine Blockage (Blokada FilterLine) v območju prikaza oblike valov CO2 na domačem
zaslonu in v območju za sporočila Capnostream™20p (Če ni prikaza oblike valov, bo
sporočilo prikazano samo v območju za sporočila.) Kadar se prikaže sporočilo FilterLine
Blockage (Blokada FilterLine), zamenjajte FilterLine™.

OPOZORILO:

Material FilterLine™ se lahko ob prisotnosti O2 vžge, kadar je neposredno izpostavljen
laserju, elektrokirurškim napravam ali veliki vročini. Ob izvajanju postopkov na glavi ali
vratu, ki vključujejo laser, elektrokirurške naprave ali veliko vročino, bodite pazljivi, da
preprečite vnetljivost FilterLine™ ali kirurških zastirk v bližini.

SVARILO:

Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo potrošnega materiala Microstream™
etCO2.

SVARILO:

Da zagotovite ustrezno delovanje monitorja, uporabljajte samo potrošni material
Microstream™ etCO2.

SVARILO:

Potrošni material Microstream™ etCO2 je namenjen uporabi z enim bolnikom in ni
namenjen predelavi za ponovno uporabo. Cevke FilterLine™ ne poskušajte očistiti,
razkužiti ali izpihati, saj lahko poškodujete monitor.

SVARILO:

Potrošni material Microstream™ etCO2 odlagajte v skladu s standardnimi delovnimi
postopki ali lokalnimi predpisi za odlaganje kontaminiranih medicinskih odpadkov.

SVARILO:

Pri spremljanju s kapnografijo med sedacijo lahko sedacija povzroči hipoventilacijo in
popačenje oblike ali izginotje valovanja CO2. Slabljenje ali izginotje valovanje je znak, da
je treba preveriti stanje dihalne poti bolnika.

SVARILO:

Pri spremljanju bolnikov med zgornjo endoskopijo lahko delna blokada dihalne poti zaradi
namestitve endoskopa povzroči obdobja nizkih odčitkov in zaobljene oblike valovanja.
Pojav bo bolj izrazit pri visokih ravneh dovajanja kisika.

SVARILO:

Če med spremljanjem CO2 izvedete vpihovanje CO2, bodo vrednosti etCO2 temu ustrezno
zelo opazno zrasle in to lahko sproži alarme naprave ter nenormalno visoko obliko valov,
dokler CO2 ni odstranjen iz bolnika.
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Priključite FilterLine™
Opomba:

Kadar priključujete cevko za vzorčenje na monitor, priključek cevke privijte v smeri urinega kazalca
v vrata monitorja CO2 do konca, da zagotovite trdno povezavo z monitorjem. S tem boste med
merjenjem preprečili puščanje plinov na spoju, točnost meritve pa ne bo ogrožena.

Opomba:

Ko priključite cevko za vzorčenje CO2, se prepričajte, da so vrednosti CO2 prikazane na monitorju.

Opomba:

Cevke za vzorčenje CO2, ki so v uporabi z monitorjem, so označene z zgornjo mejo kisika, ki ga je
lahko dovesti s cevko za vzorčenje. Pri dovajanju ravni kisika v večjih količinah, kot je označeno
na embalaži cevke za vzorčenje, lahko pride do zmanjšanja odčitkov CO2, kar vodi do nižjih
vrednosti CO2.

Osnovna načela
Pri izbiranju potrošnega materiala Microstream™ etCO2 upoštevajte naslednje:

•
•
•
•
•

ali je bolnik intubiran ali neintubiran,
ali je bolnik na mehanski ventilaciji,
trajanje uporabe,
velikost in težo bolnika,
ali bolnik diha skozi nos ali usta ali izmenično skozi usta in nos.

Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika.
Izberite ustrezno FilterLine™ in jo povežite z monitorjem, preden jo pritrdite na dihalno pot bolnika.
Za ustrezno povezavo upoštevajte navodila za uporabo potrošnega materiala Microstream™ etCO2.
Potrošni material Microstream™ EtCO2
Seznam potrošnega materiala Microstream™ etCO2 je prikazan v Potrošni material Microstream™ EtCO2
na strani 145.
Opomba:

Izdelki Smart zagotavljajo oralno in nazalno vzorčenje.
Izdelki H so namenjeni dolgoročni uporabi.

Opomba:

Generični izraz FilterLine™, uporabljen v tem priročniku, je mogoče zamenjati s katerim koli
potrošnim materialom Microstream™ etCO2.

Opomba:

Podani izdelki so na voljo tudi v različicah, namenjenih bolnikom drugih velikosti.

Ta seznam opisuje bistvene izdelke, ki so na voljo. Za več informacij o Microstream™ FilterLine™ ali dodatnih
možnostih velikosti in pakiranja za te izdelke glejte http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

Priključite FilterLine™
Preden se začne spremljanje bolnika s kapnografijo, mora biti na monitor in na bolnika priključena ustrezna
FilterLine™.
 IZVEDITE POVEZAVE:
1. Povlecite in odprite zapiralo vhodnega priključka FilterLine™ in priključite ustrezno FilterLine™.
Priključek FilterLine™ privijte v monitor v smeri urinega kazalca tako, da ga ni mogoče več
zavrteti.
2. Priključite FilterLine™ na bolnika, kot je opisano v navodilih za uporabo, priloženih FilterLine™.
Ko je FilterLine™ priključena, bo monitor nemudoma začel z iskanjem dihov, vendar ne bo kazal stanja brez
diha, dokler se ne zgodijo veljavni dihi.
Opomba:

Funkcija CO2 monitorja Capnostream™20p bo samodejno prešla v način pripravljenosti v
primerih, ko bo monitor Capnostream™20p 30 minut ali več brez priključene FilterLine™.
V tem primeru bo spremljanje CO2 na monitorju prešlo v samodejni način pripravljenosti in
se nato ponovno sprožilo po priključitvi FilterLine™. Ta postopek sprožitve običajno traja
30 sekund; lahko pa traja do 180 sekund.
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Podatki CO2, ki jih prikazuje monitor Capnostream™20p
Domači zaslon monitorja Capnostream™20p prikazuje sprotne podatke CO2. Prikazani podatki vključujejo:
 časovno realne vrednosti etCO2 in FiCO2 skupaj z izbrano enoto (glejte Podatki CO2, ki jih prikazuje
monitor Capnostream™20p na strani 54 za podrobnosti glede enot, ki so na voljo),
 časovno realne vrednosti FiCO2 skupaj z izbrano enoto (glejte Prilagodljivi parametri CO2 na
strani 55 za podrobnosti glede enot, ki so na voljo),
 hitrost dihanja (RR) v dihih na minuto,
 Oblika valov CO2

Oblika
valov
CO2

EtCO2,
FiCO2 in
vrednosti
hitrosti
dihanja

Slika 22 – Podatki CO2 na monitorju Capnostream™20p

Monitor lahko prikazuje tudi podatke CO2 v obliki trenda, čas prikazovanja, datum, etCO2, RR, alarme,
dogodke in označbo CASE START (ZAČETEK PRIMERA). Za več informacij o prikazu trenda glejte
Poglavje 11 Uporaba trendov na strani 83.
Kadar so presežene visoke ali nizke meje alarma EtCO2, bo utripala določena številka, kar zdravstvenega
delavca opozarja na parameter, ki ga to zadeva.
Po želji je mogoče za več alarmov nastaviti odložitev, kar pomeni, da bo te alarme slišati samo takrat, ko bo
določen parameter za nastavljeno število sekund presegel meje alarma. To možnost lahko nastavite z uporabo
privzetih nastavitev ustanove. Za več informacij o tem, kako nastaviti privzete nastavitve ustanove, glejte
Privzete nastavitve ustanove na strani 127.
Če je izbran numerični domači zaslon, oblika valov CO2 ne bo prikazana. Namesto tega bodo podatki CO2
prikazani z veliko pisavo, kar omogoča enostaven ogled tudi z razdalje. Del CO2 numeričnega domačega
zaslona prikazuje Slika 23 – Del CO2 numeričnega domačega zaslona, spodaj.
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Opomba:

Tako za bolnike novorojenčke kot odrasle številka EtCO2, prikazana na zaslonu, predstavlja
maksimalno vrednost CO2 v zadnjih 20 sekundah, posodablja pa se enkrat na sekundo.
Alarm etCO2 se bo sprožil glede na vrednost EtCO2, prikazano na zaslonu.

Opomba:

V okoljih z visoko nadmorsko višino so lahko vrednosti EtCO2 nižje kot tiste na višini morske
gladine, kar opisuje Daltonov zakon delnih pritiskov. Ob uporabi monitorja v okoljih z visoko
nadmorsko višino je priporočljivo, da ustrezno prilagodite nastavitve alarma EtCO 2.

Opomba:

Način merjenja popravlja vrednost CO2 za nastavitev BTPS (telesna temperatura, pritisk,
saturacija), ki predvideva, da so alveolarni plini saturirani z vodnimi hlapi. Nastavitev BTPS
mora biti za merjenje bolnika vklopljena. Za druge namene jo lahko izklopite na zaslonu z
nastavitvami CO2.
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Slika 23 – Del CO2 numeričnega domačega zaslona

Prilagodljivi parametri CO2
Monitor Capnostream™20p omogoča prilagajanje nekaterih nastavitev parametrov, ki se uporabljajo za meritve
CO2, da ustrezajo določenemu bolniku, zahtevam določene ustanove in drugim potrebam. Če želite te nastavitve
spremeniti začasno, dokler se naprava ne izklopi, sledite spodnjemu postopku. Če želite nastaviti spremembe
kot privzete nastavitve ustanove, kar pomeni, da bodo nastavitve ostale veljavne tudi po izklopu monitorja,
glejte Parametri CO2 na strani 134.
 SPREMENITE NASTAVITVE PARAMETROV CO2:
1. Na domačem zaslonu premaknite kontrolni gumb na del zaslona CO2 tako, da se označi z modro barvo.
Kliknite na kontrolni gumb.
2. Prikazal se bo zaslon z nastavitvami CO2. Premaknite kontrolni gumb na parameter, ki ga želite spremeniti,
in kliknite za izbiro parametra. Premaknite kontrolni gumb in tako izberite želeno nastavitev ter jo kliknite.
Seznam nastavitev, ki jih je mogoče spremeniti, se prikaže v Tabela 10 – Prilagodljivi parametri CO2 v
nadaljevanju spodaj.
3. Premaknite kontrolni gumb na gumb HOME (DOMOV) in kliknite za izbiro. Zaslon se bo po nekaj
sekundah brez dodatnih dejanj na tem zaslonu povrnil na domači zaslon, vendar se v primeru, ko se čas
izteče in se zaslon na takšen način povrne na zaslon HOME (DOMOV), spremembe ne bodo shranile.
4. Spremembe v parametrih ostanejo veljavne, dokler se naprava ne izklopi.

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter

55
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Tabela 10 – Prilagodljivi parametri CO2

Možnosti

Parameter

Tovarniško privzeta
nastavitev

BTPS*

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

FiCO2 Display (Zaslon FiCO2)

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

Pump-Off Timeout (minutes) (Časovna omejitev za
izklop črpalke (v minutah))

5, 10, 15 ali 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg) (Merilo oblike valov CO2
(mmHg))

50, 100, 150, Auto
(Samodejno)

Auto (Samodejno)

EtCO2 Scale for Trend Display (Lestvica za prikaz
trenda EtCO2)

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display (Lestvica RR za prikaz
trenda)

50, 100, 150

50

Hitrost odčitavanja** (mm/s) [za trenutno vrsto bolnika]

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

6,3

A/hr Visual Alert Level (Apnea/Hr) ((Raven slikovnega
opozorila za A/h) (apneje/h)) (če je na voljo)

1–99

10

* BTPS označuje standardno korekcijo, uporabljeno med merjenjem telesne temperature, pritiska in saturacije. BTPS
mora biti med vsemi postopki merjenja nastavljena na vklopljeno. Naprava med postopki kalibracije samodejno
izklopi korekcijo BTPS in jo po teh postopkih ponovno vklopi. Uporabniku ni treba spreminjati nastavitve BTPS.
**Hitrost odčitavanja je hitrost, pri kateri oblika valov zaključi en cikel grafa, da enkrat pokriva celoten zaslon prikaza.
Opomba:

Če spremenite merilo oblike valov na nastavitvenem zaslonu CO 2 ali v privzetih nastavitvah
ustanove, oblika valov CO2 z zgornjimi vrednostmi, ki presegajo zgornjo mejo merila, ne bo
prikazana v celoti in višje vrednosti bodo izpuščene. Privzeta vrednost merila oblike valov je
Auto.

Spremljanje CO2 med slikanjem z magnetno resonanco (MRI)
OPOZORILO:

Med slikanjem z magnetno resonanco (MRI) ne uporabljajte kompleta FilterLine™ H za
dojenčke/novorojenčke. Uporaba kompleta FilterLine™ H za dojenčke/novorojenčke med
slikanjem MRI lahko poškoduje bolnika.

SVARILO:

Med slikanjem MRI mora biti monitor postavljen izven prostora za MRI. Kadar zaslon
uporabljate izven prostora za MRI, lahko spremljanje etCO2 izvedete tako, da pritrdite
FilterLine™ XL in tako pridobite večjo dolžino.

SVARILO:

Uporaba cevke za vzorčenje CO2 s črko H v imenu (kar pomeni, da je namenjena uporabi v
vlažnem okolju) lahko med slikanjem MRI povzroči motnje. Priporočena je uporaba cevk
za vzorčenje brez črke H. Za seznam cevk za vzorčenje s črko H glejte Potrošni material
Microstream™ EtCO2 na strani 145.

Neinvazivno spremljanje etCO2 med slikanjem z magnetno resonanco (MRI) lahko omogočite z monitorjem,
FilterLine™ XL in ustrezno cevko za vzorčenje CO2.
 UPORABITE MONITOR MED SLIKANJEM MRI:
1. Monitor postavite izven prostora za MRI. V steni prostora mora biti odprtina (premer približno 10 cm).
2. Priključite FilterLine™ XL na monitor in povežite FilterLine™ XL skozi odprtino v steni prostora za MRI.
3. Priključite FilterLine™ XL na bolnika.
Opomba:

Zaradi povečane dolžine FilterLine™ XL lahko pride do daljšega časa odložitve in posledično
počasnejšega odziva.

Za nakup FilterLine™ XL se obrnite na lokalnega zastopnika.
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Senzorji Nellcor™ SpO2
OPOZORILO:

Pred uporabo pozorno preberite Navodila za uporabo senzorja, vključno z vsemi opozorili,
svarili in navodili.

OPOZORILO:

Senzorja ne potapljajte v vodo, topila ali čistilne raztopine (senzor in priključki niso
vodoodporni). Ne sterilizirajte z obsevanjem, paro ali etilenoksidom. Glejte navodila za
čiščenje v navodilih za uporabo senzorjev za pulzno oksimetrijo za večkratno uporabo.

OPOZORILO:

Pred vsako uporabo senzorjev SpO2 se prepričajte, da je konkretni senzor cel. Poškodovanih
senzorjev (natrganih, obrabljenih [odrgnjenih] ali izpostavljenih optičnih komponent, žic ali
kovinskih delov) ni dovoljeno uporabiti. Uporaba poškodovanih senzorjev lahko ogrozi
varnost bolnika in povzroči poškodbo bolnika. Zaščita monitorja pred učinki izpraznitve
defibrilatorja je odvisna od uporabe ustreznih kablov SpO2 in senzorjev, navedenih v
Tabela 11 na strani 58.

OPOZORILO:

Za meritve SpO2 uporabljajte samo senzorje Nellcor™. Drugi senzorji lahko povzročijo
neustrezno delovanje monitorja.

OPOZORILO:

Med slikanjem z magnetno resonanco (MRI) ne uporabljajte senzorjev za oksimetrijo.
Prevodni tok lahko povzroči opekline. Senzorji lahko vplivajo na sliko MRI, enota za MRI
pa lahko vpliva na točnost meritev oksimetrije.

OPOZORILO:

Neustrezna aplikacija ali uporaba senzorja za pulzno oksimetrijo lahko povzroči poškodbo
tkiva. Mesto senzorja preglejte, kot je navedeno v navodilih za uporabo. Senzorja ne
namestite pretesno ali z uporabo prekomerne sile. Ne zavijajte senzorja, uporabite
dodatnega traku ali pustite senzorja predolgo na enem mestu. Če koža pod senzorjem
postane razdražena, spremenite lokacijo senzorja.

SVARILO:

Senzorji za enega bolnika in lepilni senzorji so namenjeni samo za uporabo z enim
bolnikom. Senzorja za enega bolnika ali lepilnega senzorja ne prestavljajte z enega bolnika
na drugega.

Opomba:

Pretvornike kisika (senzorje), uporabljene v tej napravi, je moč kategorizirati kot površinske
naprave za stik s kožo za omejeno časovno obdobje. Senzorji so uspešno opravili
priporočeno testiranje biološke združljivosti in so zato v skladu z ISO 10993–1.

Opomba:

Ker je absorpcija svetlobe hemoglobina odvisna od valovne dolžine in ker se povprečna
valovna dolžina diod spreminja, mora sistem spremljanja poznati povprečno valovno dolžino
senzorjeve rdeče diode, da natančno izmeri SpO2. Med spremljanjem programska oprema
sistema spremljanja izbere ustrezne koeficiente za valovno dolžino posamezne senzorjeve
rdeče diode; ti koeficienti se nato uporabijo za določitev SpO2. Poleg tega se za prilagoditev
razlikam v debelini tkiva samodejno prilagaja intenzivnost svetlobe senzorjevih diod. Skupaj
te funkcije zagotavljajo samodejno kalibracijo funkcije SpO 2.
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Obdobje posodabljanja podatkov, povprečenje podatkov in obdelava signalov
Z napredno obdelavo signalov algoritma OxiMax™ se samodejno poveča količina podatkov, potrebnih za
merjenje SpO2 in hitrosti utripa, glede na pogoje meritev. Z algoritmom OxiMax™ se samodejno poveča
zahtevani čas dinamičnega povprečenja na več kot sedem (7) sekund v poslabšanih ali težkih pogojih meritev, ki
jih povzročijo šibka perfuzija, artefakti signalov, okoljska svetloba, elektrokavstika, druge motnje ali
kombinacija teh dejavnikov, kar povzroči zvišanje dinamičnega povprečenja. Če izračunani čas dinamičnega
povprečenja prekorači 20 sekund za SpO2, algoritem določi bit iskanja pulza, vrednosti SpO2 in hitrosti utripa
pa se še naprej posodabljajo vsako sekundo.
Ko se ti pogoji meritev širijo, se lahko količina potrebnih podatkov še naprej povečuje. Če čas dinamičnega
povprečenja doseže 40 sekund in/ali 50 sekund za hitrost utripa, nastopi stanje tehničnega alarma: algoritem
določi bit časovne omejitve pulza, sistem spremljanja pa javi ničelno saturacijo, ki kaže na stanje izgube pulza,
kar naj bi povzročilo zvočni alarm.
Funkcionalni testerji in simulatorji bolnika
Nekateri modeli komercialno dostopnih namiznih funkcionalnih testerjev in simulatorjev bolnika se lahko
uporabljajo za preverjanje pravilnega delovanja sistemov spremljanja Covidien Nellcor™ ter senzorjev in
kablov. Za postopke, specifične za model uporabljenega testerja, glejte priročnik za uporabo posamezne testne
naprave. Medtem ko so take naprave koristne za preverjanje funkcionalnosti senzorja, kablovja in sistema
spremljanja, pa ne morejo zagotoviti podatkov, potrebnih za pravilno ocenjevanje natančnosti sistemskih
meritev SpO2.
Za celotno ocenitev natančnosti meritev SpO2 se zahtevata vsaj prilagajanje valovne dolžine senzorja in
ponovna vzpostavitev kompleksne optične interakcije senzorja in bolnikovega tkiva. Tega pa znani namizni
testerji ne zmorejo. Natančnost meritev SpO2 je mogoče oceniti le in vivo na podlagi primerjave odčitkov
sistema spremljanja z vrednostmi, sledljivimi pri meritvah SaO2, pridobljenih s simultanim vzorčenjem
arterijske krvi z uporabo laboratorijskega CO-oksimetra.
Številni funkcionalni testerji in simulatorji bolnika so bili zasnovani kot vmesniki za pričakovane kalibracijske
krivulje sistema spremljanja in so primerni za uporabo s sistemi spremljanja in/ali senzorji. Vendar niso vse te
naprave prilagojene za uporabo z digitalnim kalibracijskim sistemom OxiMax™. To ne vpliva na uporabo
simulatorja za preverjanje delovanja sistema, toda prikazane vrednosti meritev SpO2 so lahko drugačne od
nastavitev testne naprave. Pri pravilno delujočem sistemu spremljanja se lahko te razlike ponovijo po
določenem času in ob prehodu z enega sistema spremljanja na drugega v okviru specifikacij o zmogljivosti
testne naprave.
Izbira senzorjev SpO2 Nellcor™
Pri izbiri senzorja upoštevajte težo in aktivnost bolnika, primernost perfuzije, mesta za senzorje, ki so na voljo,
ter pričakovano trajanje spremljanja. Modeli senzorjev so zbrani v Tabela 11 – Senzorji Nellcor™ SpO2,
spodaj. Za več informacij se obrnite na lokalnega zastopnika.
Senzorji za pulzno oksimetrijo Nellcor™ vsebujejo svetleče diode (LED), ki oddajajo rdečo svetlobo na valovni
dolžini približno 660 nm in infrardečo svetlobo na valovni dolžini približno 900 nm. Skupna izhodna moč
senzorjevih diod je manj kot 15 mW. Te informacije so koristne za klinike, na primer za tiste, ki izvajajo
fotodinamično terapijo.
Tabela 11 – Senzorji Nellcor™ SpO2

Senzor kisika
OXIMAX™

Pretvornik kisika
(za uporabo z enim bolnikom)
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Model

Teža bolnika

MAX-N

< 3 kg ali > 40 kg

MAX-I

3 do 20 kg

MAX-P

10 do 50 kg

MAX-A

> 30 kg

MAX-AL

> 30 kg
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Senzor kisika

Model

Teža bolnika

MAX-R

> 50 kg

MAX-FAST

> 40 kg

Pretvornik kisika
(za uporabo z enim bolnikom)

P

10 do 50 kg

A

> 30 kg

Pretvornik kisika za več mest OXIMAX™
Dura-Y™ (nesterilen, za večkratno uporabo)

D-YS

> 1 kg

Za uporabo s senzorjem Dura-Y:
ušesna zaponka (za večkratno uporabo,
nesterilna)
pediatrična zaponka s senzorjem PediCheck™ (za večkratno uporabo, nesterilna)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 do 4 kg

Pretvornik kisika OXIMAX™ Oxiband™
(za večkratno uporabo z odstranljivim
nesterilnim lepilom)

OXI-A/N

< 3 kg ali > 40 kg

OXI-P/I

3 do 40 kg

Pretvornik kisika OXIMAX™ Durasensor™
(nesterilen, za večkratno uporabo)

DS-100A

> 40 kg

Nellcor™ Preemie SpO2 Sensor (senzor SpO2
za nedonošenčke Nellcor™), nelepilni
(za uporabo z enim bolnikom)

SC-PR

< 1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2 Sensor (senzor
SpO2 za novorojenčke Nellcor™), nelepilni
(za uporabo z enim bolnikom)

SC-NEO

1,5 do 5 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor (senzor SpO2 za
odrasle Nellcor™), nelepilni (za uporabo z
enim bolnikom)

SC-A

> 40 kg

Respiratorni senzor za odrasle Nellcor™,
SpO2, RR

10068119

> 30 kg

Fleksibilen senzor Nellcor™ SpO2
(nesterilen, za večkratno uporabo)

FLEXMAX

≥ 20 kg

FLEXMAX-P

≥ 20 kg

Kabel senzorja DOC-10

DOC-10

n. p.

Kabel senzorja OC-3

OC-3

n. p.

OXIMAX™

OxiCliq™

Pomisleki pri delovanju
OPOZORILO:

Na rezultate pulzne oksimetrije in pulzni signal lahko vplivajo nekateri pogoji okolja,
napake pri uporabi senzorja in stanja pri bolniku.

OPOZORILO:

Nepravilna uporaba ali neustrezno trajanje uporabe senzorja SpO2 lahko povzroči poškodbo
tkiva. Mesto senzorja preglejte, kot je navedeno v navodilih za uporabo senzorja.

OPOZORILO:

Uporabljajte samo senzorje in kable za pulzno oksimetrijo, odobrene s strani Nellcor™.
Drugi senzorji ali kabli za oksimetrijo lahko povzročijo neustrezno delovanje monitorja,
lahko pa povzročijo tudi povečane elektromagnetne emisije ali zmanjšano odpornost na
elektromagnetne motnje.

Nepravilne meritve lahko povzročijo:

•
•
•
•
•

nepravilna uporaba senzorja,
postavitev senzorja na okončino z manšeto za krvni pritisk, arterijskim katetrom ali intravaskularnim
vodom,
okoljska svetloba,
podaljšano in/ali prekomerno gibanje bolnika,
intravaskularna barvila ali zunanje uporabljena barvila, kot sta lak za nohte ali pigmentirana krema,
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•

če mesta namestitve senzorja ne prekrijete s propustnim materialom pri pogojih z visoko okoljsko
svetlobo.

Signal izgube pulza lahko povzročijo:

•
•
•
•

pretesna namestitev senzorja,
manšeta za krvni pritisk je nameščena na isto okončino kot tista s pritrjenim senzorjem,
proksimalno na senzor je arterijska okluzija,
slaba periferna perfuzija.

Z mesta namestitve očistite in odstranite vse snovi, kot je lak za nohte. Bolnika redno preverjajte, da se
prepričate, ali je senzor še vedno pravilno nameščen.
Izberite primeren senzor, ga namestite skladno z navodili ter upoštevajte vsa opozorila in svarila, navedena v
navodilih za uporabo, priloženih senzorju.
Močni svetlobni viri, kot so kirurške luči (predvsem luči s ksenonskim svetlobnim virom), bilirubinske luči,
fluorescentne luči, infrardeče ogrevalne luči in neposredna sončna svetloba, lahko ovirajo delovanje senzorja
SpO2. Da preprečite motnje zaradi svetlobe v okolju, zagotovite, da je senzor pravilno nameščen in prekrit z
neprepustnim materialom.
SVARILO:

Če mesta namestitve senzorja v pogojih z visoko okoljsko svetlobo ne prekrijete s
prepustnim materialom, lahko pride do nenatančnih meritev.

Če gibanje bolnika predstavlja težavo, poskusite z eno ali več rešitvami:
 Preverite, ali je senzor pravilno in čvrsto nameščen.
 Senzor premaknite na manj aktivno mesto.
 Uporabite lepilni senzor, ki tolerira nekaj gibanja bolnika.
 Uporabite novi senzor s svežo lepilno hrbtno stranjo.
Če slaba perfuzija vpliva na delovanje, poskusite z uporabo senzorja MAX-R, ki pridobiva meritve iz nazalne
septalne anteriorne etmoidne arterije, arterije, ki jo oskrbuje interni karotida. Ta senzor lahko pridobiva meritve
tudi, kadar je periferna perfuzija relativno slaba.
Natančnost odčitkov ob šibki perfuziji (zaznana IR-pulzna modulacijska amplituda med 0,03 % in 1,5 %) je bila
preverjena z uporabo signalov, ki jih oddaja simulator bolnika. Vrednosti SpO2 in hitrosti utripa so se
spreminjale v okviru spremljanja glede na različna stanja šibkega signala in so bile primerjane z znanimi
vrednostmi dejanske saturacije in hitrosti utripa vhodnih signalov.

Priključitev senzorja SpO2 na monitor
Preden se začne spremljanje bolnika s pulzno oksimetrijo, mora biti na monitor in na bolnika priključen ustrezen
senzor SpO2.
 PRIKLJUČITE SENZOR SPO2:
1. Podaljšek SpO2 trdno priključite v vrata senzorja monitorja SpO2, nato ustrezen senzor Nellcor™ SpO2
povežite s podaljškom.
2. Senzor SpO2 Nellcor™ s pomočjo podaljška senzorja SpO2 Nellcor™ priključite na bolnika, kot je opisano v
ustreznih navodilih za uporabo.
3. Ko je senzor SpO2 priključen na podaljšek in povezan z monitorjem, bo monitor nemudoma začel z iskanjem
pulza. Dokler senzorja ne namestite na bolnika, bo prikazoval NO PULSE FOUND (PULZA NI
MOGOČE ZAZNATI) in SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO2 NI NA BOLNIKU). To
spada pod alarme s srednjo prioriteto in bo sprožilo trojni pisk vsakih trideset sekund. Če se želite izogniti
sporočilu in piskanju alarma, lahko monitor povežete s podaljškom, vendar preden senzor SpO2 priključite
na podaljšek, počakajte na čas za povezavo bolnika na monitor.
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Podatki SpO2, ki jih prikazuje monitor Capnostream™20p
Domači zaslon monitorja Capnostream™20p prikazuje sprotne podatke SpO2. Prikazani podatki vključujejo:
 numerični SpO2,
 hitrost utripa,
 sliko Sat Seconds (Sekunde sat.) (glejte Alarmi SpO2 in SatSeconds (Sekunde sat.) na strani 81 za
obrazložitev tega elementa),
 pletizmograf (oblika valov SpO2),
 Indikator motenj
SpO2
Vrstica oblike valov
SpO2 (pletizmograf)
Indikator
motenj

Hitrost utripa,

Sat Seconds
(Sekunde sat.)
Slika 24 – Podatki SpO2 na monitorju Capnostream™20p – Standardni zaslon

Na standardnem domačem zaslonu z omogočenim IPI (privzeti standardni domači zaslon) je pletizmograf
(oblika valov SpO2) viden kot zelena navpična vrstica na delu zaslona SpO2 (levo od vrednosti Sat Seconds
(Sekunde sat.)). Vrstica prikazuje srčni utrip z dviganjem in spuščanjem s srčnim utripom bolnika. Indikator
motenj (rumena cikcakasta linija, prikazana na sliki zgoraj) se prikaže, ko je vhodni signal neustrezen ali
šibkejši. Če je signal ustrezen, se indikator ne prikaže.
Kadar je prikaz IPI na domačem zaslonu onemogočen (glejte Možnosti IPI na strani 64 in Privzete nastavitve
ustanove na strani 127), bo del SpO2 domačega zaslona prikazan, kot ga prikazuje Slika 25 – Podatki SpO2 na
monitorju Capnostream™20p – Standardni zaslon z onemogočenim IPI, spodaj. Pletizmografska oblika valov ni
normalizirana, z uporabo sprotnega signala senzorja je prikazana relativna pulzna moč.
Oblika valov
SpO2
(pletizmograf)

SpO2, Sat
Seconds
(Sekunde sat.)
in vrednosti
hitrosti utripa

Slika 25 – Podatki SpO2 na monitorju Capnostream™20p – Standardni zaslon z onemogočenim IPI

Monitor lahko prikazuje tudi podatke SpO2 v obliki trenda, čas prikazovanja, datum, SpO2, hitrost utripa (PR),
alarme, dogodke in označbe primerov za razlikovanje med bolniki. Za več informacij o prikazu trenda glejte
Poglavje 11 Uporaba trendov na strani 83.
Kadar so presežene visoke ali nizke meje alarma SpO2, bo utripal določen rezultat, kar zdravstvenega delavca
opozarja na zadevni rezultat.
Če je izbran numerični domači zaslon, oblika valov SpO2 ne bo prikazana. Namesto tega bodo podatki SpO2
prikazani z veliko pisavo, kar omogoča enostaven ogled tudi z razdalje. Del SpO2 numeričnega domačega
zaslona je viden na Numerični prikaz domačega zaslona na strani 37.
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Prilagodljivi parametri SpO2
SpO2, Sat
Seconds
(Sekunde sat.)
in vrednosti
hitrosti utripa

Slika 26 – Del SpO2 numeričnega domačega zaslona

Prilagodljivi parametri SpO2
Monitor Capnostream™20p omogoča prilagajanje nekaterih nastavitev parametrov, ki se uporabljajo za meritve
SpO2, da ustrezajo določenemu bolniku, zahtevam določene ustanove in drugim potrebam. Če želite te
nastavitve spremeniti začasno, dokler se naprava ne izklopi, sledite spodnjemu postopku. Če želite nastaviti
spremembe kot privzete nastavitve ustanove, kar pomeni, da bodo nastavitve ostale veljavne tudi po izklopu
monitorja, glejte Privzete nastavitve ustanove na strani 127.
 SPREMENITE NASTAVITVE PARAMETROV SPO2:
1. Na domačem zaslonu premaknite kontrolni gumb na del zaslona SpO2 tako, da se označi z modro barvo.
Kliknite na kontrolni gumb.
2. Prikazal se bo zaslon z nastavitvami SpO2. Premaknite kontrolni gumb na parameter, ki ga želite spremeniti,
in kliknite za izbiro parametra. Premaknite kontrolni gumb in tako izberite želeno nastavitev ter jo kliknite.
Seznam nastavitev, ki jih je mogoče spremeniti, se prikaže v Tabela 12 – Prilagodljivi parametri SpO2 v
nadaljevanju spodaj.
3. Premaknite kontrolni gumb na gumb HOME (DOMOV) in kliknite za izbiro. Zaslon se bo po nekaj
sekundah povrnil na domači zaslon tudi, kadar na omenjenem zaslonu ne bo opravljenih dodatnih dejanj.
4. Spremembe v parametrih ostanejo veljavne, dokler se naprava ne izklopi.
Tabela 12 – Prilagodljivi parametri SpO2

Možnosti

Parameter

Tovarniško privzeta
nastavitev

Pulse Tone (Zvok pulza)

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

Sat Sec (Sat Seconds) (Sekunde sat.)

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

Lestvica za prikaz trenda SpO2

0–100, 50–100

50-100

PR Scale for Trend Display (Lestvica PR
za prikaz trenda)

150, 300

150

Hitrost odčitavanja** (mm/s)
[za trenutno vrsto bolnika]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Hitrost odčitavanja je hitrost, pri kateri oblika valov zaključi en cikel grafa, da enkrat pokriva celoten zaslon prikaza.

Sporočilo meje alarma SpO2
Kadar je meja alarma SpO2 nastavljena pod 85 %, se v območju glave prikaže sporočilo SpO2 LOW ALARM
LIMIT (ALARM ZA NIZEK SpO2): xx, ki prikazuje raven meje alarma SpO2 LOW (NIZEK SpO2).
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Poglavje 7

Integrated Pulmonary Index™
Uvod
Opozorila
Prikaz IPI
Možnosti IPI

Uvod
Integrated Pulmonary Index™ (v nadaljevanju IPI) je numerična vrednost, ki združuje štiri glavne parametre,
izmerjene s Capnostream™20p, za zagotovitev enostavnega prikaza stanja ventilacije bolnika. Vključeni
parametri so EtCO2, RR, SpO2in PR. Za izračun IPI so uporabljeni samo ti štirje parametri; drugi parametri niso
vključeni.
IPI se izračuna z uporabo trenutnih vrednosti teh štirih parametrov in njihovih interakcij, ki temeljijo na znanih
kliničnih podatkih. IPI tako omogoča zgodnjo indikacijo spremembe dihalnega stanja, ki ga posamezna trenutna
vrednost teh štirih parametrov morda ne prikazuje. IPI je namenjen zagotavljanju dodatnih informacij v zvezi s
stanjem bolnika, po možnosti preden vrednosti EtCO2, RR, SpO2 ali PR dosežejo ravni klinične pomembnosti.
Graf trenda IPI (viden na domačem zaslonu Capnostream™20p) je posebno pomemben, saj prikazuje trend
stanja ventilacije bolnika na enostavnem grafu in tako opozarja negovalce na spremembe v stanju bolnika.
Pomembnost IPI tako ni samo v njegovi absolutni numerični številki, temveč tudi v povezavi s prejšnjimi
vrednostmi, zato lahko graf prikazuje trend stanja bolnika navzgor ali navzdol in opominja negovalca, da sta
morda potrebna pomoč ali posredovanje.

Slika 27 – Graf trenda IPI

Tehnična opomba, ki vsebuje podrobnosti glede algoritma IPI, je na voljo pri podjetju Medtronic.
Ker indeks uporablja podatke iz spremljanja tako CO2 kot SpO2, bo na voljo samo takrat, kadar bosta na voljo
oba parametra.
Razpon indeksa je 1–10; vrednosti indeksa so razložene v spodnji tabeli.
Razpon indeksa

Stanje bolnika

10

Normalno

8-9

Znotraj normalnega razpona

7

Blizu normalnega razpona; potrebna pozornost

5-6

Potrebna pozornost, morda potrebno posredovanje

3-4

Potrebno posredovanje

1-2

Potrebno takojšnje posredovanje
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Opozorila
Opomba:

Interpretacija ocene IPI bolnika se lahko v različnih kliničnih okoljih spremeni. Pri bolnikih s
posebnimi respiratornimi težavami (v nasprotju z običajno zdravimi pacienti, ki se jih
spremlja med sedacijo ali obvladovanjem bolečin) je morda na primer potreben nižji prag
nizkega opozorila IPI, ki odraža njihovo okrnjeno respiratorno zmožnost.

IPI je na voljo za vse tri skupine bolnikov otrok (1–3 let, 3–6 let in 6–12 let) in odraslih bolnikov. Za bolnike
novorojenčke/dojenčke (bolnike do starosti enega leta) ni na voljo in se zato ne prikaže na zaslonih za bolnike
novorojenčke/dojenčke.

Opozorila
OPOZORILO:

Poskrbite, da je pred začetkom spremljanja bolnika vrsta bolnika ustrezno izbrana. Izbira
neustrezne vrste bolnika lahko privede do nepravilnih podatkov IPI bolnika.

OPOZORILO:

Kadar se sproži opozorilo za nizek IPI za bolnika, mora medicinsko osebje pregledati stanje
bolnika in določiti, ali je potrebna sprememba v medicinski negi.

Prikaz IPI
IPI se prikaže na domačem zaslonu in je na voljo pri vseh funkcijah Capnostream™20p kot privzeta možnost
skupaj z drugimi parametri bolnika, kot sta etCO2 ali SpO2. Na domačem zaslonu sta za IPI na voljo tako
številka kot graf trenda.
Možnost IPI je mogoče onemogočiti z zaslona privzetih nastavitev ustanove; za več informacij glejte spodaj.
V načinu merjenja za novorojenčke je možnost IPI samodejno onemogočena.

Možnosti IPI
 SPREMENITE NASTAVITVE MOŽNOSTI IPI:
1. Na domačem zaslonu kliknite na gumb SYSTEM (SISTEM) v menijski vrstici v spodnjem delu zaslona.
2. Prikazal se bo zaslon z nastavitvami sistema. Premaknite kontrolni gumb na parameter, ki ga želite
spremeniti, in kliknite za izbiro parametra. Premaknite kontrolni gumb in tako izberite želeno nastavitev ter
jo kliknite. Seznam nastavitev IPI, ki jih je mogoče spremeniti, prikazuje Tabela 13 – Prilagodljive možnosti
IPI, spodaj.
3. Premaknite kontrolni gumb na gumb HOME (DOMOV) in kliknite za izbiro. Zaslon se bo po nekaj
sekundah povrnil na domači zaslon tudi, kadar na omenjenem zaslonu ne bo opravljenih dodatnih dejanj.
4. Če je opozorilo IPI onemogočeno, se ne bo prikazalo na domačem zaslonu ali katerem koli drugem zaslonu.
Na zaslonu mej alarma bo prikazano, vendar bo označeno s sivo barvo.
5. Spremembe v parametrih ostanejo veljavne, dokler se naprava ne izklopi.
Tabela 13 – Prilagodljive možnosti IPI

Parameter

Možnosti

Tovarniško privzeta
nastavitev

Home IPI Display (Domači zaslon IPI)

1 hour, 2 hour, 4 hour
(1 ura, 2 uri, 4 ure)

1 hour (1 ura)

IPI Alert (Opozorilo IPI)

Enabled/Disabled
(Omogočeno/Onemogočeno)

Disabled
(Onemogočen)

Če želite bolj dolgoročno spremeniti možnosti prikaza IPI in opozoril, uporabite možnost privzetih nastavitev
ustanove, opisano v Privzete nastavitve ustanove na strani 127. Nastavitve domačega zaslona IPI lahko
spremenite v privzetih nastavitvah ustanove. Zaslon trenda in opozorilo za nizek IPI (omogočeno ali
onemogočeno) lahko spremenite v privzetih nastavitvah ustanove: zaslon Monitor (Monitor). Meje alarma
opozorila za nizek IPI lahko spremenite v privzetih nastavitvah ustanove: Meje alarma:Nastavitev zaslona
Odrasel/Otrok.
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Apneje na uro in indeks desaturacije kisika
Uvod
Apneje na uro
Indeks desaturacije kisika (ODI)
Poročilo o apneji in desaturaciji O2
Spremljanje z A/h in ODI
Prikaz domačega zaslona A/h in ODI Smart
Možnost A/h in ODI
Vzorčni način A/h in ODI

Uvod
Algoritem apnej na uro (A/h) in indeksa desaturacije kisika (ODI) je del družine inovativnih algoritmov
pametne kapnografije, ki jih je razvilo podjetje Medtronic. Pametna kapnografija poenostavlja uporabo
spremljanja CO2 na izdelkih, omogočenih za uporabo z Microstream™, kar izboljšuje varnost bolnika in klinični
potek dela.
A/h in ODI nista na voljo na vseh lokacijah. Če želite napravi dodati ta algoritma, se obrnite na
Capnographyinfo@covidien.com.
A/h in ODI na enostaven način pripomoreta k identifikaciji in kvantifikaciji dogodkov apneje in desaturacije
kisika med časom, ko je bolnik v bolnišnici.
A/h in ODI poročata o dogodkih apneje in desaturacije kisika ter izračunavata zadevne apneje na uro (A/h) in
indeks desaturacije kisika (ODI). Uporaba A/h in ODI klinikom omogoča prepoznavanje abnormalnosti v
ventilaciji in oksigenaciji med spremljanjem bolnikov z monitorjem Capnostream™20p, kadar so v bolnišnici.
A/h in ODI sta na voljo samo za odrasle bolnike (stare 22 let in več).
A/h in ODI sta prikazana v realnem času na domačem zaslonu in na enostavnem zaslonu s poročili o apneji in
desat. O2, ki je na voljo za natisnjena poročila in v obliki datoteke izvožen v pomnilniško napravo USB.

Apneje na uro
Apneja je časovno obdobje, v katerem se dihanje ustavi ali občutno oslabi. Apneja na uro (A/h), ki jo izračuna
monitor Capnostream™20p, kot kaže domači zaslon, prikazuje število vsaj 10-sekundnih premorov v dihanju,
ki jih je bolnik doživel v zadnji uri.
Na zaslonu s poročili o apneji in desat. O2 A/h predstavlja povprečje apnej na uro v določenem časovnem
obdobju 2, 4, 8 in 12 ur. Na zaslonu je prikazano tudi število dogodkov apneje v ≥10 sekundah; 10–
19 sekundah; 20–30 sekundah in >30 sekundah izbranega časovnega obdobja.
Ta vrednost A/h je v pomoč negovalcu pri določanju rednosti dihanja bolnika.
Apneje na uro Capnostream™20p
V napravi Capnostream™20p je apneja na uro število dogodkov v uri, ko se je dihanje ustavilo za deset sekund
ali več. Ker gre za število obdobja ene ure, bodo na zaslonu prikazane črtkane črte, dokler ne mine ena ura od
začetka spremljanja.
A/h je trenutno na voljo samo za odrasle bolnike in se uporablja za bolnike, stare 22 let ali več. Za dojenčke
(stare 0–1 leto) ali bolnike, mlajše od 22 let, ni na voljo.
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Indeks desaturacije kisika (ODI)

Slikovno opozorilo A/h
Slikovno opozorilo A/h, ki se prikaže kot zvezdica ob vrednosti A/h, je namenjeno opozarjanju negovalca na to,
da je število apnej v obdobju ene ure v zadnjih 12 urah preseglo določeno število (privzeta vrednost, ki sproži
slikovno opozorilo A/h, je 10). Zvezdica se pojavi samo takrat, kadar se sproži vizualno opozorilo A/h, in se
posodablja na vsakih 10 minut. Slikovno opozorilo na zaslonu negovalca opominja, naj si ogleda zaslon apnej in
desat. O2 in tako izve več o vzorcih dihanja bolnika. Če želite spremeniti vrednost, ki sproži slikovno opozorilo
A/h, glejte Prilagodljivi parametri CO2 na strani 55.

Indeks desaturacije kisika (ODI)
Indeks desaturacije s kisikom (ODI) prikazuje »padce« v SpO2 – kolikokrat je vrednost SpO2 padla za 4 % ali
več z osnovne linije in se vrnila na osnovno linijo v 240 sekundah ali manj. (to se nanaša na odstotek saturacije
s kisikom, ne na odstotek trenutne stopnje SpO2 bolnika). Osnovna linija se ustvari, ko je konsistentna in
stabilna (v razponu ±1 točka SpO2 (%)) vrednost SpO2 zaznana za 20-sekundno obdobje. Ta osnovna linija,
posodobljena enkrat na sekundo, bo zaokrožena maksimalna vrednost SpO2 v obdobju teh 20 sekund. Če ni
mogoče določiti veljavne osnovne linije po zgornji definiciji, se ohrani prejšnja osnovna linija.
Na domačem zaslonu je prikazan ODI za prejšnjo uro. Nižji ODI (to pomeni manj takšnih primerov) kaže na
več stabilnosti v saturaciji s kisikom bolnika. Ker je ta indeks število obdobja ene ure, bodo na zaslonu
prikazane črtkane črte, dokler ne mine ena ura od začetka spremljanja.
Na zaslonu s poročili o apneji in desat. O2 ODI predstavlja povprečje »padcev« na uro v SpO2 v določenem
časovnem obdobju 2, 4, 8 in 12 ur.
ODI je trenutno na voljo samo za odrasle bolnike in se uporablja za bolnike, stare 22 let ali več. Za dojenčke
(stare 0–1 leto) ali bolnike, mlajše od 22 let, ni na voljo.

Poročilo o apneji in desaturaciji O2
Natisnjena poročila ter poročila o apneji in desat. na zaslonu prikazujejo razumljivo sliko števila dogodkov A/h
in ODI v določenem časovnem obdobju 2, 4, 8 ali 12 ur. Ta poročila podajajo tako podrobnosti o stanju A/h in
ODI bolnika kot tudi splošno sliko, ki je negovalcu lahko v pomoč pri spremljanju trendov bolnika na teh
področjih. Za več informacij o tem poročilu glejte Poročilo o apneji in desaturaciji O2 na strani 92.

Spremljanje z A/h in ODI
Ob spremljanju bolnikov z A/h in ODI upoštevajte naslednje:
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SVARILO:

Pomnite, da A/h in ODI ne poročata o dogodkih hipopneje.

SVARILO:

Apneja na uro (A/h) in indeks desaturacije kisika (ODI) ne predstavljata in ne smeta biti
razumljena kot indeks apneje hipopneje (AHI), kot poroča uradna raziskava
polisomnografije.

SVARILO:

Apneja na uro (A/h) in indeks desaturacije kisika (ODI) ne predstavljata in ne smeta biti
uporabljena za diagnosticiranje motenj dihanja v spanju.

SVARILO:

Alarmi in hrupno okolje lahko vplivajo na vrednosti A/h in ODI. Glejte spodnjo Opombo o
priporočilih za spreminjanje nastavitev naprave za spečega bolnika.

SVARILO:

Monitor o A/h in ODI poroča skozi celotno obdobje spremljanja; vendar pa monitor ne
zaznava, ali bolnik dejansko spi. Poleg tega lahko v primeru, ko bolnik premakne senzor,
monitor prikazuje apneje tudi, kadar se takšne apneje niso zgodile.

SVARILO:

Zdravljenje z opioidno analgezijo in pomirjevali lahko povzroči respiratorno depresijo, kar
povzroči začasno apnejo in dogodke desaturacije O2, ki se kažejo v vrednostih A/h in ODI.

SVARILO:

Da boste popolnoma razumeli A/h, preberite vse informacije za uporabnika.

SVARILO:

Na vrednosti ODI lahko vplivajo algoritmi modula pulzne oksimetrije.
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Prikaz domačega zaslona A/h in ODI Smart
Opomba:

Pomnite, da se za izračun A/h in ODI uporablja vrsta bolnika. Zato je pomembno, da
ustrezno izberete vrsto bolnika. Iz istega razloga se bodo ob spremembi vrste bolnika (na
primer z odraslega na otroka) počistili podatki o A/h in ODI, shranjeni za trenutnega bolnika.
Za bolnike dojenčke/novorojenčke ali otroke se napisa A/h in ODI ne bosta prikazala.

Opomba:

Prvo uro spremljanja se podatki o A/h in ODI ne bodo prikazali na domačem zaslonu, saj
A/h in ODI prikazujeta število dogodkov v zadnji uri. Po eni uri spremljanja se bodo prikazali
na domačem zaslonu.

Opomba:

Ob uporabi A/h in ODI Capnostream™20p pri spečem bolniku je priporočljivo, da je naprava
Capnostream™20p pritrjena na centralno postajo za spremljanje, kjer se bodo slišali alarmi.
Ko je to opravljeno, lahko zvok alarma na monitorju Capnostream™20p ob postelji bolnika
onemogočite, da ne moti spanja bolnika. Zvočne alarme utišate prek
SYSTEM>SERVICE>Service password (SISTEM>SERVIS>Servisno geslo) (glejte
Servisno geslo za Capnostream™ na strani 147) >INST DEFAULTS>MONITOR
(PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE>MONITOR). Na seznamu možnosti na tem zaslonu
spremenite AUDIO ALARM VOLUME (GLASNOST ZVOČNEGA ALARMA) na AUDIO OFF
(ZVOK IZKLOPLJEN). To storite samo v primeru, kadar je Capnostream™20p pod stalnim
nadzorom prek povezave s centralno postajo (ali pod drugo vrsto nadzora), tako da
negovalci opazijo alarme bolnika, ko je zvok alarma na obposteljni napravi
Capnostream™20p izklopljen.

Prikaz domačega zaslona A/h in ODI Smart
A/h in ODI se prikažeta na domačem zaslonu in sta na voljo pri vseh funkcijah Capnostream™20p kot privzeta
možnost skupaj z drugimi parametri bolnika, kot sta EtCO2 ali SpO2.
Možnost A/h in ODI je mogoče onemogočiti z zaslona SYSTEM (SISTEM) ali z zaslona privzetih nastavitev
ustanove; za več informacij glejte spodaj. Za bolnike dojenčke/novorojenčke in otroke je možnost A/h in ODI
Smart samodejno onemogočena.

Možnost A/h in ODI
 SPREMENITE NASTAVITVE MOŽNOSTI A/H IN ODI:
1. Na domačem zaslonu kliknite na gumb SYSTEM (SISTEM) v menijski vrstici v spodnjem delu zaslona.
2. Prikazal se bo zaslon z nastavitvami sistema. Po želji spremenite A/h, ODI DISPLAY (PRIKAZ A/h, ODI)
na ENABLED (OMOGOČENO) ali DISABLED (ONEMOGOČENO).
3. Premaknite kontrolni gumb na gumb HOME (DOMOV) in kliknite za izbiro. Zaslon se bo po nekaj
sekundah povrnil na domači zaslon tudi, kadar na omenjenem zaslonu ne bo opravljenih dodatnih dejanj.
4. Spremembe v prikazu A/h in ODI ostanejo veljavne, dokler se naprava ne izklopi.
Če želite bolj dolgoročno spremeniti možnost A/h in ODI, uporabite možnost privzetih nastavitev ustanove,
opisano v Privzete nastavitve ustanove na strani 127.

Vzorčni način A/h in ODI
Za ogled prikaza A/h in ODI brez povezave z bolnikom lahko monitor nastavite na vzorčni način s klikom na
System>Service>Enter Service Password>Demo Mode (Sistem>Servis>Vnos servisnega
gesla>Vzorčni način). (Za servisno geslo glejte Servisno geslo za Capnostream™ na strani 147.)
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Uvod

Poglavje 9
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Alarmi in sporočila
Uvod
Prikaz alarma
Prioritete sporočil
Odložitev alarma
Vrste alarmov
Parameter Standby Mode (Način pripravljenosti parametra)
Utišanje alarma
Spreminjanje mej alarma
Testiranje nastavitev alarma
Alarmi SpO2 in SatSeconds (Sekunde sat.)
Meje alarma – tovarniško privzete nastavitve

Uvod
Capnostream™20p sproža alarme, povezane tako s stanjem bolnika kot z napakami opreme. Alarmi opozarjajo
zdravstvenega delavca na to, da je stanje bolnika izven vnaprej določenih mej, ali pa kažejo na nepravilno
delovanje ali delovno stanje strojne opreme monitorja.
Monitor vključuje štiri stopnje alarmov in opozoril, ki jih definira sklop zvočnih in/ali slikovnih znakov:

•
•
•
•

Alarmi z visoko prioriteto
Alarmi s srednjo prioriteto
Opozorila
Tiha opozorila

Alarmi z visoko prioriteto omogočajo nastavitev nujnih rdečih alarmov za vsak element alarma in opozorilnih
rumenih alarmov za vsak element alarma, če to želite, kar kliniku omogoča sledenje nastalih alarmnih situacij.
Tabela v nadaljevanju opisuje, kakšni so znaki alarmov.
Tabela 14 – Znaki alarmov

Vrsta alarma

Indikatorji
Zvočni
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Številke

Sporočila

Indikatorska
lučka

Alarmi (bolnika) z
visoko prioriteto
(nujni rdeči alarmi
bolnika z visoko
prioriteto)

Ponavljajoči se
vzorec piskanja

Utripajoča rdeča
(razen NO
BREATH
(NI DIHA))

Območje za
sporočila

Utripajoča rdeča

Alarm (bolnika) NI
DIHA z visoko
prioriteto

Ponavljajoči se
vzorec piskanja

Številka se povrne
na nič (0)

Območje za
sporočila (z oznako
preteklega časa od
NI DIHA) in v
območju oblike
valov

Utripajoča rdeča

Opozorilni rumeni
alarmi

Brez

Utripajoča rumena

Območje za
sporočila

Utripajoča rumena
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Prikaz alarma

Vrsta alarma

Indikatorji
Zvočni

Številke

Sporočila

Indikatorska
lučka

Srednja prioriteta

Ponavljajoči se
trojni pisk

Navedba ni
smiselna

Območje za
sporočila (nekatera
sporočila tudi v
območju oblike
valov – glejte
spodaj)

Sveti rumeno

Opozorila

Enojni pisk

Navedba ni
smiselna

Območje za
sporočila

Navedba ni
smiselna

Tiha opozorila

Brez

Navedba ni
smiselna

Območje za
sporočila

Navedba ni
smiselna

Nekatera sporočila so prikazana tako v območju oblike valov kot tudi v območju za sporočila; ta sporočila so:
Sporočila v območju oblike valov CO2:
 FILTERLINE BLOCKAGE (BLOKADA FILTERLINE)
 PERFORMING AUTO ZERO (IZVAJA SE AUTO ZERO)
 CLEARING FILTER LINE (ČIŠČENJE FILTER LINE)
 CO2 ERROR (NAPAKA CO2)
 CO2 STANDBY (PRIPRAVLJENOST CO2)
 FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE NI PRIKLJUČENA)
Sporočila v območju oblike valov SpO2 (ko podatke IPI nadomesti območje oblike valov SpO2):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO2 NI NA BOLNIKU)
 SpO2 STANDBY (PRIPRAVLJENOST SpO2)
 SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO2 IZKLJUČEN)
 SpO2 ERROR (NAPAKA SpO2)
 SpO2 SENSOR ERROR (NAPAKA SENZORJA SpO2)
 PULSE NOT FOUND (PULZA NI MOGOČE NAJTI)

Prikaz alarma
Da bi upravljavec videl vizualne indikatorje alarma, je predvideno, da se nahaja pred prikaznim zaslonom
monitorja. Da bi upravljavec slišal zvočne signale, je predvideno, da se nahaja kjerkoli v bližini monitorja
(v območju 360°).
Pojavi alarma so vidno prikazani v časovno realnem numeričnem delu vseh zaslonov z utripajočo številko in
spremembo barve ozadja številke: ozadje številke bo utripalo rdeče, če vrednost preseže mejni prag (nujnega)
alarma bolnika z visoko prioriteto, in rumeno, če vrednost preseže mejni prag opozorilnega alarma. (Zadnje
velja samo, če so meje opozorilnega alarma, ki so izbirne, omogočene.)
Pojavi alarma so prikazani tudi na vseh zaslonih v območju glave in zdravstvenemu delavcu zagotavljajo
takojšen dostop do alarmov. Preferenca prikaza alarma v območju glave je opisana v Prioritete sporočil na
strani 71.
Če obstaja ta pogoj alarma, se v območju oblike valov CO2 in v glavi prikaže tudi sporočilo "NO BREATH
(NI DIHA)" in "FILTERLINE BLOCKED (FILTERLINE BLOKIRANA)". Če je prikazana možnost
numeričnega domačega zaslona (brez območja oblike valov), bo to sporočilo prikazano samo v območju glave.
Če obstaja ta pogoj alarma, se prikaže tudi sporočilo »SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO2 NI
NA BOLNIKU)« v območju oblike valov SpO2 in v glavi. Če je možnost IPI omogočena ali je prikazan
numerični domači zaslon (brez območja oblike valov), bo to sporočilo prikazano samo v območju glave.
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Prikaz alarma

Pojave alarmov za določenega bolnika v določenem časovnem obdobju lahko pregledate v zaslonu trenda
(glejte Poglavje 10 Uporaba trendov na strani 83 za več podrobnosti). Capnostream™20p ima tudi zaslon za
pregled alarmov, ki prikazuje absolutno številko posamezne vrste alarma, generirano v zadnji uri za trenutno
spremljanega bolnika. Zaslon za pregled alarmov prikazuje Slika 28 – Zaslon za pregled alarmov
Capnostream™20p, spodaj.
Ta zaslon zdravstvenemu delavcu omogoča hiter pogled na število generiranih alarmov za bolnika v zadnjih
urah in s tem oceno stanja bolnika. Odprete ga tako, da na domačem zaslonu ali zaslonih trenda kliknete na
mehki gumb ALARMS (ALARMI) v menijski vrstici.

Slika 28 – Zaslon za pregled alarmov Capnostream™20p

Zaslon za pregled alarmov vključuje naslednje alarme:
 No Breath Alarm (Alarm Ni diha),
 EtCO2 High Alarm (Alarm za visok EtCO2) in EtCO2 Low Alarm (Alarm za nizek EtCO2),
 Respiration Rate High Alarm (Alarm za visoko hitrost dihanja) in Respiration Rate Low Alarm
(Alarm za nizko hitrost dihanja),
 SpO2 High Alarm (Alarm za visok SpO2) in SpO2 Low Alarm (Alarm za nizek SpO2),
 Pulse Rate High Alarm (Alarm za visoko hitrost utripa) in Pulse Rate Low Alarm (Alarm za nizko
hitrost utripa),
 IPI Low (Nizek IPI)
Vrstni red, v katerem se pojavljajo parametri na tem zaslonu, lahko spremenite na zaslonu privzetih nastavitev
(sprememba bo vplivala tako na ta zaslon kot na zaslone trendov). Za več informacij glejte Spreminjanje
vrstnega reda parametrov na prikazu trenda na strani 132.
Zaslon za pregled alarmov prikazuje absolutno število alarmov, ki so se zgodili v zadnji uri. Posamezno vrsto
alarma nakazuje vodoravna vrstica v različnih barvah, njihova velikost pa predstavlja količino alarmov. Število
alarmov je prikazano desno od vrstice. Tanke rdeče navpične črte na vrstici kažejo točko, na kateri se je zgodila
sprememba v mejah alarma.
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Prioritete sporočil

Vsi prikazani alarmi temeljijo na meji (nujnega) alarma bolnika z visoko prioriteto, nastavljeni na napravi. Če je
na primer meja alarma za visok etCO2 nastavljena na 60, bo na zaslonu za pregled alarmov za visok etCO2
prikazana stopnja 60, in sicer levo od zgornje bele vrstice. Če je bila meja alarma spremenjena, se bo prikazala
trenutna meja, število alarmov pa bo odražalo mejo, ki je veljala, ko se je alarm zgodil, tako da bo število
alarmov, ki so se zgodili ob vsaki spremenjeni meji alarma, pravilno.
Zaslon za pregled alarmov se bo počistil, če se monitor izklopi ali če se počisti spomin trenda.
Zaslon za pregled alarmov bo prikazoval alarme za preteklo uro, če je monitor vklopljen eno uro ali več.
Če je bil monitor vklopljen manj kot eno uro, bo zaslon prikazoval podatke od točke, ko se je monitor vklopil.
Če je bil spomin trenda počiščen, bodo prikazani podatki od točke, ko je bil spomin trenda počiščen.

Prioritete sporočil
Alarmi in opozorilna sporočila se prikažejo v območju glave monitorja v vrstnem redu glede na prioriteto.
Kadar obstaja alarm, se v območju za sporočila prikažejo samo sporočila alarma, opozorila sporočila pa se ne
prikažejo, dokler se pogoj alarma ne počisti. Če na primer obstaja RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOKO
RR), se bo v območju za sporočila prikazalo to sporočilo alarma in opozorilno sporočilo SPO2 WEAK.
REPOSITION SENSOR. (ŠIBEK SPO2. PONOVNO NAMESTITE SENZOR.) se ne bo pojavilo, četudi
obstaja pogoj za generiranje tega sporočila.
Če obstaja več kot en pogoj alarma, bo monitor vsako sporočilo alarma prikazal za približno 4 sekunde, nato pa
izmenično ponavljal sporočila, dokler se pogoji alarma ne počistijo. V območju za sporočila se bosta na primer
izmenjevali sporočili RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOKO RR) in SpO2 LOW ALARM (ALARM ZA
NIZEK SpO2).
Če ni nobenega pogoja alarma, a obstaja več kot eno opozorilno sporočilo, se bodo sporočila prikazovala vsako
po štiri sekunde, kot je opisano zgoraj. Opozorilna sporočila se bodo prikazovala, dokler se pogoj ne počisti ali
dokler se ne pojavi pogoj alarma in se namesto opozorilnega sporočila prikaže sporočilo alarma.

Odložitev alarma
Capnostream™20p ponuja možnost odložitve alarmov (tako zvočnega alarma kot indikatorja alarma na
zaslonu) za določeno število sekund. Če uporabite to možnost, se bo signal alarma (zvočni ali slikovni) prikazal
samo, če bo pogoj alarma po nastavljenem času odložitve še vedno prisoten.
Alarmi za visoke EtCO2, RR in PR ter alarma za nizka SpO2 in PR lahko odložite za 10, 15, 20 ali 30 sekund ali
pa sploh ne (odložitev alarma onemogočena). Privzeta možnost je onemogočena odložitev alarma. Ta možnost
je na voljo za vse vrste bolnikov.
Odložitev alarma lahko nastavite na zaslonu za privzete nastavitve ustanove, ki ga lahko odprete prek
SYSTEM>SERVICE>Input Service Password>INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM
DELAY (SISTEM>SERVIS>Vnos servisnega gesla>PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE>MEJE
ALARMA>NASTAVITEV ODLOŽITVE ALARMA).

Vrste alarmov
Alarmi bolnika z visoko prioriteto (nujni) kažejo, da je določen parameter presegel nastavljeno mejo. Privzeta
meja alarma je podana za vsako situacijo alarma. Po potrebi je mogoče meje alarma spremeniti tako, da
ustrezajo določeni ustanovi.
Poleg tega Capnostream™20p omogoča nastaviti opozorilni alarm za alarme bolnika na ravni vrednosti, nižji od
ravni, določene za standardni (nujni) alarm bolnika z visoko prioriteto, da se negovalcem zagotovijo informacije
in omogoči reševanje situacije, preden ta postane kritična. Ti opozorilni alarmi so privzeto onemogočeni. Če so
omogočeni, je za vsako situacijo alarma podana meja, ki je med mejo alarma z visoko prioriteto in normalno
(zdravo) stopnjo in ki se lahko nastavi za sprožitev opozorilnega alarma. Če želite omogočiti te opozorilne
alarme, glejte Spreminjanje mej alarma na strani 79.
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Vrste alarmov

Če številka doseže mejo opozorilnega alarma, zadevna številka na zaslonu utripa rumeno, če doseže mejo
(nujnega) alarma bolnika z visoko prioriteto, pa rdeče. Poleg tega bo ustrezno svetila rdeča alarmna dioda
oziroma rumena dioda za opozorilni alarm. Če uporabnik ne želi uporabiti tega opozorilnega alarma pri
določenem alarmu, lahko nastavi tako (nujni) alarm bolnika z visoko prioriteto kot opozorilni alarm za ta alarm
na iste meje (glejte Spreminjanje mej alarma na strani 79). Tako se bo sprožil samo (nujni) alarm bolnika z
visoko prioriteto. S pritiskom na gumb za onemogočitev opozorila se lahko tudi povrnete na enostopenjski
sistem za vse alarme.
Vse beleženje in digitalno poročanje o alarmih bolnika vključuje (nujne) alarme bolnika z visoko prioriteto in
opozorilne alarme.
Dodatno obstajajo tudi alarmi s srednjo prioriteto, ki klinika opozarjajo na težave z napravo (v nasprotju s
težavami bolnika, ki so zajete v alarme z visoko prioriteto in opozorilne alarme).
Spodnji primer, ki je podan samo v ilustrativne namene, prikazuje, kako se na monitorju pojavita (nujni) rdeči
alarm bolnika z visoko prioriteto in opozorilni rumeni alarm.

Slika 29 – Primer alarma

V zgornjem primeru je RR presegla mejo alarma za VISOKO RR. Rezultat RR bo utripal rdeče, navzgor
obrnjena rdeča puščica nakazuje preseženo zgornjo mejo, v območju za sporočila v zgornjem delu zaslona pa se
prikaže sporočilo RR HIGH ALARM (ALARM ZA VISOKO RR). Poleg tega je vrednost IPI pod mejo alarma
opozorila za nizek IPI, kar nakazujeta rdeča utripajoča vrednost IPI in navzdol obrnjena rdeča puščica. V glavi
zaslona se bo prikazalo tudi sporočilo IPI LOW ALARM (ALARM ZA NIZEK IPI) (izmenično z RR HIGH
ALARM (ALARM ZA VISOKO RR)).
Rumeno ozadje vrednosti SpO2 skupaj z navzdol obrnjeno rumeno puščico nakazuje na preseženo stopnjo
opozorilnega alarma za nizek SpO2.
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Alarmi z visoko prioriteto
Tabela 15 – Alarmi z visoko prioriteto

Sporočilo

*

Opis

Ukrep

NO BREATH XXX SECONDS
(NI DIHA XXX SEKUND)

xxx sekund ni bilo zaznanega
veljavnega diha.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

ETCO2 HIGH ALARM
(ALARM ZA VISOK ETCO2)

etCO2 je nad zgornjo mejo
alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

ETCO2 LOW ALARM
(ALARM ZA NIZEK ETCO2)

etCO2 je pod spodnjo mejo
alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

RR HIGH ALARM
(ALARM ZA VISOK RR)

RR je nad zgornjo mejo alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

RR LOW ALARM
(ALARM ZA NIZEK RR)

RR je pod spodnjo mejo alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

SPO2 HIGH ALARM
(ALARM ZA VISOK SPO2)

SpO2 je nad zgornjo mejo
alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

SPO2 LOW ALARM
(ALARM ZA NIZEK SPO2)

SpO2 je pod spodnjo mejo
alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

PULSE RATE HIGH ALARM
(ALARM ZA VISOKO HITROST
UTRIPA)

Hitrost utripa je nad zgornjo
mejo alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

PULSE RATE LOW ALARM
(ALARM ZA NIZKO HITROST
UTRIPA)

Hitrost utripa je pod spodnjo
mejo alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

FiCO2 HIGH ALARM
(ALARM ZA VISOK FiCO2)

FiCO2 je nad zgornjo mejo
alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

IPI LOW ALARM*
(ALARM ZA NIZEK IPI)

IPI je pod spodnjo mejo alarma.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (PONASTAVITEV
SISTEMA, PREVERITE
NASTAVITVE)

Sistem se je ponastavil in se bo
povrnil na privzete nastavitve
ustanove.

Ponastavite meje alarmov in
druge nastavitve, da bodo
skladne z zahtevami
spremljanega bolnika.

ALARM ZA NIZEK IPI je opozorilo, ki zdravnika opominja na spremembo v stanju bolnika. Ko se pojavi
to opozorilo, je treba oceniti stopnje drugih parametrov bolnika.

Alarmi s srednjo prioriteto
Tabela 16 – Alarmi s srednjo prioriteto

Sporočilo

Opis

Ukrep

CO2 ERROR
(NAPAKA CO2)

Prišlo je do napake, ki
onemogoča delovanje funkcije
CO2.

Obrnite se na pooblaščeno osebje
podjetja Medtronic.

SpO2 ERROR
(NAPAKA SpO2)

Prišlo je do napake, ki
onemogoča delovanje funkcije
SpO2.

Obrnite se na pooblaščeno osebje
podjetja Medtronic.

SpO2 SENSOR ERROR
(NAPAKA SENZORJA
SpO2)

Senzor SpO2, priključen na
napravo, ne deluje.

Obrnite se na pooblaščeno osebje
podjetja Medtronic.

PULSE NOT FOUND
(PULZA NI MOGOČE
NAJTI)

Pulza ni mogoče zaznati.

Bolnik potrebuje takojšnje
medicinsko posredovanje. Ponovno
nastavite senzor na bolniku.
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Vrste alarmov

Sporočilo

Opis

Ukrep

FILTERLINE
DISCONNECTED
(FILTERLINE NI
PRIKLJUČENA)

Na napravo ni priključena nobena
FilterLine™.

Samo, kadar je omogočena
pripravljenost parametra.
V vrata CO2 na napravi priključite
FilterLine™.

SpO2 SENSOR
DISCONNECTED
(SENZOR SpO2
IZKLJUČEN)

Na napravo ni priključen noben
senzor SpO2.

Samo, kadar je omogočena
pripravljenost parametra.
Senzor SpO2 priključite v vrata SpO2
na napravi.

SpO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (SENZOR SpO2
NI NA BOLNIKU)

Senzorja ni na bolniku.

Ustrezno namestite senzor na
bolnika.

REPLACE SpO2 CABLE
(ZAMENJAJTE KABEL
SpO2)

Kabel SpO2 je pomanjkljiv.

Zamenjajte kabel SpO2.

FILTERLINE BLOCKAGE
(BLOKADA FILTERLINE)

FilterLine™ je prepognjena ali
zamašena.

Izključite in znova priključite
FilterLine™. Preverite adapter
dihalne poti in po potrebi zamenjajte
FilterLine™.

BATTERY LOW (NIZKO
STANJE BATERIJE)

Stanje napolnjenosti baterije je
nizko, monitor se bo kmalu
izklopil.

Monitor priključite na napajanje z
izmeničnim tokom.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED
(DALJINSKI SISTEM NI
PRIKLJUČEN)

Capnostream™20p ni več
povezan z daljinskim sistemom.
To sporočilo bo prikazano samo,
če ga gostiteljski računalnik
omogoča, in ima lahko drugačno
besedilo, če je tako programirano
v gostiteljskem računalniku.

Preverite povezavo z daljinskim
sistemom.

Opozorila
Tabela 17 – Opozorila

Sporočilo
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Opis

CLEARING FILTERLINE (ČIŠČENJE FILTERLINE)

FilterLine™ je prepognjena ali zamašena z
vodo. Prikaže se med časom čiščenja,
dokler ni odmašen FilterLine™ ali
ugotovljeno stanje blokade.

NO USB DEVICE FOUND (NAPRAVE USB NI
MOGOČE NAJTI)

Na vrata USB ni priključena nobena
veljavna pomnilniška naprava.

USB FLASH FULL (NAPRAVA USB JE POLNA)

Na pomnilniški napravi USB ni več prostora.

USB TIME OUT (ČASOVNA OMEJITEV USB)

Komunikacija USB je bila ustavljena zaradi
neodzivanja naprave USB.
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Sporočilo

Opis

SPO2 WEAK. REPOSITION SENSOR (ŠIBEK SPO2.
PONOVNO NAMESTITE SENZOR.)
SPO2 WEAK. TOO MUCH LIGHT.
(ŠIBEK SPO2. PREVEČ SVETLOBE.)
SPO2 WEAK. TRY EAR SENSOR.
(ŠIBEK SPO2. PREIZKUSITE UŠESNI SENZOR.)
SPO2 WEAK. TRY NASAL SENSOR.
(ŠIBEK SPO2. PREIZKUSITE NAZALNI SENZOR.)
SPO2 WEAK. TRY ADHESIVE SENSOR
(ŠIBEK SPO2. PREIZKUSITE LEPILNI SENZOR.)
SPO2 WEAK. TRY USING HEADBAND
(ŠIBEK SPO2. POSKUSITE Z UPORABO
NAGLAVNEGA TRAKU.)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO COLD.
(ŠIBEK SPO2. PREMRZEL SENZOR.)
SPO2 WEAK. CHECK BANDAGE.
(ŠIBEK SPO2. PREVERITE POVOJ.)
SPO2 WEAK. NAIL POLISH?
(ŠIBEK SPO2. LAK ZA NOHTE?)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO TIGHT?
(ŠIBEK SPO2. PREVEČ ZATISNJEN SENZOR?)
SPO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE.
(ŠIBEK SPO2 ZARADI MOTENJ.)
SPO2 WEAK. CLEAN SENSOR SITE.
(ŠIBEK SPO2. ČISTITE MESTO SENZORJA.)

Modul SpO2 zazna šibek utrip in poda
možne vzroke.

Tiha opozorila
Tabela 18 – Tiha opozorila

Sporočilo

Opis

CO2 WARM UP (OGREVANJE CO2)

Modul CO2 se pripravlja na delovanje.

CO2 READY (CO2 PRIPRAVLJEN)

Pred prvim merjenjem CO2, potem ko je FilterLine™ priključen
in preden je zaznan bolnikov dih, CO2 READY (CO2
PRIPRAVLJEN) zamenja sporočilo CO2 WARM-UP
(OGREVANJE CO2).

CALIBRATION REQUIRED
(POTREBNA JE KALIBRACIJA)

Rok za kalibracijo CO2 je potekel.

MAINTENANCE REQUIRED
(POTREBNO JE VZDRŽEVANJE)

Rok za vzdrževanje modula CO2 je potekel.

PERFORMING AUTOZERO
(IZVAJANJE AUTOZERO)

Monitor samodejno izvede ničelno kalibracijo.

USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS (POTEKA PRENOS
PODATKOV USB)

Poteka komunikacija podatkov USB.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS (POTEKA PRENOS
PODATKOV RS-232)*

Poteka komunikacija podatkov RS-232.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(PRENOS PODATKOV USB JE
PREKINJEN)

Komunikacija podatkov USB je bila prekinjena.

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED (PRENOS PODATKOV
RS-232 JE BIL PREKINJEN)

Komunikacija podatkov RS-232 je bila prekinjena.

USB DEVICE FAILED
(NAPAKA NAPRAVE USB)

Naprava USB, povezana z monitorjem, ima napako.
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Sporočilo

Opis

REPORT TRANSFER COMPLETE
(PRENOS POROČILA ZAKLJUČEN)

Komunikacija podatkov je zaključena.

CO2 MONITORING HAS BEEN OFF
FOR HH:MM (SPREMLJANJE CO2
JE BILO IZKLOPLJENO HH:MM)

Prikazuje, koliko ur in minut je bila črpalka izklopljena med
načinom izklopljene črpalke.

DEMO MODE – PRERECORDED
DATA (VZORČNI NAČIN –
VNAPREJ ZABELEŽENI PODATKI)

Prikazano med vzorčnim načinom, ko ni prikazano nobeno
drugo sporočilo.

SPO2 LOW ALARM LIMIT: XX
(NIZKA MEJA ALARMA ZA SPO2:
XX)

Prikazano, če je nizka meja alarma za SpO2 nastavljena pod
85 %.

REMOTE SYSTEM CONNECTED
(DALJINSKI SISTEM JE
PRIKLJUČEN)*

Capnostream™20p je povezan z daljinskim sistemom. To
sporočilo bo prikazano samo, če ga gostiteljski računalnik
omogoča, in ima lahko drugačno besedilo, če je tako
programirano v gostiteljskem računalniku.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED (DALJINSKI
SISTEM NI PRIKLJUČEN)*

Capnostream™20p ni več povezan z daljinskim sistemom. To
sporočilo bo prikazano samo, če ga gostiteljski računalnik
omogoča, in ima lahko drugačno besedilo, če je tako
programirano v gostiteljskem računalniku.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION (NEZDRUŽLJIVA
RAZLIČICA PROGRAMSKE
OPREME)

Prikazano med prenosom privzetih nastavitev ustanove.

NO FILE FOUND (DATOTEKE NI
BILO MOGOČE NAJTI)

Prikazano med prenosom privzetih nastavitev ustanove.

A/hr REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ZA A/h SO POTREBNI PODATKI 1
URE) (če so na voljo)

A/h se ne prikaže, saj so za izračun te vrednosti potrebni
podatki 1 ure, ena polna ura podatkov pa še ni na voljo

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ZA ODI SO POTREBNI PODATKI 1
URE) (če so na voljo)

ODI se ne prikaže, saj so za izračun te vrednosti potrebni
podatki 1 ure, ena polna ura podatkov pa še ni na voljo

CO2 STANDBY (PRIPRAVLJENOST
CO2)

Pripravljenost CO2 je aktivirana.

SPO2 STANDBY
(PRIPRAVLJENOST SPO2)

Pripravljenost SpO2 je aktivirana.

NO BATTERY INSTALLED
(BATERIJA NI NAMEŠČENA)

Baterija ni nameščena v napravo

* Ob uporabi z daljinskim sistemom bo morda to sporočilo prikazano z drugačnim imenom, če je tako
programiral gostiteljski računalnik. Gostiteljski računalnik lahko sproži tudi sporočilo, ki se prikaže ob
zaustavitvi komunikacij.

Parameter Standby Mode (Način pripravljenosti parametra)
Monitor lahko preklopite v poseben način pripravljenosti parametra za kapnografijo in za pulzno oksimetrijo.
Ko je v uporabi ta način, lahko uporabnik po potrebi aktivira pripravljenost parametra. Namen te možnosti je
omogočiti situacijo, v kateri naprava sproži alarm, če cevka za vzorčenje/senzor vzorčenja nista povezana z
napravo, vendar lahko uporabnik to možnost še vedno izklopi.
Možnosti so naslednje:
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Parameter Standby Mode (Način pripravljenosti parametra)

Privzeto: Standardno
spremljanje

DEJANJE 1
V privzetih nastavitvah
ustanove

Nadaljevanje standardnega
spremljanja: Med cevko za vzorčenje
C02 ali odklopom senzorja Sp02 se
prikaže samo zaslonsko sporočilo in
med odklopom senzorja Sp02 z bolnika
se sproži zvočni alarm s srednjo
prioriteto in prikaže se zaslonsko
sporočilo

DEJANJE 2
Aktiviranje z 2-sekundnim
pritiskom tipke za utišanje
alarma na sprednji strani
monitorja

Ne aktivirajte
pripravljenosti
parametra za
kapnografijo: Med
odklopom cevke za
vzorčenje C02 se
sproži zvočni
alarm in prikaže
se zaslonsko
sporočilo

Omogoči
pripravljenost
parametra

Aktivirajte
pripravljenost
parametra za
kapnografijo; Med
odklopom cevke za
vzorčenje C02,
prikaže se samo
zaslonsko
sporočilo

Ne aktivirajte
pripravljenosti
parametra za pulzno
oksimetrijo: Med
odklopom senzorja
Sp02 z naprave ali
bolnika, sproži se
zvočni alarm in
prikaže se zaslonsko
sporočilo

Aktivirajte
pripravljenost
parametra za
pulzno oksimetrijo;
Med odklopom
senzorja za Sp02 z
naprave ali bolnika,
prikaže se samo
zaslonsko
sporočilo

V standardnem načinu (z onemogočenim načinom pripravljenosti parametra) se, če odstranite FilterLine™ ali
senzor/podaljšek SpO2 iz naprave, prikaže sporočilo na zaslonu (FILTERLINE DISCONNECTED
(FILTERLINE NI PRIKLJUČEN) ali SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SpO2 NI
PRIKLJUČEN), kar ustreza), alarmi pa se ne bodo slišali. Odstranitev senzorja SpO2 z bolnika bo sprožila
zvočni alarm in sporočilo na zaslonu. Način pripravljenosti parametra je privzeto onemogočen.
Ko je način pripravljenosti parametra omogočen, za tem, ko je bil FilterLine™ priključen in nato izključen z
naprave, se zasliši alarm s srednjo prioriteto FILTERLINE DISCONNECTED (FILTERLINE NI
PRIKLJUČEN). Za tem, ko je bil senzor/podaljšek za pulzno oksimetrijo priključen in nato izključen z
naprave, se zasliši alarm s srednjo prioriteto SPO2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR SPO2 NI
PRIKLJUČEN). Namen tega alarma je preprečiti nepooblaščeno izključitev senzorja FilterLine™/SpO2 z
naprave, na primer s strani bolnika ali njegovih obiskovalcev.
Kadar je način pripravljenosti parametra omogočen, bo odstranitev senzorja SpO2 z bolnika sprožila zvočni
alarm in sporočilo na zaslonu, tako kot v standardnem načinu.
Način pripravljenosti parametra lahko omogočite tako, da odprete SYSTEM>SERVICE>
(SISTEM>SERVIS>) Vnesite servisno geslo>INST DEFAULTS>MONITOR>(>PRIVZETE NASTAVITVE
USTANOVE>MONITOR>) Vklopite PARAMETER STANDBY MODE (NAČIN PRIPRAVLJENOSTI
PARAMETRA) na ENABLED (OMOGOČENO). Vrnite se na domači zaslon s klikom na
BACK>BACK>HOME (NAZAJ>NAZAJ>DOMOV).
V nekaterih situacijah klinik morda želi uporabljati način pripravljenosti parametra, a ne želi zvokov alarmov za
izključitev FilterLine™ ali senzorja SpO2, ker je bila izključitev pooblaščena. Za takšne situacije monitor
omogoča postavitev enega ali obeh parametrov v pripravljenost, medtem ko potekajo omenjene aktivnosti.
Ko je način pripravljenosti parametra v privzetih nastavitvah ustanove omogočen, ga je mogoče aktivirati tako:
1. Odstranite FilterLine™ in/ali senzor SpO2 z naprave ali odstranite senzor SpO2 z bolnika.
Opomba:

Način pripravljenosti parametra kapnografije je mogoče aktivirati samo, kadar je alarm za
izključeno FilterLine™ trenutno sprožen ali če FilterLine™ še ni bila povezana na napravo,
odkar se je vklopila. Do načina pripravljenosti parametra pulznega oksimetra je mogoče
dostopati samo, kadar je alarm za izključen senzor SpO2 ali alarm za senzor SpO2 ni na
bolniku trenutno sprožen ali če senzor SpO2 še ni bil povezan z napravo ali še ni zaznal
pulza, odkar se je vklopila.
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Parameter Standby Mode (Način pripravljenosti parametra)
Opomba:

Načina pripravljenosti parametra kapnografije ni mogoče aktivirati, če monitor trenutno
spremlja bolnika s kapnografijo. Prav tako ni mogoče aktivirati načina pripravljenosti
parametra pulznega oksimetra, če monitor trenutno spremlja bolnika s pulzno oksimetrijo.

2. Če želite aktivirati način pripravljenosti parametra, pritisnite gumb za utišanje alarma v spodnjem delu
sprednje plošče (
) za 2 sekundi ali več. V območju oblike valov (če je območje oblike valov na voljo) in
v območju za sporočila se bo prikazalo novo sporočilo CO2 STANDBY (PRIPRAVLJENOST CO2) in/ali
SPO2 STANDBY (PRIPRAVLJENOST SPO2) (kar ustreza). (To je dodatek k alarmom FILTERLINE
DISCONNECTED (FILTERLINE NI PRIKLJUČEN), SPO2 SENSOR DISCONNECTED (SENZOR
SPO2 NI PRIKLJUČEN) ali SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR SpO2 NI NA BOLNIKU)
(kar ustreza), ki bodo še vedno prikazani v območju oblike valov in v območju za sporočila.)
Opomba:

S kratkim pritiskom na gumb za utišanje alarma se bodo zvočni alarmi še vedno začasno
izklopili (za 2 minuti), tako kot prej.

3. Ko je pripravljenost parametra aktivirana, se zgodi naslednje: v tem načinu alarma CO2 in/ali SpO2 ne
obstajata, zato se zvočni alarmi, utripajoča rumena lučka LED na sprednji plošči Capnostream™20p,
shranitev teh alarmov v kateri koli metodi shranjevanja, prenos teh alarmov v centralne postaje, znaki za klic
medicinske sestre itd. ne bodo izvedli.
4. Če želite istočasno dostopati do obeh načinov pripravljenosti parametra, vnesite vsakega posebej ali
pritisnite gumb za utišanje alarma (
), ko je FilterLine™ izključen in senzor SpO2 ni povezan z bolnikom
ali napravo, če želite vnesti oba hkrati.
Za izhod iz načina pripravljenosti parametra kapnografije ponovno pritrdite FilterLine™. Za izhod iz načina
pripravljenosti parametra pulzne oksimetrije ponovno pritrdite senzor SpO2 na bolnika in napravo (Če
uporabnik ne ve, da je monitor v načinu pripravljenosti parametra, bo ponovna pritrditev FilterLine™ na
monitor ali senzorja SpO2 na bolnika povzročila, da bo monitor prešel iz načina pripravljenosti parametra,
spremljanje pa se bo nadaljevalo.)
Tabela 19 – Stanje sporočila in alarma med različnimi situacijami pripravljenosti parametra

Funkcija

Stanje, ko je način
pripravljenosti
parametra
onemogočen

Stanje, ko je način
pripravljenosti
parametra omogočen,
vendar ne aktiviran

Stanje, ko je način
pripravljenosti parametra
omogočen in aktiviran

Sporočilo na zaslonu, da je
FilterLine™ izključena (z
naprave)/sporočilo na
zaslonu, da je senzor SpO2
izključen (iz naprave)

Da

Da

Da

Alarm, da je FilterLine™
izključena (z naprave)/alarm,
da je senzor SpO2 izključen
(iz naprave)

Ne

Da

Ne

Zvočni alarm s srednjo
prioriteto, da senzor SpO2 ni
na bolniku

Da

Da

Ne

Sporočilo na zaslonu, da
senzor SpO2 ni na bolniku

Da

Da

Da

Sporočilo o pripravljenosti
CO2 / sporočilo o
pripravljenosti SpO2

Ne

Ne

Da

Alarmi (bolnika) z visoko
prioriteto

Da

Da

Ne (za parameter v
pripravljenosti)
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Utišanje alarma

Stanje, ko je način
pripravljenosti
parametra
onemogočen

Funkcija

Stanje, ko je način
pripravljenosti
parametra omogočen,
vendar ne aktiviran

Stanje, ko je način
pripravljenosti parametra
omogočen in aktiviran

Utripajoče rdeče in rumene
diode na sprednji plošči
Capnostream™20p med
alarmi (bolnika) z visoko
prioriteto

Da

Da

Ne, za parametre v
pripravljenosti (alarmi [bolnika] z
visoko prioriteto, povezani s
parametri v pripravljenosti, v tem
primeru ne obstajajo)

Shranjevanje ali prenos
alarmov (bolnika) z visoko
prioriteto na daljinske postaje

Da

Da

Ne, za parametre v
pripravljenosti (alarmi [bolnika] z
visoko prioriteto, povezani s
parametri v pripravljenosti, v tem
primeru ne obstajajo)

Utišanje alarma
Če želite začasno utišati/onemogočiti alarm, pritisnite na gumb za utišanje alarma:

.

Ko pritisnete na gumb za utišanje alarma, so vsi zvočni alarmi za 2 minuti utišani. To vključuje tako alarme,
ki so se že oglašali, kot tudi alarme, ki se bodo morda zgodili v 2-minutnem časovnem obdobju. 2-minutno
utišanje alarma lahko prekličete tako, da še enkrat pritisnete na gumb za utišanje alarma.
Slikovni alarmi so še vedno prisotni. Medtem ko je obdobje utišanja alarma aktivno, je na zaslonu prikazan
zvonec, prekrižan s prekinjenima črtama (
). Če so zvočni alarmi stalno onemogočeni v privzetih nastavitvah
ustanove, je prikazan simbol zvonca, prekrižanega z neprekinjenima črtama ( ).
Če je bilo v privzetih nastavitvah ustanove nastavljeno stalno utišanje alarma (s klikom na
SYSTEM>SERVICE>Input Service password>INST DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME>AUDIO
OFF (SISTEM>SERVIS>Vnos servisnega gesla>PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE>GLASNOST
ZVOČNEGA ALARMA>ZVOK IZKLOPLJEN), glejte Spreminjanje privzetih nastavitev ustanove na
strani 127), ta gumb za utišanje alarma ( ) ne nastavi začasnega utišanja alarma. Ker je bilo v privzetih
nastavitvah ustanove nastavljeno stalno utišanje alarma, ta gumb ne vpliva na utišanje alarma; ob pritisku sproži
pisk za napačno tipko. Če je nastavljeno stalno utišanje alarma, bo občasno utripala ikona zvonca ( ).
OPOZORILO:

Zvočnih alarmov ne utišajte, dokler se ne prepričate, da se bolnika spremlja tudi na druge
načine.

Spreminjanje mej alarma
Meje alarma se razlikujejo za odrasle/otroke (za odrasle in vse bolnike otroke) ter dojenčke/novorojenčke.
Vsak sklop alarmov se nastavi posebej.
Meje alarma je mogoče spremeniti za alarme bolnika z visoko prioriteto (nujne alarme) in opozorilne alarme na
zaslonu mej alarma. Zaslon mej alarma je dosegljiv z zaslona za pregled alarmov. Na zaslonu mej alarma lahko
omogočite ali onemogočite opozorilne alarme (če so opozorilni alarmi onemogočeni, bodo vrednosti v stolpcu
opozorilnih alarmov označene s sivo barvo). Meje je mogoče ponastaviti tudi v privzetih nastavitvah ustanove
z uporabo gumba DEFAULT RESET (PONASTAVITEV PRIVZETIH NASTAVITEV) na zaslonu.
Opomba:

V okoljih z visoko nadmorsko višino so lahko vrednosti EtCO2 nižje kot tiste na višini morske
gladine, kar opisuje Daltonov zakon delnih pritiskov. Ob uporabi monitorja v okoljih z visoko
nadmorsko višino je priporočljivo, da ustrezno prilagodite nastavitve alarma EtCO 2.
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Slika 30 – Zaslon mej alarma

 SPREMENITE MEJE ALARMA:
1. Odprite zaslon mej alarma tako, da izberete gumb ALARM LIMITS (MEJE ALARMA) v menijski vrstici v
spodnjem delu zaslona za pregled alarmov.
2. Če želite spremenite nastavitev, se s kontrolnim gumbom pomaknite do posamezne nastavitve meje. Kliknite
na kontrolni gumb za izbiro nastavitve, nato zavrtite kontrolni gumb za izbiro nove vrednosti. Ponovno
kliknite na kontrolni gumb, da nastavite novo vrednost.
3. Če želite omogočiti opozorilne alarme, s kontrolnim gumbom kliknite na gumb CAUTION ENABLE
(OMOGOČI OPOZORILNE ALARME) na zaslonu. Vrednosti mej opozorilnega alarma se bodo zdaj
aktivirale in jih je mogoče na tem zaslonu spreminjati na enak način kot meje (nujnega) alarma bolnika z
visoko prioriteto. Gumb CAUTION ENABLE (OMOGOČI OPOZORILNE ALARME) bo prikazal
CAUTION DISABLE (ONEMOGOČI OPOZORILNE ALARME), kadar so opozorilni alarmi omogočeni,
klik na gumb CAUTION DISABLE (ONEMOGOČI OPOZORILNE ALARME) pa bo opozorilne alarme
onemogočil.
4. S kontrolnim gumbom izberite HOME (DOMOV) in zopet kliknite na kontrolni gumb, če se želite vrniti na
domači zaslon.
Spreminjanje visoke meje alarma proti nizki meji alarma bo nizko mejo alarma po potrebi premaknilo navzdol,
s čimer se razlika najmanj 5 enot med visokimi in nizkimi mejami alarma obdrži. Takšna vrsta prilagoditve
povzroči, da se nizka meja alarma spremeni tudi v barvi in tako postane očitno, da je aktivna. Podobno
spreminjanje nizke meje alarma proti visoki meji alarma visoko mejo alarma po potrebi premakne navzgor, s
čimer se razlika najmanj 5 enot med visokimi in nizkimi mejami alarma obdrži. Takšna vrsta prilagoditve
povzroči, da se visoka meja alarma spremeni tudi v barvi in tako postane očitno, da je aktivna.
Alarm se bo sprožil, če preseže vrednost visoke meje ali se zniža pod nizko mejo, ne če samo doseže vrednost.
Meje alarma se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve, ko se napajanje izklopi. Če želite, da so
spremembe trajne, za spreminjanje nastavitev ustanove za meje alarma uporabite servisni način (glejte Privzete
nastavitve ustanove na strani 127).
Opomba:
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Potencialna nevarnost obstaja, če se različne prednastavitve alarma uporabijo za enako ali
drugačno opremo v posameznem območju.
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Testiranje nastavitev alarma
Kadar je meja alarma SpO2 nastavljena pod 85 %, se v območju glave prikaže sporočilo
SpO2 LOW ALARM LIMIT (ALARM ZA NIZEK SpO2): xx, ki prikazuje raven meje alarma
SpO2 LOW (NIZEK SpO2).

Opomba:

Testiranje nastavitev alarma
Če želite testirati alarm NO BREATH (NI DIHA), na napravi odprite prikaz normalnega dihanja. Ko je
prikazano normalno dihanje, odstranite cevko za vzorčenje iz bolnikovih ust, da ustvarite situacijo brez dihanja.
Naprava bo prikazala alarm NO BREATH (NI DIHA).
Če želite testirati alarm pulzne oksimetrije SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR NI NA BOLNIKU), na
monitorju odprite prikaz vrednosti SpO2. Ko so vrednosti SpO2 prikazane, odstranite senzor s preiskovanca, da
nastopi stanje SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR NI NA BOLNIKU). Monitor bo prikazal alarm
SENSOR NOT ON PATIENT (SENZOR NI NA BOLNIKU).

Alarmi SpO2 in SatSeconds (Sekunde sat.)
Capnostream™20p uporablja tehnologijo Sat Seconds (Sekunde sat.) Nellcor™, ki pripomore k zmanjšanju
števila in pogostosti lažnih alarmov SpO2. Tehnologija deluje z mejami nujnih rdečih alarmov in ne z rumenimi
opozorilnimi alarmi.
Ob spremljanju zgornjih in spodnjih mej alarma saturacije s kisikom se sproži zvočni alarm, kadar je ena izmed
teh mej prekoračena že samo za eno odstotno točko. Pri običajnem upravljanju alarmov se, kadar stopnja
%SpO2 prekorači mejo alarma, oglasi alarm vsakokrat, ko je meja presežena.
Če tako pogosti alarmi niso zaželeni, jih lahko preprečite z uporabo tehnologije Sat Seconds (Sekunde sat.), ki
jo je razvil Nellcor™. Z uporabo omenjene tehnike zgornje in spodnje meje alarma nastavite na enak način kot
pri običajnem upravljanju alarmov. Nastavite lahko tudi mejo za Sat Seconds (Sekunde sat.), da se bo oglasil
alarm, ki ne upošteva samo prekoračenja meje alarma %SpO2, temveč tudi, koliko časa je bolnikov rezultat
%SpO2 nad ali pod mejo.
Metoda izračuna je naslednja:
Vrednost Sat Seconds (Sekunde sat.) se izračuna tako, da se število odstotnih točk, ko %SpO2 pade izven meje
alarma, pomnoži s številom sekund, ko stopnja %SpO2 ostane izven te meje. To je mogoče prikazati kot enačbo:
točke x sekunde = Sat Seconds (Sekunde sat.)
Kjer:
točke = odstotne točke %SpO2 izven meje
sekunde = število sekund, ko %SpO2 ostane na tisti točki izven meje.
Odzivni čas alarma, če je meja za Sat Seconds (Sekunde sat.) nastavljena na 50 in NIZKA meja alarma SpO2
nastavljena na 90, je opisan in predstavljen spodaj.
V tem primeru stopnja %SpO2 pade na 88 (2 točki) in tam ostane za 2 sekundi
(2 točki x 2 sekundi = 4 sekunde sat.).
%SpO2 nato pade na 86 za 3 sekunde in nato na 84 za 6 sekund.
Rezultati za Sat Seconds (Sekunde sat.) so:
%SpO2

Sekunde

Sekunde sat.

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Skupno Sat Seconds (Sekunde sat.) = 52
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Po približno 10,9 sekundah se oglasi alarm SpO2, ker je bila presežena vrednost 50 Sat Seconds (Sekunde sat.)
(bodite pozorni na spodnjo sliko).

Stopnje saturacije bodo morda za obdobje nekaj sekund nihale, namesto da bi ostale pri miru. Stopnje %SpO2
lahko pogosto nihajo nad ali pod mejo alarma in večkrat znova vstopijo v območje brez alarma.
Med takšnimi nihanji Capnostream™20p integrira število tako pozitivnih kot negativnih točk %SpO2, dokler ni
dosežena meja za Sat Seconds (Sekunde sat.) (nastavitev časa sekund sat.) ali pa dokler se stopnja %SpO2 ne
vrne v normalen razpon in tam ostane.
Prikaz alarma za Sat Seconds (Sekunde sat.)
Vrednost Sat Seconds (Sekunde sat.) je prikazana v prikaznem območju SpO2 na zaslonu monitorja. Ko je
vrednost Sat Seconds (Sekunde sat.) omogočena in je rezultat SpO2 pod minimumom, se sproži števec Sat
Seconds (Sekunde sat.). Če je dosežena meja za Sat Seconds (Sekunde sat.), se sproži zvočni alarm, prikazana
numerična stopnja %SpO2 pa utripa. Tako kot pri običajnem upravljanju alarmov je mogoče zvočni alarm utišati
s pritiskom na gumb za UTIŠANJE ALARMA (

).

Meje alarma – tovarniško privzete nastavitve
Tovarniško privzete nastavitve za meje alarma za odraslega in novorojenčka so podane v Tabela 32 –
Tovarniško privzete meje alarmov/indikatorjev na strani 130.
Opozorilni alarmi so privzeto onemogočeni.

82

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter

Uvod

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

Poglavje 10

Uporaba trendov
Uvod
Zasloni prikaza trenda
Zaslon prikaza grafičnega trenda
Zaslon prikaza tabelarnega trenda
Izbira parametrov trenda
Pomembne opombe glede poročil trenda
Posebni dogodki, prikazani v podatkih trenda
Uporaba zaslona grafičnega trenda za spremljanje bolnikov
Tiskanje podatkov trenda
Čiščenje spomina trenda
Konfiguracija trendov

Uvod
Capnostream™20p shranjuje podatke o bolniku, ki podajajo podrobne informacije o zgodovini bolnika v času
spremljanja.
Prikazi trenda omogočajo ogled anamneze bolnika kot del medicinske analize, kar je v pomoč pri ocenjevanju
bolnika.
Ustanova lahko določi takšno shranjevanje trendov: 12 ur podatkov v 5 sekundah, 24 ur podatkov v 10
sekundah ali 72 ur podatkov v 30 sekundah. Ko vrednosti trendov dosežejo največjo zmogljivost, se z novimi
podatki prepišejo podatki, zabeleženi na začetku shranjevanja podatkov trenda.
Med podatke trenda se shranijo naslednji parametri:

•
•
•

čas, datum, EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI (kjer ustreza),

•
•
•

označevalci dogodkov, ki jih vnese uporabnik, skupaj z oznako dogodka,

nujni rdeči alarmi z visoko prioriteto in opozorilni rumeni alarmi,
dogodki, ki jih je povzročila oprema, na primer sporočilo CLEARING FILTERLINE
(ČIŠČENJE FILTERLINE) ali druga sporočila, povezana z monitorjem,
označevalec CASE START (ZAČETEK PRIMERA) za določitev začetka primera,
število pojavov alarma (za vse nujne rdeče alarme z visoko prioriteto in opozorilne rumene
alarme).

Pomnite, da se A/h in ODI (tudi če sta na voljo) ne prikažeta na zaslonih in natisih trenda. A/h in ODI sta
zabeležena ter ju je mogoče videti na zaslonu in natisih poročila o apneji in desaturaciji O2. Za več podrobnosti
glejte Poročilo o apneji in desaturaciji O2 na strani 92.
Opomba:

Močno priporočamo prenos podatkov o trendu v napravo USB pred zaustavitvijo ali pred
zaključkom primera bolnika za zagotovitev varnostne kopije podatkov o trendu.

Če želite spremeniti resolucijo, kako pogosto se shranijo podatki, lahko to storite samo na zaslonu privzetih
nastavitev ustanove (glejte Privzete nastavitve ustanove na strani 127).
Opomba:

Spreminjanje nastavitve resolucije bo počistilo podatke trenda, pred tem shranjene v
spominu.

Podatke trenda si je mogoče ogledati na monitorju, jih natisniti in prenesti prek povezave RS-232 ali
pomnilniške naprave USB za prenos na računalnik za nadaljnjo analizo. Če se želite na te podatke sklicevati
pozneje, priporočamo prenos podatkov o trendu pred zaustavitvijo monitorja, da zagotovite varnostno kopijo.
Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter
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Če bo bolnik spremljan daljše obdobje, kot ga je mogoče shraniti v spomin monitorja, je priporočljiv reden
prenos podatkov o bolniku z uporabo vmesnika USB, kot je opisano v Poglavje 12 Prenos podatkov o bolniku
na strani 102.

Zasloni prikaza trenda
Podatki trenda so prikazani v dveh različnih formatih: grafičnem in tabelarnem. Zaslon grafičnega trenda
omogoča ogled podatkov o bolniku v daljšem časovnem obdobju (2, 4 ali 12 ur naenkrat) in pomikanje po
podatkih za iskanje vzorcev, določenih dogodkov ali alarmov.
Ko najdete iskani podatek, lahko približate določen dogodek ali preučite sporočila in podatke z uporabo zaslona
tabelarnega trenda. Tabelarni trend prikazuje podatke v obliki enostavne tabele.
Če želite spremeniti vrstni red prikazanih parametrov na zaslonih trenda, glejte Spreminjanje vrstnega reda
parametrov na prikazu trenda na strani 132.

Zaslon prikaza grafičnega trenda
 OGLEJTE SI ZASLON PRIKAZA GRAFIČNEGA TRENDA:
1. Na domačem zaslonu s kontrolnim gumbom izmed mehkih gumbov v menijski vrstici v spodnjem delu
zaslona izberite TREND. Prikazan je zaslon grafičnega trenda, ki ga prikazuje Slika 31 – Prikaz grafičnega
trenda spodaj.

Rumena črta
kurzorja

Čas in datum
mesta kurzorja

Stopnja
povečave

Časovno
realni podatki
o bolniku

Podatki o
bolniku na
mestu kurzorja

Indikator
dogodka

Slika 31 – Prikaz grafičnega trenda
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2. Pomnite, da zasloni trenda prikazujejo tako podatke o trendu (opisane spodaj) kot tudi časovno realne
številke o bolniku, ki so prikazane na desni strani zaslona. Prikazani podatki trenda so zgodovinski podatki
iz spomina trenda. Ko se zaslon prvič odpre, prikazuje črto kurzorja na sredini grafičnega prikaza, ki je
sredinska točka prikazanih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na bolnika na časovni točki, ki jo kaže kurzor,
so prikazani na levi. Podrobnosti glede prikaza grafičnega trenda so prikazane v naslednjem razdelku.
Graphical Trend Display (Grafični prikaz trenda)
Na sredini zaslona so prikazi grafičnega trenda. Zgornja dva grafa prikazujeta podatke kapnografije
zgodovinskega trenda: etCO2 v beli barvi in vrednosti hitrosti dihanja v modri barvi. Podobno sredinska dva
grafa prikazujeta podatke pulzne oksimetrije zgodovinskega trenda bolnika: podatke SpO2 v rožnati barvi in
vrednosti hitrosti utripa v zeleni barvi. Spodnji graf prikazuje vrednosti IPI v oranžnem grafu.
Na levi strani zaslona so zgodovinski podatki o bolniku ob datumu in času, kjer se nahaja kurzor. Prikazana sta
točno zabeležena datum in čas mesta kurzorja.

•
•

Stopnja povečave: Nastaviti jo je mogoče na 2, 4 ali 12 ur z uporabo tipke ZOOM (POVEČAVA).

•

Indikator alarma: Široke navpične rdeče črte (za nujne rdeče alarme) in rumene črte (za
opozorilne rumene alarme), ki se lahko prikažejo na štirih grafih in prikazujejo, kdaj se je
zgodil alarm. Pri alarmih EtCO2, SpO2, RR in PR rdeča črta poteka skozi graf oblike valov
ustreznega parametra. V primeru alarmov NO BREATH (NI DIHA) rdeča črta poteka skozi oba
grafa, tako etCO2 kot RR. Dejanske podrobnosti o alarmu si lahko ogledate na zaslonu prikaza
tabelarnega trenda, kot je opisano na Zaslon prikaza tabelarnega trenda na strani 87.

•

Indikator dogodka: Majhna navpična rožnata črta, ki poteka ob spodnjem delu grafa in
prikazuje, kdaj je bil dogodek registriran. Dejanski dogodek si lahko ogledate na zaslonu
prikaza tabelarnega trenda, kot je opisano na Zaslon prikaza tabelarnega trenda na strani 87.

Rumena črta kurzorja: Rumena navpična črta se razteza čez vse štiri grafe in jo je mogoče
premakniti s kontrolnim gumbom, kadar je izbrana možnost SCROLL (POMIK). Črta kurzorja
prikazuje trenutno mesto v podatkih trenda s točnima datumom in časom, ki sta podana v naslovu
CURSOR LOCATION (MESTO KURZORJA) blizu zgornjega levega dela zaslona, kot
prikazuje Slika 31 – Prikaz grafičnega trenda na strani 84.

V menijski vrstici je mogoče izbrati naslednje kontrolnike za ogled grafičnega trenda.

•

TABULAR (TABELARNI) – preklopi zaslon z grafičnega na tabelarni (v prikazu tabelarnega
trenda kontrolnik preklopi prikaz na grafični). Glejte Zaslon prikaza tabelarnega trenda na
strani 87 za obrazložitev prikaza tabelarnega trenda.

•

SCROLL (POMIK) – omogoča pomikanje skozi podatke o bolniku. CURSOR LOCATION
(MESTO KURZORJA) prikazuje datum in čas mesta kurzorja.

•
•
•

ZOOM (POVEČAVA) – omogoča zvišanje ali znižanje časovnega segmenta, ki si ga ogledujete.
PRINT TREND (NATISNI TREND) – omogoča natis prikaza trenda, ki je trenutno viden na zaslonu.
ALARM LIMITS (MEJE ALARMA) – prikazuje zaslon mej alarma, kar omogoča ogled in po
potrebi spreminjanje nastavitev.

Uporaba POMIKA in POVEČAVE
Zaslone trenda lahko pri preučevanju podatkov o bolniku uporabljate na več načinov. Sledi kratek pregled
splošne metode iskanja in prikaza določenih dogodkov na zaslonu grafičnega trenda.
 OGLEJTE SI PODATKE TRENDA V NAČINU POMIKA:
1. V načinu grafičnega trenda s kontrolnim gumbom izberite SCROLL (POMIK) v menijski vrstici. Okvir
okrog besede SCROLL (POMIK) v menijski vrstici in naslov za čas/datum se obarvata rumeno, kar kaže,
da ste v načinu pomikanja.

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter
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Slika 32 – Način pomika v grafičnem trendu

2. Ko se pomaknete do konca zaslona in nadaljujete s pomikanjem, se zaslon spremeni tako, da doda 1/2
naslednjega ali prejšnjega časovnega obdobja (če na primer gledate 2-urni prikaz, od 16h do 18h, in se
pomaknete nazaj do 16h, se bo rumena črta vrnila na sredino zaslona in bo na zaslonu prikazano obdobje od
15h do 17h). Ko se pomaknete do konca desno in se zasliši pisk, to pomeni, da ste dosegli trenutni čas. Ko se
pomaknete do konca levo in se zasliši pisk, to pomeni, da ste na začetku zabeleženih podatkov.
3. Za ogled daljšega ali krajšega časovnega obdobja na zaslonu izberite ZOOM (POVEČAVA) v menijski
vrstici in zavrtite kontrolni gumb, da spremenite resolucijo na 2, 4 ali 12 ur. Okvir v menijski vrstici okrog
ZOOM (POVEČAVA) se obarva rumeno, kar nakazuje, da spreminjate stopnjo povečave. Ponovno kliknite
na kontrolni gumb, da zaprete funkcijo povečave. Nato se lahko vrnete v način pomika in nadaljujete s
pregledovanjem zabeleženih podatkov o bolniku.
Za ogled največje količine podatkov o bolniku spremenite resolucijo na 12 ur. To storite tako, da s
kontrolnim gumbom izberete in kliknete na ZOOM (POVEČAVA) v menijski vrstici. Okvir okrog ZOOM
(POVEČAVA) se bo spremenil iz modre barve v rumeno, prav tako pa se bo rumeno obarvalo območje
naslova, ki prikazuje resolucijo zaslona. Zavrtite kontrolni gumb in izberite 12 HR DISPLAY (PRIKAZ
12 UR), nato kliknite na kontrolni gumb.
Zdaj s kontrolnim gumbom izberite in kliknite na SCROLL (POMIK) v menijski vrstici. Okvir okrog
SCROLL (POMIK) se bo spremenil iz modre v rumeno barvo, prav tako pa se bo rumeno obarval naslov
časa in datuma pod CURSOR LOCATION (MESTO KURZORJA). Za pomik kurzorja levo ali desno
zavrtite kontrolni gumb. Ko zavrtite kontrolni gumb, se spremeni čas, spremenijo pa se tudi podatki o
bolniku na levi strani zaslona, da prikazujejo rezultate na določeni časovni točki.
Če želite poiskati pojav dogodka ali alarma, pomaknite grafični prikaz in poiščite označevalce dogodka in
alarma, kot je prikazano zgoraj na Slika 31 – Prikaz grafičnega trenda na strani 84. Rumeno črto kurzorja
postavite na označevalec rdečega alarma, nato s klikom na kontrolni gumb zaprite način pomika. Kadar se
približate na drugačen časovni prikaz, se bo kurzor prikazal na sredini grafičnega zaslona ob ustreznem času,
ki ste ga označili na prejšnjem zaslonu.
Z gumbom ZOOM (POVEČAVA) izberite možnost povečave (če želite na primer nižjo stopnjo povečave –
4, 2 ali 1 uro), nato se spet pomaknite, dokler ne najdete želenega območja.
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Za izhod iz načina za spreminjanje povečave kliknite kontrolni gumb.
4. Za izhod iz načina pomika kliknite na kontrolni gumb.
Za ogled več podatkov o prikazanem bolniku s kontrolnim gumbom izberite prikaz trenda TABULAR
(TABELARNI) v menijski vrstici in si oglejte spodnja navodila v razdelku Zaslon prikaza tabelarnega trenda na
strani 87.

Zaslon prikaza tabelarnega trenda
 OGLEJTE SI ZASLON PRIKAZA TABELARNEGA TRENDA:
1. V načinu grafičnega trenda s kontrolnim gumbom izberite TABULAR (TABELARNI) v menijski vrstici.
Prikazal se bo zaslon prikaza tabelarnega trenda. Če želite odpreti način tabelarnega trenda z domačega
zaslona, kliknite TREND v menijski vrstici, nato pa TABULAR (TABELARNI) v menijski vrstici.

Slika 33 – Prikaz tabelarnega trenda

2. Pomnite, da so časovno realni podatki o bolniku prikazani na desni strani zaslona, medtem ko leva stran
zaslona prikazuje tabelarni trend s podrobnimi zgodovinskimi podatki o bolniku.
3. Kliknite ZOOM (POVEČAVA) v menijski vrstici, da spremenite resolucijo s trenutnega zaslona na 60, 15,
3 ali 1,5 minute ali nastavitev MINIMUM. Nastavitev MINIMUM je določena kot resolucija beleženja
trenda in je lahko 5, 10 ali 30 sekund (za navodila za spreminjanje ločljivosti beleženja glejte Privzete
nastavitve ustanove na strani 127).
Kontrolniki za ogled tabelarnih podatkov so:

•

GRAPHICAL (GRAFIČNI) – preklopi s tabelarnega na grafični prikaz (v prikazu grafičnega
trenda se spremeni v tabelarni).

•
•

SCROLL (POMIK) – omogoča pomikanje skozi tabelo podatkov o bolniku.

•

PRINT TREND (NATISNI TREND) – omogoča natis prikaza trenda, ki je trenutno viden na zaslonu.

ZOOM (POVEČAVA) – Omogoča, da podaljšate ali skrajšate, koliko časa je povprečno
prikazanega v posamezni točki podatkov, prikazani v tabeli. Pri najnižji nastavitvi povečava
omogoča preučevanje podrobnih alarmov in dogodkov.
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•

ALARM LIMITS (MEJE ALARMA) – prikazuje zaslon mej alarma, kar omogoča ogled in po
potrebi spreminjanje nastavitev.

Spodnja Tabela prikazuje vzorec tabelarnega prikaza pri resoluciji 1,5 minute.
Tabela 20 – Primer tabelarnega prikaza
TIME
(ČAS)

EtCO2
mmHg

RR
dih./min

SpO2
%

PR
utr./min

IPI

EVENTS
(DOGODKI)

17

98

71

9

2*

16

98

71

7

5*

16

98

70

7

17

98

71

7

16

98

71

8

00:23 23. maj 2010
10

41

00:24 23. maj 2010
40

48

00:26 23. maj 2010
10

49

1

21*

00:27 23. maj 2010
40

35

22*

00:29 23. maj 2010
10

29

1

22*

00:30 23. maj 2010

Dogodke označuje trikotnik (podoben gumbu dogodka na sprednji plošči monitorja), alarme pa zvezdica.
Številke ob njih prikazujejo, koliko alarmov ali dogodkov se je zgodilo v določenem časovnem obdobju.
4. Za ogled določenih dogodkov in alarmov spremenite nastavitev ZOOM (POVEČAVA) na vrednost
MINIMUM, ki stopnjo povečave spremeni na najnižji časovni interval. Zdaj se bodo določeni dogodki ter
nujni rdeči alarmi z visoko prioriteto in opozorilni rumeni alarmi prikazali v tabeli, po kateri se lahko
navzgor in navzdol pomikate z možnostjo pomika. Spodnja Tabela prikazuje vzorec tabelarnega prikaza pri
resoluciji MINIMUM (v tem primeru je minimalna resolucija nastavljena na 5 sekund).
Tabela 21 – Primer podrobnega tabelarnega prikaza
ČAS
s

EtCO2
mmHg

RR
dih./min

SpO2
%

PR
utr./min

IPI

EVENTS
(DOGODKI)

99

74

8

PROPOFOL

03:23 23. maj 2010
05

29

22

10

29

20

99

73

8

15

29

20

100

71

8

20

27

16

92

66

4

25

26

14

88

64

4

30

26

14

88

65

4

35

26

14

88

65

4

40

26

14

88

65

4

45

26

14

88

65

4

50

26

14

88

65

4

V zgornjem primeru je bolnik dobival kisik v času od 3:23:05 do 3:23:10, temu pa je sledilo povečanje
hitrosti dihanja na stopnjo, ki je sprožila alarm za visoko vrednost. To kaže navzgor usmerjena rdeča
puščica. Pri alarmu za nizko hitrost dihanja bi bila rdeča puščica usmerjena navzdol.
Če je način označevanja dogodka nastavljen na QUICK (HITRO), pri najnižji stopnji povečave napisane
informacije niso na voljo, se pa vseeno prikaže trikotnik, ki kaže na to, da je bil dogodek označen.
5. Monitor lahko shrani do 72 ur podatkov o bolniku. Če je podatkov več, kot jih lahko vidite na zaslonu, s
pomikanjem prikažite starejše (pomik navzgor) ali novejše (pomik navzdol) podatke.
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Izbira parametrov trenda
Naprava prikazuje naslednje parametre trenda: EtCO2, RR, SpO2, PR in IPI. Želeni vrstni red parametrov lahko
nastavi uporabnik z uporabo Trend: Display Configuration screen (Trend: Zaslon prikaza konfiguracije) (za
podrobnosti glejte Spreminjanje vrstnega reda parametrov na prikazu trenda na strani 132). Če teh parametrov
ne želite prikazati v poročilih trenda, za nekatera mesta v Trend: Display Configuration screen (Trend: Zaslon
prikaza konfiguracije) izberite možnost BLANK (PRAZNO) Zaslon prikaza konfiguracije.

Pomembne opombe glede poročil trenda
Bodite pozorni na naslednje zadeve glede poročil trenda, vključno s poročili tabelarnega trenda na zaslonu,
natisi poročil trenda in prenesenimi poročili trenda:

•

Posamezna številka, prikazana v spominu trenda, je povprečje rezultatov za vsako sekundo v
obdobju vzorčenja. Za 30-sekundno obdobje vzorčenja je na primer prikazan rezultat vseh
30 sekund povprečje podatkovnih točk za vsako izmed 30 sekund v obdobju vzorčenja.

•

Če se je v obdobju vzorčenja kadar koli zgodil alarm (npr. na neki točki v 30 sekundah
30-sekundnega časovnega obdobja, ko se podatki beležijo vsakih 30 sekund), bo ta zaznan, tudi
če povprečna zabeležena številka ne nakazuje razloga za alarm.

•

»EtCO2 not available (EtCO2 ni na voljo)« se generira ob vsaki izvedbi samovzdrževanja
naprave in traja približno 10 sekund. To se zgodi po 1 uri uporabe in nato približno po vsakih
12 urah ali po spremembi tlaka ali temperature v okolju. Ko se to zgodi, se vrednosti EtCO2 in
druge fiziološke vrednosti obdržijo na svojih vrednostih pred samovzdrževanjem.
Ta postopek modulu omogoča prilagoditev na spremembe temperature in tlaka v okolju.

Posebni dogodki, prikazani v podatkih trenda
 POIŠČITE DOLOČEN DOGODEK V PODATKIH TRENDA:
1. Z uporabo kurzorja na zaslonu grafičnega trenda se pomaknite na želeno območje.
2. Uporabite ZOOM (POVEČAVA), da se čim bolj približate določenemu območju.
3. Preklopite na zaslon prikaza tabelarnega trenda.
4. Uporabite SCROLL (POMIK), da se pomaknete na želeno območje.
5. Uporabite minimalno resolucijo, da si ogledate podrobne informacije o alarmu in dogodku.

Uporaba zaslona grafičnega trenda za spremljanje bolnikov
Zaslon grafičnega trenda je mogoče uporabiti kot glavni zaslon za spremljanje namesto domačega zaslona.
Namesto prikaza časovno realnih oblik valov grafični trend omogoča enostavno spremljanje sprememb v stanju
bolnika. Časovno realni numerični podatki so prikazani na desni strani zaslona tako na zaslonu trenda kot na
domačem zaslonu.
Kadar uporabljate zaslon grafičnega trenda kot glavni zaslon za spremljanje, morate zagotoviti, da so grafi
posodobljeni z najnovejšimi podatki. To se bo zgodilo samodejno, razen če je bila od vstopa na zaslon
grafičnega trenda uporabljena funkcija pomika. V načinu samodejne posodobitve bo zaslon samodejno
posodobil nove podatke na desni strani rumene črte kurzorja. Kadar je območje desno od kurzorja polno, se
bodo grafi premaknili, kar bo omogočilo prikaz več podatkovnih točk.
Če uporabljate funkcijo pomika in se želite nato za spremljanje bolnika vrniti na uporabo grafičnega trenda,
preprosto pojdite na domači zaslon in ponovno izberite TREND.

Tiskanje podatkov trenda
Če je nameščen dodaten tiskalnik, lahko pridobite natis podatkov trenda, ki so prikazani na zaslonu, tako da
izberete PRINT TREND (NATISNI TREND) v menijski vrstici.

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter

89

Čiščenje spomina trenda

Čiščenje spomina trenda
Priporočljivo je, da spomin trenda izbrišete, kadar je monitor priključen na novega bolnika, da se tako izognete
zamenjavi starejših podatkov s trenutnimi podatki bolnika. Če delate s primeri in je trenutni primer zaključen,
se spomin trenda samodejno počisti.
Opomba:

Močno priporočamo prenos podatkov o trendu v napravo USB pred zaustavitvijo ali pred
zaključkom primera bolnika za zagotovitev varnostne kopije podatkov o trendu.

 IZBRIŠITE SPOMIN TRENDA:
1. Če želite podatke trenda izbrisati iz spomina monitorja, s kontrolnim gumbom pojdite na domači zaslon in
v meniju izberite SYSTEM (SISTEM).
2. Na sistemskem zaslonu izberite CLEAR TREND (POČISTI TREND). Beseda CONFIRM? (POTRDI?)
se pojavi tik nad menijsko vrstico.
3. Če ste prepričani, da želite izbrisati spomin trenda, kliknite na kontrolni gumb. Če ne želite izbrisati spomina
trenda, zavrtite gumb levo ali desno za preklic.
4. Kadar je naprava vklopljena, se prikaže sporočilo, ki poziva, da morate izbrisati spomin trenda, če želite
začeti z novim bolnikom brez podatkov prejšnjih bolnikov v spominu trenda. Zaslon se prikaže v Slika 34 –
Sporočilo spomina trenda, spodaj. Kliknite YES (DA), če želite izbrisati spomin trenda. Če nameravate
nadaljevati z merjenjem istega bolnika kot pred tem, je morda dobro, da spomin trenda obdržite. V tem
primeru kliknite NO (NE). Če podatke o bolniku beležite kot del primera, se bo spomin trenda izbrisal
vedno, ko zaprete primer.

Slika 34 – Sporočilo spomina trenda
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Konfiguracija trendov
Če želite spremeniti parametre za prikaze trenda, pojdite na domači zaslon in izberite SYSTEM (SISTEM) za
ogled zaslona z nastavitvami sistema. Spodnja Tabela prikazuje možnosti, kot se prikažejo na zaslonu z
nastavitvami sistema.
Tabela 22 – Parametri monitorja
DATE (DATUM)

MAY 25, 2011 (25. MAJ 2011)

TIME (ČAS)

11:27:32

LANGUAGE (JEZIK)

ENGLISH (ANGLEŠČINA)

EVENT MARKING MODE (NAČIN OZNAČEVANJA
DOGODKOV)

DETAILED (PODROBNO)

TREND GRAPHICAL DISPLAY (GRAFIČNI
PRIKAZ TRENDA) [ure]

4 ur

TREND INCREMENT DISPLAY (PRIKAZ
PORASTA TRENDA) [minute]

1,5 min

NURSE CALL (KLIC MEDICINSKE SESTRE)

DISABLED (ONEMOGOČEN)

HOME SCREEN (DOMAČI ZASLON)

STANDARD (STANDARDNO)

HOME IPI DISPLAY (DOMAČI ZASLON IPI) (ure)

1 ur

IPI ALARM (ALARM ZA IPI)

DISABLED (ONEMOGOČEN)

Parametri podatkov trenda so način označevanja dogodkov, grafični prikaz trenda in prikaz porasta trenda.
Nastavitve prikaza trenda se nanašajo na prvoten prikaz zaslona, ko vstopite v način trenda. Ko ste na zaslonu
trenda, lahko te poglede enostavno spremenite z uporabo funkcije povečave. Te nastavitve bodo veljale, dokler
monitorja ne izklopite.
Če želite spremeniti resolucijo, kako pogosto se shranijo podatki, lahko to storite samo na zaslonu privzetih
nastavitev ustanove (glejte Privzete nastavitve ustanove na strani 127).
Event Marking Mode (Način označevanja dogodkov)

•

Označevanje podrobnih dogodkov: Ob pritisku na gumb dogodka lahko vnesete poseben opis
dogodka iz tabele 30 vrednosti, ki jih lahko določi uporabnik (glejte razdelek Vnos dogodkov
bolnika na strani 45).

•

Označevanje hitrih dogodkov: Ob pritisku na gumb Event (Dogodek) je označeno, da se je
dogodek zgodil, podrobnosti pa se ne zabeležijo.

Če je monitor nastavljen na način označevanja podrobnih dogodkov, a nimate časa za vnos podrobnega
dogodka, lahko vnesete označevalec hitrega dogodka tako, da dvakrat pritisnete na gumb dogodka.
Grafični prikaz trenda
Možnosti grafičnega prikaza trenda so 2, 4 in 12 ur. Privzeta tovarniška nastavitev je 4 ure.
Prikaz porasta trenda
Možnosti prikaza porasta trenda za tabelarni prikaz trenda so MINIMUM, 1,5, 3, 15 ali 60 minut. Privzeta
tovarniška nastavitev je 1,5 minut. Nastavitev MINIMUM je določena kot resolucija beleženja trenda in je lahko
5, 10 ali 30 sekund (za navodila za spreminjanje ločljivosti beleženja glejte Spreminjanje privzetih nastavitev
ustanove na strani 127).
Če želite spremeniti ločljivost, kako pogosto se shranijo podatki, lahko to storite samo na zaslonu privzetih
nastavitev ustanove (glejte Privzete nastavitve ustanove na strani 127).
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Do not touch this field - it is invisible and does not appear in the
final document

Poglavje 11

Poročila
Poročilo o apneji in desaturaciji O2
Možnosti natisnjenega poročila
Natisnjena poročila
Vzorčna poročila

Ko uporabnik klikne na gumb REPORTS (POROČILA) na domačem zaslonu, se na zaslonu prikaže poročilo
o apneji in desat. (desaturaciji) O2. Za več informacij glejte Poročilo o apneji in desaturaciji O2 spodaj. Če želite
natisniti druga poročila o bolniku, kliknite na gumb PRINT REPORT (NATISNI POROČILO) na zaslonu
poročila o apneji in desat. O2. Za več informacij glejte Natisnjena poročila na strani 96.
Če prikaz A/h in ODI ni na voljo ali je onemogočen (v privzetih nastavitvah ustanove ali na zaslonu s
sistemskimi nastavitvami) ali če je vrsta bolnika nastavljena na dojenček/novorojenček ali na enega izmed vrst
bolnika otroka, gumb REPORTS (POROČILA) ne bo prikazan. S klikom na gumb PRINT (NATISNI) na
domačem zaslonu se bo odprl zaslon za tiskanje. Za več informacij glejte Natisnjena poročila na strani 96.

Poročilo o apneji in desaturaciji O2
Natisnjena poročila in poročila o apneji in desat. na zaslonu prikazujejo razumljivo sliko števila dogodkov
apneje in desaturacije O2 v določenem časovnem obdobju 2, 4, 8 ali 12 ur. Prikazujejo povprečno oceno A/h in
ODI za celotno obdobje ter podajajo število dogodkov med vsakim delom določenega časovnega obdobja, pri
čemer so dogodki apneje podani s številom sekund, kolikor je trajal posamezen dogodek. V vsaki vrstici je
prikazana tudi vsota dogodkov določenega časovnega obdobja (2, 4, 8 ali 12 ur, kakor izbere uporabnik). Ta
poročila podajajo tako podrobnosti o stanju A/h in ODI bolnika kot tudi splošno sliko, ki je negovalcu lahko v
pomoč pri spremljanju trendov bolnika na teh področjih.
To poročilo je na voljo samo za odrasle bolnike, saj sta A/h in ODI na voljo samo za odrasle bolnike.
V situacijah, v katerih manjka del informacij za določeno obdobje (npr. SpO2 v določenem polurnem obdobju
12 ur, prikazanih na zaslonu, ni bil izmerjen, zato ODI za omenjene pol ure ni bil izmerjen), bo zadevni časovni
del označen s sivo, kar kaže na to, da določeni podatki manjkajo. Če prva ura spremljanja še ni zaključena, bo
zadevni časovni del na tem zaslonu označen s sivo (ker sta A/h in ODI indikatorja obdobja ene ure, ju ni
mogoče izračunati in zato nista prikazana, kadar je na voljo manj kot ena ura podatkov).
Opomba:

To poročilo se posodablja na vsakih 60 sekund. Ker se številki A/h in ODI na domačem
zaslonu posodabljata enkrat na sekundo, lahko od časa do časa pride do začasne manjše
razlike v številkah na obeh zaslonih.

Opomba:

Uporaba tega zaslona je priporočljiva, kadar želi negovalec vedeti več o dogodkih apneje in
desaturacije O2 bolnika ali ko indikator na domačem zaslonu kaže, da si je treba ogledati
poročilo. Ko je na zaslonu monitorja prikazano poročilo, zaslon ni posodobljen, zato je bolje,
da ne gledate nenehno tega poročila na monitorju, temveč med spremljanjem bolnika
nenehno gledate domači zaslon. Številke EtCO2, FiCO2, RR, SpO2 in PR se vse nenehno
posodabljajo na vseh zaslonih, vključno z zaslonom poročila o A/h in desat. O 2.

Do zaslona poročila o apneji in desat. O2 dostopate z gumbom REPORTS (POROČILA) v meniju na
domačem zaslonu. Poročilo za tiskanje, prikazano na zaslonu za tiskanje poročil, lahko natisnete z zaslona
poročila o apneji in desat. O2 z vgrajenim tiskalnikom Capnostream™20p (z uporabo gumba START
PRINTER (ZAGON TISKALNIKA)) ali shranite na pomnilniško napravo USB (z uporabo gumba START
USB (ZAGON USB)).
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Mehki gumbi na zaslonu poročila o apneji in desat. O2 so naslednji:
 TREND – Za grafični prikaz trenda.
 PRINT (TISKANJE) – Uporabnika pripelje na standardni zaslon za tiskanje.
 ZOOM (POVEČAVA) – Spremeni časovno obdobje, prikazano na zaslonu, na drugo možnost.
Možnosti so 2, 4 in 12 ur.
 SCROLL (POMIK) – Premakne kurzor prek zaslona, da se prikažejo različni časovni intervali.
 PRINT REPORT (NATISNI POROČILO) – Uporabnika pripelje na poročilo o apneji in desat. O2:
Zaslon za tiskanje poročil.
Podatki v poročilu o apneji in desat. O2, shranjeni na pomnilniško napravo USB, so naslednji:
Ime poročila
Poročilo o apneji in
desat. O2

Opis

Vključena polja

Datoteka, ločena s tabulatorji, s
končnico .txt. Sporoča podatke
A/h in ODI ter vse podatke trenda
za prejšnjih 2, 4, 8 ali 12 ur
(odvisno od izbrane stopnje
POVEČAVE).

DATE (DATUM), TIME (ČAS), CASE ID (IDENTIFIKACIJA
PRIMERA), Patient type (vrsta bolnika), ZOOM selected
(izbrana POVEČAVA)
Število apnej in število desat. za posamezno časovno
obdobje na poročilu, končni rezultat števila apnej in števila
desat za celotno obdobje, povprečni oceni A/h in ODI
Odčitki bolnika: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Pojavi nujnih alarmov bolnika: EtCO2 HIGH (VISOK
EtCO2), EtCO2 LOW (NIZEK EtCO2), RR HIGH (VISOK
RR), RR LOW (NIZEK RR), NO BREATH (NI DIHA), SpO2
HIGH (VISOK SpO2), SpO2 LOW (NIZEK SpO2), PR HIGH
(VISOK PR), PR LOW (NIZEK PR), IPI LOW (NIZEK IPI)
Pojavi opozorilnih sporočil opreme:
Dogodki: EVENT 1 (DOGODEK 1), EVENT 2
(DOGODEK 2), EVENT 3 (DOGODEK 3)

Natisnjeno poročilo o apneji in desat. O2 vključuje naslednje informacije:
Ime poročila
Poročilo o apneji in
desat. O2

Opis

Vključena polja

Podatki A/h in ODI skupaj z
rezultati bolnika (kot so prikazani
v poročilu trenda) in grafičnimi
podatki trenda. Poročilo s
prikazom podatkov za prejšnjih 2,
4, 8 ali 12 ur (odvisno od izbrane
stopnje POVEČAVE).

DATE (DATUM), TIME (ČAS), CASE ID (IDENTIFIKACIJA
PRIMERA), Patient type (vrsta bolnika), ZOOM selected
(izbrana POVEČAVA), končni rezultat števila apnej in
števila desat. za celotno obdobje, povprečni oceni A/h in
ODI za določeno obdobje ter število apnej in število desat.
za posamezno časovno obdobje na poročilu.
Odčitki bolnika: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Grafi grafičnega trenda bolnika: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI

Primer natisnjenega poročila o apneji in desat. O2 prikazuje Slika 36 – Natisnjeno poročilo o apneji in desat.
na strani 95.
Primer zaslona poročila o apneji in desat. O2 je prikazan na Slika 35 – Zaslon poročila o apneji in desat.
na strani 94.
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Poročilo o apneji in desaturaciji O2

Povprečno št.
apnej na uro

Št. apnej in
seštevki
apnej

Desat Count
(Število desat.)
Seštevek
desat.
ODI

Slika 35 – Zaslon poročila o apneji in desat.

Podatki o bolniku,
vidni na zaslonu

94

Razlaga

A/hr (A/h)
(apneje na uro)

Povprečje A/h na uro v celotnem časovnem obdobju, ki je
prikazano na zaslonu.

Apnea Count
(Število apnej)

Seštevek vseh primerov brez dihanja (apneja) v vsaki časovni
kategoriji (≥10 sekund, 10–19 sekund, 20–29 sekund) v celotnem
časovnem obdobju, ki je prikazano na zaslonu.

SUM (SEŠTEVEK)
(Seštevek apnej)

Število primerov brez dihanja (apneja) v vsaki časovni kategoriji
(≥10 sekund, 10–19 sekund, 20–29 sekund) v vsakem intervalu
znotraj ustreznega časovnega obdobja (v tem primeru od 00:00
do 1:00).

Desat Count
(Število desat.)

Seštevek vseh primerov Desat v celotnem časovnem obdobju, ki
je prikazano na zaslonu.

SUM (SEŠTEVEK)
(Seštevek desat.)

Število primerov desaturacije v vsakem intervalu znotraj
ustreznega časovnega obdobja (v tem primeru od 00:00 do 1:00).

ODI

Povprečje ODI na uro v celotnem časovnem obdobju, ki je
prikazano na zaslonu.
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Slika 36 – Natisnjeno poročilo o apneji in desat.
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Možnosti natisnjenega poročila

Možnosti natisnjenega poročila
Capnostream™20p je mogoče kupiti z vgrajenim termalnim tiskalnikom s trakom. Meni za tiskanje poročil
v Capnostream™20p je namenjen uporabi z dodatnim tiskalnikom.
Če želite natisniti poročilo na zunanjem tiskalniku, je priporočljivo, da prenesete podatke na računalnik s
pomočjo pomnilniške naprave USB (glejte Prenos podatkov prek podatkovnih vrat USB na strani 102).
Poročilo je mogoče formatirati in tiskati z uporabo računalnika.
Na voljo so naslednja natisnjena poročila:

•
•
•
•
•
•
•

Poročilo o tabelarnem primeru
Poročilo o grafičnem primeru
Poročilo o tabelarnem trendu
Poročilo o grafičnem trendu
Real Time Continuous Waveforms (Časovno realne neprekinjene oblike valov)
Časovno realna neprekinjen oblika valov CO2
Časovno realni neprekinjeni tabelarni

Natisnjeno poročilo o apneji in desat. O2 (če je na voljo) je opisano zgoraj.
Podatki, natisnjeni za poročila trenda, so podatki, ki so bili nazadnje prikazani na zaslonu trenda, ko je bila
izbrana možnost PRINT TREND (NATISNI TREND). Resolucija poročila primera je vedno minimalna
resolucija (maksimalne podrobnosti).
Časovno realni neprekinjeni tabelarni podatki so natisnjeni ob istem intervalu, kot se posodobijo številke na
zaslonu.
Graf(i) časovno realne neprekinjene oblike valov so natisnjeni tako, kot so prikazani na zaslonu.
Ne pozabite, da morajo biti vsa poročila trenda in primera natisnjena, preden se primer zaključi. Ko je primer
zaključen, se podatki primera in trenda izbrišejo iz spomina, zato tiskanje ni več mogoče.

Natisnjena poročila
Zaslon za tiskanje je dosegljiv z zaslona poročila o apneji in desat. O2 (če sta A/h in ODI omogočena) ali
z domačega zaslona (če A/h in ODI nista na voljo ali sta onemogočena).
Zaslon za tiskanje omogoča izbiranje poročila za tiskanje ter začetek in prekinitev tiskanja poročila.
 TISKANJE POROČILA:
1. Na domačem zaslonu izberite REPORTS (POROČILA).
2. Na zaslonu apneje in desat. O2, ki se bo prikazal, izberite PRINT (NATISNI), da se prikaže zaslon za
tiskanje, ki ga prikazuje Slika 37 – Zaslon za tiskanje na strani 97.
3. Za dojenčke/novorojenčke izberite PRINT (NATISNI) na domačem zaslonu za ogled zaslona za tiskanje.
4. S kontrolnim gumbom izberite vrsto poročila za tiskanje. Izbrati je mogoče samo eno vrsto poročila
naenkrat. Zvezdica (*) označuje izbrano poročilo. Če izberete poročilo primera, kadar trenutno ni nobenega
aktivnega primera, bo v polju na desni strani ob imenu poročila prikazano NO CASES (NI PRIMEROV).
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Natisnjena poročila

Slika 37 – Zaslon za tiskanje

5. Izberite podatke, ki jih želite natisniti:
Izberite možnost PRINT FORMAT (FORMAT TISKANJA) na zaslonu za tiskanje. Na zaslonu formata
tiskanja izberite parametre, ki jih želite natisniti na poročilu.
Trije stolpci podatkov se prikažejo v enem natisnjenem poročilu v tabelarnem formatu, dva grafa pa se
prikažeta v enem natisnjenem poročilu v grafičnih formatih. Izbrani format tiskanja velja za vsa poročila
za tiskanje.
Za tabelarna poročila so na voljo EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI in prazno. Za tabelarna poročila so na
voljo možnosti EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI in prazno. Če izberete možnost prazno, se v izbrani vrstici ne bo
natisnilo nič.
6. Kliknite BACK (NAZAJ) v menijski vrstici v spodnjem delu zaslona, da se vrnete na zaslon za tiskanje.
7. Za začetek tiskanja kliknite START PRINTER (ZAŽENI TISKALNIK) na zaslonu za tiskanje. Če želite
ustaviti tiskanje, da zaustavite neprekinjeno tiskanje ali prekličete druga poročila, ki še niso zaključena,
kliknite na gumb STOP PRINTER (USTAVI TISKALNIK) na zaslonu.
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Natisnjena poročila
Tabela 23 – Natisnjena poročila – Parametri

Ime poročila

Opis

Časovni okvir poročila

CS20P (to kaže, da je poročilo generiral
Capnostream™20p)
Serijska številka naprave, na kateri je bilo
poročilo natisnjeno
Ime poročila (TREND REPORT
(POROČILO TRENDA), CASE REPORT
(POROČILO PRIMERA) ali REAL TIME
REPORT (ČASOVNO REALNO
POROČILO))
Vrsta bolnika (ADULT (ODRASEL),
PEDIATRIC (OTROK) [3 starostni razponi]
ali INFANT/NEONATAL
(DOJENČEK/NOVOROJENČEK))
Identifikacija primera
DATUM, ČAS

All reports
(Vsa poročila)

Tabular Case
Report (Poročilo
o tabelarnem
primeru)

Vključena polja

Rezultati bolnika
zabeleženega primera v
tabelarnem formatu. Čas
med vnosi podatkov je
najnižja resolucija, na
voljo za prikaz porasta
trenda (30 sekund).

Odčitki bolnika na začetku in na kocu
obdobja beleženja: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Odčitki bolnika: Trije izmed naslednjih
parametrov (glede na parametre, izbrane
na zaslonu PRINT FORMAT (FORMAT
TISKANJA), glejte Tiskanje poročila na
strani 96): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.

Od začetka primera do
trenutnega časa; ko je
primer zaustavljen, podatki
niso na voljo

Pojavi nujnih alarmov bolnika in opozorilnih
alarmov; vsi nujni alarmi bolnika in
opozorilni alarmi
Pojavi opozorilnih sporočil opreme
Dogodki: EVENT 1 (DOGODEK 1), EVENT
2 (DOGODEK 2), EVENT 3 (DOGODEK 3)
Graphical Case
Report (Poročilo
o grafičnem
primeru)

Odčitki bolnika
zabeleženega primera v
grafičnem formatu. Čas
med vnosi podatkov je
najnižja resolucija, na
voljo za prikaz porasta
trenda (30 sekund).

Odčitki bolnika na začetku in na kocu
obdobja beleženja: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.

Tabular Trend
Report (Poročilo
o tabelarnem
trendu)

Odčitki bolnika spomina
trenda v tabelarnem
formatu. Čas med vnosi
podatkov je resolucija,
na voljo za prikaz
porasta trenda
(MINIMUM [30 sekund]),
1,5 minute, 3 minute,
15 minut, 60 minut).

DATUM, ČAS

Grafi stopenj dveh izmed naslednjih
parametrov (glede na parametre, izbrane
na zaslonu PRINT FORMAT (FORMAT
TISKANJA), glejte Tiskanje poročila na
strani 96) ob 30-sekundnih intervalih:
EtCO2 (mmHg), RR (dih./min), SpO2 (%),
PR (utr./min), IPI.
Odčitki bolnika na začetku obdobja
beleženja: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Odčitki bolnika ob intervalih, nastavljenih
za prikaz porasta trenda: Trije izmed
naslednjih parametrov (glede na
parametre, izbrane na zaslonu PRINT
FORMAT (FORMAT TISKANJA), glejte
Tiskanje poročila na strani 96): EtCO2,
FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Pojavi nujnih alarmov bolnika in opozorilnih
alarmov
Pojavi opozorilnih sporočil opreme

98

Od začetka primera do
trenutnega časa; ko je
primer zaustavljen, podatki
niso na voljo

Podatki trenda, kot se
prikažejo na trenutno
prikazanem zaslonu trenda,
ali, v primeru tiskanja z
zaslona PRINT
(TISKANJE), na zaslonu za
tiskanje, ki je bil nazadnje
prikazan. Natisnjene bodo
samo podatkovne točke,
trenutno vidne na zaslonu
(približno deset podatkovnih
točk). Zato bo stopnja
ZOOM (POVEČAVA) na
zaslonu trenda (možnosti so
2, 4 in 12 ur) določila število
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Natisnjena poročila

Ime poročila

Opis

Vključena polja

Časovni okvir poročila

Dogodki: EVENT 1 (DOGODEK 1), EVENT
2 (DOGODEK 2), EVENT 3 (DOGODEK 3)

minut/ur podatkov, vidnih na
natisu. Ko je trend enkrat
izbrisan, podatki niso na
voljo.

Graphical Trend
Report (Poročilo
o grafičnem
trendu)

Odčitki bolnika spomina
trenda v grafičnem
formatu. Čas med vnosi
podatkov je resolucija,
na voljo za prikaz
porasta trenda
(MINIMUM [30 sekund]),
1,5 minute, 3 minute,
15 minut, 60 minut).

Odčitki bolnika na začetku obdobja
beleženja: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Grafi stopenj dveh izmed naslednjih
parametrov (glede na parametre, izbrane
na zaslonu PRINT FORMAT (FORMAT
TISKANJA), glejte Tiskanje poročila na
strani 96) ob intervalu, nastavljenem za
prikaz porasta trenda: EtCO2, RR, SpO2,
PR, IPI.

Podatki trenda, kot se
prikažejo na trenutno
prikazanem zaslonu trenda,
ali, v primeru tiskanja z
zaslona PRINT
(TISKANJE), na zaslonu za
tiskanje, ki je bil nazadnje
prikazan. Zato bo stopnja
ZOOM (POVEČAVA) na
zaslonu trenda (možnosti so
2, 4 in 12 ur) določila število
ur podatkov, vidnih na
natisu. Ko je trend enkrat
izbrisan, podatki niso na
voljo.

Real Time
Continuous
Waveform
(Časovno realna
neprekinjena
oblika valov)

Grafična predstavitev
stopenj etCO2 in SpO2 s
podatkovno točko vsakih
50 milisekund

Odčitki bolnika na začetku obdobja
beleženja: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR
Grafi stopenj EtCO2 in SpO2.

Časovno realni podatki od
takrat, ko je bil pritisnjen

Real Time
Continuous CO2
Waveform
(Časovno realna
neprekinjen
oblika valov
CO2)

Grafična predstavitev
stopenj etCO2 s
podatkovno točko vsakih
50 milisekund

Real Time
Continuous
Tabular
(Časovno realni
neprekinjeni
tabelarni)

Tabelarna predstavitev
EtCO2, RR in PR s
podatkovno točko vsaki
2 sekundi

START PRINTER
(ZAŽENI TISKALNIK),
do takrat, ko je bil pritisnjen

STOP PRINTER
(USTAVI TISKALNIK)
Odčitki bolnika na začetku obdobja
beleženja: etCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR.

Časovno realni podatki od
takrat, ko je bil pritisnjen

START PRINTER
(ZAŽENI TISKALNIK),
do takrat, ko je bil pritisnjen

STOP PRINTER
(USTAVI TISKALNIK)
Odčitki bolnika na začetku obdobja
beleženja: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.
Trije izmed naslednjih parametrov (glede
na parametre, izbrane na zaslonu PRINT
FORMAT (FORMAT TISKANJA), glejte
Tiskanje poročila na strani 96): EtCO2,
FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

Časovno realni podatki od
takrat, ko je bil pritisnjen

START PRINTER
(ZAŽENI TISKALNIK),
do takrat, ko je bil pritisnjen

STOP PRINTER
(USTAVI TISKALNIK)

* Pomnite: EtCO2 in FiCO2 sta v vseh primerih prikazana v izbranih enotah, SpO2 v odstotkih, RR v dih./min (dihih na
minuto), PR pa v utr./min (utripih na minuto).
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Vzorčna poročila

Vzorčna poročila
Vzorčna poročila primerov
Prikazana sta primera tabelarnega in grafičnega poročila primera, kot sta opisana zgoraj.

Slika 38 – Natis vzorčnih poročil primerov
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Vzorčna poročila

Vzorčna poročila trendov
Prikazana sta primera tabelarnega in grafičnega poročila trenda, kot sta opisana zgoraj.

Slika 39 – Natisnjena poročila trendov
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Uvod

Poglavje 12

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

Prenos podatkov o bolniku
Uvod
Prenos podatkov prek podatkovnih vrat USB
Prenos podatkov prek vrat RS-232
Izhod analognih podatkov s Capnostream™20p
Delovanje klica medicinske sestre
Vrste sistemov klica medicinske sestre
Delovanje s sistemi podatkov o bolniku bolnišnice
Delovanje s sistemi Nuvon VEGA™*

Uvod
Capnostream™20p lahko izvaža shranjene in trenutne podatke na zunanje naprave s pomočjo naslednjih metod:

•
•
•

prenos podatkov na pomnilniško napravo USB za kasnejši prenos na računalnik,
direktna povezava na računalnik prek vrat RS-232,
7-kanalski analogni izhod.

Pojav pogoja alarma lahko kaže tudi na zunanji sistem prek funkcije klica medicinske sestre.

Prenos podatkov prek podatkovnih vrat USB
Na pomnilniško napravo USB je mogoče prenesti sedem vrst poročil, kot je opisano v spodnji tabeli. Pet vrst
poročil je v besedilnem formatu in so primerne za uporabo v aplikacijah, kot je Microsoft Excel. Dve vrsti
binarnih podatkovnih poročil sta namenjeni naprednim programskim aplikacijam.
Mogoč je tudi prenos poročila o apneji in desat. O2 (če sta A/h in ODI na voljo) na pomnilniško napravo USB.
Za več informacij glejte Poročilo o apneji in desaturaciji O2 na strani 92.
Kadar A/h in ODI nista na voljo, ne bodo zabeleženi vsi alarmi A/h in ODI.
Tabela 24 – Vrste prenosov podatkov

Ime poročila

Opis

Poročilo o tabelarnem
primeru

Datoteka, ločena s tabulatorji, s končnico
.txt. (datoteke, ločene s tabulatorji, je
mogoče izvoziti v Excel z uporabo "značke"
kot ločevalca). Poroča o podatkih,
shranjenih v spominu trenda, ki je določen
za izbrani primer. Čas med vnosi podatkov
je resolucija, nastavljena za shranjevanje
trenda (5, 10 ali 30 sekund).

DATUM, ČAS

Datoteka, ločena s tabulatorji (.txt). Poroča
o vseh dogodkih, shranjenih v spominu
trenda. Čas med vnosi podatkov je
resolucija, nastavljena za shranjevanje
trenda (5, 10 ali 30 sekund).

DATUM, ČAS

Poročilo o tabelarnem
trendu

Vključena polja
Odčitki bolnika: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Pojavi nujnih alarmov bolnika in opozorilnih
alarmov
Pojavi opozorilnih sporočil opreme
Dogodki: EVENT 1 (DOGODEK 1), EVENT 2
(DOGODEK 2), EVENT 3 (DOGODEK 3)
Odčitki bolnika: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Pojavi nujnih alarmov bolnika in opozorilnih
alarmov
Pojavi opozorilnih sporočil opreme
Dogodki: EVENT 1 (DOGODEK 1), EVENT 2
(DOGODEK 2), EVENT 3 (DOGODEK 3)
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Prenos podatkov prek podatkovnih vrat USB

Ime poročila

Vključena polja

Opis

Časovno realna
neprekinjen oblika
valov CO2

Datoteka, ločena s tabulatorji (.txt), z vnosi
podatkov vsakih 50 milisekund.

Časovno realni
neprekinjeni tabelarni

Datoteka, ločena s tabulatorji (.txt),
podobna tabelarnemu poročilu trenda,
vendar prenesena v realnem času vrstico
za vrstico.

DATUM, ČAS
Odčitek bolnika vsakih 50 milisekund (za
ustvarjanje oblike valov CO2): CO2*
DATUM, ČAS
Odčitki bolnika: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/h, ODI.
Pojavi nujnih alarmov bolnika in opozorilnih
alarmov
Pojavi opozorilnih sporočil opreme
Dogodki: EVENT 1 (DOGODEK 1), EVENT 2
(DOGODEK 2), EVENT 3 (DOGODEK 3)

Časovno realni
neprekinjeni tabelarni
s časovno realno
neprekinjeno obliko
valov (skrajšano ime
je POLNI
NEPREKINJENI
PRENOS)

Datoteka, ločena s tabulatorji (.txt),
podobna tabelarnemu časovno realnemu
neprekinjenemu poročilu, prenesenem
vrstico za vrstico v realnem času, vendar z
vnosi podatkov vsakih 50 milisekund (20krat na sekundo). Prikazani so podatki CO2,
ki jih je mogoče uporabiti za ustvarjanje
časovno realne neprekinjene oblike valov,
z vnosi podatkov vsakih 50 milisekund.
Tabelarni podatki so zabeleženi ob
podatkovnih točkah glede na resolucijo,
nastavljeno za shranjevanje trenda (5, 10
ali 30 sekund), tako da se podatki med temi
točkami ponovijo na dodatnih vrsticah.

DATUM, ČAS
Odčitki bolnika (ob resoluciji shranjevanja
trenda): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI, A/h,
ODI
Pojavi nujnih alarmov bolnika in opozorilnih
alarmov
Pojavi opozorilnih sporočil opreme
Dogodki: EVENT 1 (DOGODEK 1), EVENT 2
(DOGODEK 2), EVENT 3 (DOGODEK 3)
Odčitek bolnika vsakih 50 milisekund (za
ustvarjanje oblike valov CO2): val CO2

Polni binarni
neprekinjeni prenos

Glejte dokument Capnostream™20p Data Transfer Protocols (Protokoli prenosa podatkov
Capnostream™20p)

Polni binarni prenos
trenda

Glejte dokument Capnostream™20p Data Transfer Protocols (Protokoli prenosa podatkov
Capnostream™20p)

*

CO2 v mm/Hg (milimetrih živega srebra)

V datotekah .txt so podatki v prvih šestih vrsticah naslednji:
Vrstica 1 – Ime vrste poročila.
Vrstica 2 – Prazna ali z identifikacijo bolnika, če gre za poročilo primera.
Vrstica 3 – Vrsta bolnika (glejte Nastavljanje vrste bolnika na strani 44 za informacije o vrstah bolnikov).
Vrstica 4 – Prazna.
Vrstica 5 – Naslovi stolpcev.
Vrstica 6 – Druga vrstica naslovov stolpcev.
Capnostream™20p prepozna pomnilniške naprave proizvajalcev SanDisk, Lexar in PNY Technologies.
Pomnilniških naprav z naprednimi zmožnostmi, ki zahtevajo namestitev dodatnih gonilnikov, na primer
SanDisk U3, ne prepozna. Meja pomnilnika za pogon USB, ki ga je mogoče uporabiti s Capnostream™20p,
je 8 GB. Spodaj je prikazana običajna pomnilniška naprava.

Slika 40 – Običajna pomnilniška naprava
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Prenos podatkov prek podatkovnih vrat USB

 ZABELEŽITE PODATKE CAPNOSTREAM™20P NA NAPRAVO USB:
1. V vrata USB na zadnji strani Capnostream™20p vstavite pomnilniško napravo USB.
2. Ko je zaznan pomnilniški pogon, se v zgornjem desnem kotu zaslona ob simbolu za alarm prikaže ikona
USB. To lahko traja do 40 sekund, odvisno od vrste pogona.
Ikona za vrata
USB
Slika 41 – Ikona USB
Opomba:

Vrata USB na monitorju Capnostream™20p so namenjena uporabi samo s pomnilniško
napravo. To niso polnofunkcijska vrata USB. Monitorja ne poskušajte povezati z
računalnikom prek vrat USB.

Opomba:

Pomnilniško napravo USB previdno vstavite v vrata USB brez uporabe prekomerne sile. Če
pomnilniške naprave ni mogoče brez težav vstaviti v vrata, je ne uporabljajte.

3. Ko se pojavi ikona USB, je monitor pripravljen na začetek izdajanja podatkov na pomnilniško napravo USB.
4. Na domačem zaslonu kliknite na gumb SYSTEM (SISTEM) v menijski vrstici, da odprete sistemski zaslon,
nato izberite DATA OUTPUT (IZHOD PODATKOV).
5. S kontrolnim gumbom izberite želeno poročilo iz tabele DATA OUTPUT (IZHOD PODATKOV), kot je
prikazano spodaj. Možnost tabelarnega primera in možnost tabelarnega trenda sta na voljo samo, kadar je
primer aktiven. Če je trenutni primer zaprt, se primer in spomin trenda izbrišeta in ti podatki ne bodo več na
voljo.
Tabela 25 – Izberite vrsto izhoda podatkov
TABULAR CASE (TABELARNI PRIMER)
TABULAR TREND (TABELARNI TREND)
REALTIME CONTINUOUS CO2 WAVEFORM
(ČASOVNO REALNA NEPREKINJENA OBLIKA VALOV CO2)
REALTIME CONTINUOUS TABULAR
(ČASOVNO REALNI NEPREKINJENI TABELARNI)
FULL CONTINUOUS TRANSFER
(POLNI NEPREKINJENI PRENOS)
FULL BINARY CONTINUOUS TRANSFER
(POLNI BINARNI NEPREKINJENI PRENOS)
FULL BINARY TREND TRANSFER
(POLNI BINARNI PRENOS TRENDA)

6. Levo ob izbranem imenu poročila se bo prikazala zvezdica. Če ni noben primer aktiven, se bo, kadar izberete
možnost tabelarnega primera, desno ob tej možnosti prikazalo besedilo NO CASES (NI PRIMEROV).
7. S kontrolnim gumbom izberite START USB (ZAGON USB) v menijski vrstici in kliknite za začetek
prenosa podatkov. Izhod podatkov lahko prekinete tako, da še enkrat kliknete in tako izberete STOP USB
(ZAUSTAVITEV USB).
SVARILO:

Če med potekom prenosa podatkov odstranite pomnilniški pogon iz Capnostream™20p,
podatkov morda ne bo mogoče prebrati. Preden odstranite pomnilniški pogon, morate
prenos podatkov zaključiti ali zaustaviti tako, da izberete STOP USB (ZAUSTAVITEV
USB) v menijski vrstici.

SVARILO:

Pred povezovanjem z monitorjem zagotovite, da na pomnilniški napravi USB ni virusov.

Opomba:
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Če Capnostream™20p ne zazna pomnilniškega pogona, odstranite in ponovno vstavite
pomnilniški pogon. Če pomnilniški pogon še vedno ni zaznan, preverite, ali je pogon v
uporabi izdelek podprtega proizvajalca.
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Opomba:

Če je prostega prostora na pomnilniškem pogonu manj kot 100 kb, pisanje na pomnilniško
napravo USB ni dovoljeno. V tem primeru bo prenos podatkov, ki morda že poteka,
prekinjen. Če je na disku premalo prostora, se nov prenos podatkov NE MORE začeti.

Opomba:

Bodite pozorni na dodatne podrobnosti v zvezi s poročili trenda v Pomembne opombe glede
poročil trenda na strani 89.

Maksimalna količina podatkov, ki jo je mogoče prenesti v eni datoteki, je 65.536 vrstic (kar ustreza maksimalni
velikosti lista za datoteko Excel za Excel 2003 in nižji). Če podatki presežejo 65.536 vrstic, se samodejno odpre
nova datoteka in podatki se prenašajo v novo datoteko. V tej situaciji je ime datoteke označeno tako, kot je
opisano spodaj v Tabela 26 – Dogovori poimenovanja datotek.
Prikazane so ocene približnih velikosti datotek, za katere se lahko pričakuje, da bodo generirane. Za primere
bolnikov, pri katerih so dogodki in alarmi obširno zabeleženi, bodo velikosti datotek večje.
Tabelarni primer: 1 ura pri resoluciji 30 s: 21 kB
Tabelarni trend: 1 ura pri resoluciji 30 s: 24 kB
Časovno realna neprekinjena oblika valov CO2: 1 ura pri resoluciji 50 ms: 4,2 MB
Časovno realni neprekinjeni tabelarni: 1 ura pri resoluciji 2 s: 264 kB
Polni neprekinjeni prenos: 1 ura pri resoluciji 50 ms: 12 MB
Polni binarni neprekinjeni prenos: 1 ura pri resoluciji 50 ms: 732 kB
Polni binarni prenos trenda: 1 ura pri resoluciji 30 s: 5 kB
Dogovor poimenovanja datotek USB
Za različne vrste poročil se uporablja naslednji dogovor poimenovanja datotek.
<VRSTA POROČILA>_<VRSTA BOLNIKA>_<DATUM POROČILA>_<ČAS POROČILA>_
<IDENTIFIKACIJA BOLNIKA>_<ŠT. DATOTEKE>.ext
Kjer:
 REPORT TYPE (VRSTA POROČILA) – identifikator vrste poročila iz treh črk (glejte Tabela 26 –
Dogovori poimenovanja datotek).
 PATIENT TYPE (VRSTA BOLNIKA) – vrsta bolnika (odrasel, otrok 6−12 let itd.).
 REPORT DATE (DATUM POROČILA) – začetni datum, ko je bilo poročilo ustvarjeno, v obliki
llmmdd.
 REPORT TIME (ČAS POROČILA) – začetni čas, ko je bilo poročilo ustvarjeno, v obliki hhmmss.
 PATIENT ID (IDENTIFIKACIJA BOLNIKA) – identifikacija bolnika, ki je bila vnesena v napravo
(ali jo je naprava samodejno ustvarila).
 FILE NO (ŠT. DATOTEKE) – tekoča serijska številka, ki kaže, ali so bili podatki razdeljeni v več
datotek.
 Končnica datoteke .ext je .txt (vrsta datoteke, ločene s tabulatorji) ali .bin (vrsta binarne datoteke).
Polje z identifikacijo bolnika na monitorju vsebuje znak '/', ki ni veljaven znak za imena datotek. Za imena
datotek ga nadomešča vezaj '-'. Monitor znak '/' uporablja za to, da pokaže več datotek z enako identifikacijo
bolnika (npr. Novak/1, Novak/2, Novak/3).
Primeri imen datotek:
Za različna poročila 15. januarja 2011 ob 5:23:57 za identifikacijo bolnika "20090115035705" bi bila imena
datotek naslednja:
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Tabela 26 – Dogovori poimenovanja datotek

Vrsta poročila

Ime datoteke

Poročilo o tabelarnem primeru

TCR_ODRASEL_110115_052357_20110115035705_1.txt

Poročilo o tabelarnem trendu

TTR_ ODRASEL _110115_052357_20110115035705_1.txt

Časovno realna neprekinjena oblika valov CO2

RCW_ ODRASEL_110115_052357_20110115035705_1.txt

Real-time Continuous Tabular
(Sprotni neprekinjeni tabelarni)

RCT_ ODRASEL_110115_052357_20110115035705_1.txt

Polni neprekinjeni prenos

FCTR_ ODRASEL_110115_05235720110115035705_1.txt

Polni binarni neprekinjeni prenos

FCT_ ODRASEL_110115_052357_20110115035705_1.bin

Polni binarni prenos trenda

FTT_ ODRASEL_110115_052357_20110115035705_1.bin

Poročilo o apneji in desat. O2 (če je na voljo)

ADR_ ODRASEL_110115_052357_20110115035705_1.txt

Primeri
Če vzamemo isti primer, kot je opisan zgoraj, bi bilo več datotek za enako časovno realno neprekinjeni
tabelarno poročilo videti tako:
Vrsta poročila

Ime datoteke

Časovno realni neprekinjeni tabelarni

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

Opomba:

Binarne datoteke niso nikoli razdeljene v več datotek, saj MS Excel ne omejuje dolžine.

Sporočila o napakah USB
V območju za sporočila monitorja se lahko prikažejo naslednja sporočila:
NO USB DEVICE FOUND (NAPRAVE USB NI MOGOČE NAJTI): Opozorilo, prikazano, kadar poteka
poskus delovanja USB brez naprave USB.
USB DEVICE FAILED (NAPAKA NAPRAVE USB): Prikaže se, kadar je bila zaznana naprava USB, prenos
podatkov pa se ne more uspešno zaključiti.
USB FLASH FULL (NAPRAVA USB JE POLNA): Opozorilo, ki se prikaže, kadar podatkov ni več mogoče
prenesti na pomnilniško napravo USB, ker je pomnilnik poln.
USB TIME OUT (ČASOVNA OMEJITEV USB): Opozorilo, ki se prikaže, kadar monitor ne uspe vzpostaviti
komunikacije z napravo USB.
Branje podatkov o bolniku iz shranjenih datotek Capnostream™20p
Vrste poročil USB, ki imajo vrsto datoteke .txt (ločene s tabulatorji), so besedilne datoteke. Zato jih je
enostavno brati v večini programskih aplikacij s preglednicami in bazami podatkov. V tem primeru vrsta
formata .txt pomeni, da je med vsakim koščkom podatkov v vsaki vrstici datoteke znak. Patient Data Transfer
Application Note (Opomba o aplikaciji za prenos podatkov o bolniku), ki pojasnjuje uporabo prenesenih
podatkov, je na voljo na CD-ju priročnika za uporabo.
Vrsti poročil USB, ki imata vrsto datoteke .bin, sta binarni datoteki. Ti datoteki sta namenjeni uporabi s strani
programerjev, ki ustvarjajo aplikacije za uporabo s Capnostream™20p. Binarni formati datotek so opisani v
dokumentu Capnostream Data Transfer Protocols (Protokoli prenosa podatkov Capnostream), ki je na voljo na
CD-ju priročnika za uporabo.
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Prenos podatkov prek vrat RS-232
Capnostream™20p je opremljen z 9-pinsko povezavo RS-232 na zadnji strani monitorja. Za podrobnejše
informacije o uporabi te funkcije glejte dokument Capnostream Data Transfer Protocols (Protokoli prenosa
podatkov Capnostream), ki je na voljo na CD-ju priročnika za uporabo. Hitrost prenosa podatkov za vmesnik
RS-232 je določena v privzetih nastavitvah ustanove: zaslon Monitor (Monitor). Privzeta tovarniška nastavitev
je samodejna zaznava hitrosti prenosa podatkov. Glejte Spreminjanje privzetih nastavitev ustanove na strani 127
za informacije o tem, kako spremeniti hitrost prenosa podatkov.
Prenos podatkov prek RS-232 se lahko dogaja istočasno s prenosom podatkov s pomnilniško napravo USB.
Opomba:

Vrata RS-232 imajo električno izolacijo v skladu s standardom IEC 60101-1-1. Nemedicinske
naprave, kot so osebni računalniki in tiskalniki, je mogoče na ta vrata priključiti brez dodatne
električne izolacije. Te naprave morajo biti postavljene najmanj 1,5 metra od okolja bolnika.

Vrata RS-232 je mogoče uporabiti za prenos podatkov na osebni računalnik z uporabo Profox. Za več
podrobnosti se obrnite na Profox Associates, Inc. na http://www.profox.net/.

Izhod analognih podatkov s Capnostream™20p
Zahtevana oprema
Seznam elementov, potrebnih za vzpostavitev prenosa podatkov med monitorjem Capnostream™20p in
analognim sistemom, je prikazan spodaj.
Element

Podrobnosti/PN Medtronic

Monitor Capnostream™20p

Kateri koli monitor Capnostream™ 20 (CS20)

Digitalni/analogni kabel

PM20ACB (kupiti ga je treba posebej)

Analogni sistem (spalni laboratorij ali drug analogni sistem)

Navedba ni smiselna

Za večino sistemov standardni komunikacijski kabli s 3,5 mm
(1/8 palca) mono avdio vtičem za prenos podatkov z
digitalnega/analognega pretvornega kabla na analogni sistem (število
zahtevanih kablov je odvisno od števila kanalov, na katerih se bodo
prenesli podatki).
Nekateri sistemi zahtevajo drugačno kablovje ali adapter, npr.
Remlogic, ki zahteva priključke telefonskega tipa.

Te kable je treba kupiti posebej in so na voljo
v trgovinah z elektronsko opremo.
Za nestandardne sisteme bodo morda
potrebni drugačni kabli.

Če želite vzpostaviti prenos podatkov med monitorjem in analogno napravo, morajo biti vzpostavljene naslednje
povezave:
 Povezava kabla D/A z monitorjem
 Povezava kabla D/A z analogno snemalno napravo
Te povezave so opisane spodaj. Ko so te povezave vzpostavljene, bodo podatki tekli z monitorja na analogno
napravo, dokler bosta obe napravi povezani.
OPOZORILO:

Monitor se lahko s kablom D/A priključi samo na naprave, ki so certificirane s standardom
IEC 60601-1.

Podatkovni kabel, ki povezuje obe napravi, vključuje sedem podatkovnih kanalov. Vsak podatkovni kabel daje
izhod 0–1 volta (1 volt je vrednost visoke kal., t. j. maksimalna vrednost) s ponorom toka najmanj 12 mA. Vsak
kanal je tudi zaščiten proti kratkim stikom izhodov.
Za vse izmerjene parametre je vrednost signala merjenja 0,9 volta meritev polnega razpona, t. j. najvišja možna
veljavna vrednost.
Za kalibracijo parametrov (ki se opravi pred merjenjem, da se naprava pripravi za točno merjenje) je
uporabljena vrednost signala 1,0 volta (za visoko kal. ali kal. ojač.); v meritvah ta številka kaže na neveljavno
vrednost. Za 0,0 volta (nizka kal., ničelna kal.) signal kaže vrednost ničelnega razpona za signal, poslan s

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter

107

Izhod analognih podatkov s Capnostream™20p

Capnostream™20p na analogno napravo. Vrednosti 0 V in1,0 V sta podani samo za namen kalibracije. Bodite
pozorni na to, da 1,0 V ne kaže dejanske vrednosti, ki jo lahko ustvari realna meritev bolnika.
Poleg tega je 1,0 V signal, poslan s Capnostream™20p, izmerjen ob koncu kabla D/A. Dodatno kablovje,
pritrjeno na kabel D/A, lahko nekoliko zmanjša signal. Seznam vrednosti analognega signala, ki so na voljo,
prikazuje Tabela 28 – Vrednosti kalibracije D/A, spodaj.
Povezava Capnostream™20p in analogne naprave z uporabo kabla D/A
 POVEŽITE KABEL D/A Z MONITORJEM
1. Vključite priključek analognega izhoda komunikacijskega kabla v 15-pinska analogna vrata monitorja. Ta
vrata na zadnji strani monitorja Capnostream™20p so označena z besedilom Analog Out (Analogni izhod).
Priključki za
analogno
napravo
Priključek
analognega izhoda
(za priključitev na
Capnostream™20p)

Slika 42 – Kabel Capnostream™20p D/A (št. dela PM20ACB)
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Analogna vrata

Slika 43 – Analogna vrata na Capnostream™20p

2. Naprava Capnostream™20p je konfigurirana tako, da izdaja sedem analognih signalov, od katerih vsak
prenaša podatke glede na različne parametre, ki jih izmeri naprava.
3. Če želite spremeniti privzete parametre, ki so izdani na različnih kanalih, glejte spodnji opis.
4. Če ne želite spremeniti privzetih vrednosti signala za posamezen kanal, priključite kabel D/A na analogno
napravo, kot je opisano spodaj.
 POVEŽITE KABEL D/A Z ANALOGNO NAPRAVO
1. Na koncu kabla D/A je sedem parov žic s priključki s sedmimi razpoložljivimi kanali, označenimi z barvami,
ki se ujemajo s prevleko izolacije ustreznega para žic kabla D/A. Za barvne oznake glejte spodnjo tabelo. Za
vsakega izmed teh priključkov ste že določili vrednosti signala.
2. Izberite vsakega izmed želenih izhodnih priključkov (barvno označene žice) in z uporabo standardnega
komunikacijskega kabla s 3,5 mm (1/8 palca) mono avdio vtičem pritrdite posamezen priključek na ustrezen
izhodni kanal na analogni napravi (en konec kabla naj ima 3,5 mm (1/8 palca) mono avdio vtič za pritrditev
na kabel D/A; drugi konec naj ima ustrezen priključek za vašo analogno napravo).
3. Ta postopek ponovite za vsako povezavo, ki jo želite vzpostaviti.
Tabela prikazuje seznam barv kablov in kanalov za kabel D/A.
Tabela 27 – Barvne oznake za kabel D/A

Podatkovni kanal

Barva

CH1

RDEČA

CH2

BELA

CH3

ZELENA

CH4

MODRA

CH5

RUMENA

CH6

RJAVA

CH7

ORANŽNA
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Spreminjanje privzetih digitalnih/analognih vrednosti kanala na Capnostream™20p
Capnostream™20p lahko izdaja sedem analognih signalov, ki ustrezajo različnim parametrom, ki jih spremlja.
Za teh sedem izhodov podatkovnih kanalov je na voljo 12 različnih nastavitev. Capnostream™20p je opremljen
s privzetimi vrednostmi signala za posamezen kanal in te vrednosti je mogoče spremeniti z uporabo naslednjega
postopka.
Trenutne nastavitve in razpoložljive možnosti se prikažejo, ko se odpre zaslon z nastavitvami
Capnostream™20p digitalno-analogno, kot prikazuje zgornja slika.
 TRAJNO SPREMENITE PRIVZETE VREDNOSTI KANALA D/A NA CAPNOSTREAM™20P PREK SERVISNEGA
ZASLONA

1. Če želite spremeniti nastavitve tako, da bodo trajno shranjene v monitorju Capnostream™20p, odprite zaslon
privzetih nastavitev ustanove tako: V menijski vrstici domačega zaslona Capnostream™20p kliknite
SYSTEM>SERVICE (SISTEM>SERVIS). Vnesite servisno geslo (Servisno geslo za Capnostream™ na
strani 147) in kliknite INST DEFAULTS>MONITOR>D/A (PRIVZETE NASTAVITVE
USTANOVE>MONITOR>D/A).
2. S kontrolnim gumbom izberite kanal, za katerega želite določiti signal, in vrtite kontrolni gumb, dokler ne
dosežete želenega kanala. Kadar je določen kanal označen, kliknite. Nato zavrtite kontrolni gumb, da
izberete signal, ki ga želite določiti za ta kanal. Ponovno kliknite na kontrolni gumb, da izberete signal.
Ponovite postopek za vsak kanal, za katerega želite določiti ali ponovno določiti signale.
3. Za vsak kanal je mogoče določiti vsak signal. Mogoče je tudi določiti isti signal za več kanalov.
 ZAČASNO SPREMENITE PRIVZETE VREDNOSTI KANALA D/A NA CAPNOSTREAM™20P PREK
SISTEMSKEGA ZASLONA

1. Če želite začasno spremeniti privzete vrednosti kanala D/A, izberite SYSTEM (SISTEM) z menijske vrstice
na domačem zaslonu Capnostream™20p. Izberite D/A SETUP (NAMESTITEV D/A) z menijske vrstice na
strani SYSTEM (SISTEM). Sedem podanih kanalov je na levi strani zaslona. Signali, ki so na voljo za
določitev za kanale, so podani na desni strani.
2. Postopek za spreminjanje je enak kot tisti, ki je opisan v 2. koraku tega razdelka.
3. Ko opravite želene spremembe, zaključite postopek povezave tako, da povežete kabel D/A na analogno
napravo, kot je opisano zgoraj.
4. Te spremembe bodo ostale aktivne, dokler monitorja ne izklopite. Če želite trajno spremeniti nastavitve D/A,
glejte informacije zgoraj.
5. Ko opravite želene spremembe, zaključite postopek povezave tako, da povežete kabel D/A na analogno
napravo, kot je opisano zgoraj.
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Slika 44 – Zaslon z digitalnimi/analognimi nastavitvami Capnostream™20p

Kalibracija analogne naprave za Capnostream™20p
Za delovanje z monitorjem Capnostream™20p mora biti analogna naprava kalibrirana s kablom D/A z uporabo
postopka, opisanega spodaj. Ker je signal, poslan z monitorja na analogno napravo, v voltih, mora biti analogna
naprava kalibrirana tako, da lahko interpretira sliko napetosti, ki jo prejme, kot pravilno vrednost bolnika.
Postopek kalibracije vključuje dva dela: kalibracijo ojačenja in ničelno kalibracijo.
 Kalibracija ojačenja ja namenjena določanju maksimalne vrednosti za parameter, ki ustreza
maksimalni napetosti (1,0 V) na analogni napravi.
 Ničelna kalibracija je namenjena določanju minimalne vrednosti bolnika (nič) za parameter, ki ustreza
nični napetosti (0,0 V) na analogni napravi.
Postopek kalibracije
 KALIBRIRAJTE ANALOGNO NAPRAVO (NA PRIMER POLISOMNOGRAF) ZA UPORABO S
CAPNOSTREAM™20P
1. Poskrbite, da sta monitor Capnostream™20p in analogna naprava povezana z uporabo kabla D/A, kot je
opisano zgoraj, in da je bila za vsak kanal določena zahtevana vrednost signala, kot opisuje Tabela 28 –
Vrednosti kalibracije D/A, spodaj (po želji).
2. Za nično kalibracijo s kontrolnim gumbom izberite gumb menija D/A CAL in izberite nastavitev CAL LOW
(NIZKA KAL.). Vsi kanali bodo nastavljeni na ALWAYS LOW (VEDNO NIZKO). Potrdite, da je izhod na
analogni napravi na ustreznem kanalu ali kanalih nič.
3. Za kalibracijo ojačenja s kontrolnim gumbom izberite gumb menija D/A CAL in izberite nastavitev CAL
HIGH (VISOKA KAL.). Vsi kanali bodo nastavljeni na ALWAYS HIGH (VEDNO VISOKO). Potrdite, da
je izhod na analogni napravi ustrezen kanal ali kanali, skladno z najvišjim izhodom kanala/kanalov.
4. Zavrtite kontrolni gumb v menijski vrstici in kliknite CAL RESET (PONASTAVITEV KAL.). Vsi kanali se
bodo povrnili na pošiljanje signala glede na dejanske vrednosti meritev.
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5. Ko je postopek kalibracije zaključen, je ustvarjen razpon D/A. Tako bo analogna naprava lahko interpretirala
signal, ki ga prejema z monitorja, in pravilno beležila vrednosti bolnika. Ker na primer zdaj ve,
da 0 V = 0 mmHg (za izdihani CO2) in 1,0 V = 111 mmHg (za izdihani CO2), bo signal 0,37 V,
ki ga prejme z monitorja, na analogni napravi interpretiran kot 41 mmHg.
6. Ko je lestvica D/A nastavljena, je treba za vsak kanal posebej opraviti nično kalibracijo in kalibracijo
ojačenja na polisomnografu.
7. Preverite, ali so vrednosti na Capnostream™20p ustrezno prenesene na analogno napravo, tako da nekaj časa
spremljate in nato pregledate vrednosti na obeh monitorjih in analogni napravi. Če vrednosti niso ustrezno
prenesene, kalibracija in/ali dodelitve kanala niso bile pravilno izvedene.
Tabela 28 – Vrednosti kalibracije D/A

Parameter

Lestvica

Vrednost 0 V
Vrednost 1,0 V
(nizka vrednost (visoka vrednost za
za ničelno kal.)
kal. ojač.)

EtCO2 + End of breath indication
(EtCO2 + indikacija za konec
diha) (vrednost EtCO2, ko je
signaliziran konec diha, sicer
0 V)

100 mmHg = 0,9 V
(privzeti razpon
etCO2 za D/A)
ali
150 mmHg = 0,9 V
(spremembo
razpona etCO2 za
D/A (po želji) je
mogoče opraviti na
zaslonu z
nastavitvami D/A)

0=0V

111 mmHg = 1,0 V ali
167 mmHg = 1,0 V
(odvisno od
uporabljene lestvice)

EtCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

FiCO2,

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

RR

150 dih./min = 0,9 V

0=0V

167 utr./min = 1,0 V

CO2 Wave (Val CO2)

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

CO2 Measurement Valid
(Veljavna meritev CO2)

0 V = da; 1 V = ne

0=0V

Navedba ni smiselna

SpO2 Saturation (Saturacija
SpO2)

100% sat. = 0,9 V

0=0V

111% = 1,0 V

Pulse Rate (Hitrost utripa)

250 utr./min = 0,9 V

0=0V

278 utr./min = 1,0 V

SpO2 Wave (Val SpO2) (oblika
valov pletizmografa)

255 plet. = 0,9 V

0=0V

283 plet. = 1,0 V

Square wave at 1 Hz, 50% duty
cycle (Kvadratni val pri 1 Hz,
50 % obratovalnega ciklusa)

0 V – 1 V p-p

0=0V

Navedba ni smiselna

Ni signala (vedno visok)

1V

0=0V

Navedba ni smiselna

Ni signala (vedno nizek)

0V

0=0V

Navedba ni smiselna

IPI*

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

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Neveljaven signal IPI (ki bo sprejet, ko niso na voljo vrednosti vseh parametrov in zato IPI ni
izračunan) bo vrnil vrednost 1,0 V.
Delo z digitalnim/analognim sistemom
Ko so naprave povezane in kalibrirane, kot je opisano zgoraj, lahko začnete delati s sistemom. Bodite pozorni
na naslednje informacije.
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Delovanje monitorja
Monitor med komunikacijo deluje normalno.
Opomba:

Gumba DISABLE (ONEMOGOČI) v menijski vrstici D/A Capnostream™20p vam ni treba
uporabiti. Možnost D/A Capnostream™20p je privzeto omogočena. (ko je komunikacija D/A
omogočena, je ta gumb DISABLE (ONEMOGOČI)). Po potrebi je mogoče ta gumb uporabiti
za onemogočitev možnosti D/A na Capnostream™20p.

Odpravljanje težav
Nekatere težave, na katere boste morda naleteli pri nastavljanju digitalnega/analognega pretvornega sistema,
so opisane spodaj skupaj s predlogi za njihovo razrešitev.
Tabela 29 – Odpravljanje težav

Zadeva

Zadevni sestavni del

Težava

Rešitev

Podatki CO2 se ne
prenesejo.

Analogna naprava

Kalibracija ni bila
izvedena ali pa je bila
izvedena neustrezno.

Kalibrirajte analogno
napravo tako, kot je opisano
v tem dokumentu.

Podatki CO2 se ne
prenesejo.

Kabel D/A

Na neuporabljenem
priključku kabla D/A je
prišlo do kratkega stika.

Ne povzročajte kratkih stikov
na žicah/priključkih, ki niso v
uporabi.

Podatki CO2 se ne
prenesejo.

Monitor

Komunikacija D/A je bila
onemogočena.

Odprite zaslon z
nastavitvami D/A
Capnostream™20p in
kliknite na gumb ENABLE
(OMOGOČI) v menijski
vrstici.

Podatki se prenesejo,
vendar vrednosti niso
iste kot vrednosti na
Capnostream™20p

Monitor in analogna
naprava

Kalibracija ni ustrezna

Ponovno izvedite kalibracijo,
ki določi lestvico vrednosti
voltov glede na parameter.

Podatki se prenesejo,
vendar vrednosti niso
iste kot vrednosti na
Capnostream™20p

Monitor in analogna
naprava

Dodelitve kanala so
neustrezne

Preverite dodelitve kanala.

Delovanje klica medicinske sestre
Monitor Capnostream™20p omogoča povezavo na zunanji sistem klica medicinske sestre. Ko je povezan,
monitor na sistem klica medicinske sestre ustanove pošlje podatek, da se je pojavil alarm, ter tako medicinsko
osebje opozori na to, da bolnik potrebuje medicinsko nego. Edini podatki, ki se prenesejo na sistem klica
medicinske sestre, so podatki o alarmu, kot je opisano v Tabela 31 – Indikatorji klica medicinske sestre na
strani 116.
Izhod alarma klica medicinske sestre se aktivira istočasno s pojavom alarma na monitorju in ostane aktiven,
dokler je prisotno stanje alarma. Ko stanje alarma ni več prisotno (ko alarm na monitorju izgine), tudi izhod
alarma klica medicinske sestre postane neaktiven.
Kabel za klic medicinske sestre (3,5 m) je mogoče kupiti pri podjetju Medtronic (številka dela 011149).
En konec kabla za klic medicinske sestre se pritrdi na monitor Capnostream™20p. Kabel je dostavljen brez
zaključka, zato ga je mogoče postaviti/sestaviti tako, da ustreza vašemu sistemu klica medicinske sestre.
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Vrste sistemov klica medicinske sestre
Z vidika aktivacije/deaktivacije je mogoče sisteme klica medicinske sestre običajno konfigurirati na dva načina,
z zaklepom in brez zaklepa.
Sistemi z zaklepom: lučka/alarm klica medicinske sestre bosta ostala aktivna, dokler alarm povezane naprave
ne bo ponehal in dokler medicinska sestra ne bo prekinila alarma s pritiskom na gumb CANCEL ALARM
(PREKINI ALARM) sistema klica medicinske sestre.
Sistemi brez zaklepa: lučka/alarm klica medicinske sestre bosta ostala aktivna, dokler se alarm povezane
naprave ne bo ustavil. Če stanje alarma izgine, posredovanje uporabnika NI potrebno. To pomeni, da če se
stanje alarma popravi, bosta lučka in zvok klica medicinske sestre samodejno izginila.
Ob povezovanju med Capnostream™20p in sistemom klica medicinske sestre je treba uporabiti konfiguracijo
brez zaklepa.
Pomnite, da nobena izmed teh dveh vrst sistemov klica medicinske sestre ne dovoljuje utišanja alarma klica
medicinske sestre, kadar je prisoten aktiven alarm s povezane naprave, kot je monitor Capnostream™20p.
Kabel za klic medicinske sestre
Monitor ima vgrajen rele, ki ga je mogoče z uporabo kabla za klic medicinske sestre povezati s sistemom klica
medicinske sestre bolnišnice. Podrobnosti o kablu za klic medicinske sestre so prikazane spodaj.
Tabela 30 – Specifikacije klica medicinske sestre

Parameter

Vrednost

Rated Carrying Current
(Nazivni nosilni tok)

2A

Max Allowable Current
(Maksimalni dovoljeni tok)

2A

Max Allowable Voltage
(Maksimalna dovoljena napetost)

24 V, enosmerni tok

Stereo Phono-Jack
(Stereo fono priključek)

3,5 mm (1/8-palca)

Slika 45 – Stereo fono priključek za klic medicinske sestre

Diagram priključitve stereo fono priključka je prikazan na Slika 45 – Stereo fono priključek za klic medicinske
sestre, zgoraj. Bodite pozorni na naslednje:
 N1 (COMMON) – N2 (NORMALLY CLOSED) (N1 (OBIČAJNO) – N2 (NORMALNO
ZAPRTO)): Normalno zaprta konfiguracija releja
 N1 (COMMON) – N3 (NORMALLY OPEN) (N1 (OBIČAJNO) – N3 (NORMALNO ODPRTO)):
Normalno odprta konfiguracija releja
 NASTAVITE PRENOS PODATKOV KLICA MEDICINSKE SESTRE:
1. Če želite uporabiti funkcijo klica medicinske sestre, vključite kabel za klic medicinske sestre v vtičnico za
klic medicinske sestre na zadnjem delu monitorja, kot je prikazano spodaj.
2. Drugi konec kabla povežite s sistemom ustanove tako, kot določajo zahteve ustanove.
3. Omogočite povezavo klica medicinske sestre, kot je opisano v Aktiviranje klica medicinske sestre, spodaj.
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Povezava klica
medicinske
sestre

Slika 46 – Točka povezave za klic medicinske sestre

Aktiviranje klica medicinske sestre
Tovarniško privzeta nastavitev za klic medicinske sestre je onemogočena, zato jo morate za uporabo te funkcije
omogočiti. To lahko storite z uporabo zaslona z nastavitvami sistema, vendar se bo funkcija ob izklopu
monitorja spet ponastavila na onemogočeno. Če želite trajno omogočiti funkcijo klica medicinske sestre, jo
omogočite z uporabo zaslona monitorja v delu s privzetimi nastavitvami ustanove servisnega načina tako:
 AKTIVIRAJTE KLIC MEDICINSKE SESTRE:
1. Vklopite monitor in počakajte, da se prikaže domači zaslon. S kontrolnim gumbom izberite gumb SYSTEM
(SISTEM), da odprete sistemski zaslon, nato izberite SERVICE (SERVIS) in vnesite servisno geslo (glejte
Servisno geslo za Capnostream™ na strani 147).
2. S SERVISNEGA zaslona izberite INST DEFAULTS (PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE) in nato
izberite MONITOR.
3. S kontrolnim gumbom izberite NURSE CALL (KLIC MEDICINSKE SESTRE) in spremenite možnost na
ENABLED (OMOGOČENO).
4. Za izhod iz servisnega načina izberite BACK (NAZAJ), BACK (NAZAJ) in HOME (DOMOV). Zdaj je
nova nastavitev shranjena.
5. Testirajte sistem klica medicinske sestre, kot je opisano v Testiranje klica medicinske sestre, spodaj.
6. Podatki klica medicinske sestre se ne bodo prenesli, če so bili alarmi začasno utišani (z gumbom za utišanje
alarma na sprednjem delu monitorja). Za več podrobnosti v zvezi s to funkcijo glejte Utišanje alarma na
strani 79. Podatki klica medicinske sestre se bodo še vedno prenesli, če so bili alarmi utišani prek privzetih
nastavitev ustanove (glejte Privzete nastavitve ustanove na strani 127).
Testiranje klica medicinske sestre
Preverite delovanje sistema tako, da sprožite pojav testnega alarma (na primer nekaj sekund dihajte v
FilterLine™, nato s tem prenehajte, da ustvarite alarm NI DIHA). Potrdite, ali so bili pričakovani rezultati
sprejeti v skladu s standardom sistema klica medicinske sestre ustanove. To lahko nakazuje vklopljena
opozorilna lučka ali sprožen zvočni signal, ko se pojavi dogodek alarma.
Prikazana Tabela opisuje, katere alarme kaže izhod klica medicinske sestre.
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Delovanje s sistemi podatkov o bolniku bolnišnice
Tabela 31 – Indikatorji klica medicinske sestre

Vrsta alarma

Aktivira klic medicinske
sestre

Nujni (rdeči) alarmi bolnika z visoko prioriteto

DA

Opozorilni (rumeni) alarmi

NE

Alarmi s srednjo prioriteto

DA

Opozorila

NE

Tiha opozorila

NE

Delovanje s sistemi podatkov o bolniku bolnišnice
Monitor Capnostream™20p omogoča povezljivost s sistemi podatkov o bolniku bolnišnice (Bernoulli® in
Oxinet® III), ki jih je izdelala in/ali tržila korporacija Cardiopulmonary Corporation (CPC). Ta možnost
omogoča reden, časovno realen prenos podatkov z monitorja na sistema podatkov o bolniku bolnišnice.
Na voljo sta konfiguracija za osem postelj ali konfiguracija za 12 postelj.
Pred začetkom postopka povezave poskrbite, da je na voljo naslednja oprema:
 sistem Bernoulli ali Oxinet III, nameščen v bolnišnici,
 usmerjevalnik Bernoulli-MSM ali Oxinet Client Bridge, zaključen z 9-pinskim kablom priključka D,
 Monitor Capnostream™20p
Povežite sistem tako, kot je opisano v navodilih za uporabo usmerjevalnika Bernoulli-MSM ali Oxinet Client
Bridge. Sistem se uporablja s kablom Y, ki poveže usmerjevalnik, Capnostream™20p in napajanje. Poskrbite,
da so vsi priključki čvrsto pritrjeni in da se Capnostream™20p med delovanjem s tem sistemom še vedno
napaja prek stenske vtičnice.
Ko vzpostavite povezavo med temi napravami, kot je opisano zgoraj, se bodo podatki v binarnem formatu
samodejno prenesli z monitorja Capnostream™20p na sistem Bernoulli/Oxinet® III. Potrebna ni nobena dodatna
nastavitev monitorja.
Prenesejo se naslednji podatki meritev:
 trenutni CO2,
 EtCO2
 FiCO2,
 hitrost dihanja,
 SpO2
 utrip.
Poleg tega se prenesejo tudi podatki glede vrste bolnika, podatki alarma in nastavitve naprave (meje alarma itd.)
Pri sistemu Bernoulli sta na voljo tudi izhodni vmesnik vitalnih znakov za sistem kliničnih podatkov ter vhodni
vmesnik ADT (sprejem, odpust in premestitev).
Za več informacij v zvezi s sistemom Bernoulli/Oxinet III ali z odpravljanjem težav v postopku namestitve se
obrnite na lokalnega distributerja.
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SVARILO:

Če povezljivost s sistemom podatkov o bolniku bolnišnice ne bo uspešna zaradi napake v
sistemu podatkov o bolniku bolnišnice ali njegovem kablovju, Capnostream™20p ne bo
pošiljal podatkov na sistem.

SVARILO:

Zvočne alarme Capnostream™20p izklopite šele, kadar zagotovite, da bo bolnik
neprekinjeno spremljan na druge sprejemljive načine.
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Delovanje s sistemi Nuvon VEGA™*
Capnostream™20p je mogoče povezati tudi s sistemi VEGA™* podjetja Nuvon za povezavo s sistemi kliničnih
podatkov za elektronski prikaz vitalnih znakov bolnika.
Celotna povezava Capnostream™20p s sistemom VEGA™* je izvedena s strani strokovnjaka za
implementacijo podjetja Nuvon na mestu s pomočjo dodeljenega zastopnika oddelka IT bolnišnice. Vsi
fiziološki podatki o bolniku, ki jih je ustvaril Capnostream™20p, so poslani na sistem VEGA™* za uporabo s
sistemom kliničnih podatkov. Za več informacij v zvezi s sistemom Nuvon VEGA™* se obrnite neposredno na
prodajnega zastopnika podjetja Medtronic ali prodajnega zastopnika podjetja Nuvon.
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Uvod
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Vzdrževanje in odpravljanje težav
Uvod
Določanje servisnih ur monitorja
Kalibracija CO2
Pregled kalibracije CO2
Vzdrževanje
Zamenjava varovalk
Zamenjava zvitka papirja za tiskalnik
Čiščenje
Odpravljanje težav
Vrnitev monitorja
Tehnična pomoč

Uvod
Capnostream™20p ne potrebuje drugih rednih servisov, razen testiranja delovanja, ki ga narekuje ustanova
upravljavca. Monitor naj servisira samo usposobljeno servisno osebje enkrat na vsakih 30.000 delovnih ur.
Mehanizem monitorja za zaznavanje CO2 je treba redno kalibrirati, kot je razloženo spodaj v Kalibracija CO2
na strani 119. Kalibracijo CO2 je mogoče preveriti kadar koli, s čimer se zagotovi, da je kalibracija znotraj
ustreznih mej delovanja.
Odpravljanje težav na strani 123 opisuje morebitne težave, možne vzroke zanje in predloge za njihovo
razrešitev.
Opomba:

Za servisna navodila ter testiranje in preverjanje delovanja se obrnite na lokalnega
distributerja ali glejte servisni priročnik.

Določanje servisnih ur monitorja
Podatki na servisnem zaslonu kažejo število preostalih ur do zahtevanega servisiranja ali kalibracije. Če želite
odpreti servisni zaslon, izberite SYSTEM (SISTEM) z menijske vrstice v spodnjem delu domačega zaslona,
nato izberite SERVICE (SERVIS). Za ogled števila preostalih ur do zahtevanega servisiranja geslo ni
potrebno. Glavni servisni zaslon je prikazan spodaj.
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Slika 47 – Servisni zaslon

Ko monitor doseže 30.000 ur porabe, ga pošljite na pooblaščeni servisni center. Za navodila v zvezi z dostavo se
obrnite na lokalnega zastopnika.

Kalibracija CO2
Opomba:

Enota je kalibrirana, ko zapusti tovarno.

Monitor naj kalibrira usposobljeno servisno osebje po prvih 1.200 delovnih urah uporabe ali 12 mesecih, glede
na to, kaj nastopi prej. Po tem je treba kalibracijo izvesti vsakih 12 mesecev ali po 4.000 delovnih urah, glede na
to, kaj nastopi prej.
Kot pomoč pri načrtovanju prihajajočega postopka kalibracije monitor shrani tako število delovnih ur do
zahtevane kalibracije kot tudi datum zadnje kalibracije.
Ko je na vrsti kalibracija, bo monitor v območju za sporočila prikazal opozorilno sporočilo CALIBRATION
REQUIRED (POTREBNA JE KALIBRACIJA).
Število preostalih ur do kalibracije se prikaže na pozdravnem zaslonu vsakič, ko se monitor vklopi (glejte
Slika 9 – Pozdravni zaslon na strani 32). Ko je meja delovnih ur presežena, se sporočilo spremeni v
CALIBRATION OVERDUE (ROK ZA KALIBRACIJO JE POTEKEL). Število preostalih delovnih ur do
kalibracije si je mogoče ogledati tudi na servisnem zaslonu, kjer se bo ob preseženi meji prav tako kot na
pozdravnem zaslonu prikazalo sporočilo CALIBRATION OVERDUE (ROK ZA KALIBRACIJO JE
POTEKEL). Podatki na servisnem zaslonu se posodobijo ob vklopu monitorja in vsakič, ko je vneseno geslo
za vklop servisnega načina.
Opomba:

Priporočljivo je, da se kalibracija monitorja izvede v roku dveh tednov po prikazu sporočila
CALIBRATION REQUIRED (POTREBNA JE KALIBRACIJA) na monitorju.

Opomba:

Spremljanje CO2 na monitorju Capnostream™20p bo samodejno prešlo v način pripravljenosti v
primerih, ko bo monitor Capnostream™20p 30 minut ali več brez priključene cevke FilterLine™.
Ta samodejni način pripravljenosti zmanjša potrebo po pogosti kalibraciji v primerih, ko je
monitor vklopljen daljša časovna obdobja brez priključene cevke FilterLine™. V teh primerih se
časovna obdobja, ko je monitor vklopljen, cevka FilterLine™ pa ni pritrjena, ne bodo upoštevala
pri štetju časa do kalibracije, s čimer se prepreči potreba po nepotrebnih kalibracijah.
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Pregled kalibracije CO2

Za prikaz datuma zadnje kalibracije vklopite servisni način in odprite zaslon kalibracije. Na domačem zaslonu
izberite gumb SYSTEM (SISTEM), da odprete sistemski zaslon, nato izberite gumb SERVICE (SERVIS), da
odprete servisni zaslon. Vnesite servisno geslo, nato izberite CO2 CAL (KAL. CO2). Ta zaslon prikazuje število
preostalih ur do zahtevanega servisa, datum zadnje opravljene kalibracije in datum naslednje predvidene
kalibracije (eno leto od zadnje kalibracije). Za ogled tega zaslona je potrebno geslo za vklop servisnega načina.

Pregled kalibracije CO2
Odvisno od predpisov in postopkov ustanove je mogoče monitor pregledati kadar koli, da se ugotovi, ali je
zaznava CO2 znotraj sprejemljivih mej. Postopek pregleda kalibracije podajajo navodila s koraki za izvedbo
pregleda kalibracije.
SVARILO:

Pregled kalibracije se mora izvesti s kompletom za kalibracijo, odobrenim s strani
proizvajalca, ki vsebuje plinsko mešanico 5 % CO2, 21 % O2 in ravnovesje N2 ter odobreno
sredstvo povezave (kos v obliki črke »T«).

Komplet za kalibracijo, odobren s strani proizvajalca, je mogoče kupiti pri podjetju Airgas, Scott Medical
Products division (Z03NI748BDC002, stara številka: 4653ORF-2BD).). Na voljo v 2-delnem kompletu in
vključuje naslednje:
 plin za kalibracijo s 5 % CO2, 21 % O2, Balance N2 (Ravnovesje N2),
 adapter za cevke (kos v obliki črke »T«),
 linijo za kalibracijo (FilterLine™ za kalibracijo).
Opomba:

Če se ta postopek izvaja medtem, ko se monitor napaja prek baterije, mora biti baterija
povsem napolnjena.

Opomba:

Pred pregledom kalibracije preverite, ali je linija za kalibracijo iz kompleta za kalibracijo
čvrsto pritrjena.

Postopek pregleda kalibracije
Opomba:

Med postopkom kalibracije se lahko na kateri koli stopnji vrnete na prvi zaslon tako, da
kliknite na gumb BACK (NAZAJ).

 IZVEDITE PREGLED KALIBRACIJE:
1. S kontrolnim gumbom se pomaknite na zaslon CO2 PREGLED KALIBRACIJE. V meniju na domačem
zaslonu izberite gumb SYSTEM (SISTEM), nato izberite CAL CHECK (PREGLED KAL.). Ali pa na
servisnem zaslonu izberite CO2 CAL (KAL. CO2) in nato izberite CAL CHECK (PREGLED KAL.).
Prikaže se zaslon CO2 PREGLED KALIBRACIJE. Skozi korake pregleda kalibracije vas bodo vodila
navodila na zaslonu.
2. Zaslon prikazuje sporočilo: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (PRIKLJUČITE FILTERLINE NA
MONITOR). Linijo za kalibracijo priključite na monitor in izberite START (ZAČNI), da začnete s
pregledom kalibracije.
3. Zaslon prikazuje sporočilo: CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO2 21% O2 BALANCE N2]
(PRIKLJUČI PLIN ZA KALIBRACIJO [5 % CO2 21 % O2 RAVNOVESJE N2]). Drugi konec linije za
kalibracijo povežite s posodo s plinom, nato izberite CONTINUE (NADALJUJ).
4. Zaslon prikazuje sporočilo: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (ODPRI DOVOD PLINA Z
VALJA). Odprite posodo s plinom in izberite CONTINUE (NADALJUJ).
Zdaj modul izvede pregled kalibracije. Medtem prikazuje sporočilo CALIBRATION CHECK IN
PROGRESS (POTEKA PREGLED KALIBRACIJE). Če se modul CO2 še ogreva, monitor prikazuje
sporočilo NOT READY TO CALIBRATE (NI PRIPRAVLJEN NA KALIBRACIJO). Počakajte, dokler
modul ni pripravljen, nato izberite CONTINUE (NADALJUJ).
5. Ko je modul zaključil z meritvami pregleda kalibracije in obdeluje podatke, prikazuje sporočilo:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (IZRAČUNAVANJA
REZULTATOV, DOVOD PLINA SE LAHKO ZAPRE).
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6. Zaprite dovod plina za pregled kalibracije. Če morate zaustaviti pregled kalibracije, preden je zaključen, s
kontrolnim gumbom izberite STOP (USTAVI).
7. Zaslon prikazuje sporočilo: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE (IZKLJUČI PLIN
ZA KALIBRACIJO IN FILTERLINE) in CONTINUE (NADALJUJ).
Nato modul prikazuje:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (PREGLED KALIBRACIJE ZAKLJUČEN)
MEASURED CO2 X.X% (IZMERJEN CO2 X,X %)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3%.
(SPECIFIKACIJA NATANČNOSTI ZA 5 % PLIN JE 4,7–5,3 %)
Izberite BACK (NAZAJ), da se vrnete na domači zaslon, ali START (ZAČNI), da ponovno izvedete pregled
kalibracije.
8. Če rezultat pregleda kalibracije kaže, da monitor ni kalibriran, se prikaže sporočilo MEASURED CO2 NOT
WITHIN SPECIFICATIONS. CALIBRATION RECOMMENDED (IZMERJENI CO2 JE IZVEN
SPECIFIKACIJ. PRIPOROČLJIVA JE KALIBRACIJA). V tem primeru je treba izvesti postopek
kalibracije. Glejte servisni priročnik ali se obrnite na servisno osebje podjetja Medtronic.
9. Če monitor ne uspe zaključiti pregleda kalibracije, se prikaže sporočilo CALIBRATION FAILED
(KALIBRACIJA NEUSPEŠNA) z enim izmed naslednjih sporočil o napaki:
FILTERLINE NOT CONNECTED (FILTERLINE NI PRIKLJUČEN)
CALIBRATION FAILED: NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS
(KALIBRACIJA NEUSPEŠNA: NI PLINA, NAPAČNA KONCENTRACIJA PLINA, NESTABILEN
PLIN)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (NAPAKA
MERJENJA; PREVERITE VSE POVEZAVE IN POSKUSITE ZNOVA)
CALIBRATION ABORTED BY USER (KALIBRACIJO JE PREKINIL UPORABNIK)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (NOTRANJI SAMOPREIZKUS MODULA CO2 NI
USPEL)
Opomba:

Pline za kalibracijo odlagajte v skladu z lokalnimi predpisi za odlaganje plinov.

Vzdrževanje
Monitor ne potrebuje drugih rednih servisov, razen testiranja delovanja, ki ga narekuje ustanova upravljavca.
Razdelek Odpravljanje težav na strani 123 opisuje morebitne težave, možne vzroke zanje in predloge za njihovo
razrešitev.
Priporočljivo je redno vzdrževanje glede na delovne ure:
 Črpalko CO2 je treba zamenjati vsakih 30.000 delovnih ur.
 Kalibracijo je treba izvesti po prvih 1200 urah uporabe, nato pa enkrat na leto ali vsakih 4000
delovnih ur, glede na to, kaj nastopi prej (glejte Kalibracija CO2 na strani 119).
 Število preostalih ur monitorja do meje 30.000 delovnih ur pred zahtevanim servisom je prikazano ob
vsakem vklopu enote. Mogoče si ga je ogledati tudi na servisnem zaslonu.
 Rezervni čas litij-ionske baterije se lahko čez čas skrajša. Da bi se izognili poslabšanju delovanja
baterije, je priporočljivo, da baterijo zamenjate vsaki dve leti.
Opomba:

Če želite naročiti rezervne dele, komplete za kalibracijo ali če imate kakršna koli vprašanja v
zvezi s servisiranjem in rednim vzdrževanjem, se obrnite na lokalnega zastopnika.

Zamenjava varovalk
Monitor pred električnimi prenapetostmi ščitita dve varovalki. Če varovalki pregorita, se monitor ne bo vklopil
in baterija se ne bo polnila.
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Zamenjava zvitka papirja za tiskalnik

Če želite zamenjati varovalki, izklopite monitor in izključite napajalni kabel iz monitorja.
Varovalki sta na zadnjem delu monitorja pod povezavo električnega kabla. Z uporabo izvijača iztaknite pokrov
ohišja varovalke in varovalki zamenjajte samo z varovalkami z enako močjo (F3.15 A, 250 voltov, nizka
zmogljivost prekinitve). Potisnite pokrov ohišja varovalke, da se zapre, nato ponovno priključite napajalni kabel
na monitor.
Opomba:

Pregoreli varovalki kažeta na to, da je prišlo do abnormalnega električnega stanja. Če
razlog ni znan, se obrnite na vašega zastopnika, ki bo ugotovil, ali je potrebno servisiranje.

Zamenjava zvitka papirja za tiskalnik
Če na tiskalniku zmanjka papirja, ga nadomestite z zvitkom termalnega papirja za tiskalnik (številka dela
Medtronic 010516) ali podobnega papirja, ki ustreza specifikacijam, podanim v specifikacijah v Notranji
termalni tiskalnik (dodatno) na strani 140.
 ZAMENJAJTE ZVITEK PAPIRJA ZA TISKALNIK:
1. Odprite plastični pokrov na tiskalniku.
2. Odstranite prazen valj v prostoru za papir.
3. Vstavite nov zvitek papirja v smeri, prikazani na spodnji sliki, tako da se konec papirja pokaže na vrhu
plastičnega pokrova, kot je prikazano.
Gumb za
podajanje

Slika 48 – Vstavitev zvitka papirja v tiskalnik

4. Trdno zaprite vratca, da kliknejo. Na kratko pritisnite na gumb za podajanje, da preverite, ali je papir
ustrezno poravnan in se ne zatika ob rob pokrova.
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Čiščenje
Za čiščenje površin monitorja rahlo navlažite krpo z raztopino s 70-odstotnim alkoholom ter obrišite vse
površine. Uporabite lahko tudi alkoholne robčke. Pogostost postopkov čiščenja mora biti skladna s predpisi
bolnišnice.
Za čiščenje zaslona uporabite vlažno krpo brez kosmov.
Za čiščenje senzorjev za večkratno uporabo Nellcor™ najprej odstranite senzor z bolnika in ga izključite iz
naprave Capnostream™20p. Površino senzorja lahko očistite z raztopino, kot je 70-odstotni izopropil alkohol.
Kadar ni potrebna temeljita dezinfekcija, uporabite 1:10 raztopino belila. Ne uporabljajte nerazredčenega belila
(5 % ~ 5,25 % natrijevega hipoklorita) ali druge čistilne raztopine, razen priporočenih; lahko pride do trajnega
poškodovanja senzorja. Senzor ušesne zaponke lahko očistite s krpo ali ga (za 10 minut) namočite v izopropil
alkohol (70 %). Če ušesno zaponko namočite, jo morate pred uporabo na naslednjem bolniku sprati z vodo in
posušiti na zraku. Ušesne zaponke ne sterilizirajte z obsevanjem, paro ali etilenoksidom. Za točna navodila
glejte navodila za uporabo za vsak senzor za večkratno uporabo.
OPOZORILO:

Te naprave ne smete avtoklavirati ali sterilizirati.

SVARILO:

Ne pršite ali zlivajte tekočine neposredno na monitor, dodatke ali potrošni material.

SVARILO:

Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil ali močnih raztopil, vključno
z raztopinami na osnovi nafte ali acetona.

SVARILO:

Potrošni material Microstream™ etCO2 je namenjen uporabi z enim bolnikom in ni
namenjen predelavi za ponovno uporabo. Cevke FilterLine™ ne poskušajte očistiti,
razkužiti ali izpihati, saj lahko poškodujete monitor.

SVARILO:

Ne izpostavljajte spojnih nožic senzorja SpO2 čistilni raztopini, saj lahko s tem poškodujete
senzor.

SVARILO:

Če za dezinficiranje zunanjih površin monitorja uporabljate razredčilo z belilom v razmerju
1 : 10 (raztopina 0,5 % do 1 % natrijevega hipoklorita) v obliki robčkov, se izogibajte stiku
priključkov in zaslona z razredčilom z belilom. Večkratno čiščenje z belilom lahko čez čas
povzroči razbarvanje in ostanke na površinah.

Odpravljanje težav
Ta razdelek navaja morebitne težave, na katere boste morda naleteli med uporabo monitorja, ter predloge za
njihovo razrešitev. Če vam težave ne uspe odpraviti, se obrnite na usposobljeno servisno osebje ali lokalnega
zastopnika.
Elektrika
Težava
Monitor se ne vklopi.

Vzrok

Ukrep

Notranja baterija je popolnoma
izpraznjena in napajalni kabel
nepravilno pritrjen ali odključen ali
pa ima kabel neustrezno električno
povezavo.

Preverite povezavo napajalnega kabla.

Stenska vtičnica z izmeničnim
tokom ne deluje ali pa notranja
baterija ni napolnjena.

Preverite povezave in odpravite težavo.

Pregorele varovalke.

Zamenjajte varovalke. Obrnite se na vašega
zastopnika, ki bo ugotovil vzrok električne
težave.
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Odpravljanje težav

Težava

Vzrok

Ukrep

Indikatorski lučki za
napajanje z izmeničnim
tokom in za vklopljen
monitor sta vklopljeni, a
enota ne deluje na
napajanje prek baterije,
ko je kabel napajanja z
izmeničnim tokom
odklopljen.

Baterija ni priklopljena na monitor.

Odprite ohišje baterije in preverite, ali je kabel
baterije čvrsto priključen v vtičnico baterije.
(Glejte Namestitev baterije na strani 23)

Monitor je priključen, a
ne polni baterije.

Napajanje z izmeničnim tokom ne
doseže monitorja.

Preverite, ali je oranžna indikatorska lučka
napajanja vklopljena. Če ni, preverite, ali je
napajalni kabel z izmeničnim tokom ustrezno
priključen na vtičnico omrežja z izmeničnim
tokom.

Baterija po tem, ko je
bila priključena 24 ur, ni
povsem napolnjena.

Baterija se ni povsem napolnila.

Monitor za 3−4 ure izključite iz napajanja z
izmeničnim tokom, nato ga zopet priključite.
Baterija se bo zdaj, priključena na napajanje z
izmeničnim tokom, povsem napolnila.
Če se baterija še vedno ne napolni povsem,
zamenjajte baterijo.

Težave s CO2
Težava

Ukrep

Nenehno se prikazuje
sporočilo NO BREATH
(NI DIHA) in utripa rdeči
indikator alarma.

Fiziološki vzrok.

Preglejte bolnika.

Zamašena ali blokirana cevka
FilterLine™.

Preglejte cevko FilterLine™ in jo zamenjajte,
če je blokirana.

Cevka FilterLine™ se je zapletla ali
pa je prepognjena.

Preverite FilterLine™ od monitorja vse do
bolnika, da vidite, ali je cevka zavozlana, zvita
ali pa se je zapletla v posteljo ali opremo.

FilterLine™ je
priključena, a črpalka
ne deluje in odčitki
CO2, EtCO2 ali RR niso
prikazani.

Cevka FilterLine™ ni ustrezno
priključena.

Preverite, ali je vtič FilterLine™ privit v
monitor.

Zlati obroček je obrabljen ali
umazan.

Preverite, če je zlati obroček na koncu
priključka FilterLine™ prisoten in ni
poškodovan ali prekrit z umazanijo. Obrišite
umazanijo in po potrebi zamenjajte
FilterLine™.

Vrednosti EtCO2 so
nepredvidljive.

Mehanično ventiliran bolnik, ki diha
spontano.

Ukrep ni potreben.

Puščanje v dihalni poti.

Preverite morebitna puščanja v povezavi in
cevki do bolnika in jih po potrebi odpravite.

Neustrezna kalibracija.

Preverite kalibracijo. Glejte Pregled kalibracije
CO2 na strani 120.

Nastavitev BTPS je izklopljena.

Preverite nastavitev BTPS v privzetih
nastavitvah ustanove. Za podrobnosti glejte
Parametri CO2 na strani 135.

Vrednosti EtCO2 so
neprestano višje ali
nižje od pričakovanih.
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Senzor SpO2
Težava

Vzrok

Ukrep

Ni signala SpO2: Za
saturacijo s kisikom in
hitrost utripa se prikaže
ničelni zaslon.

Senzor ni ustrezno priključen na
monitor ali podaljšek.

Preverite, ali sta senzor in podaljšek (če je v
uporabi) ustrezno priključena na monitor.

Na zaslonu
Capnostream™20p se
prikaže sporočilo za
zamenjavo senzorja
SpO2

Plošča SpO2 ne prejema podatkov
s kabla.

Izključite in ponovno priključite senzor SpO2
ter poskusite znova.
Če je sporočilo še vedno prikazano,
zamenjajte kabel ali senzor.

Izguba pulza ali signala
SpO2: Za saturacijo s
kisikom in hitrost utripa
se prikaže ničelni
zaslon.

Senzor ni ustrezno nameščen na
bolniku.

Preverite aplikacijo senzorja.

Perfuzija bolnika je morda preslaba.

Preverite stanje bolnika.

Senzor ali podaljšek senzorja je
morda poškodovan.

Zamenjajte senzor ali podaljšek senzorja

Prekomerno gibanje bolnika ali
elektrokirurške motnje.

Če je mogoče, naj bo bolnik pri miru.
Preverite, ali je senzor čvrsto in pravilno
nameščen. Po potrebi senzor zamenjajte, ga
premaknite na novo mesto ali uporabite
senzor, ki tolerira več gibanja.

Prekomerna svetloba.

Preverite namestitev senzorja ali senzor
prekrijte s temnim ali neprepustnim
materialom.

Postavitev senzorja na okončino z
manšeto za krvni pritisk, arterijskim
katetrom, intravaskularnim vodom
ali lakom za nohte.

Preverite postavitev senzorja.

Stanje bolnika.

Preglejte bolnika.

Prekomerno gibanje bolnika.

Če je mogoče, naj bo bolnik pri miru, uporabite
pa senzor, ki tolerira več gibanja.

Prikazujejo se
nepravilne meritve
SpO2.

Tiskalnik
Težava
Tiskalnik ne tiska.
Rdeča lučka alarma na
tiskalniku utripa.

Tiskalnik deluje, a papir
je prazen.

Vzrok

Ukrep

Pokrov tiskalnika je odprt.

Povsem odprite plastični pokrov tiskalnika in
poskrbite, da je nekaj papirja za tiskalnik
izven monitorja, nato zaprite pokrov, da sede
na mesto.

Papir za tiskalnik ni pravilno
vstavljen čez plastični pokrov ali pa
se je vanj zataknil.

Odprite plastični pokrov tiskalnika in povlecite
papir tako, da ga nekaj gleda izven monitorja.
Držite papir tako, da nekaj papirja za tiskalnik
ostane izven monitorja, nato zaprite pokrov,
da sede na mesto.

Zmanjkalo je papirja na tiskalniku.

Odprite plastični pokrov in vstavite nov zvitek
papirja.

Zvitek papirja je položen vzvratno v
prostor za tiskalnik monitorja.

Odprite plastični pokrov, obrnite zvitek papirja
v drugo smer, ponovno namestite plastični
pokrov in ob tem poskrbite, da nekaj papirja
ostane izven monitorja.
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Nurse Call (Klic medicinske sestre)
Težava
Izhod klica medicinske
sestre ne deluje.

Vzrok

Ukrep

Klic medicinske sestre ni
omogočen.

Omogočite funkcijo klica medicinske sestre z
zaslona z nastavitvami sistema ali z zaslona
privzetih nastavitev ustanove v servisnem
načinu.

Težava z ožičenjem na fono
priključku.

Preverite ožičenje kabla in fono priključka,
priključenega na vtičnico klica medicinske
sestre na zadnji strani monitorja.

Kalibracija CO2
Težava
Na monitorju se prikaže
sporočilo CALIBRATION
REQUIRED (POTREBNA JE
KALIBRACIJA), pozdravni
zaslon pa kaže, da je do
naslednje kalibracije še nekaj
ur.

Vzrok

Ukrep

Od zadnje kalibracije CO2 je minilo že
več kot eno leto.

Izvedite kalibracijo CO2.

Vrnitev monitorja
Če je treba vrniti monitor v popravilo, se obrnite na lokalnega zastopnika za navodila v zvezi s pošiljanjem.
Če želite zapakirati monitor, iz njega izključite vse dodatke. Monitor zapakirajte v originalno embalažo za
pošiljanje. Če originalna embalaža ni na voljo, uporabite primerno škatlo, napolnjeno z ustrezno količino
materiala za pakiranje. Senzorjev, potrošnega materiala Microstream™ EtCO2 ali napajalnih kablov ni treba
vrniti.
Če monitor ne deluje pravilno, ga pazljivo zapakirajte z neuporabljenim potrošnim materialom iz iste škatle ali
paketa kot potrošni material, uporabljen v času nepravilnega delovanja, in ga z monitorjem vrnite za pregled.

Tehnična pomoč
Za tehnične informacije se obrnite na lokalnega zastopnika podjetja Medtronic ali pišite na
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Servisni priročnik vključuje informacije, ki jih potrebuje usposobljeno osebje za servisiranje monitorja.
Če je treba vrniti monitor v popravilo, se obrnite na lokalnega zastopnika za navodila v zvezi s pošiljanjem.
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Priloga 1

Nastavitve ustanove
Privzete nastavitve ustanove
Spreminjanje privzetih nastavitev ustanove
Ponastavitev na tovarniško privzete nastavitve
Nalaganje ali prenašanje privzetih nastavitev ustanove
Spreminjanje nastavitev monitorja

Privzete nastavitve ustanove
Capnostream™20p je iz tovarne odposlan z nastavitvami, ki jih je mogoče spreminjati, prilagojenimi v skladu s
tabelami v razdelku Spreminjanje nastavitev monitorja na strani 128. Gre za tako imenovane tovarniško privzete
nastavitve. Če se v določenem okolju uporabe kaže, da so bolj zaželene ali zahtevane drugačne nastavitve ali pa
predpisi ustanove zahtevajo vrednosti, ki so drugačne kot tovarniško privzete, lahko privzete nastavitve
spremenite tako, da veljajo vsakič, ko se monitor vklopi. Ta rešitev je bolj zanesljiva, kot da bi morali člani
osebja pred vsako uporabo spreminjati nastavitve.
Privzete nastavitve lahko ročno spremeni pooblaščeni tehnik/biomedicinski inženir, s čimer ustvari privzete
nastavitve ustanove. Privzete nastavitve je mogoče nastaviti na zaslonu privzetih nastavitev ustanove, do
katerega se dostopa s servisnega zaslona. Servisni zaslon je zaščiten z geslom. Postopek je opisan v
Spreminjanje privzetih nastavitev ustanove, spodaj.

Spreminjanje privzetih nastavitev ustanove
Na domačem zaslonu s kontrolnim gumbom izberite gumb SYSTEM (SISTEM), nato v meniju izberite gumb
SERVICE (SERVIS), da odprete servisni zaslon. V zgornjem delu zaslona se prikaže polje za vnos gesla.
ENTER PASSWORD

V skladu z opisom v Upravljanje zaslona na strani 39 s kontrolnim gumbom izberite ENTER PASSWORD
(VNOS GESLA). Z uporabo kontrolnega gumba vnesite geslo in po vnosu zadnje črke zopet kliknite na
kontrolni gumb. Geslo lahko vidite v Servisno geslo za Capnostream™ na strani 147. Stran s servisnim
geslom je mogoče odstraniti iz priročnika in jo shraniti na varno mesto.
S kontrolnim gumbom izberite INST DEFAULTS (PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE). Spreminjate
lahko privzete nastavitve za ALARM LIMITS, TRENDS, MONITOR, CO2 and SpO2 (MEJE ALARMA,
TRENDI, MONITOR, CO2 in SpO2).
Po spremembi katerekoli tovarniško privzete nastavitve v specifično nastavitev ustanove napravo zaustavite z
gumbom za vklop/izklop in jo nato zaženite znova, da zagotovite shranjevanje novih nastavitev.
OPOZORILO:
Opomba:

Spreminjanje nastavitev lahko neugodno vpliva na spremljanje bolnikov. Privzete
nastavitve ustanove sme spreminjati samo pooblaščeno osebje.

Ko je naprava v servisnem načinu, bolniki ne bodo spremljani, tudi če je monitor v servisnem
načinu priključen na bolnika. (Monitor je v servisnem načinu, ko je vneseno servisno geslo.) Ko
monitor postavljate v servisni način, je morda priporočljivo, da odstranite FilterLine™ z bolnika ali
izključite FilterLine™ iz monitorja. Medtem ko je monitor v servisnem načinu, podatki ne bodo
zabeleženi, poskus spremljanja v servisnem načinu pa bo povzročil težave z manjkajočimi podatki.
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Ponastavitev na tovarniško privzete nastavitve
Vsak del nastavitev, opisanih spodaj, omogoča ponastavitev tovarniško privzetih nastavitev za zadevni del.
Izvesti je mogoče tudi globalno ponastavitev vseh nastavitev na tovarniško privzete nastavitve. Če želite to
storiti, izberite RESET (PONASTAVI), ko prvič izberete zaslon privzetih nastavitev ustanove.

Slika 49 – Zaslon privzetih nastavitev ustanove

Nalaganje ali prenašanje privzetih nastavitev ustanove
Capnostream™20p omogoča prenašanje privzetih nastavitev ustanove z monitorja na pomnilniško napravo USB
ali nalaganje privzetih nastavitev ustanove s pomnilniške naprave USB na monitor.
Ta možnost se uporablja na primer za poenostavljanje postopka, ko ustanova želi, da vse naprave v določeni
skupini ali delu uporabljajo enake privzete nastavitve ustanove. V takšnem primeru je mogoče spremeniti
privzete nastavitve ustanove na eni napravi ter te privzete nastavitve naložiti na pomnilniško napravo USB, kot
je opisano spodaj. Nato lahko te privzete nastavitve z uporabo omenjenega postopka prenesete na druge naprave
Capnostream™20p v določenem delu/ustanovi.
 NALOŽITE ALI PRENESITE PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE:
1. Če želite nastavitve naložiti, v vrata USB na Capnostream™20p vstavite pomnilniško napravo USB z
najmanj 2 kB prostega pomnilnika. Če želite nastavitve prenesti, v vrata USB na Capnostream™20p vstavite
pomnilniško napravo USB s privzetimi nastavitvami ustanove, ki so bile pred tem naložene nanj.
2. Kliknite na gumb menija SYSTEM (SISTEM), da odprete glavni sistemski zaslon.
3. Kliknite gumb menija SERVICE (SERVIS), da odprete servisni zaslon, in vnesite servisno geslo (glejte
Servisno geslo za Capnostream™ na strani 147).
4. Kliknite na gumb menija SOFTWARE SUPPORT (PODPORA ZA PROGRAMSKO OPREMO), da
odprete zaslon s podporo za programsko opremo. Zaslon s podporo za programsko opremo prikazuje
Slika 50 – Zaslon s podporo za programsko opremo na strani 129.
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5. Kliknite gumb UPLOAD DEFAULTS (NALOŽI PRIVZETE NASTAVITVE), da naložite privzete
nastavitve s Capnostream™20p na pomnilniško napravo USB, ali kliknite gumb DOWNLOAD
DEFAULTS (PRENESI PRIVZETE NASTAVITVE), da prenesete privzete nastavitve s pomnilniške
naprave USB na Capnostream™20p. S prenosom privzetih nastavitev se bo na pomnilniški napravi USB
ustvarila mapa z imenom settings (nastavitve), ki bo vsebovala datoteke, ki jih je mogoče uporabiti za
nalaganje na drug Capnostream™20p. Po končanem nalaganju privzetih nastavitev se bo monitor samodejno
izklopil; če želite nadaljevati z uporabo, ponovno zaženite monitor.

Slika 50 – Zaslon s podporo za programsko opremo

Spreminjanje nastavitev monitorja
Meje alarmov
V monitorju sta shranjena dva sklopa mej alarmov, in sicer za vrsto bolnika odrasel/otrok in tip bolnika
dojenček/novorojenček. (Meje za tip bolnika odrasel/otrok se nanašajo na odrasle bolnike in na vse tri vrste
bolnika otrok.) Tovarniško privzete nastavitve za meje alarma za bolnika odraslega in bolnika novorojenčka so
podane v Tabela 32 – Tovarniško privzete meje alarmov/indikatorjev na strani 130.
Če želite spremeniti meje alarma za posamezen tip bolnika, odprite zaslon s privzetimi nastavitvami ustanove.
Izberite ALARM LIMITS (MEJE ALARMA) in nato s kontrolnim gumbom izberite SET
INFANT/NEONATAL (NASTAVI DOJENČEK/NOVOROJENČEK) ali SET ADULT/PEDIATRIC
(NASTAVI ODRASEL/OTROK) ali SET ALARM DELAY (NASTAVI ODLOŽITEV ALARMA) (kar
ustreza). Podane bodo privzete nastavitve ustanove: meje alarmov: dojenček/novorojenček ali privzete
nastavitve ustanove: meje alarmov: zaslon bolnika odrasel/otrok ali zaslon odložitve alarma. Če želite izvedeti
več o možnostih odložitve alarma, glejte Odložitev alarma na strani 71.
Spremenite nastavitve tako, kot je opisano v razdelku Spreminjanje mej alarma na strani 79.
Opozorilni alarmi so privzeto onemogočeni in številke za nastavitve opozorilnih alarmov na zaslonu mej
alarmov bodo prikazane s sivo barvo. Izberite CAUTION ENABLE (OMOGOČI OPOZORILNE ALARME),
če želite omogočiti opozorilne alarme. Ko so opozorilni alarmi omogočeni, se številke za nastavitve opozorilnih
alarmov spremenijo iz sive v belo barvo.

Prenosni obposteljni kapnograf/pulzni oksimeter

129

Spreminjanje nastavitev monitorja

Slika 51 – Zaslon mej alarmov privzetih nastavitev ustanove

Tovarniško privzete nastavitve za meje alarma za bolnika odraslega/otroka in bolnika dojenčka/novorojenčka so
podane spodaj.
Tabela 32 – Tovarniško privzete meje alarmov/indikatorjev

Nujni rdeči
alarm za
odraslega/
otroka

Parameter

Opozorilni
rumeni alarm
za odraslega/
otroka

Nujni rdeči
alarm za
dojenčka/
novorojenčka

Opozorilni
rumeni alarm
za dojenčka/
novorojenčka

Razpon

EtCO2 High
(Visok EtCO2)

60

55

50

45

5−150 mmHg

EtCO2 Low
(Nizek EtCO2)

15

17

20

22

0-145 mmHg

FiCO2 High
(Visok FiCO2)

8

8

5

5

2-98 mmHg

RR High
(Visok RR)

30

25

65

60

5-150 utr./min

RR Low
(Nizek RR)

5

7

25

28

0-145 utr./min

No Breath Detected
(Dih ni zaznan)

30

Navedba ni
smiselna

15

Navedba ni
smiselna

10−60 sek.

SpO2 High
(Visok SpO2)

100

100

98

98

25-100% saturacija

SpO2 Low
(Nizek SpO2)

85

90

85

90

20−95 % saturacija

Pulse Rate High
(Visoka hitrost
utripa)

140

140

200

200

30-240 utr./min

Pulse Rate Low
(Nizka hitrost utripa)

50

50

100

100

25-235 utr./min
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Nujni rdeči
alarm za
odraslega/
otroka

Parameter

Opozorilni
rumeni alarm
za odraslega/
otroka

Nujni rdeči
alarm za
dojenčka/
novorojenčka

Opozorilni
rumeni alarm
za dojenčka/
novorojenčka

Razpon

IPI Low (Nizek IPI)

3

5

Navedba ni
smiselna

Navedba ni
smiselna

1−9 ali OFF
(IZKLOP)

SatSeconds
(Sekunde sat.)

25

25

25

25

10, 25, 50, 100 ali
Off (Izklop)

Odložitev alarma
Mogoče je odložiti več alarmov za 10, 15, 20 ali 30 sekund ali pa nobenega (odložitev alarma onemogočena).
Ta možnost je na voljo za vse vrste bolnikov.
Odložitev alarma lahko nastavite z zaslona za privzete nastavitve ustanove, ki ga lahko odprete z
SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE PASSWORD (SISTEM>SERVIS>VNOS SERVISNEGA
GESLA) (glejte Servisno geslo za Capnostream™ na strani 147) >INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET
ALARM DELAY (PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE>MEJE ALARMA>NASTAVITEV
ODLOŽITVE ALARMA).
Tabela 33 – Tovarniško privzete in dodatne nastavitve odložitve alarma

Parameter

Možnosti

Tovarniško privzeta
nastavitev

EtCO2 High Alarm Delay
(Odložitev alarma za visok EtCO2)

10, 15, 20 ali 30 sekund ali onemogočeno

DISABLED (ONEMOGOČEN)

RR High Alarm Delay
(Odložitev alarma za visok RR)

10, 15, 20 ali 30 sekund ali onemogočeno

DISABLED (ONEMOGOČEN)

SpO2 Low Alarm Delay
(Odložitev alarma za nizek SpO2)

10, 15, 20 ali 30 sekund ali onemogočeno

DISABLED (ONEMOGOČEN)

PR Low Alarm Delay
(Odložitev alarma za nizek RR)

10, 15, 20 ali 30 sekund ali onemogočeno

DISABLED (ONEMOGOČEN)

PR High Alarm Delay
(Odložitev alarma za visok PR)

10, 15, 20 ali 30 sekund ali onemogočeno

DISABLED (ONEMOGOČEN)

Nastavitve trenda
Privzete nastavitve ustanove je mogoče nastaviti tako, da spremenijo trend, shranjen v monitorju, in njegov
prikaz na zaslonu. Za določene nastavitve trenda za SpO2 in CO2 glejte posamezne nastavitve, opisane spodaj za
parametre SpO2 in CO2.
Tabela 34 – Tovarniško privzete in dodatne nastavitve trenda

Možnosti

Parameter

Tovarniško privzeta
nastavitev

Resolucija beleženja
trenda

5 sekund pri 12 urah
10 sekund pri 24 urah
30 sekund pri 72 urah

30 sekund pri 72 urah

Privzeti tabelarni prikaz
porasta

MINIMUM, 1,5, 3, 15 ali 60 minut

1,5 minut

Privzeti grafični pogled

2, 4 ali 12 ur

4 ure

Privzeti domači zaslon IPI (glejte Prikaz IPI na strani 64) se prikaže tudi na zaslonu privzetih nastavitev trenda.
Privzeta resolucija beleženja trenda določa, koliko ur podatkov o bolniku je mogoče zabeležiti.
Tabelarni prikaz porasta omogoča nastavljanje privzetih nastavitev na vrednosti v tabeli.
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Privzeti grafični pogled je mogoče spremeniti tako, da okno trenda prikazuje podatke drugega časovnega
obdobja.
Opomba:

S spreminjanjem ločljivosti trenda se bo pobrisal spomin trenda in izbrisali se bodo podatki
o bolniku, ki so bili v monitorju.

Če želite spremeniti privzete nastavitve trenda, kliknite SERVICE>INST DEFAULTS>TREND
(SERVIS>PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE>TREND) v menijski vrstici. S kontrolnim gumbom se
pomaknite na parametre, opisane zgoraj, in kliknite za ogled možnosti. Z uporabo kontrolnega gumba izberite
možnost in kliknite znova, če želite, da se ta možnost zabeleži kot privzeta.
Spreminjanje vrstnega reda parametrov na prikazu trenda
Grafični in tabelarni zaslon prikazujeta pet različnih parametrov bolnika. Vrstni red parametrov trenda lahko
spremenite na zaslonu privzetih nastavitev ustanove in tako prikažete pomembnejše parametre na prvem prikazu
trenda namesto na drugem. Postopek je takšen: Kliknite na SYSTEM>SERVICE> (SISTEM>SERVIS>)
Vnesite servisno geslo (glejte Servisno geslo za Capnostream™ na strani 147)>INST
DEFAULTS>TREND>CONFIG. DISPLAY (PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE>TREND>ZASLON
KONFIGURACIJE), da odprete privzete nastavitve ustanove: Trend: Zaslon prikaza konfiguracije.
Za vsak položaj, ki ga želite spremeniti, s kontrolnim gumbom premaknite kurzor do želene vrstice, kliknite na
kontrolni gumb in nato iz stolpca razpoložljivih parametrov izberite parametre, ki jih želite prikazati v tej
vrstici. Na položaju parametra 1 je na primer privzet EtCO2. Če želite spremeniti prikaz trenda tako, da se IPI
prikaže kot prvi parameter na zaslonu trenda, pomaknite kurzor na izbrane parametre: EtCO2, kliknite na
kontrolni gumb, nato pa se s kontrolnim gumbom pomikajte, dokler v stolpcu razpoložljivih parametrov ne
dosežete IPI. Kliknite s kontrolnim gumbom, da postavite IPI kot prvi parameter na prikazih trenda.
Kliknite BACK>BACK>BACK>HOME (NAZAJ>NAZAJ>NAZAJ>DOMOV), da se vaše izbire ohranijo, ko
zaključite s spreminjanjem prikaza trenda. Če se želite vrniti na privzeti zaslon, kliknite FACTORY
DEFAULTS (TOVARNIŠKO PRIVZETE NASTAVITVE) v privzetih nastavitvah ustanove: Trend: Zaslon
prikaza konfiguracije.
Oznake dogodkov, uporabljene pri beleženju trenda, lahko spremenite v privzetih nastavitvah ustanove: Zaslon
trenda z uporabo menijske vrstice. Podrobnejša razlaga se prikaže v Dogodki, spodaj.
Dogodki
V Capnostream™20p je mogoče shraniti do 10 imen dogodkov v vsaki izmed treh kategorij. Tako lahko
zdravstveni delavec opiše dogodek, vnesen v spomin monitorja. Te tri kategorije so zdravila, dejanja bolnika in
posredovanja klinika.
Večina imen dogodkov je podana kot tovarniško privzete nastavitve z nekaj praznimi možnostmi v vsaki izmed
treh kategorij. Urediti je mogoče vseh 30 imen dogodkov, s čimer se zagotovi najprimernejše opise za okolje,
v katerem bo uporabljen monitor.
Vsako ime dogodka je lahko sestavljeno iz do 11 alfanumeričnih znakov. Če je ime dogodka prazno, bo izbira
tega dogodka shranjena v spomin trenda kot hitri dogodek (glejte Vnos dogodkov bolnika na strani 45 za
informacije o uporabi dogodkov).
Dogodki odmerjanja zdravil
Ustanovi omogoča vnos sklopa 10 oznak dogodkov, ki jih lahko upravljavec uporabi za označevanje odmerjanja
zdravil v času spremljanja. Privzeta zdravila so: FENTANYL (FENTANIL), VERSED (VERSED),
MIDAZOLAM (MIDAZOLAM), MORPHINE (MORFIJ), DEMEROL (DEMEROL), PROPOFOL
(PROPOFOL), SURFACTANT (SURFAKTANT) in OTHER (DRUGO). Zadnje tri nastavitve so prazne. Vse
nastavitve je mogoče spremeniti. Če želite dogodke odmerjanja zdravil ponastaviti na tovarniške nastavitve,
uporabite kontrolni gumb in izberite FACTORY DEFAULTS (TOVARNIŠKO PRIVZETE NASTAVITVE).
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Dogodki bolnika
Ustanovi omogoča vnos sklopa 10 oznak dogodkov, ki jih lahko upravljavec uporabi za označevanje dogodkov,
ki se zgodijo bolniku v času spremljanja. Privzeti dogodki bolnika so: EATING (HRANJENJE), DRINKING
(PITJE), COUGHING (KAŠLJANJE), AMBULATING (PREMIKANJE), CHEST PT (RESPIRATORNA
FIZIOTERAPIJA), TURNED (OBRAČANJE), SNORING (SMRČANJE) in OTHER (DRUGO). Zadnji dve
nastavitvi sta prazni. Vse nastavitve je mogoče spremeniti. Če želite dogodke bolnika ponastaviti na tovarniško
privzete nastavitve, uporabite kontrolni gumb in izberite FACTORY DEFAULTS (TOVARNIŠKO
PRIVZETE NASTAVITVE).
Dogodki posredovanja
Ustanovi omogoča vnos sklopa 10 oznak dogodkov, ki jih lahko upravljavec uporabi za označevanje dogodkov,
ko se je v času spremljanja zgodilo fizično ali drugo posredovanje. Privzeti dogodki posredovanja so: OXYGEN
(KISIK), SUCTION (SUKCIJA), ADJ AIRWAY (PRIL. DIHALNE POTI), NARCAN (NARKAN),
ROMAZICON (ROMAZIKON), NEB TX (INHALACIJSKA TERAPIJA), STIMULATED (STIMULACIJA),
CO2 INSUFFL (CO2 Insufflation) (VPIH. CO2 (vpihovanje CO2)), ABG (PLINI ARTERIJSKE KRVI) in
OTHER (DRUGO). Zadnji dve nastavitvi sta prazni. Vse nastavitve je mogoče spremeniti. Če želite dogodke
posredovanja ponastaviti na tovarniške nastavitve, uporabite kontrolni gumb in izberite FACTORY
DEFAULTS (TOVARNIŠKO PRIVZETE NASTAVITVE).
Kako spremeniti privzete dogodke
S servisnega zaslona izberite zaslon INST DEFAULTS (PRIVZETE NASTAVITVE USTANOVE), nato pa
zaslon TREND. V menijski vrstici nastavitev ustanove: zaslon trenda so na izbiro možnosti MED (ZDRAV.) za
spreminjanje nastavitev dogodkov odmerjanja zdravil, PAT (BOLN.) za spreminjanje nastavitev dogodkov
bolnika in INT (POSRED.) za spreminjanje nastavitev dogodkov posredovanja. Če želite spremeniti dogodek, se
pomaknite do določene oznake dogodka in kliknite nanjo, da pobrišete polje in vnesete drugačno ime dogodka.
Nastavitve monitorja
Z zaslona privzetih nastavitev ustanove izberite MONITOR.

Slika 52 – Privzete nastavitve ustanove: Monitor
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Privzete nastavitve ustanove, ki jih je mogoče določiti za monitor, so naslednje:
Možnosti

Parameter

Tovarniško privzeta
nastavitev

Date Format (Oblika datuma)

dd mmm ll ali
mmm dd, ll

mmm dd, ll

Time Format (Oblika časa)

12 ali 24 ur

12 ur

Language (Jezik)

English (angleščina), Spanish
(španščina), French (francoščina),
German (nemščina), Italian
(italijanščina), Dutch (nizozemščina),
Portuguese (portugalščina), Russian
(ruščina), Swedish (švedščina),
Norwegian (norveščina), Japanese
(japonščina)

English (angleščina)

Audio Alarm Silence
(Utišanje zvočnega alarma)

Maximum (Maksimalno), Last Setting
(Zadnja nastavitev), Audio off (Zvok
izklopljen)

MAXIMUM (MAKSIMALNO)

Event Marking Mode
(Način označevanja dogodkov)

Quick/Detailed (Hitro/podrobno)

DETAILED (PODROBNO)

RS-232 Baud Rate
(Hitrost prenosa RS-232)

AUTO (SAMODEJNO); 9600; 19,2 K;
57,6 K; 115,2 K

AUTO (SAMODEJNO)

Nurse Call (Klic medicinske sestre)

Enabled (Omogočen), Disabled
(Onemogočen)

DISABLED
(ONEMOGOČEN)

Home Screen (Domači zaslon)

Standard (Standardni), Numeric
(Numerični)

STANDARD
(STANDARDNO)

IPI Display (on HOME, trend and
alarm review screens) (Prikaz IPI
(na DOMAČEM zaslonu, zaslonu
trenda in zaslonu za pregled
alarmov))

Enabled (Omogočen), Disabled
(Onemogočen)

ENABLED (OMOGOČEN)*

IPI Alarm (Alarm za IPI)

Enabled (Omogočen), Disabled
(Onemogočen)

DISABLED
(ONEMOGOČEN)

RS232 FUNCTION
(FUNKCIJA RS232)

VueLink: IPI, A/hr (A/h), ODI
VueLink:IPI
VueLink: CO2 ONLY (SAMO CO2)
Standard (Standardna)

Standardna; VueLink ni več
na voljo za
Capnostream™20p

A/hr and ODI Display (if available)
(Prikaz A/h in ODI (če sta na voljo))

Enabled (Omogočen), Disabled
(Onemogočen)

ENABLED (OMOGOČEN)*

Parameter standby mode
(Način pripravljenosti parametra)

Enabled (Omogočen), Disabled
(Onemogočen)

DISABLED
(ONEMOGOČEN)

* IPI ni na voljo za tip bolnika dojenček/novorojenček in je zato za tip bolnika dojenček/novorojenček samodejno
onemogočen. Poleg tega za tip bolnika dojenček/novorojenček ali otrok nista na voljo A/h in ODI.
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Parametri CO2
Privzete nastavitve ustanove je mogoče nastaviti za vse parametre CO2, ki jih je mogoče določiti v monitorju.
Če želite spremeniti parametre, izberite CO2 na zaslonu privzetih nastavitev ustanove.
Možnosti

Parameter

Tovarniško privzeta
nastavitev

CO2 Units (Enote CO2)

mmHg, kPa, Vol%

mmHg

BTPS*

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

FiCO2 Display (Zaslon FiCO2)

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

Pump-Off Timeout (minutes) (Časovna
omejitev za izklop črpalke (v minutah))

5, 10, 15 ali 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg)
(Merilo oblike valov CO2 (mmHg))

50, 100, 150, Auto (Samodejno)

Auto (Samodejno)

EtCO2 Scale for Trend Display
(Lestvica za prikaz trenda EtCO₂ )

50, 100, 150

50

RR Scale for Trend Display
(Lestvica RR za prikaz trenda)

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
(Hitrost odčitavanja za tip odrasel/otrok
(mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal (mm/sec)
(Hitrost odčitavanja za tip
dojenček/novorojenček (mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

*

BTPS označuje standardno korekcijo, uporabljeno med merjenjem telesne temperature, pritiska in saturacije. BTPS
mora biti med vsemi postopki merjenja nastavljena na vklopljeno. Naprava med postopki kalibracije samodejno
izklopi korekcijo BTPS in jo po teh postopkih ponovno vklopi. Uporabniku ni treba spreminjati nastavitve BTPS.

Parametri SpO2
Privzete nastavitve ustanove je mogoče nastaviti za vse parametre SpO2, ki jih je mogoče določiti v monitorju.
Če želite spremeniti parametre, izberite SpO2 na zaslonu privzetih nastavitev ustanove.
Možnosti

Parameter

Tovarniško privzeta
nastavitev

Pulse Tone (Zvok pulza)

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

Off (Izklopljeno)

Sat Seconds (Sekunde sat.)

On/Off (Vklopljeno/Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

Lestvica za prikaz trenda SpO2

0–100, 50–100

50-100

PR Scale for Trend Display
(Lestvica PR za prikaz trenda)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
(Hitrost odčitavanja za tip odrasel/otrok
(mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal (mm/sec)
(Hitrost odčitavanja za tip
dojenček/novorojenček (mm/s))

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Napajanje
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Specifikacije
Napajanje
Baterija
Kontrolniki
Prikaz
Kapnografija Microstream™
Pulzna oksimetrija Nellcor™ Oximax™
Alarmi
Izhodi
Notranji termalni tiskalnik (dodatno)
Splošne značilnosti
Klasifikacija opreme
Skladnost

Napajanje
Element

Vrednost

Vhodna napetost

100–240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz

Varovalke

Dve F3,15 A, 250 voltov, nizka zmogljivost prekinitve* **

Vhodna moč

90 VA

*Proizvajalec lahko namesto tega zagotovi varovalke F3.15 A, 250 voltov, z visoko zmogljivostjo prekinitve.
**Uporabljajte samo varovalke, ki jih dobavi proizvajalec.

Baterija
Element

Vrednost

Tip baterije

14,4 V, 4,5 Ah litij-ionska

Delovanje na baterije

2,5 h (brez termalnega snemalnika)

Čas polnjenja baterije

100 % v 12 urah

Kontrolniki
Element
Sprednja plošča
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Vrednost
1 stikalo za vklop/izklop monitorja
4 tipke za posebne funkcije
1 optični kodirnik s stikalom
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Prikaz
Element

Vrednost

Zaslon

162-milimetrski (6,4-palčni) barvni zaslon TFT
Slikovne pike: 0,204 (H) x 0,204 (V) mm (0,008 palca)
Območje aktivnega prikaza: 130,56 (H) x 97,92 (V) mm
(5,14 palca x 3,86 palca)
Ločljivost 640 x 480 slikovnih pik
Zorni kot (navpično) 110
Zorni kot (vodoravno) 140

Hitrost sledenja

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

Hitrost vzorčenja oblike valov

75,7 vzorca/s za SpO2 (stalna)
20 vzorcev/s za kapnografijo (stalna)

Shranjevanje trenda

8640-točkovno shranjevanje
– 12 ur pri ločljivosti 5 s
– 24 ur pri ločljivosti 10 s
– 72 ur pri ločljivosti 30 s

Prikaz trenda

Grafični prikaz:
– pogledi 2 uri, 6 ur, 12 ur
Tabelarni prikaz
– 60 min, 15 min, 3 min, 1,5 min in minimalna resolucija
(minimalno resolucijo je mogoče nastaviti na 5, 10 ali 30 sekund)

Kapnografija Microstream™
Element

Vrednost

Enote CO2

mmHg ali kPa ali Vol%

Razpon CO2, EtCO2, FiCO2

0−150 mmHg

Ločljivost oblike valov CO2

0,1 mmHg

Resolucija EtCO2, FiCO2

1 mmHg

Natančnost CO2

0−38 mmHg: ±2 mmHg
39-150 mmHg: ± (5 % odčitka + 8 % za vsak 1 mmHg nad
38 mmHg)
Natančnost velja za hitrost dihanja do 80 dih./min. Za hitrosti
dihanja nad 80 dihov/min velja natančnost 4 mmHg ali ±12 %
odčitka, kar je več, za vrednosti etCO2, ki presegajo 18 mmHg.

Razpon hitrosti dihanja

0-150 utr./min

Natančnost hitrosti dihanja

0−70 dihov/min: ±1 dih/min
71-120 dihov/min: ±2 dih/min
121-150 dihov/min: ±3 dih/min

Alarmi CO2

Ni diha, visok etCO2, nizek etCO2, visok RR, nizek RR, nizek IPI
(za IPI so potrebne tudi informacije o pulzni oksimetriji)

Stopnja pretoka

50 (42,5 ≤ pretok ≤ 65) ml/min, pretok izmerjen glede na
volumen

Vzorčenje oblike valov

20 vzorcev/s

Čas odziva

2,95 s (običajno); pri uporabi dolgih cevk za vzorčenje ~5,0 s

Čas inicializacije

40 s (običajno)

Interval kalibracije

Najprej kalibrirajte po 1.200 delovnih urah, nato enkrat na leto ali
po 4.000 delovnih urah, glede na to, kaj nastopi prej
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Pulzna oksimetrija Nellcor™ Oximax™

Pulzna oksimetrija Nellcor™ Oximax™
Element
Razpon merjenja SpO2

Vrednost
0–100 %

Natančnost SpO2*
Način Odrasel in način Otrok
Razpon SpO2 70−100 %

 2 števke

Razpon SpO2 0−69 %

Nedoločeno

Način Dojenček/Novorojenček
Razpon SpO2 70−100 %

 3 števke

Razpon SpO2 0−69 %

Nedoločeno

Razpon hitrosti utripa

20–250 utr./min

Natančnost hitrosti utripa

 3 dih/min

Alarmi

Prilagodljive meje alarmov
visok SpO2, nizek SpO2, visoka hitrost utripa, nizka hitrost utripa

Razpon sek. sat.

10, 25, 50, 100

* Natančnost odčitkov ob šibki perfuziji (zaznana IR-pulzna modulacijska amplituda med 0,03 % in 1,5 %)
je bila preverjena z uporabo signalov, ki jih oddaja simulator bolnika. Vrednosti SpO2 in hitrosti utripa so
se spreminjale v okviru spremljanja glede na različna stanja šibkega signala in so bile primerjane z znanimi
vrednostmi dejanske saturacije in hitrosti utripa vhodnih signalov.

Alarmi
Element
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Vrednost

Opozorilni alarmi (bolnika) z visoko
prioriteto

Utripajoča rdeča dioda
Utripajoča rdeča številka
Ponavljajoči se vzorec piskanja
Prikaz alarma na zaslonu
Nurse Call (Klic medicinske sestre)

Opozorilni alarmi bolnika

Utripajoča rumena dioda
Utripajoča rumena številka
Ni zvočnega alarma

Alarm s srednjo prioriteto

Utripajoča rumena dioda
Trojni pisk vsakih trideset sekund
Prikaz alarma na zaslonu
Nurse Call (Klic medicinske sestre)

Opozorila

En pisk
Prikaz opozorila na zaslonu

Tiha opozorila

Prikaz opozorila na zaslonu

Kontrolnik glasnosti alarma

5 korakov

Razpon vrednosti zvočnega tlaka
za alarm

50 do 85 dB(A)

Začasno utišanje alarma

Vsi zvočni alarmi utišani za 2 minuti
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Izhodi
Analogni izhod
15-pinski ženski priključek tipa D
Priključitev:

Nožica

Dodelitev

Nožica

Dodelitev

1

Ozemljitev

9

Ozemljitev

2

Signal kanala 1

10

Ozemljitev

3

Ozemljitev

11

Signal kanala 5

4

Signal kanala 2

12

Ozemljitev

5

Ozemljitev

13

Signal kanala 6

6

Signal kanala 3

14

Ozemljitev

7

Ozemljitev

15

Signal kanala 7

8

Signal kanala 4

Nurse Call (Klic medicinske sestre)
Normalno odprt/normalno zaprt rele
Nazivni nosilni tok: 2 A
Maksimalni dovoljeni tok: 2 A
Maksimalna dovoljena napetost: 24 V, enosmerni tok
Kapaciteta stika: 2 A pri 24 V, enosmerni tok.
3,5-milimetrski (1/8-palčni) stereo fono priključek
Priključitev stereo fono priključka

N1–N2: Normalno zaprt rele
N1–N3: Normalno odprt rele
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Notranji termalni tiskalnik (dodatno)

RS-232
9-pinski ženski priključek tipa D
Priključitev

Nožica

Dodelitev

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Izolirana ozemljitev

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
Gostiteljski priključek USB tipa A (ženski)
Za uporabo s pomnilniškimi pogoni.
Priključitev

Nožica

Dodelitev

1

VBUS

2

Podatki -

3

Podatki +

4

Ozemljitev

Notranji termalni tiskalnik (dodatno)
Element
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Vrednost

Vrsta

Dva kanala

Metoda tiskanja

Termalno beleženje

Gostota pik

203 dpi

Širina papirja

58 mm (2 ¼ palca)

Premer zvitka papirja (maksimalno)

40 mm (1 1/2 palca)

Dolžina papirja (maksimalno)

15,2 metra (50 čevljev)

Hitrost

25 mm/s
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Splošne značilnosti

Splošne značilnosti
Element

Vrednost

Dimenzije enote

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

Teža enote

2,2 kg (4,85lb)

Delovna temperatura

0 C do 35 C (32 F do 95 F)

Delovni pritisk in nadmorska višina

Pritisk: 430 mmHg do 795 mmHg
Nadmorska višina: –381 m do 3000 m
(–1.250 čevljev do 9.843 čevljev)

Delovna vlažnost

10 % do 95 % (brez kondenzacije)

Temperatura za shranjevanje in
transport

Do spodnje meje -20 C (-4 °F)
Do zgornje meje 60 C (140 °F)

Pritisk in nadmorska višina za
shranjevanje in transport

Pritisk: 430 mmHg do 795 mmHg
Nadmorska višina: –381 m do 4572 m
(–1.250 čevljev do 15.000 čevljev)

Vlažnost za shranjevanje in
transport

10−95 % (brez kondenzacije)

Dimenzije paketa

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

Teža paketa

5,9 kg (13,0 lb)

Klasifikacija opreme
Element

Vrednost

Tipi zaščite pred električnim
udarom

Razred 1

Stopnja zaščite pred električnim
udarom

Deli z defibrilacijsko zaščito tipa BF

Način delovanja

Neprekinjeno

Stopnja zaščite pred vdiranjem
tekočine

IEC 60601-1, podsegment 11.6.5 za opremo z zatesnitvijo pred
puščanjem razreda IPX1*

* IPx1 kaže, da je naprava zaščitena pred škodljivimi vplivi navpično padajočih vodnih kapljic.

Skladnost
Ta izdelek je zasnovan tako, da je skladen z naslednjimi standardi:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 No 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 Sevalna in prevodna emisija razreda A
IEC 60601-1-8 (zvočni in slikovni alarmi)
ISO 80601-2-55 (kapnografija)
ISO 80601-2-61 (pulzna oksimetrija)
IEC 60601-2-49 Posebne zahteve za varnost večfunkcijske opreme za spremljanje bolnika

Elektromagnetna odpornost
Monitor je primeren za uporabo v navedenem elektromagnetnem okolju. Uporabnik monitorja mora zagotoviti,
da se monitor uporablja v elektromagnetnem okolju, kot je opisano spodaj.
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Skladnost
Tabela 35 – Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije

Test emisij

Skladnost

Radiofrekvenčne emisije
EN 55011
Radiofrekvenčne emisije
EN 55011
Harmonične emisije
IEC 61000-3-2
Nihanja napetosti/emisije
migetanja EN 61000-3-3

Skupina 1

Razred A

Elektromagnetno okolje – smernice
Capnostream™20p uporablja radiofrekvenčno energijo
samo za notranje delovanje. Zato so radiofrekvenčne
emisije zelo nizke in je malo verjetnosti, da bi
povzročile motnje v bližnji elektronski opremi.
Monitor je primeren za uporabo v bolnišnicah.

Razred A
Segment 5

Tabela 36 – Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost

Testna raven
IEC 60601-1-2

Raven
skladnosti

Elektromagnetno okolje –
smernice

Elektrostatično
praznjenje (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV stik
±(2, 4, 8, 15) kV zrak

±8 kV stik
± (2, 4, 8, 15) kV zrak

Tla naj bodo iz lesa, betona ali
keramičnih plošč. Če so tla prekrita s
sintetičnim materialom, bi morala
relativna vlažnost znašati vsaj 30 %.
Nizka relativna vlažnost lahko skupaj z
uporabo sintetičnih materialov povzroči
povišano elektrostatično napetost.
Elektrostatična razelektritev povišane
napetosti lahko povzroči motnjo v
delovanju naprave.

Proti hitrim električnim
prehodnim
pojavom/razpoku
EN 61000-4-4

±2 kV za električno
napeljavo

±2 kV za električno
napeljavo

Kakovost vodov naj ustreza tipičnemu
komercialnemu ali bolnišničnemu
okolju.

±1 kV za
vhodne/izhodne linije

±1 kV za
vhodne/izhodne linije

Prenapetost
EN 61000-4-5

±2 KV za napajanje z
izmeničnim tokom

±2 KV za napajanje z
izmeničnim tokom

±500 V, ±1 kV
diferencialni način

±500 V, ±1 kV
diferencialni način

±500 V, ±1 kV, ±2 kV
navadni način

±500 V, ±1 kV, ±2 kV
navadni način

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

0 % UT; 0,5 ciklus

0 % UT; 1 ciklus
(0°)

0 % UT; 1 ciklus

70 % UT;
25/30 ciklusov
(0°)

70 % UT;
25/30 ciklusov

Test odpornosti

Padci napetosti, kratke
prekinitve in
spremembe napetosti
na vhodnih vodih
električnega omrežja
EN 61000-4-11
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Kakovost vodov naj ustreza tipičnemu
komercialnemu ali bolnišničnemu
okolju.

Kakovost vodov naj ustreza tipičnemu
komercialnemu ali bolnišničnemu
okolju. Če uporabnik naprave
Capnostream™20P potrebuje
neprekinjeno delovanje med
prekinitvijo električne energije v vodu,
predlagamo, da napaja z virom, pri
katerem ne bo prišlo do prekinitve, ali z
baterijo.
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Skladnost

Test odpornosti

Testna raven
IEC 60601-1-2

Raven
skladnosti

Elektromagnetno okolje –
smernice

Omrežna frekvenca
(50/60 Hz), magnetno
polje
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Magnetna polja omrežne frekvence naj
bodo na ravneh, značilnih za tipično
lokacijo v tipičnem komercialnem ali
bolnišničnem okolju.

Prevodna
radiofrekvenca
IEC 61000-4-6

3 Vrms,150 kHz do
80 MHz
6 Vrms, v pasu ISM
150 kHz in 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(nemodulirano)

Sevalna
radiofrekvenca
IEC 61000-4-3

Sevalna RF EM
Polja:
3 V/m 80 MHz do
2,7 GHz

Prenosne in mobilne opreme za
radiofrekvenčno komunikacijo ne
smete uporabljati bližje kateremu koli
delu naprave Capnostream™20P,
vključno s kabli, kot je priporočena
ločilna razdalja, izračunana iz enačbe,
primerne za frekvenco oddajnika.
Predlagane ločilne razdalje:
d = 1,2√𝑃
d = 1,2√𝑃 80 MHz do 800 MHz,
d = 2,3√𝑃 800 MHz do 2,5 GHz,
kjer je P maksimalna nazivna izhodna
moč oddajnika v vatih (W) glede na
proizvajalca oddajnika in d priporočljiva
ločilna razdalja v metrih (m).2
Jakosti polja s stalnih radiofrekvenčnih
oddajnikov, kot določa
elektromagnetna raziskava mesta, naj
bodo manjše, kot je stopnja skladnosti
v vsakem frekvenčnem razponu.ab
Do motenj lahko pride v bližini opreme,
označene z naslednjim simbolom:

3 V/m (nemodulirano,
rms)

Sevalna RF bližnja
polja:
27 V/m, 385 MHz

27 V/m

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

28 V/m

9 V/m, 710, 745,
780 MHz

9 V/m

28 V/m, 810, 870,
930 MHz

28 V/m

28 V/m, 1720, 1845,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m, 2450 MHz

28 V/m

9 V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9 V/m

Minimalna ločilna razdalja za višje
RAVNI ODPORNOSTI mora biti
izračunana z uporabo naslednje
enačbe:

E=

6
𝑑

√𝑃

Kjer je P največja moč v W, d je
minimalna ločilna razdalja v m in E je
TESTNA RAVEN ZA ODPORNOST v
V/m.
Minimalna ločilna razdalja je 0,3 m za
bližnja polja.
UT je električna napetost voda z izmeničnim tokom pred aplikacijo stopnje testa.
Pri 80 MHz in 800MHz velja višji frekvenčni razpon.
OPOMBA: Te smernice ne veljajo v vseh primerih. Na elektromagnetno širjenje vplivata absorpcija in odbijanje od struktur, predmetov in
oseb.
1
2

a Jakosti polja s stalnih oddajnikov, kot so bazne postaje za radijske (mobilne/brezžične) telefone in mobilne zemeljske radie, amaterski radio, radijsko oddajanje AM in FM
ter televizijsko oddajanje, ni mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi stalnih radiofrekvenčnih oddajnikov je priporočljivo izvesti
elektromagnetno raziskavo mesta. Če izmerjena jakost polja na mestu uporabe naprave Capnostream™20P presega ustrezno radiofrekvenčno stopnjo (zgoraj), je treba
pregledati Capnostream™20P in zagotoviti normalno delovanje. Če opazite nenormalno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot sta reorientacija ali relokacija
naprave Capnostream™20P.
b Jakosti polja v frekvenčnem razponu od 150 kHz do 80 MHz morajo biti manjše od [V1] V/m.
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Skladnost

Monitor je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, kjer so sevalne radiofrekvenčne motnje pod
nadzorom. Kupec ali uporabnik monitorja lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje tako, da vzdržuje
minimalno razdaljo med prenosno in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo (oddajniki) ter
monitorjem, kot kažejo priporočila spodaj, v skladu z maksimalno izhodno močjo komunikacijske opreme.
Tabela 37 – Priporočljiva ločilna razdalja med prenosno in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo ter
monitorjem

Ločilna razdalja skladno s frekvenco
oddajnika v m1

Nazivna maksimalna izhodna
moč oddajnika W

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2√𝑃

80 MHz do 800 MHz
d = 1,2√𝑃

800 MHz do 2,5 GHz
d = 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

Za oddajnike, katerih največja izhodna nazivna moč zgoraj ni navedena, se lahko priporočena ločilna razdalja d v
metrih (m) oceni s pomočjo enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je P največja izhodna nazivna moč oddajnika
v vatih (W) skladno s proizvajalcem oddajnika.
1

Pri 80 MHz in 800 MHz velja ločilna razdalja za višji frekvenčni razpon.

OPOMBA: Te smernice ne veljajo v vseh primerih. Na elektromagnetno širjenje vplivata absorpcija in odbijanje od struktur, predmetov in oseb.
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Potrošni material Microstream™ EtCO2
Potrošni material Microstream™ EtCO2

Potrošni material Microstream™ EtCO2
Izdelki H (za uporabo v vlažnih okoljih) so v spodnji tabeli označeni z zvezdico (*).
Potrošni material Microstream™

Intubirni potrošni material
Komplet FilterLine™ za odrasle/otroke
Komplet FilterLine™ za odrasle/otroke, 100 enot/škatlo
Komplet FilterLine™ H za odrasle/otroke*

XS04620
010579
XS04624

Komplet FilterLine™ H za odrasle/otroke, 100 enot/škatlo*

010580

Komplet FilterLine™ H za dojenčke/novorojenčke*
Komplet FilterLine™ za odrasle/otroke, dolgi

006324
007768

Komplet FilterLine™ H za odrasle/otroke, dolgi*

007737

Komplet FilterLine™ H za dojenčke/novorojenčke, dolgi*

007738

Komplet VitaLine™ H za odrasle/otroke*
Komplet VitaLine™ H za dojenčke/novorojenčke*
Neintubirni potrošni material
Smart CapnoLine™ Plus (priključek O2)

010787
010807

Smart CapnoLine™ Plus (priključek O2), 100 enot/škatlo

010209

Smart CapnoLine™ Plus, dolgi (priključek O2)
Smart CapnoLine™ Plus, dolgi (priključek O2), 100 enot/škatlo

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (cevke O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (cevke O2), 100 enot/škatlo

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2, dolgi (cevke O2)
Smart CapnoLine™ Plus O2, dolgi (cevke O2), 100 enot/škatlo

009826
010341

Smart CapnoLine™ za otroke
Smart CapnoLine™ O2 za otroke (cevke O2)
Smart CapnoLine™ O2 za otroke, dolgi (cevke O2)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (cevke O2)*
Smart CapnoLine™ H Plus O2 (cevke O2), 100 enot/škatlo*

010433
010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2, dolgi (cevke O2)*
Smart CapnoLine™ H O2 za otroke (cevke O2)*
Smart CapnoLine™ H O2 za otroke, dolgi (cevke O2)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (priključek O2)
Smart CapnoLine Guardian™ (priključek O2), 100 enot/škatlo

012528
012537

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (cevke O2)
Smart CapnoLine Guardian™ O2 (cevke O2), 100 enot/škatlo

012529
012538
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Potrošni material Microstream™ EtCO2

Potrošni material Microstream™

Smart CapnoLine Guardian™ O2, dolgi (cevke O2)

012530

Smart CapnoLine Guardian™ O2, dolgi (cevke O2), 100 enot/škatlo

012539

Trak za pritrditev

012542

Nazalni FilterLine™ O2/CO2 za odrasle (cevke O2)
Nazalni FilterLine™ O2/CO2 za odrasle (cevke O2), 100 enot/škatlo

006912
010304

Nazalni FilterLine™ O2/CO2 za odrasle, dolgi (cevke O2)
Nazalni FilterLine™ O2/CO2 za odrasle, dolgi (cevke O2), 100 enot/škatlo

007739
010344
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