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1 Säkerhetsinformation
Översikt
Detta avsnitt innehåller säkerhetsinformation som kräver att användarna utövar
lämplig försiktighet vid användning av OxiMax N-600x™ pulsoximeter.

Varningar identifieras av VARNINGS-symbolen som visas ovan.
Varningar uppmärksammar dig på potentiellt allvarliga konsekvenser (dödsfall,
skada eller komplikationer) för patienten eller användaren.

Försiktighetsanvisningar identifieras av FÖRSIKTIGHETS-symbolen som visas ovan.
Försiktighetsanvisningar uppmärksammar användaren på att visa nödvändig
försiktighet för säker och effektiv användning av OxiMax N-600x pulsoximeter.

Anmärkningar identifieras med ovanstående ANMÄRKNING-symbol. Anmärkningar
finns före eller efter procedursteg eller information och ger ytterligare anvisningar
eller information om det aktuella ämnet.

Varningar
VARNING
OxiMax pulsoximetersensor extrapolerar från det datum och den tid som Nellcor
OxiMax N-600x pulsoximeter ger när den överför registrerade sensorhändelser till
sensorn. Datum-/tidsangivelsens noggrannhet avgörs av datum-/tidsinställningen
i pulsoximetrimonitorn. Ställ in pulsoximeterns datum och tid till rätt värden innan
du ansluter en sensor som är aktiverad för registrering så att datum och tid stämmer
så länge sensorn är ansluten. Eftersom en sensor med registrerade sensorhändelsedata
kan flyttas mellan olika oximetrar påverkar skillnader i datum/tid mellan oximetrar
och de registrerade sensorhändelsedata den ordning i vilken de registrerade
sensorhändelserna visas. Detta potentiella problem kan elimineras genom att alla
oximetrar vid samma institution ställs in på samma tid.
Användarmanual
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VARNING
Explosionsrisk — OxiMax N-600x pulsoximeter ska ej användas i närheten av
lättantändliga anestetika.
VARNING
Vätska får ej sprejas, hällas eller spillas på pulsoximetern, dess tillbehör, anslutningar,
kontakter eller kåpans öppningar eftersom detta kan skada oximetern.
VARNING
Extra syrgastillförsel attenuerar desaturationsmönster. En patients komplikationer
i andningsvägarna kan vara förhållandevis mer svårartade innan mönster visar sig
i saturationstrenden. Var vaksam vid övervakning av en patient med extra syrgas.
VARNING
LCD-panelen innehåller giftiga kemikalier. Rör inte trasiga LCD-paneler. Fysisk kontakt
med en trasig LCD-panel kan resultera i överföring eller inmundigande av giftiga
ämnen.
VARNING
Stäng inte av eller minska volymen för OxiMax N-600x pulsoximeters ljudlarm
om patientens säkerhet kan påverkas av detta.
VARNING
Om platsen för OxiMax pulsoximetersensor inte är täckt av ogenomskinligt
material i miljöer där det finns starkt ljus kan det resultera i osäkra mätningar.
Pulsoximetermätningar och pulssignaler kan påverkas av vissa tillstånd i den
omgivande miljön, felaktig applicering av OxiMax pulsoximetersensor och vissa
patienttillstånd. Se relevant avsnitt i denna manual för specifik säkerhetsinformation.
VARNING
Användning av tillbehör, sensorer och kablar av annat slag än de som specificeras
kan ge felaktiga mätningar på OxiMax N-600x pulsoximeter och kan medföra ökad
emission och/eller minskad elektromagnetisk immunitet hos oximetern.
VARNING
När pulsoximeterns nätsladd installeras, säkerställ att sladden placeras noggrant
för att förhindra att människor snavar och trasslar in sig.
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Försiktighetsanvisningar
Försiktighetsanvisning
När OxiMax N-600x pulsoximeter ansluts till ett annat instrument, kontrollera att den fungerar
korrekt innan den används kliniskt. Både pulsoximetern och det anslutna instrumentet måste
kopplas till jordat uttag. Tillbehörsutrustning som är ansluten till pulsoximeterns datagränssnitt
måste certifieras enligt IEC-standard 60950 -1: 2005 för databehandlingsutrustning eller
IEC-standard 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 för elektromedicinsk utrustning. Alla
utrustningskombinationer måste uppfylla kraven enligt IEC-standard 60601-1-1:2000 Krav på
medicinska elektriska system. Den som ansluter ytterligare utrustning till en port för ingående
eller utgående signaler (dataportanslutning) konfigurerar ett medicinskt system och är därför
ansvarig för att systemet överensstämmer med kraven på medicinska elektriska system
IEC-standard 60601-1-1:2000 och standarden för elektromagnetisk kompatibilitet, IEC-standard
60601-1-2:2001. Oximetrar kan ge inkorrekta resultat om de ansluts till sekundära I/O-enheter
när utrustningen inte är ansluten till jord.
Försiktighetsanvisning
Enligt federal lag i USA får denna utrustning endast säljas av eller på ordination av läkare.
Försiktighetsanvisning
Ta hand om kasserade batterier i enlighet med lokala krav och föreskrifter.

Användarmanual
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2 Allmän inledning
Översikt
VARNING
OxiMax N-600x pulsoximeter är endast avsedd som ett hjälpmedel vid
patientbedömning. Den måste användas tillsammans med kliniska fynd och symptom.

Denna manual innehåller information för användning av OxiMax N-600x™
pulsoximeter. Innan oximetern används, läs N-600x användarmanual noga.
Den senaste utgåvan av denna manual finns på Internetadress:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx

Beskrivning och avsedd användning av oximetern
Beskrivning
OxiMax N-600x pulsoximeter erbjuder kontinuerlig icke-invasiv övervakning av den
funktionella syresaturationen hos arteriellt hemoglobin (SpO2) samt av pulsfrekvens.
Med rätt fast programvara är det möjligt att aktivera pulsoximeterns OxiMax SPD™
Alert- (SPD) funktion.

Avsedd användning
OxiMax N-600x pulsoximeter är avsedd för användning med läkarordination till nyfödda,
barn och vuxna med god eller dålig perfusion, på sjukhus eller andra sjukvårdsinrättningar,
transporter inom sjukhus och i hemmet. OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktionen är endast
avsedd för vård av vuxna på vårdinrättning för att detektera desaturationsmönster som
indikerar återkommande minskningar i luftflödet genom de övre luftvägarna och in i
lungorna.
Obs:
Med avsedd normal användning avses bland annat följande för OxiMax N-600x pulsoximeter:

•

Sjukhusanvändning omfattar normalt områden som allmänna vårdavdelningar, operationssalar, avdelningar
för särskilda procedurer, intensivvårdsavdelningar på sjukhus och inrättningar av sjukhustyp.
Sjukvårdsinrättningar inkluderar läkarmottagningar, sömnlaboratorier, vårdenheter, kirurgkliniker och
rehabiliteringskliniker.

•
•

Transporter inom sjukhus omfattar transport av en patient inom sjukhuset eller sjukvårdsinrättningen.
Med vård i hemmet avses att utrustningen hanteras/används av en lekman (förälder eller annan liknande
icke-kritisk vårdgivare) i hemmiljö.

Användarmanual
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Lämplig OxiMax™ pulsoximetersensor måste väljas till varje enskild patient.
Se Använda OxiMax™ pulsoximetersensorer och tillbehör, sid 93.
Med hjälp av de fyra programknapparna kan användarna tillgå trendinformation,
ändra larmgränser, ställa in den interna tidsklockan, välja kommunikationsprotokoll
och välja gränssnittsspråk efter vårdinrättningen, vårdgivaren eller användaren.
Se Använda oximeterns programknappsmenyer, sid 47.
Figur 1. Frontpanelens programknappsmeny

Oximetern kan drivas med nätström eller med ett internt batteri. Oximeterns
kontroller och indikatorer avbildas och identifieras i OxiMax N-600x pulsoximeter
Frontpanel, Figur 2 på sidan 13 och OxiMax N-600x pulsoximeter Bakpanel, Figur 3
på sidan 18.

Komponentlista
Normalförpackning med OxiMax N-600x pulsoximeter levereras med följande
packlista över innehåll.
Tabell 1. Typisk packlista
Antal

12

Artikel

1

OxiMax N-600x pulsoximeter

1

Nellcor OxiMax pulsoximetersensor eller -multipack

1

DOC-10 pulsoximeterkabel

1

N-600x användarmanual (för respektive försäljningsland) och/eller CD-skiva

1

Strömsladd för sjukhusbruk (för respektive försäljningsland)

2

Säkringar, 0,5 A, 250 V, tröga-, IEC
(5 x 20 mm)

1

N-600x Snabbguide

Användarmanual

Frontpanel

Frontpanel
Figur 2. OxiMax N-600x pulsoximeter Frontpanel

Tabell 2. Lista över komponenter på frontpanelen
1

SpO2 Sensorport

14

UPPÅT- och NEDÅT-knappar

2

Indikator för svagt batteri

15

Övre gräns för pulsfrekvens

3

Indikator för nätström

16

Nedre gräns för pulsfrekvens

4

PÅ/STANDBY-knapp

17

Ikon för neonatalläge

5

Batteriladdningsindikator

18

HJÄLP/KONTRAST-knapp

6

SatSeconds™-ikon och gränsvärde

19

Ikon för snabbresponsläge

7

SPD-ikon och känslighetsvärde

20

Pulsfrekvens

8

Stapelindikator

21

Programknappar för menyval

9

%SpO2 Realtidsvärde

22

Menyrad

10

%SpO2 övre gränsvärde

23

Indikator för data i sensor

11

%SpO2 nedre gränsvärde

24

Interferensindikator

12

Indikator för larmtystnad

25

Pulssökningsindikator

13

Knapp för LARMTYSTNAD

26

Oximeterhögtalare

Användargränssnitt
Obs:
När någon av knapparna trycks in hörs antingen en ton för korrekt eller felaktig
knapptryckning, med undantag för knappen PÅ/STANDBY. Kontakta en behörig
servicetekniker om du inte hör någon ton när du trycker på en knapp.

PÅ/STANDBY-knapp — Använd för att slå på och av oximetern.
Knapp för LARMTYSTNAD — Använd för att tysta ALLA aktuella larm under
larmtystnadsperioden. När ett larm har tystats, tryck på knappen igen för att aktivera
larmet på nytt. Använd den också för att visa och ändra längden på larmtystnaden och
Användarmanual
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larmvolymen. Med knappen LARMTYSTNAD tar man bort meddelanden om ”SENSOR
AV”, ”SVAGT BATTERI” och ”SENSOR LOSSNAT” från displayen. Den lyser kontinuerligt
när ett ljudlarm har stängts av. Den blinkar när längden på larmtystnaden har satts till
OFF (av).
VARNING
Trycker man på knappen för LARMTYSTNAD förhindras ALLA larm från att höras under
larmtystnadsperioden.
VARNING
Tystar vårdgivaren ett SPD-larm återställs det index som fångar återkommande
desaturationsmönster och tystar ALLA larm.
Försiktighetsanvisning
Skulle inte vårdgivaren lyckas rensa ett primärt ljudlarm inom två (2) minuter hörs ett
sekundärt larm med en unik tonhöjd.

UPPÅT-knapp — Använd för att öka oximeterns justerbara parametrar.
NEDÅT-knapp — Använd för att minska oximeterns justerbara parametrar.
HJÄLP/KONTRAST-knapp — Använd för att öppna programhjälpen eller reglera
skärmkontrasten.
• Tryck på och släpp HJÄLP/KONTRAST-knappen för att öppna programhjälpen.
• Tryck på och håll in HJÄLP/KONTRAST-knappen, samtidigt som du trycker in UPPÅT-knappen
eller NEDÅT-knappen, för att öka eller minska skärmens kontrast.

Menyrad — Använd för att visa de aktuella funktionerna i programknappsmenyn.

Synliga indikatorer på oximetern
Indikator för nätström — Lyser kontinuerligt vid anslutning till en nätströmskälla
och visas även när batteriet laddas. Lyser inte när oximetern drivs med det interna
batteriet.
Indikator för svagt batteri — Lyser kontinuerligt när 15 eller färre minuter återstår
av batteriets kapacitet och blinkar sedan när batteriets kapacitet når ett kritiskt svagt
tillstånd.
Indikator för pulssökning — Lyser kontinuerligt innan den första pulssignalen
registrerats och under långvariga eller svåra övervakningsförhållanden. Indikatorn
för pulssökning blinkar vid förlust av pulssignal.
Interferensindikator — Tänds när oximeteralgoritmen detekterar en försämring
av den inkommande signalen. En blinkande interferensindikator kan förekomma
under patientövervakning och anger att oximeteralgoritmen dynamiskt justerar
datamängden som behövs för att mäta SpO2 och pulsfrekvens. Vid kontinuerligt
sken har oximeteralgoritmen utvidgat datamängden som behövs för att mäta SpO2
och pulsfrekvens. I detta fall kan trovärdigheten i spårningen av snabba förändringar
vara nedsatt.
Obs:
Försämring kan orsakas av omgivningsljus, dålig placering av sensorn, elektriskt brus,
interferens från diatermiutrustning, patientaktivitet, m.m.
14
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Indikator för data i sensor — Lyser för att indikera att den anslutna OxiMax
pulsoximetersensorn innehåller en registrerad patientsensorhändelse.
Den registrerade sensorhändelseinformationen kan visas eller skrivas ut.
Batteriladdningsindikator — Visar återstående batteriladdning på oximetern.
Batteriladdningsindikatorn består av fyra segment, som vardera representerar
ca 1,5 timmes driftstid. Samtliga fyra segment visas när batteriet är helt laddat.
Inga segment visas när batteriet är svagt. Synlig i alla displayvyer. Se
Batteriladdningsindikator, sid 33.
Pletysmografisk (pleth) kurva — Denna icke-normaliserade kurva använder
realtidssensorsignaler som återger relativ pulsstyrka och kvaliteten på inkommande
signaler. Denna indikator är endast tillgänglig i pleth-displayvyn.
Pulsamplitud (stapelindikator) — Anger pulsvåg och visar den relativa (ickenormaliserade) pulsamplituden. När den detekterade pulsen blir starkare, tänds fler
segment på stapelindikatorn för varje pulsslag. Denna indikator är endast tillgänglig
i blip- och general care format (GCF)-displayvyerna.
%SpO2 Värde — Visar hemoglobinets syresaturationsnivåer. Displayvärdet blinkar
med nollor vid larm för pulsförlust och %SpO2-värdet blinkar när SpO2 -värdet ligger
utanför larmgränserna. Under pulssökning fortsätter oximetern att uppdatera
displayen. Aktuella inställningar för övre och nedre larmgränser visas som mindre
värden till höger om det dynamiska %SpO2-värdet. Synligt i alla displayvyer.
Pulsfrekvensvärde — Visar pulsfrekvensen i slag per minut (BPM). Blinkar vid
larm för pulsförlust och när pulsfrekvensen ligger utanför larmgränserna. Under
pulssökning fortsätter oximetern att uppdatera displayen. Pulsfrekvenser utanför
gränserna 20 till 250 BPM visas som 0 respektive 250. Aktuella inställningar för övre
och nedre larmgränser visas som mindre värden till höger om det dynamiska
pulsfrekvensvärdet. Synligt i alla displayvyer.
Ikon för saturationsmönsterdetektering (SPD) — OxiMax SPD™ Alert (SPD)funktionen detekterar desaturationsmönster i SpO2-trenden hos vuxna. När SPDfunktionen är aktiverad detekterar oximetern desaturationsmönster som indikerar
återkommande minskningar i luftflödet genom de övre luftvägarna och in i lungorna.
När SPD-funktionen detekterar desaturationsmönster i SpO2-trenden hos vuxna
uppmärksammas vårdgivare om dessa mönster via en visuell indikator och ett (valfritt)
ljudlarm. Triangelikonen för SPD visas på övervakningsdisplayen när funktionen är
aktiverad. Triangeln fylls i nedifrån upp allt eftersom mönstren blir mer uttalade.
Triangeln töms ovanifrån ned allt eftersom mönstren blir mindre utpräglade. Om
triangeln har fyllts ljuder larmet. När SPD har aktiverats står standardinställningen på.
På när känsligheten är inställd på 1. Funktionen kan stängas av i menyn GRÄNSER.
Vårdgivare kan välja en av tre larmkänslighetsinställningar: 1 (hög känslighet),
2 (mellanhög känslighet) eller 3 (låg känslighet), där 1 resulterar i fler larm och
3 resulterar i färre larm. Hastigheten med vilken SPD-ikonen fylls upp beror på
känslighetsinställningen för SPD. Kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning på
telefon +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant, om du vill få reda på
mer om aktivering. Se Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60 för att använda
funktionen.
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SatSeconds-ikon — SatSeconds-funktionen erbjuder larmhantering när de övre
eller nedre SpO2-gränserna överskrids marginellt eller kortvarigt. När SatSecondsfunktionen är aktiverad fylls SatSeconds cirkelikon upp medurs när SatSeconds
larmhanteringssystem detekterar SpO2-värden utanför de inställda gränserna.
SatSeconds-ikonen töms moturs när SpO2-värdena ligger inom gränserna. När
SatSeconds-ikonen är fylld ljuder ett medelprioritetslarm. Synlig i alla displayvyer.
Se Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion, sid 64 för mer information om
hur du använder funktionen.
Ikon för snabbresponsläge — Visas nedtill till höger i menyraden när den är aktiverad.
Oximeteralgoritmen reagerar på ändringar i SpO2-data olika snabbt: två till fyra
sekunder i snabbläge och fem till sju sekunder i normalläge vid beräkning av %SpO2.
Inställningen för responsläge påverkar inte algoritmens beräkning av pulsfrekvensen
och inte heller registreringen av trenddata, vilket inträffar med en sekunds intervall.
Responsläget kan dock inverka på SPD-larmbeteende. Synlig i alla displayvyer när
det är aktiverat. Se Så här ställer du in responsläget, sid 55 för mer information om hur
du använder funktionen.
Ikon för neonatallarmgränser — Visas nedtill längst till höger i menyraden när
den är aktiverad. Synlig när larmgränserna är inställda på neonatala gränsvärden
men inte vid inställning på vuxna gränsvärden. Se Så här ställer du in vuxen- eller
neonatalläge, sid 58 för mer information om hur du använder funktionen.

Övervaka värden
VARNING
Om platsen för OxiMax pulsoximetersensorn inte är täckt av ogenomskinligt material
i miljöer där det finns starkt ljus kan det resultera i osäkra mätningar.

OxiMax N-600x pulsoximeter bedömer kontinuerligt kvaliteten på
pulsoximetrisignalen vid övervakning av patientens SpO2 och pulsfrekvens.
Oximeterns frontpanel återger de data som härleds från övervakning.
N-600x pulsoximeter-algoritmen utvidgar automatiskt de datamängder
som krävs för mätning av SpO2 och pulsfrekvens baserat på mätförhållandena.
• Normala förhållanden — Under normala mätförhållanden är

medelvärdesbildningstiden sex till sju sekunder (ca tre sekunder i snabbläge).

• Kortvariga onormala förhållanden — Under förhållanden som låg perfusion,

interferens (d.v.s yttre störningar som omgivningsljus) eller en kombination av dessa,
utvidgar oximetern automatiskt den krävda datamängden till över 7 sekunder. Om
den resulterande dynamiska medelvärdesbildningstiden överstiger 20 sekunder tänds
pulsindikatorn och lyser stadigt och %SpO2 och pulsfrekvens fortsätter att uppdateras
varje sekund.

• Svårare förhållanden — Den krävda datamängden fortsätter att utökas om

förhållandena försvåras ytterligare. Om det dynamiska medelvärdesbildningsvärdet
når 40 sekunder visar pulssökningsindikatorn förlorad puls genom att blinka, och
%SpO2-och pulsfrekvensvärdena blinkar. Detta aktiverar ljudlarmet.
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Frontpanel

Ljudindikatorer
Ljudindikatorer inkluderar toner i olika tonhöjder och pip. Vårdgivare kan välja
att tysta larm genom att trycka på knappen för LARMTYSTNAD.
VARNING
Trycker man på knappen för LARMTYSTNAD förhindras ALLA larm från att höras under
larmtystnadsperioden.
Försiktighetsanvisning
Skulle inte vårdgivaren lyckas rensa ett primärt ljudlarm inom två (2) minuter hörs ett
sekundärt larm med en unik tonhöjd.
Tabell 3. Funktioner för ljudindikatorer
Funktion

Beskrivning

Påminnelse om
larmtystnad

Tre pip hörs ungefär var 3:e minut när larmen är avstängda med längden på larmtystnaden
inställd på AV och funktionen påminnelse om larmtystnad är aktiverad.

Piezo-ton

En piezo-ton med hög frekvens ljuder om användaren inte reagerar på ett ljudlarm eller
om oximetern detekterar ett fel på den primära högtalaren.

Pulspip

Ett enstaka pip hörs för varje detekterad puls. Tonhöjden på pulspipsignalen ändras för
varje punkts ökning eller minskning av syresaturationsnivån.

Högprioritetslarm

Högfrekvent, snabbt pulserande ton anger förlust av pulssignal.
Anm: Om ett högprioritetslarm inte tystas inom 30 sekunder genom att knappen
LARMTYSTNAD trycks in ökar oximetern larmsignalens intensitet genom att en
piezo-ton alterneras med den ursprungliga larmsignalen.

Larm med medelprioritet

En pulserande ton med medelhög tonhöjd anger att gränsen för SpO2 eller pulsfrekvens
har överskridits.
Anm: Om ett medelprioritetslarm inte tystas inom 2 minuter genom att knappen
LARMTYSTNAD trycks in ökar oximetern larmsignalens intensitet genom att en
piezo-ton alterneras med den ursprungliga larmsignalen.

Larm med låg prioritet

En ton som pulserar långsamt med 3,5 sekunders mellanrum och med låg tonhöjd anger
att en OxiMax pulsoximetersensor har frånkopplats, svagt batteri eller fel på oximetern.
Anm: Om ett lågprioritetslarm inte tystas inom 2 minuter genom att knappen
LARMTYSTNAD trycks in ökar oximetern larmsignalens intensitet genom att en
piezo-ton alterneras med den ursprungliga larmsignalen.

SPD-larm

En grupp med tre snabba toner i hög, medel, hög tonhöjd med 2,5 sekunders mellanrum.

Larm för högt SpO2

Två snabba toner i medeltonhöjd följda av en pulserande ton i hög tonhöjd med
2,5 sekunders mellanrum.

Godkänt självtest vid start

Ton på en sekund som anger att oximetern satts på och att självtestet vid start har
godkänts.

Bekräftelseton

Tre pip hörs för att bekräfta att grundinställningarna har antingen sparats eller återställts
till fabriksinställningen eller att trenddata har tagits bort.

Ej tillåten knapptryckning

Snabb lågfrekvent ton som anger att en knapp som inte går att använda i oximeterns
aktuella läge har tryckts in.

Tillåten knapptryckning

Snabb mellanfrekvent ton som anger att korrekt programknapp har tryckts in.

Ton för volyminställning

Kontinuerlig ton indikerar inställning av larmvolym.

Användarmanual
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Bakpanel
Figur 3. OxiMax N-600x pulsoximeter Bakpanel

Tabell 4. Komponenter på bakpanelen
1

Ekvipotentiellt (jordat) uttag

2

Nätströmsingång (AC)

3

Dataport

4

Säkringshållare

5

Spänningsomkopplare

Symboler och beskrivningar på bakpanelen
Varning! Se bruksanvisningen
Säkringsbyte
Ekvipotentiellt uttag (jord)
Tillverkningsdatum
Datagränssnitt
Korrekt kassering enligt WEEE
Typ BF, patientansluten del - Ej defibrillatorsäker
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Oximeterns funktioner
OxiMax SPD™ Alert Funktion
OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktion detekterar desaturationsmönster hos vuxna som
indikerar återkommande minskningar i luftflödet genom de övre luftvägarna och in
i lungorna. Relativa minskningar i patientens minutventilering under en period kan
orsaka en successiv minskning i partialtryck av alveolär syrgas, vilket leder till arteriell
desaturation. Om dessa minskningar i ventilering är återkommande genererar de
distinkta mönster i saturationstrenden. Mönster med återkommande desaturation
utvecklas ofta gradvis med tiden, med ökande allvarlighetsgrad. Detektering av
förändringsmönster indikerar att en patient kan drabbas av successivt allvarliga
minskningar i luftflödet som kan förvärras om de inte åtgärdas.
Desaturationsmönster är multipla sekventiella förekomster av en desaturation följd
av en resaturation. SPD-funktionen kvalificerar desaturationsmönster som resulterar
av sådana återkommande minskningar i luftflödet utifrån specifika karakteristika.
• Allvarlighetsgraden i desaturationshändelsen (djupet av desaturationen under
händelsen) och omfattningen av den följande resaturationen

• Desaturationshändelsernas regelbundenhet (hur ofta mönstret återkommer)
• Lutningen i trenden för de desaturationer/resaturationer som utgör händelserna
SPD-funktionen kvalificerar dessa desaturationsmönster under en period på
sex (6) minuter. Beroende på känslighetsinställning för SPD kan mönster som
fortsätter resultera i ett SPD-larm som uppmärksammar vårdgivaren om tillståndet.
Figur 4. Kliniskt signifikanta desaturationsmönster

Detaljer finns i Displayvyalternativ för oximetern, sid 23, Hantera vydisplayen, sid 39,
Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60 och OxiMax SPD™ Alert Funktion,
sid 124.

SatSeconds™ Larmhanteringsfunktionen
Oximetern övervakar procentandelen av hemoglobinbindningsställen som är
saturerade med syre i blodet. Med traditionell larmhantering anges övre och undre
Användarmanual
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larmgränser så att larm utlöses vid specifika SpO2-nivåer. När SpO2-nivån fluktuerar
runt en larmgräns ljuder larmet varje gång den överskrider larmtröskeln. SatSeconds
övervakar både graden och varaktigheten av desaturation som ett index av
desaturationens allvarlighetsgrad. På så sätt hjälper SatSeconds-funktionen till att
urskilja kliniskt signifikanta händelser från lindriga och kortvariga desaturationer som
kan leda till onödiga larm.
Figur 5. Första SpO2-händelsen: Inget SatSeconds-larm
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Figur 6. Andra SpO2-händelsen: Inget SatSeconds-larm
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Figur 7. Tredje SpO2-händelsen: Utlöser SatSeconds-larm

SatSeconds ”skyddsnät” är till för patienter med en saturation som ofta går under
gränsen utan att stanna under gränsen tillräckligt länge för att SatSeconds
tidsinställning skall uppnås. När tre eller flera gränsöverskridningar sker inom 60
sekunder utlöses ett larm, även om SatSeconds tidsinställning inte har uppnåtts.
Detaljer finns i Displayvyalternativ för oximetern, sid 23, Hantera vydisplayen, sid 39,
Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion, sid 64 och SatSeconds™
Larmhanteringsfunktionen, sid 123.
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Funktionen för hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning
Oximetern övervakar pulsfrekvens genom att avgöra antalet plethkurvor under
en enhetlig tid. Med traditionell larmhantering anges övre och undre larmgränser
för övervakning av pulsfrekvens. När pulsfrekvensen fluktuerar nära en larmgräns,
hörs ljudlarmet varje gång gränsvärdet överskrids. Använd funktionen
pulsfrekvensfördröjning till att urskilja kliniskt signifikanta händelser från lindriga
och kortvariga överskridanden av pulsfrekvensgränser som leder till onödiga larm.
Funktionen pulsfrekvensfördröjning medger en period med överskridande av
tröskeln innan pulsfrekvenslarmet ljuder. Funktionen pulsfrekvensfördröjning
urskiljer således kliniskt signifikanta händelser från lindriga och kortvariga
överskridanden av pulsfrekvensgränser som kan leda till onödiga larm.
För att använda funktionen pulsfrekvensfördröjning, ställ in den traditionella
larmhanteringens övre och nedre pulsfrekvenslarmgränser. Ställ sedan in
pulsfrekvensfördröjning. Gränsen för pulsfrekvensfördröjning styr tiden som
pulsfrekvensnivån passerar endera gränsen innan ett ljudlarm ljuder.
Detaljer finns i Displayvyalternativ för oximetern, sid 23, Hantera vydisplayen, sid 39,
Använda funktionen för hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning, sid 63 och
Funktionen för hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning, sid 124.

Displayvyalternativ för oximetern
Välja displayvyer
Välj displayvyn för OxiMax N-600x pulsoximeter som passar situationen bäst.
Fabriksinställningen är displayvyn för allmän vårdavdelning (General Care Format - GCF).
Försiktighetsanvisning
Kontrollera att stapelindikatorn, pletysmografikurvan eller den blinkande hjärtikonen
rör sig innan ett visat värde accepteras som ett aktuellt mätvärde.

Visning i General Care Format (GCF)
Figur 8. Displayvyn för General Care Format (GCF)

Använd denna displayvy om du vill ha stor, lättläst övervakningsinformation. General
Care Format (GCF)-visning omfattar en stapelindikator för pulsamplitud, aktuell
mätning av SpO2 och pulsfrekvens, samt aktuella övre och undre gränser för SpO2
och pulsfrekvens. Den omfattar även en batteriladdningsindikator vid batteridrift.
SatSeconds- och SPD -ikoner visas om detta har aktiverats. Mer information finns
i Hantera vydisplayen, sid 39.
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Pletysmografisk (Pleth-) visning
Figur 9. Pleth-displayvy

Använd denna displayvy för visuell övervakningsinformation i kurvor. Den
pletysmografiska (pleth) displayen har en vågformad pletysmografikurva och en
menyrad och visar kontinuerlig mätning av SpO2 och pulsfrekvens, inställningar för
övre och nedre gräns. Den omfattar även en batteriladdningsindikator vid batteridrift.
Pletysmografikurvor med topp-till-topp-amplituder som är mindre än tio
pulsamplitudenheter (PAU) associeras med varandra. SatSeconds- och SPD -ikoner
visas om detta har aktiverats. Mer information finns i Hantera vydisplayen, sid 39.

Blip-display
Figur 10. Blip-displayvy

Använd denna displayvy för visuell övervakningsinformation i stapelform. Blip-displayen
omfattar en stapelindikator för pulsamplitud, aktuell mätning av SpO2 och pulsfrekvens
samt aktuella övre och undre gränser för SpO2 och pulsfrekvens. Den omfattar även en
batteriladdningsindikator vid batteridrift. SatSeconds- och SPD -ikoner visas om detta
har aktiverats. Mer information finns i Hantera vydisplayen, sid 39.

Display med realtidstrend
Figur 11. Displayvy för realtidstrend

Använd denna displayvy för visuell övervakningsinformation relaterad till
realtidstrender. Graferna uppdateras automatiskt vartefter oximetern beräknar varje
ny trendpunkt, där intervallet mellan beräkningarna beror på vilken tidsskala som
har valts för visningen. Displayen med realtidstrend innehåller SpO2 och/eller
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trendgrafer för pulsfrekvens och aktuella SpO2 och pulsfrekvensvärden. Den
omfattar även en batteriladdningsindikator vid batteridrift. Hjärtikonen blinkar varje
gång en puls detekteras av oximetern. SatSeconds- och SPD -ikoner visas om detta
har aktiverats. Mer information finns i Hantera vydisplayen, sid 39.
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3 Uppställning av oximetern
Säkerhetspåminnelser
VARNING
Tänk på patientsäkerheten och placera inte OxiMax N-600x pulsoximeter i sådant läge
att den kan tippa eller falla på patienten.
VARNING
Som med all medicinsk utrustning skall patientkablaget placeras så att risken för att
patienten trasslar in sig eller stryps minskas.
VARNING
Se till att högtalaren inte är blockerad. I annat fall hörs eventuellt inte larmsignalen.
VARNING
Koppla bort oximetern och Nellcor OxiMax pulsoximetersensor från patienten under
skanning med magnetkamera (MRI). Föremål som innehåller metall kan utgöra farliga
projektiler när de exponeras för starka magnetfält i MR-utrustning. Dessutom kan
induktionsströmmar orsaka brännskador.
VARNING
För att säkerställa exakta prestanda och förebygga funktionsbortfall hos enheten,
skall inte OxiMax N-600x pulsoximeter utsättas för extrem fukt som t.ex. direkt
exponering för regn. Sådan exponering kan leda till att enheten fungerar felaktigt
eller helt upphör att fungera.
VARNING
Använd inte en OxiMax N-600x pulsoximeter, OxiMax pulsoximetersensor, kablar eller
kontaktdon som verkar vara skadade.
VARNING
Lyft inte pulsoximetern med pulsoximeterkabeln eller nätsladden. Kabeln eller sladden
kan kopplas ur och pulsoximetern kan tappas på en patient eller en skadande yta.
VARNING
OxiMax N-600x pulsoximeter är inte defibrillatorsäker. Den kan vara ansluten till
patienten under defibrillering eller när en elektrokirurgisk apparat används, men
mätningarna kan bli felaktiga under defibrilleringen och en kort stund därefter.
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VARNING
I USA får pulsoximetern inte anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en
väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan kopplas ifrån av misstag.
VARNING
Använd endast av Nellcor godkända OxiMax pulsoximetersensorer och
pulsoximeterkablar när du ansluter till OxiMax sensorkontakt. Anslutning av andra kablar
eller sensorer påverkar exaktheten hos sensordata, vilket kan leda till oönskade resultat.
VARNING
Använd endast Nellcors pulsoximeterkabel DOC-10 tillsammans med OxiMax N-600x
pulsoximeter. Om en annan pulsoximeterkabel används påverkas prestanda negativt.
Anslut inte någon kabel som är avsedd för dator till SpO2-sensorporten.
VARNING
OxiMax N-600x pulsoximeter skall inte användas alldeles intill eller placeras ovanpå
annan utrustning. Om det är nödvändigt att använda den intill eller placerad ovanpå
annan utrustning skall du iaktta pulsoximetern och kontrollera att den fungerar
normalt i den använda konfigurationen.
Obs:
OxiMax N-600x™ pulsoximeter innehåller säkerhetskomponenter som återställer oximetern
i händelse av programfel.

Ansluta till nätströmskälla
VARNING
I USA får pulsoximetern inte anslutas till ett elektriskt uttag som styrs av en
väggströmbrytare, eftersom pulsoximetern då kan kopplas ifrån av misstag.
Försiktighetsanvisning
Spänningsomkopplaren måste vara ställd på rätt volttal (115 V eller 230 V) för att undvika
skada på utrustningen och tillförsäkra att batteriet laddas.
Försiktighetsanvisning
Kontrollera att pulsoximetern är korrekt jordad när den drivs på nätström. Om du inte vet om
nätströmsuttaget är korrekt jordat ska pulsoximetern inte anslutas till nätström, utan drivas
med batteri. Kontakta en kvalificerad elektriker som kan kontrollera att anslutningarna är
korrekt jordade.
Försiktighetsanvisning
Använd endast Nellcors strömsladd av sjukhuskvalitet.
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Så här ansluter du till en nätströmskälla
1. Ställ spänningsomkopplaren till korrekt spänning.
Figur 12. Spänningsomkopplare och nätströmsingången på bakpanelen

2. Anslut honkontakten i elkabelns ena ände till nätströmsingången (1)
på oximeterns baksida.
3. Anslut strömsladdens hankontakt till ett jordat vägguttag (AC).
4. Kontrollera att oximeterns indikator för nätström tänds.
Obs:
Om indikatorn för nätström inte tänds, kontrollera nätsladden, spänningsomkopplarens
brytare, säkringar som är åtkomliga för användaren och nätströmsutgången.

Använda batteri
Ström tillförs till OxiMax N-600x pulsoximeter antingen från en nätanslutning
(100-120 eller 200-240 V AC) eller ett 6-volts, 4 ampere-timmes batteri. Oximeterns
inbyggda batteri kan användas för att hålla oximetern strömsatt under transport
eller när det inte finns tillgång till nätström. Växlingen mellan strömkällor, från
nätström till batteridrift eller från batteridrift till nätström, är omärkbar för
användaren. Ett nytt, fulladdat batteri räcker till cirka sju timmars övervakningstid
under vissa förutsättningar.
• Pulssimulator inställd på 200 BPM, hög belysning och låg modulering
• Inga ljudlarm utlöses
• Inga analoga eller seriella utmatningsanordningar är kopplade till oximetern, inklusive
seriella data, analog utmatning och sköterskelarm utmatning

• Grundinställning för displayens kontrast
Så här laddar du batteriet fullt
Försiktighetsanvisning
Anslut oximetern till nätström om du vill ladda ett svagt eller tomt batteri. Ladda batteriet
i minst åtta timmar med oximetern avstängd eller i tolv timmar med oximetern påslagen.
Byt batteri om färre än fyra segment visas trots att batteriet har laddats helt. Ladda batteriet
minst var tredje månad och låt det ladda under hela laddningstiden om du laddar för första
gången på flera veckor.
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1. Så här ansluter du oximetern till en nätströmskälla Oximetern startar inte utan
att vara ansluten till nätström.
2. Kontrollera att oximetern är avstängd och att indikatorn för nätström är tänd.
Vid start med nätström visar batteriladdningsindikatorn tomt. Oximetern drivs
med nätström medan batteriet laddas. När oximetern är fullt laddat visas alla
fyra segmenten på indikatorn.
3. Meddelandet ”ENHETEN STÄNGS AV VID STRÖMAVBROTT” visas tills batteriet
laddas. Tryck på knappen LARMTYSTNAD två gånger för att ta bort meddelandet
från skärmen innan oximetern kan användas för patientövervakning. Nu kan
oximetern användas.
Försiktighetsanvisning
Om ett larm för svagt batteri hörs, anslut oximetern till en nätströmskälla och rensa larmet
genom att trycka på knappen LARMTYSTNAD. Om oximetern drivs med nätström med ett
tomt batteri och ett strömavbrott inträffar stängs oximetern av omedelbart.

Om samtliga följande förhållanden har existerat i 15 minuter, stängs N-600x
pulsoximeter av automatiskt:
• Oximetern drivs av batteriet.
• Inga knappar har tryckts.
• Ingen puls har detekterats. Om ingen patient är ansluten till OxiMax™ pulsoximetersensor
eller om sensorn har kopplats ifrån oximetern kan inte oximetern detektera data.

• Inga aktuella larm annat än svagt batteri eller ett fel som inte kan korrigeras.
Obs:
Batteriet laddas alltid när oximetern är ansluten till nätström. Nellcor rekommenderar att
oximetern får vara ansluten till nätström när den inte används. Detta säkerställer att batteriet
är helt laddat när oximetern ska användas.

Ansluta en OxiMax™-pulsoximetersensor
VARNING
Använd endast av Nellcor godkända OxiMax pulsoximetersensorer och
pulsoximeterkablar när du ansluter till OxiMax sensorkontakt. Anslutning av andra kablar
eller sensorer påverkar exaktheten hos sensordata, vilket kan leda till oönskade resultat.

Längst ned på oximeterskärmen visas OxiMax pulsoximetersensortypen vid
anslutning av en OxiMax pulsoximetersensor till oximetern eller när oximetern
har genomfört självtest med en ansluten OxiMax pulsoximetersensor.
Obs:
Fysiologiska villkor, medicinska procedurer eller externa medel som kan störa oximeterns
förmåga att detektera och visa mätningar omfattar dysfunktionellt hemoglobin, arteriella
färgämnen, låg perfusion, mörkt pigment och externt applicerade färgmedel som t.ex.
nagellack, färgämne eller pigmenterad kräm.
Obs:
Emissioner från sensorns LED-lampor är inom Klass 1-nivå enligt IEC 60825-1:2001.
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1. Anslut en DOC-10 pulsoximeterkabel ordentligt till SpO2-sensorporten
på oximetern.
Figur 13. Sensorport på frontpanelen

2. Öppna plasthaken på andra änden av DOC-10 pulsoximeterkabel.
Figur 14. Insättning av kabel i plasthaken på DOC-10 pulsoximeterkabel

3. Koppla ihop kabeln och en Nellcor OxiMax SpO2-sensor.
4. Knäpp plasthaken ned över anslutningarna.
5. När oximetern detekterar en godkänd puls, övergår enheten till övervakningsläge
och visar patientparametrar i realtid.
6. Koppling av sensorn till patienten. Läs bruksanvisningen som medföljer sensorn.

Minska EMI (elektromagnetisk interferens)
Försiktighetsanvisning
Instrumentet har testats och överensstämmer med begränsningarna för utrustning för
medicinskt bruk enligt IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995, EN60601-1:1990 + A11: 1993
+ A12: 1993 + A13: 1996 samt direktiv 93/42/EEG avseende medicinteknisk utrustning. Dessa
gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i en typisk uppställning av
medicinsk utrustning.

På grund av utbredningen av utrustning som överför radiofrekvenser och andra
källor till elektriskt brus i sjukvårdsmiljöer (t.ex. elektrokirurgiska enheter,
mobiltelefoner, walkie-talkies, elektriska anordningar och högupplösande TVapparater), är det möjligt att höga nivåer av sådana störningar som beror på att
upphovskällan står nära eller är mycket stark gör att N-600x pulsoximeter inte
fungerar såsom avsett.
OxiMax N-600x pulsoximeter är utformad för att användas i miljöer där pulsen kan
döljas av elektromagnetisk störning. När interferens uppstår kan mätningarna verka
felaktiga och det kan verka som om oximetern inte fungerar korrekt. Störningar kan
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ge upphov till ojämna mätvärden, upphörd funktion eller andra fel. Om detta
inträffar ska du kontrollera omgivningen för att hitta störningskällan och vidta
angivna åtgärder för att eliminera störningens källa.
1. Stäng av och sätt på utrustning i närheten för att identifiera utrustningen som
orsakar störningen.
2. Rikta om eller flytta den störande utrustningen.
3. Öka avståndet mellan den störande utrustningen och oximetern.
Oximetern genererar, använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan störa
annan känslig utrustning i omgivningen, om den inte installeras och används enligt
instruktionerna.
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Översikt
VARNING
Kassera det interna batteriet i enlighet med lokala krav och föreskrifter.

Detta avsnitt beskriver metoder för att visa och samla in patienters syresaturationsdata
med hjälp av OxiMax N-600x™ pulsoximeter. Här beskrivs menynavigering, på- och
avstängning och displayalternativ, parameterområden, OxiMax™ anslutning av
pulsoximetersensorn och konfiguration av grundinställningar lämpliga för den specifika
vårdmiljön.
Planera regelbundna underhålls- och säkerhetskontroller med en behörig
servicetekniker med 24 månaders mellanrum. I händelse av mekanisk eller funktionell
skada, kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 eller
din lokala Nellcor-representant.

Övervaka strömmen till oximetern
Batteriladdningsindikator
När oximetern inte är ansluten till nätström drivs den av ett internt batteri.
En batteriladdningsindikator visar återstående batteriladdning. Mer information
finns i Ansluta till nätströmskälla, sid 28 och Använda batteri, sid 29.
Försiktighetsanvisning
Om batteriet är helt tomt och nätströmmen bryts stängs oximetern av.
Tabell 5. Nivåer på batteriladdningsindikatorn
Nivå

Beskrivning
Indikerar 89-100% (cirka 6-7 timmar) återstående
batterikapacitet.
Indikerar 64-88% (cirka 4,5-6 timmar) återstående
batterikapacitet.
Indikerar 39-63% (cirka 2,5-4,5 timmar) återstående
batterikapacitet.
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Tabell 5. Nivåer på batteriladdningsindikatorn
Nivå

Beskrivning
Indikerar 14-38% (cirka 1-2,5 timmar) återstående
batterikapacitet.
Indikerar 1-13% (mindre än 1 timme) återstående
batterikapacitet.

Obs:
Nivåerna i Tabell 5 gäller för ett nytt batteri. När batteriet har använts och laddats ett antal
gånger, är dess kapacitet ca 75 % jämfört med ett nytt batteri. Ett batteri som är t.ex. två
år gammalt tillhandahåller bara 75 % (3 segment) av den kapacitet som ett nytt batteri
tillhandahåller.

Indikator för svagt batteri
Försiktighetsanvisning
Låt en behörig servicetekniker byta det interna batteriet med 24 månaders mellanrum.
Blybatteriet kan återvinnas. Kassera inte batteriet med vanligt avfall. Kassera batteriet
i enlighet med lokala riktlinjer eller kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning för att
ordna med kassering.
Försiktighetsanvisning
Pulsoximeterns grundinställningar återgår till fabriksinställningen om batteriet laddas
ur helt eller byts. Låt en behörig servicetekniker återställa oximetern så att den motsvarar
institutionens grundinställningar enligt instruktionerna i N-600x servicemanual.
Obs:
Om spänningsomkopplaren på oximeterns bakpanel inte motsvarar nätströmskällans
spänning kan oximetern drivas med batteriström trots att den är ansluten till ett vägguttag,
vilket resulterar i att ett lågprioritetslarm utlöses och indikatorn för svagt batteri tänds.
Kontrollera att spänningsomkopplaren stämmer överens med nätströmmens spänning.

Indikatorn för svagt batteri tänds och ett lågprioritetslarm hörs när ca 15 minuters
övervakningstid återstår av den befintliga batteriladdningen.
Se Tabell 5 där du finner en beskrivning över villkoren för svagt och kritiskt batteri.
När batteriets kapacitet når kritiskt svagt tillstånd blinkar indikatorn för svagt batteri
och ett högprioritetslarm ljuder i cirka tio sekunder innan oximetern stängs av.
Avbryt ett ljudlarm för svagt batteri genom att trycka på knappen LARMTYSTNAD.
Indikatorn för svagt batteri och skärmmeddelandet fortsätter att visas. Stäng av
ljudlarmet genom att ansluta oximetern till en nätströmskälla. Indikatorn för svagt
batteri förblir tänd så länge batteriet har låg spänning.
Om oximeterns bakgrundsljus stängs av när batteriet är svagt kan inte
bakgrundsljuset sättas på igen tills en nätströmskälla anslutits.
Obs:
Allt eftersom batteriet används och laddas upp igen kan tidsperioden mellan larmet för
svagt batteri och avstängning av oximetern bli kortare.
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Starta oximetern
Strömkrav
Försiktighetsanvisning
Om någon indikator eller del av displayen inte tänds när pulsoximetern sätts på skall den
inte användas. Kontakta istället behörig servicepersonal, din lokala Nellcor-representant
eller Nellcors avdelning för teknisk service.
Försiktighetsanvisning
Kontrollera under självtestet (omedelbart efter att enheten satts på) att alla indikatorer
tänds, alla skärmkomponenter visas och att det hörs en sekvens med tre stigande toner
från pulsoximeterns högtalare. Efter att självtestet har utförts, kontrollera att en ensam
ton på en sekund hörs.

Innan oximetern tas i kliniskt bruk, kontrollera att den är säker och fungerar korrekt.
Kontrollera att den fungerar korrekt vid varje start med nedanstående procedur.

Självtest vid start (POST)
Vid start utför OxiMax N-600x pulsoximeter ett självtest (POST), som testar oximeterns
kretsar och funktioner och fortsätter sedan till visning enligt grundinställning. Om en
sensorkabel och en OxiMax pulsoximetersensor ansluten är enheten redo att registrera
patienttrenddata.
Obs:
Fysiologiska tillstånd, medicinska förfaranden eller externa medel som t.ex. dysfunktionellt
hemoglobin, arteriella färgämnen, låg perfusion, mörk hudpigmentering och externt
applicerade färgmedel som t.ex. nagellack, färgämne eller pigmenterad kräm kan störa
oximeterns förmåga att detektera och visa mätningar.

Så här startar du oximetern
VARNING
Använd inte oximetern om tonen som indikerar godkänt självtest inte hörs. Kontakta
istället Nellcors avdelning för teknisk service eller din lokala Nellcor-representant.
VARNING
Se till att högtalaren inte är blockerad. I annat fall hörs eventuellt inte larmsignalen.
Obs:
Tonen efter godkänt självtest fungerar inte bara som bekräftelse på godkänt självtest, utan
också som ljudbekräftelse på att högtalaren fungerar. Om högtalaren inte fungerar kan du
inte höra varningssignalerna vid larm.

1. Sätt på oximetern genom att trycka på PÅ/STANDBY-knappen.
2. Kontrollera att alla indikatorer på frontpanelen tänds i cirka två sekunder.
3. Kontrollera att självtestets startskärm, som visas i cirka fem sekunder, visas
på LCD-skärmen.
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4. Lyssna efter tre stigande toner och sedan ett pip på en sekund, vilka visar
att högtalaren fungerar och att självtesten vid start har godkänts.
Figur 15. Startskärm för självtest för fasta programvarans version 2.0.1.2

Obs:
Versionen för den fasta programvaran som visas ovan är endast ett exempel. Kontrollera
vilken version av den fasta programvaran som är installerad på oximetern och anteckna
den innan du kontaktar den tekniska supporten. Ha den alltid tillgänglig när du kontaktar
Nellcors avdelning för teknisk service eller till din lokala Nellcor-representant för teknisk
support.

Om oximetern detekterar ett internt fel under självtestet hörs en felton och en felkod
(EEE) med tillhörande nummer visas på oximetern. Se Felsökning, sid 105.
Figur 16. Feltillståndsskärm, batterifel

Obs:
Fysiologiska tillstånd, medicinska förfaranden eller externa medel som kan störa
pulsoximeterns förmåga att detektera och visa mätningar omfattar dysfunktionellt
hemoglobin, arteriella färgämnen, låg perfusion, mörk hudpigmentering och externt
applicerade färgmedel som t.ex. nagellack, färgämne eller pigmenterad kräm.

Automatisk avstängning
Automatisk avstängning
Om samtliga följande förhållanden har existerat i 15 minuter stängs OxiMax N-600x
pulsoximeter av automatiskt.
• Oximetern drivs av batteriet.
• Inga knappar har tryckts.
• Ingen puls har detekterats (exempelvis när ingen patient är ansluten till OxiMax
pulsoximetersensor eller pulsoximetersensorn är frånkopplad från oximetern).

• Inga aktuella larm (andra än svagt batteri eller ett fel som inte kan korrigeras).
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Stänga av
Sätt på oximetern genom att hålla ned PÅ/STANDBY-knappen tills displayen
blir mörk och stängs av.

Använda OxiMax™ pulsoximetersensorer
Mer information om att välja rätt pulsoximetersensor till den specifika patienten
och situationen finns i Välja en OxiMax™ pulsoximetersensor, sid 93. Tänk på alla
de möjliga variablerna. Om du är fortfarande osäker, kontakta Nellcors tekniska
serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant.

Sensordetektering
VARNING
Använd inte några andra kablar som förlängningskabel till DOC-10 pulsoximeterkabel.
Om DOC-10-kabeln förlängs försämras signalkvaliteten vilket kan medföra felaktiga
mätresultat.
VARNING
Använd endast Nellcors pulsoximeterkabel DOC-10 tillsammans med OxiMax N-600x
pulsoximeter. Om en annan pulsoximeterkabel används påverkas prestanda negativt.
Anslut inte någon kabel som är avsedd för dator till SpO2-sensorporten.
VARNING
Använd endast av Nellcor godkända OxiMax pulsoximetersensorer och
pulsoximeterkablar när du ansluter till sensorkontakten. Anslutning av andra kablar
eller sensorer påverkar exaktheten hos sensordata, vilket kan leda till oönskade
resultat.

När en OxiMax pulsoximetersensor anslutas till oximetern visas meddelandet
”SENSORTYP: xxxx” i mellan 4 och 6 sekunder nedtill på oximeterns display.
Meddelandet visar den typ (modell) av pulsoximetersensor som är ansluten till
oximetern. Typen används vid bestämning av åtgärdsmeddelanden i sensorns
meddelandefunktion. Meddelandet identifierar sensorns datatyp för
pulsoximetersensorer som innehåller data. För en tom sensor identifierar
meddelandet oximeterns aktuella inställning som används för att skriva data
till sensorn. Inställningarna är SpO2 och SpO2+BPM.
Figur 17. Display med sensortypmeddelande

Obs:
Den datatyp som registreras visas endast när det finns data i OxiMax pulsoximetersensor.
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Oximetern visar nollor i fälten för %SpO2 och pulsfrekvens under tiden en giltig puls
eftersöks. För bästa funktion, låt oximetern söka efter och fånga en puls i cirka fem till
tio sekunder.
När en giltig puls detekteras övergår oximetern till övervakningsläge och visar
patientparametrar med hjälp av en av de tillgängliga displayerna: general care format
(displayvy enligt fabriksinställningar), kurva, stapelindikator eller realtidstrendvy.
SatSeconds-ikonen visas i varje displayskärm när den är aktiverad. Om SPD-funktionen
är aktiverad visas både SatSeconds- och SPD-ikonerna på varje skärm. Se
Displayvyalternativ för oximetern, sid 23.
Rörelsen hos stapelindikatorn, pletysmografikurvan eller den blinkande
hjärtsymbolen anger att data visas i realtid. Pulspiptonen indikerar med ljud
patientens realtidsdata.
Försiktighetsanvisning
Om pulspiptonen inte hörs för varje pulsslag, står pulspiptonens volym på noll, fungerar
inte högtalaren eller är signalen förvrängd.

När OxiMax pulsoximetersensorn först appliceras på en patient kan oximetern
förlora pulssignalen. Om en pulssignal förloras, ljuder ett larm och ett meddelande
om dåliga signalförhållanden visas på oximeterskärmen. I detta läge visar oximetern
[--- / ---] (tre streck/3 streck) och kvarstår i pulssökningsläget i fem sekunder innan
skärmmeddelandet om dåliga signalförhållanden visas. Skärmen för dåliga
signalförhållanden är en del av sensormeddelandefunktionen.
Figur 18. Meddelande om dåliga signalförhållanden

Fel i sensordetektering
Efter att självtestet har utförts korrekt, avger oximetern en ton under en sekund
som anger att testet godkändes.
Om oximetern inte lyckas detektera en OxiMax pulsoximetersensor visar oximetern
streck [- - -] och pulssökningsindikatorn lyser inte.

Hantera oximeterns bakgrundsbelysning
Justera oximeterns skärms ljusstyrka, kontrast och bakgrundsbelysning så att
de passar varje enskild situation.
Så här stänger du av oximeterns bakgrundsbelysning
1. Tryck på programknappen LJUS
2. Tryck sedan på AV
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Obs:
Vilken som helst av följande åtgärder tänder bakgrundbelysningen:

•
•
•
•

Någon programknapp trycks
Knappen HJÄLP/KONTRAST trycks
Knappen LARMTYSTNAD trycks
Ett larm utlöses

Så här justerar du bakgrundsbelysningens ljusstyrka
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen LJUS.
2. Tryck på knappen UPPÅT eller NEDÅT nedanför knappen LARMTYSTNAD på
oximeterns panel tills önskad ljusstyrka på bakgrundbelysningen erhålls.
Så här justerar du kontrasten på oximeterskärmen
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck och håll ned knappen HJÄLP/
KONTRAST i cirka två sekunder och tryck sedan på UPPÅT- eller NEDÅT-knappen
nedanför knappen LARMTYSTNAD på oximeterns panel tills önskad kontrast
erhålls.
2. Tryck på knappen HJÄLP/KONTRAST för att återgå till normalt övervakningsläge.

Hantera vydisplayen
Välj önskad metod för att visa realtidsdata. Detaljer finns i Displayvyalternativ för
oximetern, sid 23. Gjorda val gäller tills strömmen bryts eller en annan vy väljs manuellt.

Använda General Care Format-displayen (GCF)
Display med General Care Format (GCF), översikt
Detta är displayvyn enligt fabriksinställningen. Använd GCF-displayvy om
du vill ha stor, lättläst övervakningsinformation. GCF-displayen omfattar en
stapelindikator för pulsamplitud, aktuell mätning av %SpO2 och pulsfrekvens
samt aktuella övre och undre gränser för SpO2 och pulsfrekvens. Den omfattar
även en batteriladdningsindikator vid batteridrift. SatSeconds- och SPD -ikoner
visas om detta har aktiverats.
• SatSeconds-funktion — Vid lindriga eller kortvariga SpO2-gränsöverskridanden, använd

SatSeconds-funktionen för att minska på onödiga larm. När SatSeconds-funktionen är aktiverad
fylls SatSeconds cirkelikon upp medurs när SatSeconds larmhanteringssystem detekterar SpO2värden utanför de inställda gränserna. Cirkelikonen för SatSeconds töms moturs när SpO2-värdena
ligger inom gränserna. När ikonen är fylld ljuder ett medelprioritetslarm. Se Använda SatSeconds™
larmhanteringsfunktion, sid 64 för mer information om hur du använder funktionen.

• SPD-funktion — Använd OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktion för att detektera mönster av

desaturation i SpO2-trenden hos vuxna. När SPD-funktionen är aktiverad innehåller displayvyn
både cirkelikonen för SatSeconds och triangelikonen för SPD och deras inställningar. SPD-larmets
känslighetsvärde visas precis under SPD-ikonen. När SPD-funktionen är aktiverad fylls
triangelikonen i nedifrån upp allt eftersom desaturationsmönstren utvecklas. Triangelikonen
töms ovanifrån ned allt eftersom mönstren försvinner. När SPD-ikonen är fylld indikerar den
ett tröskelöverskridande och SPD-larmet ljuder. Oximetern utlöser SPD-larmet tidigare om
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känsligheten för SPD-larmet är inställd på grundvärdet ett (1). En mindre känslig inställning
resulterar i mindre frekventa larm. Synlig när SPD-funktionen är aktiverad. Kontakta Nellcors
tekniska serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant om
du vill få reda på mer om aktivering. Se Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60 för mer
information om hur du använder funktionen.

När oximetern inte är ansluten till nätström drivs den av ett internt batteri. När
det interna batteriet används visas en batteriladdningsindikator i skärmens övre
vänstra hörn.
Så här väljer du GCF-displayen
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
2. Tryck på programknappen VISA.
3. Tryck på programknappen NÄSTA.
4. Tryck på programknappen GCF.
Figur 19. Displayvyn för General Care Format (GCF)

Använda Pleth-display
Pleth-display, översikt
Använd denna displayvy för visuell övervakningsinformation i kurvor. Den
pletysmografiska (pleth) displayen har en vågformad pletysmografikurva och en
menyrad och visar kontinuerlig mätning av SpO2 och pulsfrekvens, inställningar
för övre och nedre gräns. Den omfattar även en batteriladdningsindikator vid batteridrift.
Pletysmografikurvor med topp-till-topp-amplituder som är mindre än tio
pulsamplitudenheter (PAU) associeras med varandra. Se Funktionsteori, sid 121 för
en beskrivning av pleth-kurvan. SatSeconds- och SPD -ikoner visas om detta har
aktiverats.
• SatSeconds-funktion — Vid lindriga eller kortvariga SpO2-gränsöverskridanden, använd
SatSeconds-funktionen för att minska på onödiga larm. När SatSeconds-funktionen är
aktiverad fylls SatSeconds cirkelikon upp medurs när SatSeconds larmhanteringssystem
detekterar SpO2-värden utanför de inställda gränserna. Cirkelikonen för SatSeconds töms
moturs när SpO2-värdena ligger inom gränserna. När ikonen är fylld ljuder ett
medelprioritetslarm. Se Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion, sid 64 för mer
information om hur du använder funktionen.

• SPD-funktion — Använd OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktion för att detektera mönster
av desaturation i SpO2-trenden hos vuxna. När SPD-funktionen är aktiverad innehåller
displayvyn både cirkelikonen för SatSeconds och triangelikonen för SPD och deras
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inställningar. SPD-larmets känslighetsvärde visas precis under SPD-ikonen.
När SPD-funktionen är aktiverad fylls triangelikonen i nedifrån upp allt eftersom
desaturationsmönstren utvecklas. Triangelikonen töms ovanifrån ned allt eftersom
mönstren försvinner. När SPD-ikonen är fylld indikerar den ett tröskelöverskridande
och SPD-larmet ljuder. Oximetern utlöser SPD-larmet tidigare om känsligheten för
SPD-larmet är inställd på grundvärdet ett (1). En mindre känslig inställning resulterar i
mindre frekventa larm. Synlig när SPD-funktionen är aktiverad. Kontakta Nellcors tekniska
serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant om
du vill få reda på mer om aktivering. Se Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60
för mer information om hur du använder funktionen.

När oximetern inte är ansluten till nätström drivs den av ett internt batteri. När det interna
batteriet används visas en batteriladdningsindikator i skärmens övre vänstra hörn.
Så här väljer du Pleth-displayen
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
2. Tryck på programknappen VISA.
3. Tryck på programknappen PLETH.
Figur 20. Pleth-displayvy

Använda Blip-display
Blip-display, översikt
Använd denna displayvy för visuell övervakningsinformation i stapelform. Blipdisplayen omfattar en stapelindikator för pulsamplitud, aktuell mätning av SpO2
och pulsfrekvens samt aktuella övre och undre gränser för SpO2 och pulsfrekvens.
Den omfattar även en batteriladdningsindikator vid batteridrift. SatSeconds- och
SPD -ikoner visas om detta har aktiverats.
• SatSeconds-funktion — Vid lindriga eller kortvariga SpO2-gränsöverskridanden, använd
SatSeconds-funktionen för att minska på onödiga larm. När SatSeconds-funktionen är
aktiverad fylls SatSeconds cirkelikon upp medurs när SatSeconds larmhanteringssystem
detekterar SpO2-värden utanför de inställda gränserna. Cirkelikonen för SatSeconds
töms moturs när SpO2-värdena ligger inom gränserna. När ikonen är fylld ljuder ett
medelprioritetslarm. Se Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion, sid 64 för mer
information om hur du använder funktionen.

• SPD-funktion — Använd OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktion för att detektera mönster
av desaturation i SpO2-trenden hos vuxna. När SPD-funktionen är aktiverad innehåller
displayvyn både cirkelikonen för SatSeconds och triangelikonen för SPD och deras
inställningar. SPD-larmets känslighetsvärde visas precis under SPD-ikonen. När
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SPD-funktionen är aktiverad fylls triangelikonen i nedifrån upp allt eftersom
desaturationsmönstren utvecklas. Triangelikonen töms ovanifrån ned allt eftersom
mönstren försvinner. När SPD-ikonen är fylld indikerar den ett tröskelöverskridande
och SPD-larmet ljuder. Oximetern utlöser SPD-larmet tidigare om känsligheten för SPDlarmet är inställd på grundvärdet ett (1). En mindre känslig inställning resulterar i mindre
frekventa larm. Synlig när SPD-funktionen är aktiverad. Kontakta Nellcors tekniska
serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant om
du vill få reda på mer om aktivering. Se Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60 för
mer information om hur du använder funktionen.

När oximetern inte är ansluten till nätström drivs den av ett internt batteri. När det interna
batteriet används visas en batteriladdningsindikator i skärmens övre vänstra hörn.
Så här väljer du blip-vy
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
2. Tryck på programknappen VISA.
3. Tryck på programknappen BLIP.
Figur 21. Blip-displayvy

Använda realtidstrendsvisning
Display med realtidstrend, översikt
Använd denna displayvy för visuell övervakningsinformation relaterad till
realtidstrender. Graferna uppdateras automatiskt vartefter oximetern beräknar varje
ny trendpunkt, där intervallet mellan beräkningarna beror på vilken tidsskala som
har valts för visningen. Displayen med realtidstrend innehåller SpO2 och/eller
trendgrafer för pulsfrekvens och aktuella SpO2 och pulsfrekvensvärden. Den
omfattar även en batteriladdningsindikator vid batteridrift. Hjärtikonen blinkar varje
gång en puls detekteras av oximetern. SatSeconds- och SPD -ikoner visas om detta
har aktiverats.
• SatSeconds-funktion — Vid lindriga eller kortvariga SpO2-gränsöverskridanden, använd
SatSeconds-funktionen för att minska på onödiga larm. När SatSeconds-funktionen är
aktiverad fylls SatSeconds cirkelikon upp medurs när SatSeconds larmhanteringssystem
detekterar SpO2-värden utanför de inställda gränserna. Cirkelikonen för SatSeconds töms
moturs när SpO2-värdena ligger inom gränserna. När ikonen är fylld ljuder ett
medelprioritetslarm. Se Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion, sid 64 för mer
information om hur du använder funktionen.
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• SPD-funktion — Använd funktionen OxiMax SPD™ Alert (SPD) för att detektera

saturationsmönster i SpO2-trenden hos vuxna. När SPD-funktionen är aktiverad
innehåller displayvyn både cirkelikonen för SatSeconds och triangelikonen för SPD
och deras inställningar. SPD-larmets känslighetsvärde visas precis under SPD-ikonen.
När SPD-funktionen är aktiverad fylls triangelikonen i nedifrån upp allt eftersom
desaturationsmönstren utvecklas. Triangelikonen töms ovanifrån ned allt eftersom
mönstren försvinner. När SPD-ikonen är fylld indikerar den ett tröskelöverskridande
och SPD-larmet ljuder. Oximetern utlöser SPD-larmet tidigare om känsligheten för
SPD-larmet är inställd på grundvärdet ett (1). En mindre känslig inställning resulterar i
mindre frekventa larm. Synlig när SPD-funktionen är aktiverad. Kontakta Nellcors tekniska
serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant om
du vill få reda på mer om aktivering. Se Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60
för mer information om hur du använder funktionen.

När oximetern inte är ansluten till nätström drivs den av ett internt batteri. När det interna
batteriet används visas en batteriladdningsindikator i skärmens övre vänstra hörn.
Så här väljer du realtidstrendvyn
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
2. Tryck på programknappen VISA.
3. Tryck på programknappen TREND. Realtidstrendsvyn visas.
Figur 22. Displayvy för realtidstrend

Så här ställer du in trenddatadisplayen
1. Tryck på programknappen INSTÄL.
2. Tryck på programknapparna VISA.
3. Tryck på programknappen TREND.
4. Tryck på programknappen VISA.
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5. Tryck på någon av trendprogramknapparna (DUBBEL, SpO2 eller PULS).
a. Alternativet DUBBEL — Visar både %SpO2- och BPM-trender samtidigt på en delad
skärm.
Figur 23. Delad skärm för dubbla trenddata, 2 timmar

b. Alternativet SpO2 — Visar bara %SpO2-trenddata.
Figur 24. SpO2 Trenddata, 30 minuter

c. Alternativet

PULS — Visar bara pulstrenddata.
Figur 25. Pulstrenddata, 30 minuter

Så här ställer du in trendtidskaledisplayen
1. Tryck på programknappen INSTÄL.
2. Tryck på programknapparna VISA.
3. Tryck på programknappen TREND.
4. Tryck på programknappen ZOOM.
5. Tryck på programknappen TID för att bläddra igenom den visade trendtidskalan
48 timmar, 36 timmar, 24 timmar, 12 timmar, 8 timmar, 4 timmar, 2 timmar,
1 timme, 30 minuter och 15 minuter.
Så här ställer du in trendamplitudskaledisplayen
1. Tryck på programknappen INSTÄL.
2. Tryck på programknapparna VISA.
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3. Tryck på programknappen TREND.
4. Tryck på programknappen ZOOM.
5. Tryck på programknappen SKALA för att bläddra igenom trendamplitudskalan
±5 punkter, ±10 punkter, ±15 punkter, ±20 punkter, ±25 punkter, ±30 punkter,
±35 punkter, ±40 punkter och ±50 punkter över och under den senaste (längst
till höger) trenddatapunkten.
Obs:
Du kan ställa in trendamplitudskalan på AUTO genom att trycka på programknappen AUTO.
Den högsta trenddatapunkten avrundas uppåt till närmaste tiotal och visas högst upp i
grafen. Minimitrenddatapunkten rundad nedåt till nästa tiotal. Tio subtraheras sedan från
det avrundade talet. Värdet visas längst ned på trendgrafen.

Justera ljudsignalers volym
Justera volymen för pulspip
Pulspipet utsänder en ton vid varje realtidshändelse grundat på data som tas emot
från sensorn.
Så här justerar du pulspipets volym
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck och håll in UPPÅT- eller NEDÅTknappen nedanför knappen LARMTYSTNAD på oximeterns panel för att höja eller
sänka volymen på pulspipet.
2. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck och håll in NEDÅT-knappen
för att sänka volymen på pulspipet.

Hantera oximeterns larm
Larm inträffar när oximetern detekterar ett tillstånd som kräver användarens ingrepp
eller uppmärksamhet. I Larmvolym kan volymen på larmtonerna justeras.
Så här ställer du in larmvolymen
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på knappen LARMTYSTNAD
tills larmvolymens nivå visas och hörs från oximetern.
Figur 26. Skärm för larmvolymskontroll

2. Medan du håller ned knappen LARMTYSTNAD, tryck på och håll ned knappen
UPPÅT eller NEDÅT för att höja eller sänka volymen.
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Obs:
Grundvolymen för larm är sju (7). Välj lämpligt värde efter situationen. Larmvolymen
kan justeras upp till tio (10) och ned till ett (1).

Hantera ljudlarm
Så här ställer du in larmtystnadstiden
På skärmen Längd på larmtystnad kan användaren ändra larmtystnadens
varaktighet.
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på knappen LARMTYSTNAD
tills inställningen för larmtystnadens längd visas. Tillgängliga
larmtystnadsperioder är mellanrum på 30, 60, 90 och 120 sekunder.
Figur 27. Skärmen för larmtystnadstid

2. Tryck på och håll in knappen LARMTYSTNAD och knappen UPPÅT nedanför
knappen LARMTYSTNAD på oximeterns panel om du vill öka den inställda
larmtystnadstiden.
3. Tryck på och håll in knappen LARMTYSTNAD och knappen NEDÅT om du vill
minska den inställda larmtystnadstiden.
Obs:
När du släpper knappen UPPÅT eller NEDÅT ställs larmtystnadens längd in.
Obs:
Grundvärdet för larmtystnadens längd är 60 sekunder. Välj lämpligt värde efter situationen.
Larmtystnadens längd kan justeras upp till 120 sekunder och ned till 30 sekunder.

Så här inaktiverar du ljudlarm
VARNING
Stäng inte av ljudlarmsfunktionen eller sänk ljudlarmsvolymen om patientens
säkerhet kan påverkas av detta.
VARNING
Trycker man på knappen för LARMTYSTNAD förhindras ALLA larm från att höras under
larmtystnadsperioden.
Obs:
Möjligheten att ställa larmtystnadslängden på AV kan aktiveras eller inaktiveras av behörig
servicepersonal enligt beskrivningen i servicemanualen till N-600x.
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1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på knappen LARMTYSTNAD
tills inställningen för larmtystnadens längd visas.
2. Medan du håller in knappen LARMTYSTNAD, tryck på knappen UPPÅT tills AV
visas. Släpp båda knapparna.
Obs:

När ljudlarm har inaktiverats visar den orangea lysdioden ovanför knappen
LARMTYSTNAD att inaktivering skett.
Så här ställer du in standbyläge
Standbyläget används vanligtvis till en patient som tillfälligt måste kopplas ur
oximetern.
Standbyläget möjliggör att oximetern sparar de aktuella larmgränsinställningarna
när vårdgivaren tillfälligt tar bort en patients sensor.
1. Kontrollera att oximeterns larmgränser är konfigurerade efter den patient som
övervakas.
2. Koppla bort sensorn från oximetern.
3. Tryck på knappen LARMTYSTNAD för att stänga av ljudlarmen.
4. Tryck på knappen LARMTYSTNAD för att inaktivera larmmeddelanden.
Figur 28. Standbyläge

Oximetern är nu i standbyläge. Återanslut sensorn till oximetern och patienten för
att återuppta normal övervakning.

Använda oximeterns programknappsmenyer
Navigera bland menyalternativ
Hierarki
Hierarkin i oximeterns programknappsmeny gör det möjligt för användaren eller en
tekniker att konfigurera och använda oximetern, välja alternativ och visa trend- eller
händelsedata.
Obs:
Oximetern samlar in trenddata vid varje öppning av trendmenyn. Uppdatera aktiva
trenddata genom att öppna trendmenyn från huvudmenyn.
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Sensorns undermenyer varierar beroende på vilken typ av data för
patientlarmhändelser som har lagrats i sensorchipet.
Vanliga menyalternativ
1. Programknappen BAKÅT — Återgå till föregående menynivå utan att gå ur
den valda menyns område helt.
2. Programknappen NÄSTA — Fortsätt till nästa skärm med menyalternativ till
den gruppen med menyer.
3. Programknappen AVSLUT — Stänga huvudmenyn eller trycka på BAKÅT tills
du når ett AVSLUT-alternativ i menyn.
Huvudmeny
Programknappsalternativen för huvudmenyn ger åtkomst till flera undermenyer.
Figur 29. Alternativ i huvudmenyn

1. Menyn GRÄNSER — Välj standard övre och nedre SpO2- eller pulsfrekvensgränser
för oximetern antingen för vuxna eller nyfödda.
2. TRENDmenyn — Välj metoden för att visa oximeterns trend- och sensordata.
Obs:
I händelse av en SatSeconds- eller SPD-händelse växlar oximetern direkt till menyn MONITR.
Rensa eventuella larmtillstånd för att komma åt TREND-menyn.

3. INSTÄLLNINGSmenyn — Använd denna programknapp för att styra
visningsalternativ för oximetern, sensorinställning, tidsinställning och
språkalternativ. Konfigurera även kommunikationsporten och
sköterskelarmfunktionen och styr analog spänning.
4. BELYSNINGSmenyn — Lämna skärmens bakgrundsbelysning tänd, justera
ljusstyrka eller välj att stänga av displayens bakgrundbelysning.
Menyn GRÄNSER
Figur 30. Alternativ för nyfödda i gränsmenyn
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1. VÄLJ programknapp — Använd denna programknapp bara sedan du har valt
skärmen NEO eller skärmen VUXEN med tillämplig programknapp. Använd sedan
programknappen VÄLJ för att bläddra genom alla alternativ för gränsinställning
tills du når det gränsvärde du vill ändra.
2. Programknappen NEO — Använd denna programknapp för att ställa in övre och
nedre gränser för nyfödda. Använd programknappen VÄLJ för att bläddra genom
alla alternativ för gränsinställning tills du når det gränsvärde du vill ändra. Ändra
värdet genom att trycka på knappen UPPÅT eller NEDÅT nedanför knappen
LARMTYSTNAD på oximeterns panel tills önskat värde erhålls. Denna inställning
står bara kvar fram till avstängning. Decimalpunkter till höger om de visade
värdena anger att respektive gräns har ändrats från grundinställningarna vid start.
Se Justera fabriksinställningarna på sidan 55.
a. Övre och nedre SpO2-gränser — Grundvärdet för övre gräns för nyfödda är 95% och
den nedre gränsen är 85%. Ett larm ljuder varje gång patientens saturation
överskrider dessa larmgränser.
b. SatSeconds Larmhantering — Grundinställningen för SatSeconds för nyfödda är AV.
Se Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion, sid 64.
c. OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktion — Detta alternativ finns inte för nyfödda.
Se Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60.
d. Övre och nedre pulsfrekvensgränser — Grundvärdet för övre gräns för nyfödda
är 190 BPM och den nedre gränsen är 90 BPM. Ett larm ljuder varje gång patientens
pulsfrekvens överskrider dessa larmgränser.
e. Hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning — Grundinställningen för
pulsfrekvensfördröjning för nyfödda är AV, men den kan ställas in för en
pulsfrekvensfördröjning på fem (5) eller tio (10) sekunder. Se Använda funktionen för
hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning, sid 63.

3. Programknappen VUXEN — Använd denna programknapp för att ställa in övre
och nedre gränser för vuxna och pediatriska patienter. Använd programknappen
VÄLJ för att bläddra genom alla alternativ för gränsinställning tills du når det
gränsvärde du vill ändra. Ändra värdet genom att trycka på knappen UPPÅT eller
NEDÅT nedanför knappen LARMTYSTNAD på oximeterns panel tills önskat värde
erhålls. Denna inställning står bara kvar fram till avstängning. Decimalpunkter
till höger om de visade värdena anger att respektive gräns har ändrats från
grundinställningarna vid start. Se Justera fabriksinställningarna på sidan 55.
a. Övre och nedre SpO2-gränser — Grundvärdet för övre gräns för vuxna är 100% och
den nedre gränsen är 85%. Ett larm ljuder varje gång patientens saturation
överskrider dessa larmgränser.
b. SatSeconds Larmhantering — Grundinställningen för SatSeconds för vuxna är
100 SatSeconds. Mer information finns i Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion,
sid 64.
c. OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktionen — SPD-funktionen indikeras inte för
användning med pediatriska patienter utan bara med vuxna patienter.
Grundkänsligheten för SPD-larmet är ett värde på ett (1) för känsligast för
desaturationsmönster. Mer information finns i Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen,
sid 60. När SPD är aktiverat aktiveras SatSeconds-funktionen automatiskt med en
inställning på 100.
Användarmanual
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d. Övre och nedre pulsfrekvensgränser — Grundvärdet för övre gräns för vuxna är
170 BPM och den nedre gränsen är 40 BPM. Ett larm ljuder varje gång patientens
pulsfrekvens överskrider dessa larmgränser.
e. Hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning — Grundinställningen
för pulsfrekvensfördröjning för vuxna är AV, men den kan ställas in för en
pulsfrekvensfördröjning på fem (5) eller tio (10) sekunder. Mer information finns
i Använda funktionen för hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning, sid 63.

TREND-menyn
Du kan välja vilken typ av trenddata du vill visa genom att välja trenddata
från oximetern (MONITR) eller trenddata från pulsoximetersensorn (SENSOR)
i trendmenyn.
1. MONITR-menyn — Isolera trenddata för syresättning (SpO2) eller puls (PULS)
eller visa dem båda samtidigt (DUBBEL) under en specificerad tid. Fastställ
trenddataparametrar för specifika tidssegment och ange minimi- och
maximivärden för trender.
a. VISA-menyn — Isolera trenddata för syresättning (SpO2) eller puls (PULS) eller
visa dem båda samtidigt (DUBBEL). Öppna undermenyerna HIST och Amplitud
genom att välja alternativet NÄSTA.
- Programknappen DUBBEL — Visa trenddata för syresättning (SpO2) och
puls (PULS) tillsammans under en specificerad tid.
- Programknappen SpO2 — Isolera trenddata för syresättning (SpO2) under en
specificerad tid.
- Programknappen PULS — Isolera trenddata för puls (PULS) under en
specificerad tid.
- Programknappen HIST — Välj för att radera eller behålla aktuell
trenddatahistorik. Välj JA för att radera. Välj NEJ för att behålla och återgå
till HIST-menyn, gå BAKÅT eller AVSLUT och gå till huvudmenyn.
- Programknappen AMP — Ställ in trenddatavyn på “pulsamplitudenheter”
(PAU) med AMP-menyn (amplitud). Detta är en godtycklig enhet som mäter
avståndet från toppen till botten i en pulskurva. Vid inställning på PAU kan
trenddata registrera amplituder på upp till 200 PAU.
b. ZOOM-menyn — Åtkomst till alternativen TID, SKALA, AUTO och BAKÅT om trendvyn
är ställd till DUBBEL- SpO2- eller PULS-läge.
Obs:
ZOOM-menyn ger inte åtkomst till de angivna alternativen om den är i AMP-läge.
Alternativen SKALA och AUTO visas inte som alternativ om det inte finns trenddatahistorik
att granska.
- Programknappen TID — Välj från timmar till minuter till sekunder för att visa
ett specifikt tidssegment i trenddata. Bläddra genom alternativen genom att
trycka på programknappen TID. Alternativen visas i följande ordning: 48h, 36h,
24h, 12h, 8h, 4h, 2h, 1h, 30m, 15m, 40s eller 20s.
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- Programknappen SKALA — Välj maximi- och minimivärdena för SpO2- eller
PULS-trendgraf. Grundvärdena för SpO2-trend är 10 till 100. Grundvärdena
för PULS är 5 till 250. Bläddra genom alternativen genom att trycka på
programknappen Välj. Alternativen visas i följande ordning: ±5, ±10, ±15,
±20, ±25, ±30, ±35, ±40 och ±50 enheter varians.
- Programknappen AUTO — Erhåll avrundade maximi- och minimivärdena
baserade på alla trenddata i en graf.
- Programknappen TA BOR — Välja för att radera eller behålla aktuella
trenddata. Välj JA för att radera. Välj NEJ för att behålla och komma tillbaka
till föregående meny.

2. Undermenyn SENSOR — SENSOR-menyn är bara tillgänglig när en självhäftande
OxiMax pulsoximetersensor för en patient används. När en självhäftande OxiMax
pulsoximetersensor har anslutits blinkar indikatorn nedtill till vänster i 60 sekunder.
a. Programknappen GRAF — Visar händelser i omvänd kronologisk ordning uppifrån
ned på skärmen. Visar föregående eller nästa graf om sådana finns. Återgå till SENSORmenyn med programknappen BAKÅT.
b. Programknappen TABELL — Visar händelser i grafform. Visar föregående eller nästa
tabell om sådana finns. SKRIV ut tabelldata eller gå BAKÅT till SENSOR-menyn.

INSTÄL-menyn
Använd menyn INSTÄL för att välja önskad skärm, ställa in tillfälliga gränser
och känslighet, ställa tid och datum för oximetern, välja önskat språk eller välja
kommunikationsprotokoll, funktioner för sköterskelarmet och responsläge
i inställningsmenyn. Med en pulsoximetersensor som behåller trenddata, ta
del av sensorns trendhistorikdata.
1. VISA-menyn — Välj vyerna pletysmografisk kurva, blip-visning, trenddatavisning
eller general care format-visning (GCF). Återgår till grundvisning efter
avstängning.
a. Programknappen PLETH — Visa pletysmografisk (pleth) kurva.
b. Programknappen BLIP — Visa blip-stapelindikator.
c. TREND-menyn — Visa trenddata. Liknar menyalternativet MONITR-trendvy.
-

Programknappen VISA — Visar sensortrenddata. Isolerar trenddata för
syresättning (alternativet SpO2) eller puls (alternativet PULS) eller visa dem
båda samtidigt (alternativet DUBBEL).

-

Programknappen ZOOM — Åtkomst till alternativen TID, SKALA, AUTO
och BAKÅT om trendvyn är ställd till DUBBEL- SpO2- eller PULS-läge.

d. Programknappen GCF — Öppna grundskärmen för general care format (GCF),
som innehåller både stapelindikatorn och SpO2, pulsfrekvensmätningar och -gränser,
liksom SatSeconds- och SPD-ikoner stort, lättläst format.
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2. SENSOR-menyn — Visa menyn för sensortrendhistorik. Denna meny är bara
tillgänglig om du har en typ av pulsoximetersensor som behåller trenddata i
ett chip på pulsoximetersensorn.
a. Programknappen DATA — Visa sensortrendhistorikdata. Enheten identifierar
vilken typ av pulsoximetersensor det rör sig om liksom typen av tillgängliga data.
b. Programknappen MSG — Här avgör du om meddelandehantering är aktiverad
eller inaktiverad (Ja eller Nej) och granskar sensorhändelser (Ja eller Nej).

3. KLOCK-menyn — Använd för att ställa klockan, både tid och datum.
VARNING
Pulsoximetersensorn extrapolerar från det datum och den tid som Nellcor OxiMax N-600x
pulsoximeter ger när den överför registrerade sensorhändelser till sensorn. Datum-/
tidsangivelsens noggrannhet avgörs av datum-/tidsinställningen för pulsoximetern.
Ställ in pulsoximeterns datum och tid till rätt värden innan du ansluter en sensor som
är aktiverad för registrering så att datum och tid stämmer så länge sensorn är
ansluten. Eftersom en sensor med registrerade sensorhändelsedata kan flyttas mellan
olika oximetrar påverkar skillnader i datum/tid mellan oximetrar och de registrerade
sensorhändelsedata den ordning i vilken de registrerade sensorhändelserna visas.
Detta potentiella problem kan elimineras genom att alla oximetrar vid samma
institution ställs in på samma tid.

Så här ställer du in tid och datum
a. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
b. Tryck på programknappen NÄSTA.
c. Tryck på programknappen KLOCKA.
d. Tryck på programknappen STÄLL.
e. Tryck på programknappen VÄLJ för att välja TID- och DATUM-fälten enligt bilden.
TID TIMMAR : MINUTER : SEKUNDER
DATUM DAG – MÅNAD - ÅR
Figur 31. Skärmen för tid och datum

f. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD för att
ändra det valda värdet.
g. Tryck på programknappen AVSLUT.
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4. SPRÅK-menyn — Välj och visa ett av elva (11) språk för att underlätta läsning
av oximeterns skärmar och att erhålla och skriva ut klientdata i önskat språk.
Tillgängliga språk anges nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENGELSKA
DANSK (danska)
DEUTSCH (tyska)
ESPAÑOL (spanska)
FRANCAIS (franska)
ITALIANO (italienska)
NEDERLANDS (holländska)
NORSK (norska)
PORTUG (portugisiska)
SUOMI (finska)
SVERIGE (svenska)

Så här ändrar du inställningen för språket som visas
a. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
b. Tryck på programknappen NÄSTA.
c. Tryck på programknappen SPRÅK.
Figur 32. Skärmen för val av språk som visas

d. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD på
oximeterns panel för att välja önskat språk.
e. Tryck på programknappen AVSLUT.
Obs:
Valt språk visas tills oximetern stängs AV. Eventuella ändringar i språkvalet varar inte efter
avstängning utan återgår till engelska om inte behörig servicepersonal ställer in valt språk
som grundspråk genom att följa procedurerna som beskrivs i N-600x servicemanual.
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5. KOMM-menyn — I menyn INSTÄL tryck två gånger på programknappen
NÄSTA. Använd programknappen VÄLJ för att växla mellan baudhastighet
och kommunikationsprotokoll. Använd upp- eller nedpilen för att välja rätt
baudhastighet. Baudhastigheterna är 19200, 9600, och 2400 baud för alla protokoll
utom SPD uut, som tillåter 115200, 57600 och 19200 baud. Använd uppgeller
nedpilen för att välja rätt kommunikationsprotokoll. OxiMax N-600x pulsoximeter
erbjuder övervakningskommunikation vid vårdplatsen för kommunikation med
nedan angivna protokoll. Grundprotokollet från fabriken är ASCII.
Tabell 6. Alternativ för kommunikationsprotokoll

Kommunikationsprotokoll

N-600x med fast
programvara upp till 2.0
Grundbaudhastighet

ASCII
KLINISKT
GRAF (grafik)
OXINET
PHILIPS (VueLink)

N-600x med fast
programvara 2.0
och högre
Grundbaudhastighet

9600

9600

19200

19200

9600

Ej tillämpligt

9600

Ej tillämpligt

19200

Använd bara 19200

SPACELBS (Spacelabs)

9600

Ej tillämpligt

MARQ (GE Marquette)

9600

Ej tillämpligt

DATEX (Datex-Ohmeda)

2400

Ej tillämpligt

SPD out

Ej tillämpligt

Grundinställning

115200

Tillgängliga:
19200, 57600, 115200

6. SSK-SI-menyn — I menyn INSTÄL tryck på programknappen NÄSTA två gånger
för att tillgå menyalternativet SSK-SI (sköterskelarm). Ställ in spänningen från
+5 VDC till +12 VDC med Norm + eller ställ in spänningen från -5 VDC to -12 VDC
med Norm- när inget ljudlarm hörs. Spänningens polariteten växlar när ljudlarmet
hörs. Återgå till KOMM/SSK-SI-menyn med programknappen BAKÅT. Avsluta och
återgå till huvudmenyn genom att trycka på AVSLUT.
7. ANALOG-menyn — I menyn INSTÄL tryck på programknappen NÄSTA tre gånger
för att tillgå menyalternativet ANALOG. Välj alternativen 0 volt, 1 volt eller Steg för
att kalibrera analoga signaler. Återgå till Analog/LÄGE-menyn med alternativet BAKÅT.
Avsluta och återgå till huvudmenyn genom att trycka på AVSLUT.
8. Programknappen LÄGE — Responsläget fastställer den frekvens oximetern
använder för att beräkna, registrera och visa SpO2 saturationsnivåer, men
påverkar inte beräkningen av pulsfrekvens. Responsläget kan dock inverka
på SPD-larmbeteende. I inställningsmenyn, tryck på programknappen NÄSTA
två gånger för att tillgå menyalternativet LÄGE.
a. Normalläge — Grundresponsläget reagerar på ändringar i blodets syresaturation
inom fem till sju sekunder vid beräkning av %SpO2. I normalläget visas inte
snabblägesikonen på skärmen.
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b. Snabbresponsläge — Snabbläget reagerar på ändringar i blodets syresaturation
inom två till fyra sekunder vid beräkning av %SpO2. Detta kan vara särskilt användbart
i situationer där närmare övervakning krävs. Snabblägesikonen visas i kursiv stil i
skärmens nedre högra hörn i snabbläge.
Obs:
Displayen för responsläge inkluderar aktuell responslägesinställning för SpO2 och aktuellt
uppmätt SpO2 och pulsfrekvens. SatSeconds-indikatorn visas om SatSeconds har aktiverats.
Både SPD- och SatSeconds-indikatorn visas om SPD har aktiverats.

Så här ställer du in responsläget
a. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
b. Tryck på programknappen NÄSTA tre gånger.
c. Tryck på programknappen LÄGE.
Figur 33. Skärm för val av responsläge för %SpO2

Obs:
När oximetern är i responsläget SNABB, genererar den eventuellt fler SpO2- och
pulsfrekvenslarm än det som förväntas. Responsläget kan dock inverka på
SPD-larmbeteende.
d. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD på
oximeterns panel för att välja önskat responsläge.
e. Tryck på programknappen AVSLUT.

LJUS-menyn
1. Programknappen AV — Använd programknappen AV för att stänga av
bakgrundsbelysningen helt. Detta alternativ kvarstår inte efter avstängning utan
återgår till grundljusstyrkan från fabriken. Använd UPPÅT- och NEDÅT-knapparna
nedanför knappen LARMTYSTNAD på oximeterns panel för att öka eller minska
ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen.
2. Programknappen AVSLUT — Avsluta och återgå till huvudmenyn.

Justera fabriksinställningarna
Översikt
VARNING
Ljudlarm bör inte stängas av om patientsäkerheten kan äventyras.
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VARNING
Kontrollera larmgränserna varje gång du använder pulsoximetern så att de är lämpliga
för den patient som skall övervakas.
VARNING
SPD-funktionen får bara användas med vuxna patienter. I neonatalläge är
SPD-funktionen avstängd.
Försiktighetsanvisning
Användning av SPD-larmfunktionen innebär inte att tröskelgränser anpassade efter den
patient som övervakas inte behöver ställas.

OxiMax N-600x pulsoximeter levereras med grundinställningar från fabriken.
Fabriksinställningar delas in i två grupper: vuxen och nyfödd. Oximetern visar
vuxen-pediatriska larmgränsinställningar och inte inställningar för nyfödda vid
start. Ställ in oximetern i funktionsläge för vuxen-pediatrisk eller nyfödd med
programknappen GRÄNSE (gränser). Inställningen gäller tills oximetern stängs AV.
Låt en behörig servicetekniker ställa in institutionens grundinställningar om de
skiljer sig från startgrundinställningarna enligt instruktionerna i N-600x
servicemanual.
Använd programknapparna för att ändra larmgränser, displayer, baudhastigheter, tid
och datum och trenddatavyer. Vissa värden kan inte sparas som grundvärden vid start.
• Oximetern accepterar inte en nedre larmgräns för %SpO2 på mindre än ”85” som
startgrundinställning.

• Oximetern accepterar inte alternativet LJUDLARM AV startgrundinställning.
Försök att spara något av dessa värden som grundinställning resulterar i en ogiltig
ton. Dessa gränser kan justeras nedåt till den aktuella patienten men de återgår till
startgrundinställningen vid avstängning.
Obs:
SPD-funktionen ställer automatiskt SatSeconds-värdet till 100.
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Ändra grundinställningar för vuxna och nyfödda
Tabell 7. Grundinställningar för vuxna och nyfödda
Alternativ

Vuxen
Grundinställningar

Nyfödd
Grundinställningar

%SpO2 Nedre larmgräns
%SpO2 Övre larmgräns

85%
100%

95%

Larmtystnadstid

60 sekunder

Inställning för larmtystnadstid AV

Inaktiverad

Påminnelse om larmtystnad

Aktiverad

Larmvolym

7 av 10

Displaykontrast

Medel

Displayformat

GCF

Bakgrundsbelysningens ljusstyrka

8 (batteriström)
10 (nätström)

Språk

Engelska

Pulspipvolym

4 av 10

Nedre larmgräns för pulsfrekvens

40 BPM

90 BPM

Övre larmgräns för pulsfrekvens

170 BPM

190 BPM

Pulsfrekvensfördröjning

Av

Tillåt pulsfrekvensfördröjning

Ja

Responsläge

Normal

Aktivering av sensorjustering
SatSeconds

Ja
SPD aktiverad
SPD inaktiverad

100

Tillåt SatSeconds
SPD
Tillåt SPD
Display med realtidstrend
Realtidstrendskala
Trendskala
Polaritet sköterskesignal

Användarmanual

Av

Av
Ja

SPD aktiverad

1

Alltid av (inaktiverad)

Ja

Nej
%SpO2
15 minuter
8 timmar
Normalt låg

Baudhastighet dataport

9600

Dataportprotokoll

ASCII
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Så här ställer du in vuxen- eller neonatalläge
VARNING
Extra syrgastillförsel attenuerar desaturationsmönster. En patients komplikationer
i andningsvägarna kan vara förhållandevis mer svårartade innan mönster visar sig
i saturationstrenden. Var vaksam vid övervakning av en patient med extra syrgas.
VARNING
SPD-funktionen får bara användas med vuxna patienter. I neonatalläge är SPDfunktionen avstängd.

1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen GRÄNSE
(gränser). Oximetern visar skärmen GRÄNSER VUXNA eller GRÄNSER NEONATAL,
baserat på institutionens inställningar eller grundinställningar.
a. Skärmen för gränser för vuxna visar institutionens eller fabrikens grundinställningar
som är lämpliga för vuxna och pediatriska patienter.
Figur 34. Ställa in skärmen för vuxna och pediatriska gränser

b. Skärmen för gränser för nyfödda visar institutionens eller fabrikens grundinställningar
som är lämpliga för nyfödda patienter.
Figur 35. Ställa in larmgränser för nyfödda

2. Tryck på programknappen NEO eller VUXEN för att ställa in önskade GRÄNSER
VUXNA eller GRÄNSER NEONATAL.
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Ställa in tillfälliga gränser
De ursprungliga värdena på gränsskärmen är fabriksinställningarna som anges
i Grundinställningar för vuxna och nyfödda, sid 57 eller institutionens grundinställningar
som ställts in av behörig servicepersonal. En decimalpunkt (.) står omedelbart efter
ett eventuellt ändrat värde för en enskild patient på gränsskärmen. Dessa värden
återgår till fabrikens eller institutionens grundvärden efter avstängning.
Figur 36. Ställa in larmgränser för vuxna

Gör så här för att ställa in gränser
1. Välj displayen för gränser för vuxna eller nyfödda för att ändra de övre och undre
gränserna för saturation och pulsfrekvens. Gränsdisplayen består av larmgränstabellen
och aktuellt uppmätt SpO2 och pulsfrekvens. I larmgränstabellens rubrik anges om
oximetern är i övervakningsläge för vuxen eller nyfödd. Om SatSeconds eller SPD
är aktiverad, visar gränsdisplayen även SatSeconds- och SPD-ikoner.
Obs:
Ändringar i gränser gäller så länge som oximetern är påslagen men återgår till institutionens
grundinställda gränser när oximetern stängs av. Bara behörig servicepersonal får ändra
fabriksinställningarna till institutionens grundinställningar genom att följa tillvägagångssättet
i N-600x servicemanual.

2. Tryck på programknappen GRÄNSE.
a. När man väljer gränser för vuxna visas följande aktuella gränser.
Figur 37. Skärmen för vuxna och pediatriska gränser

b. När man väljer gränser för nyfödda visas följande aktuella gränser.
Figur 38. Skärmen för gränser för nyfödda
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3. Tryck på programknappen VUXEN eller NEO för att välja skärmen för
vuxna-pediatriska eller nyfödda patienter.
4. Tryck på programknappen VÄLJ och välj den parameter du vill ändra.
5. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD
på oximeterns panel för att öka eller minska vald gränsparameter.
6. Upprepa stegen vid behov tills du är klar med larmgränsinställningen.
7. Vänta på att skärmen uppdateras för att acceptera ändringarna eller tryck
på programknappen AVSLUT för att lämna skärmen och återgår till normalt
övervakningsläge.

Använda OxiMax SPD™ Alert-funktionen
Så här fungerar OxiMax SPD™ Alert-funktionen (SPD)
VARNING
Extra syrgastillförsel attenuerar desaturationsmönster. En patients komplikationer
i andningsvägarna kan vara förhållandevis mer svårartade innan mönster visar sig
i saturationstrenden. Var vaksam vid övervakning av en patient med extra syrgas.
VARNING
SPD-funktionen får bara användas med vuxna patienter. I neonatalläge är SPDfunktionen avstängd.
Försiktighetsanvisning
Användning av SPD-larmfunktionen innebär inte att tröskelgränser anpassade efter den
patient som övervakas inte behöver ställas.

OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktion detekterar desaturationsmönster hos vuxna som
indikerar återkommande minskningar i luftflödet genom de övre luftvägarna och in
i lungorna. Relativa minskningar i patientens minutventilering under en period kan
orsaka en successiv minskning i partialtryck av alveolär syrgas, vilket leder till arteriell
desaturation. Om dessa minskningar i ventilering är återkommande genererar de
distinkta mönster i saturationstrenden. Mönster med återkommande desaturation
utvecklas ofta gradvis med tiden, med ökande allvarlighetsgrad. Detektering av
förändringsmönster indikerar att en patient kan drabbas av successivt allvarliga
minskningar i luftflödet som kan förvärras om de inte åtgärdas.
Desaturationsmönster är multipla sekventiella förekomster av en desaturation följd
av en resaturation. SPD-funktionen kvalificerar desaturationsmönster som resulterar
av sådana återkommande minskningar i luftflödet utifrån specifika karakteristika.
• Allvarlighetsgraden i desaturationshändelsen (djupet av desaturationen under
händelsen) och omfattningen av den följande resaturationen

• Desaturationshändelsernas regelbundenhet (hur ofta mönstret återkommer)
• Lutningen i trenden för de desaturationer/resaturationer som utgör händelserna
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SPD-funktionen kvalificerar dessa desaturationsmönster under en period på sex (6)
minuter. Beroende på känslighetsinställning för SPD kan mönster som fortsätter
resultera i ett SPD-larm som uppmärksammar vårdgivaren om tillståndet.
Figur 39. Kliniskt signifikanta desaturationsmönster

SPD-funktionen förmedlar information till vårdgivaren om dessa
desaturationsmönster på ett antal olika sätt.
1. SPD-ikon — När OxiMax SPD™ Alert (SPD)-funktionen detekterar
desaturationsmönster i SpO2-trenden hos vuxna uppmärksammas vårdgivare om
dessa mönster via en visuell indikator och ett (valfritt) ljudlarm. Triangelikonen för
SPD visas på övervakningsdisplayen när funktionen är aktiverad. Triangeln fylls i
nedifrån upp allt eftersom mönstren blir mer uttalade. Triangeln töms ovanifrån
ned allt eftersom mönstren blir mindre utpräglade. Om triangeln har fyllts ljuder
larmet. När SPD har aktiverats står standardinställningen på På när känsligheten
är inställd på 1. Funktionen kan stängas av i menyn GRÄNSER. Vårdgivare kan
välja en av tre larmkänslighetsinställningar: 1 (hög känslighet), 2 (mellanhög
känslighet) eller 3 (låg känslighet), där 1 resulterar i fler larm och 3 resulterar
i färre larm. Hastigheten med vilken SPD-ikonen fylls upp beror på
känslighetsinställningen för SPD.
Figur 40. SPD -ikon och känslighetsinställning
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2. SPD-larm — SPD-larminställningar omfattar både ljudlarm och visuella larm.
Vårdgivare kan ställa in larmtypen till både ljud och visuellt eller bara till visuellt.
a. Ljudlarm — När ett ljudlarm för SPD utlöses fortsätter oximetern att larma i upp till
sex (6) minuter sedan larmet utlösts eller tills vårdgivaren stänger av larmet.
b. Visuellt larm — När ett visuellt SPD-larm utlöses fortsätter programknappen TREND
att blinka tills vårdgivaren trycker på programknappen TREND för att granska
trenddata.

3. SPD-trenddata — Trendhistoriken fångar upp SPD-mönstren och definierar
perioder då SatSeconds- och SPD-larmen aktiverades. När mönster överskrider
SPD-gränsen blinkar menyalternativet TREND. Vårdgivaren bör visa data för att
granska SatSeconds- och SPD-mönster i trenddatahistoriken. För att ändra tiden
som trendvyn visas, tryck på programknappen TID för att ändra tidsskalan.
Figur 41. SPD Trenddata, 15 minuter

När indikatorn är helt fylld, vilket anger att SPD-gränsen har nåtts, hörs ett ljudlarm
och programknappen TREND blinkar. Programknappen TREND fortsätter att blinka
tills vårdgivaren trycker på programknappen TREND för att granska trenddata.
Grundinställningen ett (1) är den som är känsligast för desaturationsmönster och
ger mer frekventa larm. Använd en mindre känslig inställning på två (2) eller
tre (3) om du vill ha mindre frekventa larm.
Så här ställer du in känsligheten för OxiMax SPD™ Alert (SPD)
VARNING
Extra syrgastillförsel attenuerar desaturationsmönster. En patients komplikationer
i andningsvägarna kan vara förhållandevis mer svårartade innan mönster visar sig
i saturationstrenden. Var vaksam vid övervakning av en patient med extra syrgas.
VARNING
SPD-funktionen får bara användas med vuxna patienter. I neonatalläge är SPDfunktionen avstängd.

Inställningen för SPD-känslighet fastställer en tröskel för hur känslig oximetern är för
desaturationsmönster. Grundinställningen ett (1) är känsligast.
Obs:
När SPD är aktiverat aktiveras SatSeconds-funktionen automatiskt med en inställning på 100.
Obs:
Möjligheten att justera grundinställningarna för larmgräns kan aktiveras eller inaktiveras
av behörig servicepersonal enligt beskrivningen i N-600x servicemanual.
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Obs:
Innan du ändrar känslighetsinställningarna för SPD, rensa alla larm.

Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen GRÄNSE
(gränser). Aktuell larmgräns visas.
1. Tryck på programknappen VÄLJ tills känslighetsinställning för SPD markeras.
Grundinställningen ett (1) är den som är känsligast för desaturationsmönster
men den kan ge fler larm.
Figur 42. SPD Känslighetsinställning

2. Använd UPPÅT-knappen för att välja en inställning som är mindre känslig för
desaturationsmönster, vilket också ger färre larm. Inställningen tre (3) är den
minst känsliga för desaturationsmönster.
3. Tryck på programknappen AVSLUT för att spara ditt val.

Använda funktionen för hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning
Så här fungerar funktionen pulsfrekvensfördröjning
Oximetern övervakar pulsfrekvens genom att avgöra antalet plethkurvor under
en enhetlig tid. Med traditionell larmhantering anges övre och undre larmgränser
för övervakning av pulsfrekvens. När pulsfrekvensen fluktuerar nära en larmgräns,
hörs ljudlarmet varje gång gränsvärdet överskrids. Använd funktionen
pulsfrekvensfördröjning till att urskilja kliniskt signifikanta händelser från lindriga
och kortvariga överskridanden av pulsfrekvensgränser som leder till onödiga larm.
Funktionen pulsfrekvensfördröjning medger en period med överskridande av
tröskeln innan pulsfrekvenslarmet ljuder. Funktionen pulsfrekvensfördröjning
urskiljer således kliniskt signifikanta händelser från lindriga och kortvariga
överskridanden av pulsfrekvensgränser som kan leda till onödiga larm.
För att använda funktionen pulsfrekvensfördröjning, ställ in den traditionella
larmhanteringens övre och nedre pulsfrekvenslarmgränser. Ställ sedan in
pulsfrekvensfördröjning. Gränsen för pulsfrekvensfördröjning styr tiden som
pulsfrekvensnivån passerar endera gränsen innan ett ljudlarm ljuder.
Så här ställer du in larmfördröjningen
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen GRÄNSE
(gränser).
2. Tryck på programknappen VÄLJ tills inställningen för larmfördröjning markeras
med grundinställningen AV markerad.
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3. Använd UPPÅT-knappen för att välja larmfördröjning på fem (5) eller tio (10) sekunder.
4. Tryck på programknappen AVSLUT för att spara ditt val.
Figur 43. Inställning för pulsfrekvensfördröjning

Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion
Så här fungerar SatSeconds-funktionen
Oximetern övervakar procentandelen av hemoglobinbindningsställen som är saturerade
med syre i blodet. Med traditionell larmhantering anges övre och undre larmgränser så
att larm utlöses vid specifika SpO2-nivåer. När SpO2-nivån fluktuerar runt en larmgräns
ljuder larmet varje gång den överskrider larmtröskeln. SatSeconds övervakar både
graden och varaktigheten av desaturation som ett index av desaturationens
allvarlighetsgrad. På så sätt hjälper SatSeconds-funktionen till att urskilja kliniskt
signifikanta händelser från lindriga och kortvariga %SpO2-gränsdesaturationer som
kan leda till onödiga larm. Se Första SpO2-händelsen: Inget SatSeconds-larm, Figur 5
på sidan 20, Andra SpO2-händelsen: Inget SatSeconds-larm, Figur 6 på sidan 21 och
Tredje SpO2-händelsen: Utlöser SatSeconds-larm, Figur 7 på sidan 22.
Ställ in de övre och nedre larmgränserna med traditionella larmhanteringsmetoder.
Använd sedan SpO2 larmhantering för att fördröja ljudlarmet under den
specificerade perioden, även om SatSeconds ligger under vald nedre larmgräns.
Saturationsnivåerna kan fluktuera snarare än vara stadiga under en period om flera
sekunder. SpO2-nivåerna kan ofta fluktuera över och under larmgränsen och
upprepade gånger återgå till värden som inte är larmutlösande.
Under sådan fluktuering integrerar oximetern antalet SpO2-procentenheter, både
positiva och negativa, tills antingen SatSeconds-gränsen (SatSeconds tidsinställning)
nås eller SpO2-nivån återgår till ett normalt intervall och stannar där.
SatSeconds ”skyddsnät”
SatSeconds ”skyddsnät” är till för patienter med en saturation som ofta går
under gränsen utan att stanna under gränsen tillräckligt länge för att SatSeconds
tidsinställning skall uppnås. När tre eller flera gränsöverskridningar sker inom
60 sekunder utlöses ett larm, även om SatSeconds tidsinställning inte har uppnåtts.
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SatSeconds-ikon
När SatSeconds-teknologin detekterar ett SpO2-värde utanför larmgränsen börjar
SatSeconds cirkelikon ”fyllas upp” medurs. När SpO2-värdet ligger inom de angivna
gränserna töms SatSeconds-ikonen moturs.
Figur 44. SatSeconds -ikon och -larmgränsvärde

När SatSeconds-ikonen är helt fylld, vilket anger att tröskeln har nåtts, hörs ett ljudlarm
och programknappen TREND blinkar, följt av att den visade SpO2-hastigheten blinkar.
Programknappen TREND fortsätter att blinka tills vårdgivaren trycker på
programknappen TREND för att granska trenddata. Liksom vid traditionell larmhantering
kan ljudlarmet tystas genom att man trycker på knappen LARMTYSTNAD.
När SatSeconds är ställd till AV visas inte SatSeconds-ikonen på skärmen.
Gränsöverskridanden för %SpO2 fortsätter att göra att TREND blinkar tills
vårdgivaren trycker på programknappen TREND för att granska trenddata.
Oximetern visar gränsöverskridanden för SatSeconds eller %SpO2 med små
fyllda cirklar ovanför trendlinjen i %SpO2-vyn (alternativet SpO2) för trenddata.
Gör så här för att ställa in larmgränser för SatSeconds
Välj display för larmgräns för vuxna eller nyfödda för att justera SatSeconds-gränsen.
Obs:
Möjligheten att justera grundinställningarna för SatSeconds larmgräns kan aktiveras
eller inaktiveras av behörig servicepersonal enligt beskrivningen i N-600x servicemanual.

1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen GRÄNSE
(gränser). Aktuell larmgräns visas.
2. Tryck på programknappen VÄLJ två gånger för att välja %SpO2 SAT-S.
Figur 45. Ställa in SatSeconds larmgräns
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3. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD
på oximeterns panel för att välja gränsen. Alternativen är 10, 25, 50 eller
100 SatSeconds eller AV. En decimalpunkt nere till höger anger att det inte
är en grundinställning.
4. Tryck på programknappen AVSLUT för att spara ditt val.
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Hantera oximetertrenddata
Trenddatas grunder
OxiMax N-600x™ pulsoximeter registrerar trenddata. Två typer av trenddata kan visas
med alternativet trendvisning.
• Oximetertrenddata som lagrats i oximetern
• Patienthändelsedata som lagrats i OxiMax™ pulsoximetersensorn (endast sensorer

avsedda för en patient) och kan användas med funktionen registrera sensorhändelse.

Oximetertrenddata kan visas när som helst när patienttrenden är lagrad i oximetern.
Man kommer till oximetertrenddata genom att trycka på programknappen TREND
i huvudmenyn och välja programknappsalternativet MONITR. Undermenyn TREND
erbjuder flera sätt att visa trenddata.
•
•
•
•
•

Dubbel trenddatavisning (både saturation och pulsfrekvens)
SpO2 Trenddatavisning (saturation)
Trenddatavisning av pulsfrekvens (BPM)
Trenddatavisning av pulsamplitud
Trenddatavisning med histogram

Oximetern kan visa trenddata grafiskt för SpO2, pulsfrekvens eller bådadera.
Trenddata sparas med 1 sekunds mellanrum. När programknappen TREND trycks in,
visas ”LÄSER TRENDE” längst ned på oximeterskärmen, vilket innebär att oximetern
formaterar de trenddata som ska visas.
Oximetern lagrar upp till 45 timmars trenddata. Mängden trenddata som visas
på skärmen bestäms med programknappen ZOOM. Visa trenddatainformation
för valfria tidsperioder. Tillgängliga inställningar är 20 och 40 sekunder, 15 eller
30 minuter resp. en, två, fyra, åtta, 12, 24, 36 eller 48 timmar. Alla trenddata visas
i grafiskt format utom 20- och 40-sekunderstrenden, som visas i tabellformat.
Trenddata förklaras ytterligare i Produktspecifikationer, sid 127.
Hämta trenddatainformation genom oximeterns dataport eller rensa den med
hjälp av lämplig menyalternativ på displayen.
Obs:
Oximetertrenddata förloras om huvudbatteriet inte fungerar eller tas bort.
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Läsa av trenddatadisplayen
Figur 46. Identifiera komponenterna på trenddatadisplayen

Tabell 8. Komponenter på trenddatadisplayen
1

Högsta och lägsta mätning där markören står.

2

Visade trenddata (%SPO2, BPM eller PAU [pulsamplitudenheter]).

3

Mängd trenddata som visas på skärmen. De tillgängliga inställningarna är 20 och
40 sekunder, 15 och 30 minuter, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 och 48 timmar.

4

Ingen trenddata har registrerats under den här tiden.

5

Markören kan flyttas till vänster eller höger med knapparna UPPÅT- (höger) eller NEDÅT
(vänster).

6

Tid enligt markören (nr 5).

7

Datum enligt markören (nr 5).

Visa realtidstrenddisplayen när som helst. Väljer du en-timmes trendvisning kan du
se en timmes trendinformation. Genom att använda rullningsfunktionen kan en
valfri enskild timme av upp till max 45 timmars trendinformation visas. Med knappen
NEDÅT nedanför knappen LARMTYSTNAD kan du rulla skärmen åt vänster och med
knappen UPPÅT kan du rulla den åt höger.
När data visas presenteras de senaste värdena till höger på grafen. Siffrorna under
%SpO2 anger de högsta och lägsta parametervärdena vid markören (vertikal
punktlinje på skärmen). Se Läsa av trenddatadisplayen, sid 68.
Figur 47. %SpO2 trenddataskärm, 12-timmars trend
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Så här visar du dubbel trenddatadisplay
Den dubbla trenddatavisningen innehåller både saturationsnivåer (%SpO2) och
trenddata för pulsfrekvens (BPM).
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen MONITR.
3. Tryck på programknappen VISA.
4. Tryck på programknappen DUBBEL. Dubbel trend (%SpO2 och pulsfrekvens) visas.
Figur 48. Skärm för dubbla trenddata, 12-timmars trend

Så här visar du trenddisplay för SpO2
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen MONITR.
3. Tryck på programknappen VISA.
4. Tryck på programknappen SpO2. %SpO2-trenddata visas.
Figur 49. SpO2 Skärm för trenddatadisplay, 12-timmars trend

Så här visar du trenddisplay för pulsfrekvens
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen MONITR.
3. Tryck på programknappen VISA.
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4. Tryck på programknappen PULS. Trenddata för pulsfrekvens visas.
Figur 50. Skärm för BPM pulstrenddata, 1-timmes trend

Så här visar du trenddatadisplay för pulsamplitud
Pulsamplitudens trenddatadisplay visar amplituden för patientens pulsfrekvens
under den tidsperiod som anges på skärmen. Se i Så här väljer du skalan för visning av
trenddata, sid 71 hur du ställer in önskad trenddataskala.
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen MONITR.
3. Tryck på programknappen VISA.
4. Tryck på programknappen NÄSTA.
5. Tryck på programknappen AMP. Trenddata i form av pulsamplitudenheter (PAU) visas.
Figur 51. Skärm för pulsamplitudtrenddata, 1-timmes trend

PAU-visningen (16 : 16) anger pulsamplitudenheterna (höga och låga) vid
markörens läge (prickad linje). Markören kan flyttas till höger eller vänster
med knapparna UPPÅT (höger) eller NEDÅT (vänster).
Så här visar du histogramdisplay för trenddata
Histogrammet visar trenddata för procent syresaturation i blodet (%SpO2) och
pulsfrekvens (BPM). Informationen som visas består av trenddata som lagrats under
tidsperioden som anges på skärmen. Se Så här väljer du skalan för visning av
trenddata, sid 71 för information om hur du ställer in önskad trenddataskala.
Pulsamplituden kan inte visas på histogramdisplayen.
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen MONITR.
3. Tryck på programknappen VISA.
4. Tryck på programknappen NÄSTA.
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5. Tryck på programknappen HIST. Histogramtrenddata visas.
Figur 52. Skärm för trenddata i histogram, 12-timmars historik

Lagra trenddata
När oximetern sätts på, lagrar den mätningarna av SpO2 och pulsfrekvens i minnet
en gång per sekund oavsett om oximetern övervakar en patient eller ej. Oximetern
kan lagra upp till 45 timmars trenddata. Ladda ned de 45 timmarna med lagrade
data till en skrivare eller bärbar dator om så önskas. Upp till 50 larmgränsändringar
kan lagras i trenddata. Om fler än 50 larmgränsändringar görs under de 45 timmar
som trenddata samlas in kommer larmgränsändringar utöver dessa att ta upp plats
som reserverats för trenddata.
Försiktighetsanvisning
Ändring av larmgränsinställningar tar upp plats i trendminnet. Ändra larmgränser bara
om det verkligen behövs.
Obs:
Trendminnet innehåller alltid de senaste 45 timmarnas data och de senast insamlade data
skriver över de äldsta uppgifterna i ett rullande system. Oximetern fortsätter att registrera
datapunkter så länge den är på, varvid ”tomma” datapunkter registreras om ingen OxiMax
pulsoximetersensor är ansluten till oximetern eller patienten. ”Tomma” data skriver över
äldre patientdata om minnet är fullt. Om du vill spara gamla patientdata, stäng av oximetern
när du inte övervakar någon patient och ladda ned trendminnet innan det blir fullt och
gamla data skrivs över med nya data (eller ”tomma” data).

Så här väljer du skalan för visning av trenddata
Trendskalan är den mängd trenddata som visas på skärmen.
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen MONITR.
3. Tryck på programknappen VISA.
4. Tryck på någon av trendprogramknapparna (DUBBEL, SpO2 eller PULS). Du väljer
HIST (histogram) eller AMP (amplitud) genom att trycka på programknappen
NÄSTA och därefter på HIST eller AMP.
5. Tryck på programknappen ZOOM. Zoom-menyn visas.
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6. Tryck på programknappen TID för att bläddra genom den visade trendtidsskalan
tills du har nått önskat intervall. Programknappen TID bläddrar genom intervall
på 48, 36, 12, åtta, fyra, två och en timme, sedan intervall på 30 minuter,
15 minuter, 40 sekunder och 20 sekunder.
Figur 53. Skärm för BPM trenddata, 1-timmes trend

Obs:
20-sekunds- och 40-sekundstrenderna visas i tabellformat. Visningen nedan börjar i normalt
responsläge (till vänster) och övergår sedan till snabbt responsläge.

7. Tryck på programknappen SKALA för att välja önskad skala för trendamplitud.
Programknappen SKALA bläddrar genom trendamplitudskalan ±5 punkter,
±10 punkter, ±15 punkter, ±20 punkter, ±25 punkter, ±30 punkter, ±35 punkter,
±40 punkter och ±50 punkter över och under datapunkten under markören.
Standardinställningen för trendskalans y-axel i saturationsgrafen är från 10 till
100 om inga data finns under markören. Standardinställningen för trendskalans
y-axel i pulsfrekvensgrafen är från 5 till 250 om inga data finns under markören
Figur 54. Trenddatahistorik, skalad

8. Tryck på programknappen AUTO för att välja önskad förinställd datapunktamplitud.
Med programknappen AUTO förinställs amplituden av de grafiska trenddata.
Den högsta trenddatapunkten avrundas uppåt till närmaste tiotal och visas högst
upp i grafen. Den lägsta trenddatapunkten avrundas nedåt till närmaste tiotal och
sedan subtraheras ytterligare tio från resultatet och visas längst ned i grafen.
9. Tryck på programknappen BAKÅT för att återgå till MONITR-menyn.

Rensa trendinformation
Så här rensar du trenddata
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen MONITR.
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3. Tryck på programknappen TA BOR eller tryck på NEJ och sedan AVSLUT för att
avsluta funktionen utan att rensa trenddata.
Obs:

Alla trenddata tas bort när programknappen TA BOR trycks och oximetern avger tre pip.
4. Tryck på programknappen JA.

Hantera OxiMax™ pulsoximetersensordata
Förstå sensormeddelanden
OxiMax pulsoximetersensormeddelanden visas när oximetern identifierar en ny
sensor eller när oximetern inte kan visa saturationsdata.
Sensortypmeddelande
När en OxiMax pulsoximetersensor är ansluten till oximetern visas ett
”SENSORTYP:…”-meddelande i fyra till sex sekunder längst ned på skärmen.
Meddelandet visar den typ (modell) av OxiMax pulsoximetersensor som är ansluten
till oximetern.
Figur 55. Skärm med sensortypmeddelande

I-sensor-datatypmeddelande
När en OxiMax pulsoximetersensor utan tidigare registrerade patientdata ansluts
till oximetern visas ett meddelande ”DATATYP: …” nedtill på oximeterskärmen efter
att sensortypmeddelandet har visats. Meddelandet anger oximeterns aktuella
datatypsinställning som kommer att användas för att skriva data till OxiMax
pulsoximetersensorn. Inställningsalternativen för datatyp är HÄNDE/SpO2 och
HÄNDE/SpO2+BPM.
Figur 56. Skärm med i-sensor-datatypmeddelande
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Sensorhändelsetypen måste ställas in innan OxiMax pulsoximetersensor ansluts
till oximetern. För att ändra inställningen av sensordatatyp, se Hantera i-sensordatatypfunktionen, sid 77.
Sensortillståndsmeddelanden
Sensortillståndsmeddelanden anger att sensorn fungerar korrekt men sensorstället
eller appliceringsmetoden inte är optimal för beräkning av %SpO2.
Sensortillståndsmeddelanden i prioritetsordning med den högsta prioritetsnivån
överst. Upp till tre tillståndsmeddelanden kan visas på skärmen ”DÅLIG
SIGNALKVALITET”.
Figur 57. Skärm med meddelande om dåliga signalförhållanden

Tryck på HJÄLP-knappen på skärmen med tillståndsmeddelanden för att få förslag
på avhjälpande åtgärder. I följande lista anges möjliga tillståndsmeddelanden för
sensorns justering.
• SENSOR AV?
• SVAG PULS
• SVAG SIGNAL
• INTERFERENS
• FÖR MYCKET INFRARÖTT
• HÖG PULSAMPLITUD
Meddelanden om avhjälpande åtgärder för sensor
Meddelanden om avhjälpande åtgärder är kopplade till den typ av OxiMax
pulsoximetersensor som är ansluten till oximetern. Upp till fem meddelanden
om avhjälpande åtgärder kan visas. Det kan behövas flera skärmar för att visa
alla meddelanden. När flera skärmar behövs, kan man navigera mellan skärmarna
med programknapparna NÄSTA, BAKÅT och AVSLUT. Följande lista innehåller möjliga
förslag för avhjälpning.
• ALTERNATIVT STÄLLE?
• TÄCK SENSORSTÄLLE?
• ÖRON/PANNSENSOR?
• NÄS/ÖRONSENSOR?
• OXIMAX SJÄLVHÄFTANDE SENSOR
• FÄST KABEL
• PANNBAND
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•
•
•
•
•
•
•

VÄRMA STÄLLET
FÖRBAND
NAGELLACK
SENSOR SPÄND?
PLACERA OM SENSOR
ISOLERA STÖRNINGSKÄLLA
RENGÖR SENSORSTÄLLE

För att rensa meddelanden, granska de angivna avhjälpande åtgärderna och vidta
lämpliga åtgärder för att häva tillståndet och tryck sedan på programknappen
AVSLUT. När det har stängts återkommer inte sensormeddelandeskärmen förrän
ett nytt tillstånd inträffar.
Figur 58. Skärm med avhjälpande åtgärder

Aktivera eller inaktivera sensormeddelandefunktionen
I skärmen för inställning av sensormeddelanden för OxiMax pulsoximeter kan du
aktivera eller inaktivera sensormeddelandefunktionen. När funktionen är inaktiverad
visas inte något av meddelandena ”INGEN INFORMATION FRÅN SENSOR” eller
”FÖRESLAGEN ÅTGÄRD”.
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
2. Tryck på programknappen SENSOR.
3. Tryck på programknappen MSG.
Figur 59. Skärm för aktivering av sensormeddelanden

4. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD
på oximeterns panel för att skifta meddelandet AKTIVERA.
5. Tryck på programknappen AVSLUT.
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Använda registrerade sensorhändelser
Registrerad sensorhändelse, översikt
VARNING
Pulsoximetersensorn extrapolerar från det datum och den tid som Nellcor OxiMax
N-600x pulsoximeter ger när den överför registrerade sensorhändelser till sensorn.
Datum-/tidsangivelsens noggrannhet avgörs av datum-/tidsinställningen för
pulsoximetern. Ställ in pulsoximeterns datum och tid till rätt värden innan du ansluter
en sensor som är aktiverad för registrering så att datum och tid stämmer så länge
sensorn är ansluten. Eftersom en sensor med registrerade sensorhändelsedata kan
flyttas mellan olika oximetrar påverkar skillnader i datum/tid mellan oximetrar och
de registrerade sensorhändelsedata den ordning i vilken de registrerade
sensorhändelserna visas. Detta potentiella problem kan elimineras genom att alla
oximetrar vid samma institution ställs in på samma tid.
I-sensor-data

OxiMax självhäftande pulsoximetersensorerna kan lagra patientlarmhändelsedata.
Registrerade sensorhändelser gör att larmhändelsehistoriK följer med patienten på
sensorns minneschip så att bedömning lätt kan göras under hela omvårdnadstiden
där OxiMax oximetrar används.
Patienthändelsedata (larm) lagras i minneschipet på OxiMax självhäftande
pulsoximetersensorer (endast sensorer avsedda för enpatientsbruk). Larmhändelsedata
lagras (registreras) och visas med de gräns-/tröskelinställningar som var aktiva på den
registrerande oximetern när händelsen inträffade. Dessa händelser kan visas på nästa
OxiMax oximeter om patienten flyttas till en annan vårdplats.
Registrerade sensorhändelser

En händelse inträffar när %SpO2-värdet över- eller underskrider den övre eller
undre larmgränsen i minst 15 sekunder. Larmhändelser grupperas och registreras
i minneschipet var femte minut. Det maximala antalet händelser som kan lagras
i en OxiMax pulsoximetersensor är vanligtvis 100 stycken.
Registrerade händelser kan visas först när en OxiMax pulsoximetersensor som
innehåller patientlarmdata (händelseregistreringar) har anslutits till en annan
OxiMax N-600x pulsoximeter med alternativet SENSOR aktiverat. Registrerade
sensorhändelser är avsedda för granskning av patienthändelser från tidigare
vårdplatser eller händelser under transport, medan oximetertrender bör användas
för att visa händelser för en patient som för närvarande övervakas.
Oximeterns SENSORHÄNDELSE-indikator tänds när en OxiMax pulsoximetersensor
som innehåller händelsedata ansluts till oximetern.
Registrering och visning av sensorhändelser är bara tillgängliga på OxiMaxkompatibla övervakningsenheter med alternativet SENSOR aktiverat. OxiMaxsensorer kan fungera på övervakningsenheter med äldre teknologi men
registreringsfunktionen för sensorhändelser är inte tillgänglig.
Se N-600x servicemanual för specifika anvisningar om hur lagring av registrerade
sensorhändelser i en OxiMax pulsoximetersensor kan inaktiveras.
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Hantera i-sensor-datatypfunktionen
I -displayen I-sensor-datatyp kan du välja vilken typ av patientlarmhändelse som
ska registreras i en OxiMax pulsoximetersensor. OxiMax pulsoximetersensorer
kan ställas in för att registrera antingen ”SpO2” eller ”SpO2+BPM”.
Obs:
Datatypen för OxiMax pulsoximetersensor kan bara väljas när sensorn inte är ansluten
till oximetern.

Så här väljer du sensordatatyp
1. Tryck på programknappen INSTÄL när oximetern är påslagen utan att någon
kabel är ansluten till SpO2 OxiMax sensorport.
2. Tryck på programknappen SENSOR.
3. Tryck på programknappen DATA.
Obs:
Datatypinställningarna för OxiMax sensor visas på oximeterskärmen. Om ingen sensor är
ansluten visas båda sensortyperna och samtliga alternativ för båda visas. Om en sensor är
ansluten, visas endast datatypen för den sensor som är ansluten.
Figur 60. Skärmen för identifiering av i-sensor-datatyp

4. Använd programknappen VÄLJ för att växla mellan SENSOR-R (sensor
med skrivskyddat chip) och SENSOR-RW (sensor med läs/skrivchip).
Obs:
SENSOR-R-typen fungerar med alla nuvarande OxiMax pulsoximetersensorer. SENSOR-RWtypen fungerar endast med OxiMax pulsoximetersensorer som har ett skriv-/läschip
installerat.

Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD på
oximeterns panel för att välja sensorns datatyp. Alternativ för SENSOR-R och
SENSOR-RW är följande:
• SPO2
• SpO2+BPM
• ÅTERS FABRIK
5. Tryck på programknappen AVSLUT så ställs sensorns datatyp in.
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Så här visar du sensorhändelseposter
Kontrollera patientlarmhändelsedata med patientsensorn ansluten till oximetern.
1. Tryck på programknappen TREND i huvudmenyn.
2. Tryck på programknappsalternativet SENSOR.
3. Visa registrerade sensorhändelser i grafisk form (GRAF) eller i en översiktstabell
(TABELL).
Obs:
När sensorhändelsetypen har ställts in i OxiMax pulsoximetersensorn och händelsedata
har lagrats i sensorn kan inte sensorhändelsetypen återställas. Inställning av oximetertyp
kan ändras när som helst.

Hantera icke-grafiskt registrerade sensorhändelsedata
Om en OxiMax pulsoximetersensor som innehåller patientlarmdata (endast sensorer
för en patient) är ansluten till oximetern blinkar indikatorn för sensorhändelse
på oximeterns frontpanel med en hastighet som motsvarar medelprioritet, vilket
anger att OxiMax pulsoximetersensorn som kopplats till oximetern innehåller
patienthändelsedata. Frontpanelen blinkar i ca 60 sekunder tills OxiMax
pulsoximetersensor kopplas ur eller tills trenddata erhålls från sensorn genom
att man trycker TREND och sedan SENSOR.
Så här erhåller du tillgängliga sensorhändelsedata
1. Tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen SENSOR. Ett motsvarande meddelande ”DATA IN
SENSOR” visas nedtill på oximeterns skärm. Efter fyra till sex sekunder, om
oximetern har läst in alla data från sensorn återgår oximetern till huvudmenyn.
Figur 61. Skärm för data i sensor

Om data fortfarande läses in från OxiMax pulsoximetersensor efter fyra till sex
sekunder ersätts meddelandet DATA I SENSOR med ett meddelande LÄSER
TRENDER med ett alternativ AVBRYT.
Figur 62. Skärm för inläsning av trender från data i sensor
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3. Välj programknappen AVBRYT för att avbryta registrering eller för att visa ytterliga
data. Visa registrerade sensorhändelser via TREND/SENSOR-menyn.
Lysdioden för SENSORHÄNDELSE lyser med fast sken när sensorminnet är fullt
och förblir tänd tills OxiMax pulsoximetersensor kopplas från.
Obs:
Om sensorn inte innehåller några data eller om inga händelser registrerades i sensorns
minneschip under den föregående övervakningssituationen är inte alternativet TREND/
SENSOR tillgängligt. Ett exempel på display utan data illustreras nedan. Meddelandet
försvinner när grafen eller översikten stängs.
Figur 63. Skärmen för sensorhändelsers grafiska historik, utan data

Hantera grafiskt registrerade sensorhändelsedata
Grafisk presentation av patienthändelsehistorik är tillgänglig endast på OxiMax
pulsoximetersensorer avsedda för en patient. Grafiskt visade datapunkter är minimieller maximivärdet för %SpO2 för varje 30-sekundersintervall så länge en händelse
varar (%SpO2 kontinuerligt under larmtröskeln i minst 15 sekunder) och därefter var
30:e sekund tills det faktiska %SpO2-värdet är lika med eller överstiger larmtröskeln.
Hur lång tid en händelse varar bestäms av antalet datapunkter i händelsen.
Varje datapunkt lagras med 30- sekunders intervall.
Händelser avslutas på grund av något av följande:
•
•
•
•

%SpO2 återgår till eller över larmnivån
Pulsförlust
OxiMax pulsoximetersensor kopplas ur
OxiMax pulsoximetersensor tas bort från patienten
Figur 64. Skärmen för sensorhändelsers grafiska historik, sida 2 av 2

I grafens rubrik anges datatypen (GRAF) i övre vänstra hörnet. Antalet visade
händelser och det totala antalet händelser som registrerats i OxiMax
pulsoximetersensor visas till höger om rubriken (exempel, 2/2). Datum och tid
för den visade händelsen anges upptill i mitten och upptill i det högra hörnet.
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Datatypen som visas i grafen anges till vänster om den vertikala axeln (%SpO2).
Nedanför detta finns värdeområdet (min/max) under händelsen. Händelsens
varaktighet visas nedanför områdesvärdet. Grafens vertikala axel är graderad och
visar storleksskalan för grafens data. Den horisontella axeln är inte graderad, men
anpassas automatiskt så att antalet 30-sekundersintervall under händelsen får plats.
Larmtröskeln (lägre än SpO2-larmgräns) anges med en horisontell prickad linje över
grafen. Den första datapunkten utgörs av larmtröskeln.
Händelser visas en åt gången, en händelse per graf. Graferna visas i kronologisk
ordning med den senaste händelsen först när man kommer till den grafiska
visningen av sensorhändelser. Användaren kan flytta mellan händelser med hjälp
av de två programknapparna längst till vänster, som är märkta med symboler för
vänsterpil respektive högerpil. I början av en händelsesekvens, händelse ett av två,
har programknappen vänsterpil ingen funktion, i slutet av en sekvens, händelse
2 av 2, har programknappen för högerpil ingen funktion.
Man kan också använda programknapparna UPPÅT och NEDÅT nedanför knappen
LARMTYSTNAD på oximeterns panel för att förflytta sig genom händelser.
Om du trycker på programknappen BAKÅT, öppnas undermenyn TREND/SENSOR igen.
Så här visar du sensorns händelsehistorikdata
Du kan visa sensorns händelsehistorikdata med oximetern i normalt
övervakningsläge.
1. Anslut en OxiMax pulsoximetersensor som innehåller patientdata till oximeterns
SpO2-dataport och -kabel.
2. Tryck på programknappen TREND.
3. Tryck på programknappen SENSOR.
4. Tryck på programknappen GRAF.
Figur 65. Skärmen för sensorhändelsers grafiska historik, sida 5

Obs:
Bläddra genom sidorna i händelsegrafen med programknapparna vänster- och högerpil.
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5. Tryck på programknappen AVSLUT.
Nedan visas en sekvens av händelsegrafer för %SpO2 + BPM (saturation plus
pulsfrekvens) i ”dubbelvisning”. Dubbelgrafen är densamma som en grafiskt visad
enstaka trendgraf med skillnaden att graferna är komprimerade horisontellt så att
både %SpO2- och pulsfrekvensgrafen kan visas för samma händelse.
Figur 66. Skärmen för sensorhändelsers grafiska historik: Skärm 1 av 5

Figur 67. Skärmen för sensorhändelsers grafiska historik: Skärm 4 av 5

Figur 68. Skärmen för sensorhändelsers grafiska historik: Skärm 5 av 5

Så här visar och du skriver ut i-sensor-händelsedata i tabellform:
Sensorns händelsedata i tabellform är en förteckning över alla händelser som har
registrerats i OxiMax pulsoximetersensors minneschip.
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
2. Tryck på programknappen SENSOR.
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3. Tryck på programknappen TABELL för att visa data.
Figur 69. Skärmen för sammanfattande historikdata: Januari 02

Figur 70. Skärmen för sammanfattande historikdata: Januari 06

Tabellrubriken visas i det övre vänstra hörnet. Nedanför tabellrubriken finns en
tabell med sex kolumner med lämpliga kolumnrubriker. Händelsedata visas i
kronologisk ordning med den senaste händelsen först, i början av listan.
Fyra händelser kan visas samtidigt. För att visa ytterligare händelser, fortsätt att
rulla genom att använda tillämplig programknapp under upp- och nedpilikonerna.
Varje skärmvy behåller den sista händelseskärmen från föregående sida och visar
nästa tre händelser. Upp- eller nedpilikoner visas bara om det är möjligt att rulla uppåt
eller nedåt. Om en pilikon är tom indikerar detta början eller slutet på tabellen.
4. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD på
oximeterns panel för att flytta genom händelsesammanfattningstabellen rad för rad.
5. Tryck på programknappen SKRIV för att skriva ut de visade händelsedata.
6. Återgå till förgående nivå för undermenyn TREND/SENSOR genom att trycka
på programknappen BAKÅT.
Så här visar eller skriver du ut i-sensor-händelsehistorikdata i tabellform
1. Se Utskrift av oximeterns trenddata, sid 86 för information om hur man
konfigurerar dataporten och skrivaren.
2. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen TREND.
3. Tryck på programknappen SENSOR.
4. Tryck på programknappen TABELL för att visa data. Tryck på programknappen
SKRIV, så skrivs informationen ut.
5. Tryck på programknappen BAKÅT.
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Konnektivitet via dataporten
Översikt
Patientdata kan matas ut via dataporten på baksidan av OxiMax N-600x
pulsoximeter genom att ansluta enheten till en PC eller seriell skrivare.
Om oximetern ansluts till en skrivare eller PC kontrollera att funktionen är korrekt
innan monitorn används kliniskt. Både oximetern och skrivaren eller PC:n måste vara
anslutna till jordat vägguttag. Protokollinställningen i oximetern måste vara ASCII.
En skrivare eller PC som är ansluten till oximeterns dataport måste certifieras enligt
IEC-standard 60950-1: 2:a upplagan. Alla utrustningskombinationer måste uppfylla
kraven enligt IEC-standard 60601-1-1: 2000 Krav på medicinska elektriska system.
Den som ansluter en skrivare eller PC till den utgående dataporten konfigurerar ett
medicinskt system och är därför ansvarig för att systemet överensstämmer med
kraven på medicinska elektriska system i IEC-standard 60601-1-1: 2000 och
elektromagnetisk kompatibilitet, IEC-standard 60601-1-2: 2001 + A1: 2004.
Krav på dataporten
Dataporten kan anslutas till en seriell skrivare eller PC med en kabel som avslutas
med följande anordningar.
• En AMP-kontakt (AMP art.nr 747538-1)
• En ferrul (AMP art.nr 1-747579-2)
• Kompatibla stift (AMP art.nr 66570-2)
Kabeln bör inte vara längre än 25 fot (7,6 meter) när RS-232-protokollet används eller
4000 fot (1219.2 meter) när RS-422-protokollet används. Den externa ITE-enheten
(”Information Technology Equipment”) skall vara certifierad enligt UL60950-1: 2007 eller
IEC-standard 60950-1. 2:a upplagan. Kabeln som används skall ha en flätad skärm som
ger ett skydd på 100 %, t.ex. en Belden-kabel (Belden artikelnummer 9609 eller 9616)
eller motsvarande. Skärmen skall ha en 360-graders anslutning till metallhöljet på
DB15-kontakten och till anslutningen på PC:n eller den seriella skrivaren.
Försiktighetsanvisning
Gör inga skarpa böjar på kabeln, eftersom det kan slita sönder eller bryta skärmen.

Ingen maskinvarustyrd flödeskontroll används. I ASCII-läge stöds dock XON/XOFFflödeskontroll.
Utgående stift i dataporten
VARNING
Om den seriella porten, analoga utsignaler eller sköterskelarmledningar kortsluts
kan fjärrkommunikationen förloras.

• RS-232-format — Stiften 2, 3 och 5 ger data i RS-232-format. När du gör en RS-232-kabel
montera inte någon resistor och håll kabelns längd inom max 25 fot.
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• RS-422-format-422 — Stiften 1, 4, 9 och 12 ger data i RS-422-format. När du gör en

RS-422-kabel montera en resistor (120 ohm, 0,5 watt, 5%) mellan stift 1 och stift 9 på
kabeln och håll kabelns längd inom max 4000 fot. Anslut änden på kabeln där resistorn
är monterad till oximetern.

• Differentiell datasändning — Stiften 3 och 4 (TxD+ och TxD-) är datapar för differentiell
sändning.

• Differentiell datamottagning — Stiften 1 och 2 (RxD+ och RxD-) är datapar för
differentiell mottagning.

Tabell 9. Utgående signalstift i dataporten

Stiftnummer

Signalnamn

1

RxD+ (RS-422 [+] insignal)

2

RxD_232 (RS-232 insignal)

3

TxD_(RS-232 utsignal)

4

TxD+ (RS-422 [+] utsignal)

5

Signaljord (isolerad från jord)

6

AN_SpO2 (analog utgående mättnadssignal)

7

NC_NO (relästängning vid sköterskelarm, normalt öppen)

8

NC_NC (relästängning vid sköterskelarm, normalt stängd)

9

RxD- (RS_422 [-] insignal)

10

Signaljord (isolerad från jord)

11

Sköterskelarm (utsignal på RS-232-nivå)

12

TxD- (RS-422 [-] utsignal)

13

AN_PULSE (analog utgående pulsfrekvens)

14

AN_PLETH (analog utgående pleth-våg)

15

NC_COM (relästängning vid sköterskelarm, gemensam ledare)

Figur 71 illustrerar stiftlayouterna betraktade från bakpanelen. Det ledande höljet
ansluter till jord vid anslutning till en PC eller skrivare.
Figur 71. Dataportens stiftlayout
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Kommunikationer via dataporten
Så här upprättar du kommunikationer via dataporten
1. Du ställer in baudhastighet och den dataportens protokoll på OxiMax N-600x
pulsoximeter med hjälp av displayen Inställning av seriell port.
2. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL
(inställning).
3. Tryck på programknappen NÄSTA två gånger och sedan på programknappen KOMM.
4. Tryck på programknappen VÄLJ.
Figur 72. Skärmen för inställning av seriell port, val av baudhastighetsprotokoll

5. Välj önskat protokoll med knapparna UPPÅT eller NEDÅT. Protokollalternativen
för OxiMax N-600x pulsoximeter skiljer sig från dem hos oximetern med SPDfunktionen aktiverad. Grundprotokollet från fabriken är ASCII. Se Kompatibilitet
och utdata för kommunikationsprotokoll, sid 85.
Tabell 10. Kompatibilitet och utdata för kommunikationsprotokoll

Kommunikationsprotokoll

N-600x med fast
programvara
upp till 2.0
Grundbaudhastighet

N-600x med fast programvara 2.0 och högre
Grundbaudhastighet

Utdata inkluderar
SPD-datafält

9600

9600

Ja1

19200

19200

Ja

GRAF (grafik)

9600

Ej tillämpligt

Nej

OXINET

9600

Ej tillämpligt

Nej

19200

Använd bara 19200

Nej

SPACELBS (Spacelabs)

9600

Ej tillämpligt

Nej

MARQ (GE Marquette)

9600

Ej tillämpligt

Nej

DATEX (Datex-Ohmeda)

2400

Ej tillämpligt

Nej

Ej tillämpligt

Grundinställning 115200

Ja

ASCII
KLINISKT

PHILIPS (VueLink)

SPD out

Tillgängliga:
19200, 57600, 115200
1

Ges inte i realtidsutmatning

6. Tryck på programknappen VÄLJ.
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Obs:
När SPD är aktiverat innehåller de kliniska och SPD out-protokollen SPD-information.
Resultat kan inte förutsägas för värdsystem utan uppgraderingar som stödjer den extra SPDinformationen. Se Tabell 10: Kompatibilitet och utdata för kommunikationsprotokoll, på
sidan 85.

7. Tryck på UPPÅT- och NEDÅT-knapparna nedanför knappen LARMTYSTNAD
på oximeterns panel för att välja önskad baudhastighet om den avviker från
grundvärdet för just det protokollet.
8. Tryck på programknappen AVSLUT.

Information om datautmatning
Utskrift av oximeterns trenddata
Se servicemanualen eller kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning på telefon
+1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant.
Realtidsutmatning
Realtidsdata sänds kontinuerligt till dataporten på oximeterns baksida.
Patientdata kan hämtas via dataporten genom att man ansluter en PC eller skrivare
till oximeterns dataport. Om realtidsutmatning överförs till en skrivare eller PC visas
en ny rad data varje sekund. Kolumnrubrikerna visas eller skrivs ut efter var 25:e rad
eller om något av värdena i kolumnrubriken ändras. Avläsningar visas med en
sekunds intervall.
Obs:
Om överföringen av utdata upphör, stäng av strömmen till monitorn och sätt på den igen eller
sänd ett XON-kommando (Ctrl-q), om den är ansluten till en PC, för att återställa oximetern.
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Datafält för realtidsutmatning

Här är ett exempel på utmatning av realtidsdata.
Figur 73. Exempel på utdata i realtid (SPD-funktionen inte aktiverad)

1. Kolumnrubriker — Var 25:e rad i utdata utgörs av en kolumnrubrik. En
kolumnrubrik visas varje gång som värdet i kolumnrubriken ändras. Exemplet
ovan visar tre skilda grupper med kolumnrubriker. Om man börjar i den översta
raden, skrivs 25 rader innan den andra raden med kolumnrubriker skrivs ut.
Den tredje raden med kolumnrubriker i Figur 73 visas när operatören ändrar
den undre larmgränsen för SpO2 från 85 procent till 80 procent.
Figur 74. Exempel på standardkolumnrubriker

2. Datakälla — Data i den markerade rutan anger oximeterns modellnummer,
i det här fallet OxiMax N-600x pulsoximeter.
Figur 75. Placering av modellnummer i kolumnrubriker
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3. Version för fast programvara — Nästa datafält visar nivån på den fasta
programvaran (version 2.0.4.0) och ett verifikationsnummer för den fasta
programvaran (CRC: XXXX). Inget av dessa nummer skall ändras under normal drift.
Figur 76. Placering av version för fast programvara i kolumnrubriker

Obs:
Numren kan ändras om oximetern lämnas för service och den fasta programvaran
uppgraderas.

4. Larmgränser — Det sista datafältet på den översta raden anger den över och
undre larmgränsen för SpO2 och för pulsfrekvens (PF-gräns) I exemplet är den
undre larmgränsen för SpO2 85 % och den övre larmgränsen är 100 %.
Larmgränserna för pulsfrekvens är 40 resp. 170 BPM. Larmgränsen för SatSeconds
(100SAT-S) visar larminställningen för SatSeconds. I detta exempel är SatSeconds
ställt till 100.
Figur 77. Placering av larmgränser i kolumnrubriker

5. Övervakningsläge — Det första fältet på den andra raden identifierar
övervakningsläget (VUXEN eller NEONAT).
Figur 78. Placering av monitorläge i kolumnrubriker

6. Responsläge — Det andra fältet på den andra raden identifierar SatSeconds
larmgräns och SpO2-responsläge (NORMAL eller SNABB). Responsläget kan
inverka på SPD-larmbeteendet.
Figur 79. Placering av SpO2- och responsläge i kolumnrubriker

7. Datakolumnrubriker — Egentliga kolumnrubriker står på kolumnrubrikradens
sista rad.
Figur 80. Placering av datakolumnrubriker
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8. Patientdata — Presenteras i tabellen från vänster till höger.
- Klockslag då patientdata registrerades
- Aktuellt %SpO2 värde
- Aktuell pulsfrekvens (BPM)
- Aktuell pulsamplitud (PA)
- Driftstatus för oximetern
a. Tid — Tidskolumnen visar tiden på realtidsklockan.
Figur 81. Placering av tidsstämpeln

b. Patientdata — Parametervärden visas omedelbart under rubriken för varje
parameter. I det här exemplet är %SpO2 100 och pulsfrekvensen är 190 slag per minut.
”*” bredvid 190 anger att 190 slag per minut ligger utanför larmgränserna, som anges på
översta raden, för pulsfrekvens. Om det inte finns data tillgängliga för en parameter, visas
tre streck [- - -]. PA representerar pulsamplitudvärdet som kan vara mellan 0 till 254. Det
finns inga larmparametrar för detta värde. Det kan användas för trendinformation som
ett tecken på ändrad pulsvolym, relativ pulsstyrka eller cirkulation.
Figur 82. Placering av patientdata

Obs:
Om en sensor lossnat visas också tre streck [- - -] i patientdataavdelningen på skärmen eller
i utskriften.
c. Driftstatus — Statuskolumnen anger larmtillstånd och driftstatus för oximetern.
I detta exempel anger ”PH” (Puls Hög) att den övre larmgränsen för pulsfrekvens
har överskridits. Upp till fyra koder kan visas på samma gång i statuskolumnen.
Figur 83. Placering av driftstatusdata

Tabell 11. Förklaring av statuskoder
Kod
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Förklaring

AO

Larm avstängt

AS

Larmtystnad

BU

Batteri i bruk

LB

Svagt batteri

LM

Pulsförlust med signalartefakt
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Tabell 11. Förklaring av statuskoder
Kod

Förklaring

LP

Pulsförlust

ID

Signalartefakt detekterad

MO

Signalartefakt

PH

Larm för hög pulsfrekvens

PL

Larm för låg pulsfrekvens

PS

Pulssökning

SH

Larm för hög saturation

SL

Larm för låg saturation

SD

Sensor lossnat

SO

Sensor Av

Försiktighetsanvisning
Signalartefakter som beror på ett antal externa faktorer kan äventyra presentationen av
eller noggrannheten hos visade oximetervärden.

Använda gränssnittet för sköterskelarm
Sköterskelarmfunktionen
VARNING
Använd inte funktionen för sköterskelarm som primär larmunderrättelsekälla.
Ljudlarm och visuella larm från pulsoximetern är, tillsammans med kliniska tecken
och symtom, de primära källorna för att underrätta medicinsk personal om att ett
larmtillstånd råder.
VARNING
Sköterskelarmfunktionen i OxiMax N-600x pulsoximeter fungerar när oximetern drivs
på nätström eller batteriström. Sköterskelarmet fungerar inte när oximeterns larm är
avstängda.

Sköterskelarmet i OxiMax N-600x pulsoximeter gör att vårdgivare kan
övervaka patientlarm på avstånd och fungerar tillsammans med institutionens
sköterskelarmsystem. Den ansluts med dataportstiften 7, 8, 10, 11 eller 15 enligt
beskrivningen i Figur 71 på sidan 84.
Oximetern har två olika typer av gränssnitt för sköterskelarm: en RS-232-nivå
och relästängning. RS-232-sköterskelarm fungerar när oximetern är ansluten
till nätström eller batteri. Den reläbaserade sköterskelarmfunktionen är tillgänglig
när oximetern är kopplad till nätström eller drivs på batteri.
När de har aktiverats signalerar ljudlarm till fjärrövervakningen. Om ljudlarmet
har stängts av eller tystats, stängs även sköterskelarmet av.
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Stift 11 i dataporten är RS-232-nivåns sköterskelarm och stift 5 eller 10 är jord (Se
Figur 71 på sidan 84). Utan larmtillstånd ligger spänningen mellan stift 10 och 11 på 5 V DC till -12 V DC eller +5 V DC till +12 V DC, beroende på vilket alternativ som har
valts via programknapparna (antingen NORM+ eller NORM-). Med ljudlarm får
utsignalen mellan stift 5 och 11 omvänd polaritet.
Stift 7 och 15 gör att ett relä stänger när ett larm hörs från oximetern. Stift 8 och 15
gör att ett relä öppnar när ett larm hörs. Stift 15är gemensamt, stift 7 är normalt
öppet och stift 8 är normalt stängt. Nominella värden finns i Märkdata för
sköterskelarmets relä, sid 128.
Tabell 12. Stifttillstånd för sköterskelarmrelä
Stift

Inget larm eller larm
avstängt

Ljudlarm

Oximeter av

7 NO

Öppet

Stängt

Stängt

8 NC

Stängt

Öppet

Öppet

Testa sköterskelarmets funktion innan den används på din institution och varje gång
OxiMax N-600x pulsoximeter sätts upp på en plats där sköterskelarm används. Om
en tillkopplad OxiMax pulsoximetersensor inte är ansluten till någon patient visar
oximetern nollor och står kvar i pulssökningsläge i fem sekunder, varefter oximetern
visar tre streck [ - - - ] i avdelningen för %SpO2 och pulsfrekvens på skärmen. Ett sätt
att testa sköterskelarmets funktion är att skapa ett larmtillstånd (exempelvis sensor
lossnad) och kontrollera att institutionens system för sköterskelarm aktiveras.

Ställa in polaritet för RS-232-sköterskelarm
Sköterskelarmets polaritet kan ställas in på en positiv signal (NORM +) vid ett
larmtillstånd i oximetern eller en negativ signal (NORM --) vid ett larmtillstånd i
oximetern.
Så här ställer du in polaritet för sköterskelarmet
1. Med oximetern i normalt övervakningsläge, tryck på programknappen INSTÄL.
2. Tryck på programknappen NÄSTA två gånger och sedan på programknappen SSK-SI.
Figur 84. Skärm för polaritet sköterskesignal

3. Tryck på programknappen NORM + ELLER tryck på programknappen NORM -.
4. Tryck på programknappen AVSLUT.
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Beräkning av analog spänningsutmatning
Dataporten i OxiMax N-600x pulsoximeter matar ut analog spänning mellan stift 6,
13, 14 och jord (stift 10), vilket kan användas för kalibrering av oximetrar som t.ex.
en kurvskrivare. Spänningen representerar en specifik parameters aktuella uppmätta
värde. Spänningsdifferentialen varierar proportionellt från 0,0 till +1,0 V DC när
stiftets parametervärden varierar över hela sitt område. När t.ex. det aktuella värdet
på SpO2 varierar från 0 till 100 %, varierar spänningen från stift 6 till jord (stift 10) mellan
0,0 och +1,0 V DC. En spänning på 0,94 volt anger ett aktuellt SpO2-värde på 94.
Tabell 13. Analoga utgående stift
Stift

Parameter

Parameterområde

6

Saturation

0 - 100%

13

Pulsfrekvens

0 -250 BPM

14

Vågform

0 - 254 PAU

Så här ställer du in analog utspänning
1. Tryck på programknappen INSTÄL.
2. Tryck på programknappen NÄSTA tre gånger.
3. Tryck på programknappen ANALOG.
Figur 85. Skärmen för analog spänningsutmatning

a. ALTERNATIV FÖR spänning — Om man väljer programknappen 0 VOLT eller 1 VOLT
kommer den spänningen att finnas på stift 6, 13 eller 14 och jordningsstiften 5 och 10.
b. ALTERNATIVET STEG — Om man väljer programknappen STEG ökar spänningen
från 0,0 till 1,0 volt i steg om 1/10-dels volt, varvid varje steg varar minst 1 sekund.

4. Tryck på programknappen BAKÅT.
Låt en behörig servicetekniker utföra kalibrering av den anslutna enheten, enligt
beskrivning i N-600x servicemanual.
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6 Använda OxiMax™
pulsoximetersensorer och tillbehör
Översikt
VARNING
Pulsoximetersensorn extrapolerar från det datum och den tid som Nellcor OxiMax
N-600x pulsoximeter ger när den överför registrerade sensorhändelser till sensorn.
Datum-/tidsangivelsens noggrannhet avgörs av datum-/tidsinställningen för
pulsoximetern. Ställ in pulsoximeterns datum och tid till rätt värden innan du ansluter
en sensor som är aktiverad för registrering så att datum och tid stämmer så länge
sensorn är ansluten. Eftersom en sensor med registrerade sensorhändelsedata
kan flyttas mellan olika oximetrar påverkar skillnader i datum/tid mellan oximetrar
och de registrerade sensorhändelsedata den ordning i vilken de registrerade
sensorhändelserna visas. Detta potentiella problem kan elimineras genom att alla
oximetrar vid samma institution ställs in på samma tid.

OxiMax N-600x™ pulsoximeter registrerar och visar en patients SpO2-händelsehistorik
i sensorns minneschip. Detta gör att patientens händelsehistorik kan flyttas på
sjukhuset tillsammans med patienten. På detta sätt kan vårdpersonal hålla reda
på patienthändelser under transport eller på föregående vårdinrättning. Denna
indikator är endast tillgänglig med självhäftande OxiMax™ pulsoximetersensorer
avsedda för en patient.
Försiktighetsanvisning
Självhäftande sensorer är endast avsedda för engångsbruk. En självhäftande
pulsoximetersensor innehållande sensortrenddata får inte överföras från en patient till
en annan patient. Görs detta kan data från den första patienten användas för utvärdering
av den andra patienten eftersom registrerade SpO2-händelsehistorikdata inte kan urskilja
bland händelser som registrerats för flera patienter.

OxiMax™ pulsoximetersensorer
Välja en OxiMax™ pulsoximetersensor
VARNING
Före användning bör du noggrant läsa igenom OxiMax pulsoximetersensorns
bruksanvisning, inklusive alla varningar, försiktighetsanvisningar och instruktioner.
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VARNING
Använd endast av Nellcor godkända OxiMax pulsoximetersensorer och
pulsoximeterkablar när du ansluter till OxiMax sensorkontakt. Anslutning av andra kablar
eller sensorer påverkar exaktheten hos sensordata, vilket kan leda till oönskade resultat.
VARNING
Skadade OxiMax pulsoximetersensorer eller pulsoximeterkablar får ej användas.
Använd inte en sensor med exponerade optiska komponenter.
VARNING
Anslut inte någon kabel som är avsedd för databruk till oximeterns sensorport.
VARNING
Vävnadsskada kan orsakas av felaktig applicering eller för lång tids användning
av en SpO2 OxiMax pulsoximetersensor. Inspektera sensorstället regelbundet enligt
sensorns bruksanvisning.
VARNING
Lyft inte pulsoximetern i pulsoximeterkabeln eller strömsladden, eftersom kabeln
eller sladden kan lossna från oximetern och göra att den faller på patienten.
VARNING
Pulsoximetermätningar och pulssignal kan påverkas av vissa tillstånd i den
omgivande miljön, felaktig sensorapplicering och vissa patienttillstånd.
VARNING
OxiMax pulsoximetersensorer får inte nedsänkas i vätska eller blötas.
Försiktighetsanvisning
Felmeddelande om att sensor lossnat och det tillhörande larmet anger antingen att sensorn
har lossnat eller att kabeln är felaktig. Kontrollera sensoranslutningen och byt vid behov
OxiMax pulsoximetersensor eller pulsoximeterkabel eller bådadera.
Försiktighetsanvisning
OxiMax Självhäftande pulsoximetersensorer är endast avsedda för användning med en
patient. En sensor innehållande sensortrenddata får inte överföras från en patient till en
annan patient. Görs detta kan data från den första patienten användas för utvärdering av
den andra patienten eftersom registrerade SpO2-händelsehistorikdata inte kan urskilja
bland händelser som registrerats för flera patienter.
Obs:
Fysiologiska tillstånd, medicinska förfaranden eller externa medel som kan störa
pulsoximeterns förmåga att detektera och visa mätningar omfattar dysfunktionellt
hemoglobin, arteriella färgämnen, låg perfusion, mörk hudpigmentering och externt
applicerade färgmedel som t.ex. nagellack, färgämne eller pigmenterad kräm.

Kontakta Nellcors tekniska service avdelning på +1 800 635 5267 eller din lokala
Nellcor-representant för att få en sensornoggrannhetstabell som visar alla OxiMax
pulsoximetersensorer som används med OxiMax N-600x pulsoximeter.
Välj OxiMax pulsoximetersensor med hänsyn till patientens vikt och aktivitetsnivå,
hur adekvat perfusionen är, tillgängliga sensorställen, behovet av sterilitet och hur
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länge övervakningen förväntas pågå. För mer information, se Modeller och
patientstorlekar för OxiMax™ pulsoximetersensorer eller kontakta din lokala Nellcorrepresentant. Se Prestandafrågor för OxiMax™ pulsoximetersensorer, sidan 102 för
mer information om sensorns prestanda.
Tabell 14. Modeller och patientstorlekar för OxiMax™ pulsoximetersensorer
OxiMax™ pulsoximetersensorer

Modell

Patient
Storlek

Max-Fast™ pannsensor

MAX-FAST®

>10 kg

OxiMax™ pulsoximetersensorer (steril, endast engångsbruk)

MAX-N

<3 eller >40 kg

MAX-I

3 till 20 kg

MAX-P

10 till 50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

Durasensor™ sensor med fingerklämma (återanvändbar,
icke-steril)

DS-100A

>40 kg

Oxiband™ återanvändbar sensor (självhäftande,
återanvändbar, icke-steril)

OXI-A/N

<3 eller >40 kg

OXI-P/I

3 till 40 kg

OxiCliq™ pulsoximetersensorer (steril, endast engångsbruk)

P

10 till 50 kg

N

<3 eller >40 kg

I

3 till 20 kg

A

>30 kg

Dura-Y™ flerställessensor (återanvändbar, icke-steril)

D-YS

>1 kg

För användning med Dura-Y sensor:

D-YSE

>30 kg

Öronklämma (återanvändbar, icke-steril)

D-YSPD

3 till 40 kg

Softcare™ ej självhäftande sensor (enpatientsbruk,
prematura nyfödda)

SC-PR

<1,5 kg

Softcare™ ej självhäftande sensor (enpatientsbruk, nyfödda)

SC-NEO

1,5 till 5 kg

Softcare™ ej självhäftande sensor (enpatientsbruk, vuxna)

SC-A

>40 kg

Pedi-Check™ pediatrisk punktkontrollklämma
(återanvändbar, icke-steril)

Pulsoximeterkabel DOC-10 ansluter OxiMax N-600x pulsoximeter till patientens
OxiMax pulsoximetersensor.
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Funktioner hos OxiMax™ pulsoximetersensor
OxiMax pulsoximetersensorernas funktioner skiftar beroende på version
och sensortyp (självhäftande, återvunnen och återanvändningsbar).
OxiMax pulsoximetersensors version står på sensorns kontakt.
Tabell 15. OxiMax Sensorfunktioner
Självhäftande
sensorer

Återvunna
sensorer

Revision
B

Revision
B

Funktion

Återanvändbara
sensorer
Revision
A

Revision
B

OxiMax Registrerad
sensorhändelse

Ja

Nej

Nej

Nej

Sensormeddelanden

Ja

Ja

Nej

Ja

Sensor-ID-meddelande

Ja

Ja

Ja

Ja

Test av biokompatibilitet
Test av biokompatibilitet har utförts på OxiMax pulsoximetersensorer i enlighet
med ISO 10993-1, Biologisk utvärdering av medicinsk utrustning, Del 1: Utvärdering
och test. OxiMax pulsoximetersensorer har klarat det rekommenderade testet av
biokompatibilitet och överensstämmer därför med ISO 10993-1.

Valfria tillbehör
Översikt
Olika monteringsalternativ, en väska och en förvaringskorg erbjuds med OxiMax
N-600x pulsoximeter. Besök Nellcors webbplats eller kontakta Nellcors tekniska
serviceavdelning på +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcor-representant för att
få information om dessa tillbehör.
http://www.nellcor.com/

•
•
•
•
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GCX adapterplatta. Se sidan 97.
GCX väggmonteringsarm och -kanal. Se sidan 98.
GCX hjulstativ. Se sidan 99.
Väska med mjuka sidor. Se sidan 100.
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GCX adapterplatta
Beställ en adapterplatta som tillval från Nellcor. Denna adapterplatta passar GCXmonteringskonsoler av standardtyp som finns i handeln och fäster oximetern säkert
på en väggkonsol eller ett hjulstativ.
Adapterplattan fästs i botten av oximetern såsom visas. För ytterligare instruktioner
om koppling av adapterplattan till GCX-konsoler, se den illustrerade
bruksanvisningen som följer med GCX adapterplatta.
Figur 86. GCX adapterplatta
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GCX väggmonteringsarm och -kanal
Beställ denna väggmonteringsarm och 19-tumskanal som tillval från Nellcor.
M-seriens väggmonteringsarm fästs på GCX adapterplatta som fästs på M-seriens
stativ. Stativet skjuts in i väggmonteringskanalen. Mer information finns i den
illustrerade bruksanvisning som medföljer den vertikala väggmonteringsarmen.
Figur 87. GCX väggmonteringsarm och -kanal
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GCX hjulstativ
Beställ detta GCX hjulstativ med förvaringskorg och handtag som tillval från Nellcor.
GCX hjulstativ monteras ihop med GCX adapterplatta på oximetern, såsom visas.
För ytterligare instruktioner om montering av GCX hjulstativ, se den illustrerade
bruksanvisningen som medföljer GCX hjulstativ.
Figur 88. GCX hjulstativ
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Väska med mjuka sidor
Beställ väskan med mjuka sidor som tillval direkt från Nellcor. Den vadderade
väskan skyddar oximetern under transport. Väskan har två fickor för OxiMax
pulsoximetersensorer, kablar och N-600x användarhandbok.
Figur 89. Väska med mjuka sidor
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7 Prestandafrågor
Översikt
VARNING
Pulsoximetermätningar och pulssignaler kan påverkas av vissa tillstånd i den
omgivande miljön, felaktig applicering av OxiMax pulsoximetersensor och vissa
patienttillstånd. Se relevanta avsnitt i manualen för specifik säkerhetsinformation.

• Säkerhetsinformation, sidan 7
• Använda OxiMax™ pulsoximetersensorer och tillbehör, sidan 93
• Prestandafrågor, sidan 101
Prestanda hos OxiMax N-600x™ pulsoximeter kan kontrolleras enligt de förfaringssätt
som beskrivs i avsnittet Modifiering och testning i N600x servicemanual. En behörig
servicetekniker ska utföra dessa åtgärder före installation i klinisk miljö.

Prestandafrågor
Primära frågor
Problem med applicering och vissa patienttillstånd kan påverka mätningarna
i OxiMax N-600x pulsoximeter och orsaka förlust av pulssignal.
Appliceringsfrågor för oximetri
• Felaktig applicering av sensorn
• Sensorn är inte täckt av ogenomskinligt material i miljöer med starkt omgivningsljus
Patientförhållanden
• Dysfunktionella hemoglobiner
• Dålig perifer perfusion
• Hög patientaktivitet
• Venpulsationer
• Intravaskulära färgämnen som t.ex. indocyaningrönt eller metylenblått
• Mörkt hudpigmentering eller externt applicerade färgmedel (nagellack, färg,
pigmenterad kräm)

• Defibrillering
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Oximetrifrågor
Pulsfrekvenser
Oximetern visar endast pulsfrekvenser mellan 20 och 250 BPM. Detekterade
pulsfrekvenser över 250 BPM visas som 250. Detekterade pulsfrekvenser under
20 visas som noll (0).
Saturation
Oximetern visar saturationsnivåer mellan 1 och 100 %.

Patientförhållanden
Dysfunktionellt hemoglobin
Dysfunktionella hemoglobiner som t.ex. karboxyhemoglobin, methemoglobin
och sulfhemoglobin kan inte transportera syre. SpO2-mätningarna kan verka
normala, men patienten kan vara hypoxisk på grund av att det finns mindre
mängd tillgängligt hemoglobin för syretransport. Ytterligare bedömning
förutom pulsoximetri rekommenderas.
Anemi

Anemi leder till minskat arteriellt syreinnehåll. En anemisk patient kan vara hypoxisk,
även om SpO2-mätningarna verkar normala. Om anemin åtgärdas, kan det arteriella
syreinnehållet förbättras. Oximetern kan eventuellt inte mäta SpO2 om
hemoglobinnivåerna faller under 5 g/dl.

Prestandafrågor för OxiMax™ pulsoximetersensorer
Säkerhetsinformation
VARNING
Pulsoximetermätningar och pulssignal kan påverkas av vissa miljötillstånd, felaktig
sensorapplicering och vissa patienttillstånd.
VARNING
Vävnadsskada kan orsakas av felaktig applicering eller för lång tids användning
av en OxiMax pulsoximetersensor. Inspektera sensorstället enligt bruksanvisningen.
VARNING
Använd endast av Nellcor godkända OxiMax pulsoximetersensorer och
pulsoximeterkablar när du ansluter till OxiMax pulsoximetersensorkontakten.
Anslutning av andra kablar eller sensorer påverkar exaktheten hos sensordata,
vilket kan leda till oönskade resultat.

102

Användarmanual

Prestandafrågor för OxiMax™ pulsoximetersensorer

VARNING
Om platsen för OxiMax pulsoximetersensorn inte är täckt av ogenomskinligt material
i miljöer där det finns starkt ljus kan det resultera i osäkra mätningar.

Inexakta förhållanden för sensormätning
Ett antal tillstånd kan orsaka inexakta sensormätningar.
• Felaktig applicering av OxiMax pulsoximetersensor
• Placering av OxiMax pulsoximetersensorn på en extremitet med en blodtrycksmanschett,
arteriell kateter eller intravaskulär slang

• Omgivande ljus
• Hög patientaktivitet
• Mörk hudpigmentering
• Intravaskulära färgämnen eller utvändigt applicerade färgämnen som t.ex. nagellack eller
pigmenterad kräm

• Stället för OxiMax pulsoximetersensor är inte täckt av ogenomskinligt material i miljöer
där det finns starkt omgivningsljus

Signalförlust
Signal för förlust av puls kan inträffa av flera olika skäl.
• OxiMax pulsoximetersensor sitter för hårt
• En uppumpad blodtrycksmanschett finns på den extremitet där OxiMax
puloximetersensorn är fäst

• Det finns en arteriell ocklusion proximalt om OxiMax pulsoximetersensorn
• Dålig perifer perfusion

Rekommenderad användning
Välj en lämplig OxiMax pulsoximetersensor, applicera den enligt anvisningarna och följ
alla varningar och försiktighetsanvisningar som anges i bruksanvisningen som med följer
sensorn. Rengör och ta bort alla ämnen som t.ex. nagellack från appliceringsstället.
Kontrollera regelbundet att sensorn sitter rätt på patienten.
Starka omgivande ljuskällor som t.ex. operationslampor (särskilt med xenon-ljuskälla),
bilirubin-lampor, fluorescerande ljus, infraröda värmelampor och direkt solljus kan
påverka prestanda hos en OxiMax pulsoximetersensor. För att motverka påverkan
från omgivande ljus bör man se till att sensorn är rätt applicerad och täcka
sensorstället med ogenomskinligt material.
Om patientrörelser utgör ett problem kan du pröva en eller flera av följande åtgärder
för att avhjälpa problemet.
• Kontrollera att OxiMax pulsoximetersensor är rätt och säkert applicerad
• Flytta sensorn till ett mindre aktivt ställe
• Använd en självhäftande sensor som sitter säkrare mot huden
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• Använd en ny sensor med färsk självhäftande baksida
• Om möjligt, håll patienten stilla
Om dålig perfusion påverkar prestanda, överväg att använda Max-Fast™ självhäftande
pannsensor, som ger vida överlägsen detektering vid vasokonstriktion. Max-Fast
pulsoximetersensorer fungerar särskilt väl med liggande patienter och mekaniskt
ventilerade patienter. Vid tillstånd av dålig perfusion återger Max-Fast
pulsoximetersensorer förändringar i SpO2 upp till 60 sekunder tidigare än
fingersensorer. Om en Max-Fast pulsoximetersensor inte är tillgänglig överväg
att använda OxiMax™ Max-R självhäftande nasalsensor. Den erhåller ytterst exakta
mätningar från en nasalartär som försörjs av arteria carotis interna, som uppvisar
mindre vasokonstriktion än de perifera kärlen. Denna sensor kan erhålla mätvärden
även när den perifera perfusionen är relativt dålig.
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8 Felsökning
Översikt
I detta avsnitt beskrivs felsökning av problem som kan uppstå vid användning av
OxiMax N-600x™ pulsoximeter. Kapitlet innehåller information om hjälpfunktionen
på skärmen, felkodsmeddelanden och hur man kontaktar teknisk support.
VARNING
Om du är osäker på mätningarnas noggrannhet, skall du kontrollera patientens vitala
tecken med alternativa metoder. Kontrollera sedan att pulsoximetern fungerar på
rätt sätt.
VARNING
Endast behörig servicepersonal ska avlägsna oximeterns hölje. Det finns inga
invändiga delar som kan servas av användaren.
VARNING
Spreja, häll och spill inte någon vätska på N-600x pulsoximeter, dess tillbehör,
anslutningar, strömbrytare eller öppningar i chassit.

Hjälp och support
Tekniska tjänster
Om du upplever ett problem när du använder OxiMax N-600x pulsoximeter och inte
kan åtgärda det, kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning på +1 800 635 5267
eller din lokala Nellcor-representant. I N-600x servicemanual, som används av behörig
servicepersonal, finns ytterligare felsökningsinformation.
N-600x servicemanual finns tillgänglig på Internetadress:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx/

Programhjälp
OxiMax N-600x pulsoximeter är utrustad med ett programhjälpsystem där du kan
bläddra och navigera i ett antal hjälpämnen. Följ nedanstående steg för att öppna
och använda programhjälpen.
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Så här öppnar du programhjälpsämnen
Du kan visa flera olika hjälpämnen och sedan välja att visa ett specifikt ämne.
Följ nedanstående exempel för att använda hjälpämnet SatSeconds.
1. Utgå från huvudmenyn och tryck på knappen HJÄLP/KONTRAST. Fönstret HJÄLP
HUVUDMENY visas.
Figur 90. Skärmen för första huvudmenyn för hjälpen

2. Tryck på UPPÅT- eller NEDÅT-knappen för att bläddra igenom hjälpämnena eller
tryck på NÄSTA för att komma till sida (2 / 2). Sidan (2 / 2) på HJÄLP HUVUDMENYfönstret visas.
Figur 91. Skärmen för andra huvudmenyn för hjälpen

3. På sidan (2 / 2) i HJÄLP HUVUDMENY-fönstret, tryck NEDÅT för att välja SPD och
tryck sedan på VISA. Fönstret HJÄLP SPD visas. Hjälpämnet SPD innehåller totalt
tio (10) hjälpfönster i följd. Tryck på programknappen NÄSTA för att bläddra
igenom varje fönster i det valda hjälpämnet för att se följande information:
”Saturationsmönsterdetektering detekterar återkommande mönster av desaturation
i SpO2-trenden hos vuxna. Vårdgivare uppmärksammas om dessa mönster via en visuell
indikator och ett (valfritt) ljudlarm. Triangelikonen för saturationsmönsterdetektering
visas på monitorskärmen när funktionen är aktiverad. Triangeln fylls i nedifrån och
upp allt eftersom mönstren blir mer uttalade och töms uppifrån och ned allt
eftersom mönstren blir mindre utpräglade. Om triangeln har fyllts ljuder larmet. När
saturationsmönsterdetektering har aktiverats står standardinställningen på På när
känsligheten är inställd på 1. Funktionen kan stängas av i menyn GRÄNSER. Vårdgivare
kan välja en av tre larmkänslighetsinställningar: 1 (hög känslighet), 2 (mellanhög
känslighet) eller 3 (låg känslighet), där 1 resulterar i fler larm och 3 resulterar i färre larm.
Aktivering av saturationsmönsterdetektering aktiverar automatiskt SatSeconds-funktionen.
TREND-knappen blinkar när ett saturationsmönsterdetekteringslarm inträffar. Om larmet
åtgärdas slutar TREND-knappen att blinka men fortsätter att lysa tills vårdgivaren trycker
in den för att visa händelsen eller återställer den genom att trycka på TREND-knappen.”
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4. På sidan (2 / 2) i fönstret HJÄLP HUVUDMENY, tryck NEDÅT för att välja PFLARMFÖRDRÖJNING och tryck sedan på VISA. Fönstret HJÄLP PF-FÖRDRÖJNING
visas. Hjälpämnet SatSeconds innehåller totalt två (2) hjälpfönster i följd. Tryck
på programknappen NÄSTA för att bläddra igenom varje fönster i det valda
hjälpämnet för att se följande information:
”Pulsfrekvenslarmfördröjning kan reducera antalet larm som utlöses när
pulsfrekvensgränserna överskrids kortvarigt. Pulsfrekvenslarmfördröjning kan
ställas in på 5 eller 10 sekunder resp. AV.”

5. På sidan (2 / 2) i fönstret HJÄLP HUVUDMENY, tryck NEDÅT för att välja SATSECONDS
och tryck sedan på VISA. Fönstret HJÄLP SATSECONDS visas. Hjälpämnet SatSeconds
innehåller totalt sex (6) stycken hjälpfönster i följd. Tryck på programknappen NÄSTA
för att bläddra igenom varje fönster i det valda hjälpämnet för att se följande
information:
“SatSeconds kan reducera antalet larm som utlöses när de övre eller nedre SpO2-gränserna
överskrids marginellt eller kortvarigt. Varje över- eller underskridande av SpO2-gränsen kan
beskrivas som en produkt av storlek (antal procentandelar med vilka SpO 2-värdet faller
utanför gränsen) och tid (antal sekunder som SpO2-värdet är utanför gränsen). SatSecondsgränsen bestämmer det lägsta värde som SatSeconds måste nå innan ett larm utlöses. Till
exempel: om den nedre larmgränsen för SpO2 är 90 och den uppmätta SpO2 är 88, blir det
resulterande värdet 2 efter en sekund, 4 efter två sekunder o.s.v. Om SatSeconds-gränsen
ställs in på 10 utlöses ett larm efter fem sekunder. Tryck på GRÄNSE för att justera
SatSeconds gränsen.”

6. Tryck när som helst på programknappen BAKÅT för att se föregående fönster.
Fortsätt att trycka på BAKÅT för att komma tillbaka till fönstret HJÄLP HUVUDMENY.
7. Tryck på AVSLUT för att återgå till oximeterns huvudmeny.
Så här öppnar du ett enskilt programhjälpsämne
Med programhjälpen kan du hämta fram enskilda ämnen genom att trycka
på knappen HJÄLP/KONTRAST från en undermeny. Detta förfaringssätt beskriver
som exempel hur man hämtar hjälpinformation om SatSeconds-funktionen.
1. Tryck på GRÄNSE i oximeterns huvudmeny och sedan på VÄLJ för att markera
SAT-S (SatSeconds).
2. Tryck på knappen HJÄLP/KONTRAST. Fönstret HJÄLP GRÄNSER visas.
Figur 92. Huvudmenyskärmen för gränser

3. Tryck på UPPÅT eller NEDÅT för att markera ett tillgängligt hjälpämne (VÄLJ, NEO
och VUXEN). I detta exempel, markera VÄLJ.
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4. Tryck på VISA. Fönstret HJÄLP GRÄNSER VÄLJ visas.
Figur 93. Skärmen för hjälpen för gränsval

5. Tryck på BAKÅT.
6. Tryck på NEDÅT för att markera NEO och tryck sedan på VISA. Fönstret HJÄLP
GRÄNSER NEO.
Figur 94. Skärmen för hjälpen för gränser för nyfödda

7. Tryck på BAKÅT.
8. Tryck på NEDÅT för att markera VUXEN och tryck sedan på VISA. Fönstret HJÄLP
GRÄNSER VUXEN visas.
Figur 95. Skärmen för hjälpen för gränser för vuxna

9. Tryck på AVSLUT för att komma tillbaka till GRÄNSER-fönstret.
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Felkoder
När oximetern känner av ett feltillstånd visas ”EEE” följt av en felkod med upp till
tre siffror.
Figur 96. Feltillståndsskärm, batterifel

Om en annan felkod än de som anges i Tabell 17 på sidan 113 visas, stäng av oximetern
och sätt på den igen. Skriv upp koden och informera servicepersonal om felkoden
återkommer. När detta inträffar upphör enheten med övervakningen, tar bort all
information från skärmen och visar meddelandet ”EEE XXX” samt utlöser ett
lågprioritetslarm. Om man stänger av enheten och sätter på den igen, nollställs dessa fel.

Prompter och felmeddelanden
Ibland visas en prompt eller ett felmeddelande i menyfältet. I de flesta fallen visas
meddelanden under en bestämd tid. Detta är beroende av hur viktigt meddelandet
är. Högprioritetsmeddelanden skriver över lågprioritetsmeddelanden. Meddelanden
med samma prioritet visas i den ordning de inträffar. Om det finns flera meddelanden
visas meddelanden med lägre prioritet när meddelanden med högre prioritet tas
bort. Högsta prioritet är ”1” och lägsta prioritet är ”3”. Meddelanden visas på skärmen
tills tillståndet har åtgärdats om tidsgränsen är ställd till INGEN. Om meddelandet ska
fortsätta att visas under en maximitid har det en inställd tidsgräns.
Obs:
Vissa meddelanden rensas när man trycker på knappen LARM och/eller LARMTYSTNAD.
När du trycker på knappen LARMTYSTNAD stängs alla ljudsignaler av och ytterligare ett
knapptryck rensar meddelandet.

1. Prompter — Prompter kräver ett svar. Till exempel prompten SPARA GR-INST?
kräver att användaren svarar JA eller NEJ.
Figur 97. Promptskärmen Spara grundinställningar

Användarmanual

109

Felsökning

2. Felmeddelanden — Felmeddelanden ger information. Felmeddelandet
”Sensor ej ansluten” lämnar åt användaren att vidta eventuella åtgärder.
Rådgivande meddelanden visas som centrerad text längst ned på skärmen.
Figur 98. Skärm med meddelandet sensor ej ansluten

Tabell 16. Vanliga prompter och felmeddelanden
Time-out
(sekunder)

Avsluta
vid
larm

Avsluta vid
larmtystnad

Visas

Åtgärd

JUSTERA
KONTRAST
UPP/NED

10

Ja

Ja

När knappen HJÄLP/
KONTRAST trycks
och hålls in.

För att justera kontrasten,
använd knappen UPPÅT
för att öka kontrasten
eller knappen NEDÅT för
att minska kontrasten.

KLOCKINSTÄLLNING
FÖRLORAD

Ingen

Nej

Nej

Om N-600x
detekterar att
realtidsklockan har
stannat och både
batteri- och
nätström förlorats.

Stäng av och sätt på
oximetern.

DATA I
SENSOR

5

Nej

Ja

När en sensor som
innehåller data är
ansluten till
oximetern.

Rensas vid timeout, när
sensorn kopplas från eller
man trycker på knappen
LARMTYSTNAD,
beroende på vilket som
sker först.

DATATYP
SpO2+BPM

5

Nej

Ja

När en tom
händelsesensor
ansluts till en
oximeter med
händelsedatatyp
inställd på
SpO2+SPM.

Rensas vid timeout, när
sensorn kopplas från eller
man trycker på knappen
LARMTYSTNAD,
beroende på vilket som
sker först.

DATATYP:
SpO2

5

Nej

Ja

När en sensor med
tomma händelser
ansluts till en
oximeter med
händelsedatatyp
inställd på SpO2.

Rensas vid timeout, när
sensorn kopplas från eller
man trycker på knappen
LARMTYSTNAD,
beroende på vilket som
sker först.

Meddelande
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eller byt ut batteriet.

Användarmanual

Prompter och felmeddelanden

Tabell 16. Vanliga prompter och felmeddelanden
Time-out
(sekunder)

Avsluta
vid
larm

Avsluta vid
larmtystnad

GRUNDINSTÄLLNING
AR
FÖRLORADE

Ingen

Nej

TA BORT
TRENDE?

10

HJÄLP HÖGTALARFEL

Visas

Åtgärd

Nej

Om oximetern
känner av att
grundinställningarn
a vid start har
förlorats.

Lämna
fabriksinställningar; låt en
behörig servicetekniker
ändra institutionens
grundinställningar eller
ändra tillfälliga
gränsinställningar.

Ja

Ja

När användaren
försöker radera
trenddata från
minnet genom att
trycka på
programknappen TA
BOR.

Besvara prompten och
välj att radera trender
genom att välja JA eller
behålla dem genom att
välja NEJ.

Ingen

Nej

Nej

När
programknappen
HJÄLP har trycks in
efter fel på
huvudhögtalare.

Kontakta en behörig
servicetekniker. När
oximetern har stängts av
kan den inte sättas på
igen tills teknikern bytt ut
den defekta högtalaren.

OGILTIG
TYSTNADSTID

3

Nej

Nej

Vid försök att spara
aktuella
inställningar som
grundinställningar
vid start, trots att
tidslängden för
ALARMTYSTNAD är
AV.

Om du försöker spara
grundinställningar, ställ
LARMTYSTNAD till ett
värde och lämna inte AV.

OGILTIG
%SpO2GRÄNS

3

Nej

Ja

Efter försök att ställa
nedre grundgränsen
för %SpO2-larm till
under 85.

Ställ in nedre
grundgränsen vid start
för %SpO2-larm till
85 eller högre.

SVAGT
BATTERI

Ingen

Nej

Ja

När oximetern går
på batteriström och
batteriladdningen är
svag.

Anslut till nätström för att
ladda fullt eller bekräfta
tillfälligt genom att trycka
på knappen
LARMTYSTNAD.

HUVUDHÖGTALARFEL

Ingen

Nej

Nej

Allvarligt fel orsakat
av maskinvarufel.
När detta fel visas är
det enda möjliga
alternativet att
trycka på
programknappen
HJÄLP vilket kallar
fram meddelandet
HJÄLP
HÖGTALARFEL.

Tryck på
programknappen HJÄLP
för att se meddelandet
HJÄLP HÖGTALARFEL.
Kontakta en behörig
servicetekniker. När
oximetern har stängts av
kan den inte sättas på
igen tills teknikern bytt ut
den defekta högtalaren.

Meddelande
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Tabell 16. Vanliga prompter och felmeddelanden
Time-out
(sekunder)

Avsluta
vid
larm

Avsluta vid
larmtystnad

LÄSER
TRENDER …

Ingen

Ja

Ja

När oximetern
behöver mer än
fyra till sex sekunder
för att hämta
trenddata från
minnet.

Hämta fullständiga
sensordata eller välj
AVBRYT.

BYT SENSOR

Ingen

Nej

Ja

När sensorn eller
kabeln är defekt.

Bekräfta tillfälligt genom
att trycka på knappen
LARMTYSTNAD. Byt ut
sensorn.

ÅTERST
GR-INST?

10

Nej

Ja

Vid försök att
återställa oximetern
till
fabriksinställningar
genom att trycka på
programknappen
ÅTERST i menyn
PARAM.

Lämna
grundinställningarna
orörda genom att välja
NEJ eller återgå till de
ursprungliga
fabriksinställningar
genom att välja JA.

SPARA GRINST?

10

Nej

Ja

Vid försök att spara
aktuella
inställningar som
grundinställningar
vid start genom att
trycka på SPARA i
menyn PARAM.

Bekräfta institutionens
grundinställningar
genom att välja JA eller
lämna
grundinställningarna
orörda genom att välja
NEJ.

SENSOR
LOSSNAT

Ingen

Nej

Ja

När sensorn har
kopplats loss från
pulsoximeterkabeln,
kabeln inte är
ansluten till
oximetern eller det
är fel på kablaget.

Bekräfta tillfälligt genom
att trycka på knappen
LARMTYSTNAD. Anslut
kabeln och sensorn eller
oximetern, anslut sensorn
på nytt eller kontrollera
alla anslutningar. Om
detta inte avhjälper
tillståndet, byt ut kabeln
och/eller sensorn.

SENSORTYP

5

Nej

Nej

Första meddelandet
som visas när en
sensor ansluts till
oximetern.

Rensas automatiskt vid
timeout.

Meddelande
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Tabell 17. EEE-felkoder
Felkod

Felmeddelande

Åtgärd

80

GRUNDINSTÄLLNIN
GAR FÖRLORADE

De aktuella startgrundinställningarna har gått förlorade och
fabriksinställningarna har återställts. Behörig servicepersonal kan
återställa de önskade startgrundinställningarna med hjälp av N-600x
servicemanual.

81

INSTÄLLNINGAR
FÖRLORADE

De aktuella inställningarna (t.ex. larmgränser, larm- och
pulspipsvolymer, längd på larmtystnad) har förlorats och enheten har
återgått till -startgrundinställningarna. Stäng av oximetern och sätt på
den igen. Om det är nödvändigt med inställningar som skiljer sig från
startgrundinställningarna, ska du stänga av oximetern och sätta på den
igen. Gör sedan om de önskade inställningarna.

82

KLOCKINSTÄLLNIN
G FÖRLORAD

Datum- och tidsinställningarna har förlorats. Ställ åter in datum och tid.

515, 518,
534, 535,
569

N-600x
bootversion x.x.x.x

Programvaran saknas eller är skadad. Kontakta en behörig
servicetekniker.

529, 729

LOW BATTERY
(SVAGT BATTERI)

Batteriet är urladdat till en kritiskt låg nivå. Oximetern stängs av efter
10 sekunder.

Ladda eller byt ut batteriet.

Kontrollera att SPÄNNINGSOMKOPPLAREN på bakpanelen är ställd till
korrekt spänning.
Anslut oximetern till nätström och sätt på den igen. Ett
varningsmeddelande visas och ett lågprioritetslarm hörs. Tryck på
knappen LARMTYSTNAD två gånger innan oximetern kan användas till
patientövervakning.
575

TRENDER
FÖRLORADE

Oximetertrender har skadats och raderas. Stäng av oximetern och slå
på den igen.

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

STRÖMFÖRSÖRJNI
NGSFEL

Oximeterns strömförsörjningsmodul har detekterat ett fel. Oximetern
stängs av efter 10 sekunder. Kontrollera att oximetern används i
specificerad omgivningsmiljö. Kontakta en behörig servicetekniker.

717, 718

BATTERIFEL

Oximetern har detekterat ett batterifel. Oximetern stängs av efter
10 sekunder. Byt batteri. Kontakta en behörig servicetekniker.

725-728,
730

BYT BATTERI

Batteriet laddas inte korrekt. Oximetern stängs av efter 10 sekunder.
Byt batteri. Kontakta en behörig servicetekniker.

Fel på huvudhögtalaren
VARNING
Om en OxiMax N-600x pulsoximeter rapporterar fel på huvudhögtalaren, använd inte
oximetern längre än vad som behövs för att säkerställa patientsäkerheten. Kontakta
en behörig servicetekniker, din lokala Nellcor-representant eller Nellcors tekniska
serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 för att få hjälp.
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Obs:
När oximetern har tystats avger den en piezo-ton var tredje minut för att påminna om
högtalarfelet. Oximetern avger också piezo-tonen för att signalera hög-, mellan- och
lågprioritetslarm under denna tid. När en oximeter som har rapporterat ett fel på den
primära högtalaren stängs av kan den inte sättas på igen tills den har reparerats.

Så här kommer du åt meddelanden om fel på huvudhögtalaren.
Oximetern kan detektera fel på huvudhögtalaren och avger då en högfrekvent,
långsamt pulserande piezo-ton. Ett meddelande om fel på huvudhögtalaren visas.
Figur 99. Skärm för fel på huvudhögtalaren

1. Tryck på HJÄLP för att fortsätta. Följande meddelande visas.
Figur 100. Skärm för hjälp vid högtalarfel

2. Tryck på BAKÅT för att visa felmeddelandet gällande högtalaren igen.
Meddelandet kan inte tas bort.
3. Tryck på knappen LARMTYSTNAD för att tysta den långsamt pulserande piezo-tonen.
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Svagt batteri och kritiskt låg batteriladdning
Tabell 18. Svagt batteri och kritiskt låg batteriladdning

Tillstånd
1

Kritiskt
svagt
batteri
Nej

Svagt
batteri
Nej

Nätström PÅ
Ja

Drift
SpO2-normal
LED för nätström/batteriladdning-tänd
LED för SVAGT BATTERI-släckt
Meddelande om SVAGT BATTERI-släckt
Ljudlarm-av
Felkod-ingen
Funktion av knappen LARMTYSTNAD-normal
Avstängning-ej tillämpligt

2

Nej

Nej

Nej

SpO2-normal
LED för nätström/batteriladdning-släckt
LED för SVAGT BATTERI-släckt
Meddelande om SVAGT BATTERI-släckt
Ljudlarm-av
Felkod-ingen
Funktion av knappen LARMTYSTNAD-normal
Avstängning-ej tillämpligt

3

Nej

Ja

Nej

SpO2-normal
LED för nätström/batteriladdning-släckt
LED för SVAGT BATTERI-tänd
Meddelande om SVAGT BATTERI-tänt
Ljudlarm-låg prioritet
Felkod-registrerad
Funktion för knappen LARMTYSTNAD-Vid första tryckningen
tystnar ljudlarmet, vid andra tryckningen försvinner
meddelandet om SVAGT BATTERI. LED lyser tills batteriet är
uppladdat igen.
Avstängning-omedelbar

4

Nej

Ja

Ja

SpO2-normal
LED för nätström/batteriladdning-tänd
LED för SVAGT BATTERI-tänd
Meddelande om SVAGT BATTERI-släckt
Ljudlarm-av
Felkod-registrerad
Funktion för knappen LARMTYSTNAD-ej tillämpligt (LED lyser)
Avstängning-ej tillämpligt

5

Används ej
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Tabell 18. Svagt batteri och kritiskt låg batteriladdning
Kritiskt
svagt
batteri

Tillstånd
6

Ja

Svagt
batteri
Ja

Nätström PÅ
Nej

Drift
SpO2-visas inte
LED för nätström/batteriladdning-släckt
LED för SVAGT BATTERI-tänd (blinkar)
Meddelande om SVAGT BATTERI-tänt
Ljudlarm-hög prioritet
Felkod-visas och registreras
Funktion för knappen LARMTYSTNAD-ingen
Avstängning-efter 10 sekunder

7

Ja

Ja

Ja

SpO2 - visas
LED för nätström/batteriladdning - tänd
LED SVAGT BATTERI- tänd (blinkar)
Meddelande SVAGT BATTERI- visas
Batteriladdningsindikatorn anger ett tomt batteri (inga segment
visas).
Varningsmeddelande i pleth-fönstret: ENHETEN STÄNGS AV VID
STRÖMAVBROTT
Ljudlarm - lågprioritet
Felkod - registreras
Funktion för knappen LARMTYSTNAD - Ett tryck tystar
ljudlarmet. Om man trycker två gånger på knappen
LARMTYSTNAD avbryts meddelandet SVAGT BATTERI,
varningsmeddelandet tas bort och grundvisningen för
återställs (LED fortsätter att BLINKA tills tillståndet svagt
batteri inte längre gäller; batteriladdningsindikatorn visar
laddningsprocessen)
Avstängning - ej tillämpligt

Tabell 19. Vanliga problem och åtgärder
Problem
Ingenting händer när jag trycker på
PÅ/STANDBY.

Åtgärd
Kontrollera att spänningsomkopplaren är inställd på rätt spänning.
En säkring kan ha utlösts. Kontakta en behörig servicetekniker som kan
kontrollera och vid behov byta säkringen.
Vid drift på batteriström kan batteriet saknas eller vara urladdat. Ladda batteriet
om det är urladdat. Se Övervaka strömmen till oximetern, sidan 33. Be en
servicetekniker byta batteriet, om det inte går att ladda.

En eller flera symboler eller
indikatorer tänds inte under
-självtestet- vid start.

Använd inte N-600x pulsoximeter. Kontakta servicepersonal eller din lokala
Nellcor-representant.

Oximetern drivs med batteriet, trots
att den är ansluten till nätström.

Kontrollera att spänningsomkopplaren är inställd på rätt spänning.
Kontrollera att elkabeln sitter i oximetern.
Kontrollera om det finns ström till annan utrustning i samma nätströmkrets.
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Tabell 19. Vanliga problem och åtgärder
Problem
Pulssökningsindikatorn är tänd i mer
än 10 sekunder (innan några
mätningar görs).

Åtgärd
Kontrollera korrekt användning och applicering i bruksanvisningen till OxiMax™
pulsoximetersensor. Kontrollera anslutningen av sensor och pulsoximeterkabel.
Prova OxiMax pulsoximetersensor med en annan patient och/eller prova en
annan OxiMax pulsoximetersensor eller pulsoximeterkabel.
Perfusionen kan vara för låg för att oximetern skall kunna fånga pulsen.
Kontrollera patienten. Kontrollera oximetern med någon annan. Byt stället för
OxiMax pulsoximetersensor. Prova en annan typ av OxiMax pulsoximetersensor.
Interferens kan utgöra ett hinder för att oximetern ska kunna fånga pulsen. Om
möjligt, håll patienten stilla. Kontrollera att sensorn sitter säkert och byt ut den
om så behövs. Flytta sensorn till ett annat ställe på patienten. Elektromagnetisk
interferens kan hindra oximetern från att fånga pulsen. Avlägsna
interferenskällan och/eller försök att stabilisera driftsmiljön.
Använd en typ av OxiMax pulsoximetersensor som tillåter mer patientrörelse,
exempelvis en OxiMax självhäftande sensor.
OxiMax pulsoximetersensorn kan sitta för hårt, det kan finnas för mycket
omgivande ljus eller också kan sensorn sitta på en extremitet med en
blodtrycksmanschett, arteriell kateter eller intravaskulär slang. Flytta sensorn
om så behövs.

Pulssökningsindikatorn tänds efter
det att mätningar har kunnat göras.

Kontrollera patientens status.
Perfusionen kan vara för låg för att oximetern skall kunna fånga pulsen. Prova
oximetern på en annan patient. Byt ställe för OxiMax pulsoximetersensorn och/
eller prova en annan typ av OxiMax pulsoximetersensor.
Interferens kan utgöra ett hinder för att oximetern ska kunna fånga pulsen.
Kontrollera att OxiMax pulsoximetersensorn sitter säkert och byt ut den om så
behövs. Flytta sensorn till ett annat ställe på patienten. Använd en typ av OxiMax
pulsoximetersensor som tillåter mer patientrörelse, exempelvis en OxiMax
självhäftande sensor. Elektromagnetisk interferens kan hindra oximetern från att
fånga pulsen. Avlägsna interferenskällan och/eller försök att stabilisera
driftsmiljön.
OxiMax pulsoximetersensorn kan sitta för hårt, det kan finnas för mycket
omgivande ljus eller också kan sensorn sitta på en extremitet med en
blodtrycksmanschett, arteriell kateter eller intravaskulär slang. Flytta sensorn
om så behövs.

Felkod: ”EEE XXX” följt av ett nummer
visas.

Tryck på knappen PÅ/STANDBY och låt oximetern stängas av helt. Tryck sedan
på knappen igen för att sätta på oximetern.
Om felkoden kvarstår, anteckna numret och förmedla det till en behörig
servicetekniker eller kontakta din lokala Nellcor-representant.
Felkod ”EEE 529 eller 729” visas när batteriet är urladdat till en kritiskt låg nivå.
Kontrollera att SPÄNNINGSOMKOPPLAREN på bakpanelen är ställd till korrekt
spänning.
Tryck på knappen PÅ/STANDBY och låt oximetern stängas av helt. Låt batteriet
laddas i ca tio minuter och sätt sedan på enheten igen.
Om felkoden fortfarande är kvar, stäng av enheten och låt den laddas ytterligare.
Om oximetern har laddats i 30 minuter och felkoden är kvar, kontakta Nellcors
tekniska serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267 eller din lokala Nellcorrepresentant.
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Så här får du teknisk support
Kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267, eller din
lokala Nellcor-representant, om du behöver teknisk information eller support eller
om du vill beställa delar eller en N-600x servicemanual. I N-600x servicemanual finns
blockscheman, diagram och en reservdelslista som behörig servicepersonalen
behöver för underhåll av oximetern.
När du kontaktar Nellcors teknisk serviceavdelning eller din lokala Nellcorrepresentant, ha oximeterns serienummer till hands liksom versionsnumret
på den fasta programvaran till din oximeter.
Programvaruversionen visas på oximeterns skärm varje gång enheten gör självtestet
vid start. Anteckna numret så att du har det tillgängligt om du behöver teknisk support.

Returnera oximetern
Kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning på +1 800 635 5267 eller din lokala
Nellcor-representant för anvisningar vid retur och för att få ett RGA-nummer
(Returned Goods Authorization). Om du inte får några andra anvisningar av Nellcors
avdelning för teknisk service, behöver du inte returnera sensorn eller andra tillbehör
tillsammans med oximetern. Använd originalkartongen när du packar oximetern.
Om du inte har kvar originalkartongen, kan du använda en lämplig kartong med
tillräckligt mycket stötdämpande material för att skydda enheten under transporten.
Returnera oximetern med en fraktmetod som ger leveransbevis.
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9 Underhåll av oximetern
Översikt
I detta avsnitt beskrivs underhåll, service och rengöring av OxiMax N-600x™
pulsoximeter. Följ lokala anvisningar för deponering och återvinning vid kassering
av oximetern och tillbehör.

Rengöring
VARNING
Du får inte spreja, hälla eller spilla någon vätska på OxiMax N-600x pulsoximeter,
dess tillbehör, anslutningar, omkopplare eller öppningar i chassit.

Följ institutionens föreskrifter eller följande rekommenderade åtgärder vid utvändig
rengöring och desinficering av oximetern.
• Utvändig rengöring — Använd en mjuk trasa fuktad antingen med ett vanligt

rengöringsmedel utan slipverkan eller med en lösning av 70 % alkohol i vatten och torka
lätt oximetern utvändigt.

• Desinficering — Använd en mjuk trasa indränkt i 10 % klorin i kranvatten och torka
lätt oximetern utvändigt.

Innan du rengör en OxiMax™ pulsoximetersensor, läs bruksanvisningen som
medföljer sensorn. Varje sensormodell har rengöringsinstruktioner som är specifika
för den sensorn. Följ anvisningarna för rengöring och desinficering av OxiMax
pulsoximetersensor i den specifika sensorns bruksanvisning.

Regelbundna säkerhetskontroller
Utför följande kontroller var tjugofjärde månad.
• Inspektera utrustningen med avseende på mekaniska och funktionella skador eller
nedsatt funktion.

• Inspektera de för säkerheten relevanta märkningarna så att de är läsbara. Kontakta

Nellcors tekniska serviceavdelning på +1 800 635 5267 om märkningarna är skadade
eller oläsliga.

• Kontrollera att den invändiga säkringen (F3) har rätt nominella värde.
• Kontrollera att alla knappar i användargränssnittet, kablar och tillbehör fungerar korrekt.
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Service
VARNING
Endast behörig servicepersonal ska avlägsna oximeterns hölje. Det finns inga
invändiga delar som kan servas av användaren.

• OxiMax N-600x pulsoximeter kräver ingen kalibrering.
• Låt en behörig servicetekniker byta det interna batteriet med 24 månaders mellanrum.
Om service behövs, kontakta Nellcors tekniska serviceavdelning på telefon +1 800 635 5267,
en behörig servicetekniker eller din lokala Nellcor-representant. Så här får du teknisk support,
sidan 118.
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10 Funktionsteori
Översikt
I detta avsnitt förklaras teorin bakom OxiMax N-600x™ pulsoximeters funktion.

Förstå pulsoximetri
Teoretiska principer
OxiMax N-600x pulsoximeter använder pulsoximetri för att mäta den funktionella
syresaturationen i blodet. Pulsoximetri fungerar genom att man fäster en OxiMax™
pulsoximetersensor till en pulserande arteriolär kärlbädd som t.ex. ett finger eller
en tå. Sensorn innehåller en dubbel ljuskälla och en fotodetektor.
Ben, vävnad, pigmentering och venösa kärl absorberar normalt en konstant
ljusmängd under en given tidsperiod. Den arteriolära kärlbädden pulserar normalt
och absorberar varierande ljusmängder under pulsationerna. Andelen ljus som
absorberas översätts till en mätning av funktionell syresaturation (SpO2).
Omgivningsförhållanden, applicering av sensorn och patientförhållanden kan
påverka oximeterns förmåga att korrekt mäta SpO2. Se Prestandafrågor, sid 101.
Pulsoximetri bygger på två principer: att absorptionen av rött och infrarött ljus
(uppmätt med spektrofotometri) skiljer sig hos oxyhemoglobin och deoxyhemoglobin,
och att volymen arteriellt blod i vävnaden (och därmed blodets ljusabsorption)
ändras under pulsationen (registrerad med pletysmografi). En pulsoximeter
bestämmer SpO2 genom att låta rött och infrarött ljus passera in i en arteriolär
bädd och mäter förändringar i ljusabsorption under den pulsatila cykeln. Röda
och infraröda lysdioder av lågenergityp i sensorn fungerar som ljuskällor; en
fotodiod fungerar som fotodetektor.
Eftersom oxyhemoglobin och deoxyhemoglobin har olika ljusabsorption,
är mängden rött och infrarött ljus som absorberas av blodet relaterat till
hemoglobinets syremättnad.
Oximetern använder sig av det arteriella flödets pulsvågor för att mäta syresaturationen
i arteriellt hemoglobin. I systole kommer en ny pulsvåg med arteriellt blod in i
kärlbädden och blodvolymen och ljusabsorptionen ökar. I diastole når blodvolymen
och ljusabsorptionen sin lägsta nivå. Pulsoximetern baserar SpO2-mätningarna
på skillnaden mellan högsta och lägsta absorption (mätningar i systole och diastole).
På detta vis sätts fokus på ljusabsorptionen hos pulserande arteriellt blod och
effekterna av icke-pulsatila absorberande material, som t.ex. vävnad, ben och venöst
blod, elimineras.
Användarmanual
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Automatisk kalibrering
Eftersom hemoglobinets ljusabsorption är våglängdsberoende och
medelvåglängden hos lysdioderna varierar, så måste en oximeter bestämma
medelvåglängden hos OxiMax pulsoximetrisensorns röda lysdiod för att kunna
mäta SpO2 med hög noggrannhet.
Vid övervakningen väljer oximeterns programvara koefficienter som är lämpliga
för våglängden hos den individuella sensorns röda lysdiod och dessa koefficienter
används för att bestämma SpO2.
För att kompensera skillnader i vävnadstjocklek justeras dessutom ljusintensiteten
hos sensorns lysdioder automatiskt.
Obs:
Under vissa automatiska kalibreringsfunktioner, visas eventuellt en rak linje på OxiMax
N-600x pulsoximeter pletysmografikurva. Detta är en normal företeelse och behöver
inte åtgärdas.

Funktionell saturation jämförd med fraktionell saturation
Denna pulsoximeter mäter funktionell saturation där syrsatt hemoglobin uttrycks
som procentandelen hemoglobin som kan transportera syre. Den detekterar inte
signifikanta mängder dysfunktionellt hemoglobin, såsom t.ex. karboxyhemoglobin
eller methemoglobin. Hemoximetrar som t.ex. IL482 mäter däremot fraktionell
syresaturation där syrsatt hemoglobin uttrycks i procent av allt uppmätt hemoglobin,
inklusive uppmätta dysfunktionella hemoglobiner. För att kunna jämföra funktionella
saturationsmätningar med värden från en oximeter som mäter fraktionell saturation
måste de fraktionella mätningarna konverteras enligt följande ekvation.
Figur 101. Konverteringsekvation för fraktionell saturation

122

Användarmanual

Oximeterns funktioner

Uppmätt saturation jämförd med beräknad saturation
Vid beräkning av saturation utifrån partiellt syrgastryck (PO2) vid blodgasmätning
kan det beräknade värdet skilja sig från en pulsoximeters SpO2mätning. Detta beror
vanligtvis på att den saturationsberäkningen inte har korrigerats korrekt för
effekterna av variabler som förskjuter förhållandet mellan PO2 och SpO2, som t.ex.
pH, temperatur, partiellt koldioxidtryck (PCO2), 2,3-DPG.
Figur 102. Oxyhemoglobinets dissociationskurva

POX_10125_B

Oximeterns funktioner
SatSeconds™ Larmhanteringsfunktionen
Oximetern övervakar syresaturation av hemoglobin i blodet. Med traditionell
larmhantering anges övre och undre larmgränser för övervakning av SpO2. När
SpO2-nivån fluktuerar runt en larmgräns ljuder larmet varje gång den överskrider
larmtröskeln. SatSeconds övervakar både graden och varaktigheten av desaturation
som ett index av desaturationens allvarlighetsgrad. På så sätt hjälper SatSecondsfunktionen till att urskilja kliniskt signifikanta händelser från lindriga och kortvariga
överskridanden avSpO2-gränser som kan leda till onödiga larm.
Ställ in de övre och nedre larmgränserna med traditionella larmhanteringsmetoder.
Använd sedan SpO2 larmhantering för att fördröja ljudlarmet under den
specificerade perioden, även om SatSeconds ligger under vald nedre larmgräns.
Se Använda SatSeconds™ larmhanteringsfunktion, sid 64 angående hantering av
SatSeconds-larm.
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Funktionen för hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning
Oximetern övervakar även pulsfrekvens genom att avgöra antalet plethkurvor under
en enhetlig tid. Med traditionell larmhantering anges övre och undre larmgränser för
övervakning av pulsfrekvens. När pulsfrekvensen fluktuerar nära en larmgräns, hörs
ljudlarmet varje gång gränsvärdet överskrids. Funktionen pulsfrekvensfördröjning
medger en period med överskridande av tröskeln innan pulsfrekvenslarmet ljuder.
Funktionen pulsfrekvensfördröjning urskiljer således kliniskt signifikanta händelser
från lindriga och kortvariga överskridanden av pulsfrekvensgränser som leder till
onödiga larm.
För att använda funktionen pulsfrekvensfördröjning, ställ in den traditionella
larmhanteringens övre och nedre pulsfrekvenslarmgränser. Ställ sedan in
pulsfrekvensfördröjning. Gränsen för pulsfrekvensfördröjning styr tiden som
pulsfrekvensnivån passerar endera gränsen innan ett ljudlarm ljuder. Se Använda
funktionen för hantering av larm för pulsfrekvensfördröjning, sid 63 angående
hantering av pulsfrekvenslarm.

OxiMax SPD™ Alert Funktion
OxiMax SPD™ Alert (SPD)-metoden för detektering av desaturationsmönster
hos vuxna är en funktion av programvaran i OxiMax N-600x pulsoximeter, som
detekterar återkommande förekomster av desaturation följda av resaturation. Dessa
mönster antyder återkommande minskningar i luftflöde genom de övre luftvägarna
och in i lungorna. När SPD aktiveras ställs grundvärdet för SatSeconds till 100. Ställ
in de övre och nedre larmgränserna för SpO2 med traditionella larmhanteringsmetoder.
Ställ in larmtypen på enbart visuellt larm eller både ljudlarm och visuellt larm
Grundinställningen ett (1) är känsligast för desaturationsmönster. Välj mellan tre
larmkänslighetsinställningar: 1 (hög känslighet), 2 (mellanhög känslighet) eller 3
(låg känslighet), där 1 resulterar i fler larm och 3 resulterar i färre larm, eller stäng AV.
Larmets känslighetsvärde visas precis under triangelikonen för SPD. Se Använda
OxiMax SPD™ Alert-funktionen, sid 60 angående detektering av desaturation.

OxiMax™ pulsoximetersensorteknologi
Använd OxiMax™ pulsoximetersensorer, som är specifikt utformade för användning
med oximetern. OxiMax pulsoximetersensorer identifieras genom den mörkblå och/
eller vita färgen på kontakterna. Alla OxiMax pulsoximetersensorer innehåller ett
minneschip med information om sensorn, vilken oximetern behöver för rätt funktion
som t.ex. sensorns kalibreringsdata, modelltyp, felsökningskoder och
feldetektionsdata.
Denna unika oximetriartitektur möjliggör flera nya funktioner. När en OxiMax
pulsoximetersensor ansluts till OxiMax N-600x pulsoximeter avläser oximetern
informationen från OxiMax pulsoximetersensorns minneschip, säkerställer att det
är felfritt och laddar in sensordata inför övervakning för ny information. Under tiden
oximetern läser informationen visas sensorns modellnummer på sin display. Detta
kan ta några sekunder. När inläsning är färdig slutar sensorns modellnummer blinka
och övervakning börjar. Sensorns modellnummer försvinner när pulsoximetern
börjar fånga patientens SpO2 och pulsfrekvens.
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Kontrollenheter och patientsimulatorer

Pulsoximetrar som innehåller OxiMax-teknologi, som t.ex. OxiMax N-600x pulsoximeter,
använder kalibreringsdata som finns i OxiMax pulsoximetersensorn vid beräkning av
patientens SpO2. Med sensorkalibrering förbättras många sensorers noggrannhet,
eftersom kalibreringens koefficienter kan anpassas för varje OxiMax pulsoximetersensor.
Läs noggrannhetskortet som medföljer oximetern, om du vill ha specifik information om
noggrannheten för oximetern med olika OxiMax pulsoximetersensorer godkända
av Nellcor.
OxiMax N-600x pulsoximeter använder informationen i OxiMax pulsoximetersensor
och anpassar meddelanden som på ett bättre sätt hjälper klinikern att felsöka
problem med kunder eller data. Sensorn identifierar automatiskt sin sensortyp för
oximetern när den ansluts. Oximetern avgör sensortypen och det rekommenderade
stället på patienten för varje modell.

Kontrollenheter och patientsimulatorer
Vissa kontrollenheter och patientsimulatorer tillgängliga i handeln kan användas för
att verifiera korrekt funktion hos OxiMax pulsoximetersensorer, kablar och oximetrar.
Se användarmanualen till den specifika kontrollenheten för korrekt förfarande.
Sådana kontrollenheter och simulatorer kan visserligen användas för att kontrollera
att pulsoximetersensorer, kablar och oximetern fungerar, men de tillhandahåller inte
de data som krävs för tillfredsställande bedömning av systemets noggrannhet för
SpO2-mätningar. En fullständig utvärdering av SpO2-mätningarnas noggrannhet
kräver minst att sensorns våglängdsegenskaper kan tillgodoses och att den
komplicerade optiska interaktionen mellan sensorn och patientens vävnad kan
reproduceras. Dessa egenskaper kan inte tillhandahållas av vanliga kontrollenheter.
SpO2-mätningarnas noggrannhet kan endast utvärderas in vivo, genom att
pulsoximeterns värden jämförs med SaO2-mätningar erhållna från samtidigt taget
arteriellt blodprov utfört med laboratorieutrustning.
Många kontrollenheter och patientsimulatorer har konstruerats för att kunna
användas med pulsoximeterns förväntade kalibreringskurva och kan vara lämpliga
för användning med Nellcors oximetrar och/eller sensorer. Inte alla sådana
utrustningar är dock anpassade till att användas med Nellcor OxiMax digitala
kalibreringssystem. Detta påverkar inte användningen av simulatorn för verifiering
av systemets funktion, men visade SpO2-mätvärden kan dock avvika från
testutrustningens inställning. Med en korrekt fungerande oximeter är denna skillnad
reproducerbar över tid och från oximeter till oximeter inom testutrustningens
prestandaspecifikationer.
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11 Produktspecifikationer
Översikt
Detta avsnitt innehåller fysiska specifikationer och driftsspecifikationer för OxiMax
N-600x™ pulsoximeter. Säkerställ att alla produktkrav uppfylls innan oximetern
installeras.

Fysiska egenskaper
Vikt

2,6 kg (2.6 kg)

Mått

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

Elektriska krav
Ström
Strömkrav

Märkeffekt 100 till 120 volt AC (nominellt 120 V AC) eller
220 till 240 volt AC (nominellt 230 V AC), 30 VA

Ingångsfrekvens

50/60 Hz

Säkringar

Tröga 0,5 ampere, 250 volt, IEC (5 x 20 mm)
Antal: 2 utvändiga

Batteri
Obs:
Batteriet ger cirka sju timmars batteridrift med ett nytt, fulladdat batteri utan larm, inga
seriella data, ingen analog utmatning, ingen utmatning av sköterskesignal, med
bakgrundsljus på och användning av ett pulssimulator inställd på 200 BPM, högt ljus
och lågmodulering.
Typ

Blybatteri

Spänning

6 V DC

Laddning

8 timmar med oximetern avstängd
12 timmar med oximetern påslagen

Hållbarhet

Fyra månader om oximetern drivs med ett nytt,
fulladdat batteri
Efter fyra månaders förvaring fungerar enheter under 33%
av den angivna batteritiden

Överensstämmelse

91/157/EEG
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Märkdata för sköterskelarmets relä
Maximal ingående spänning

30 V AC eller V DC (polaritet är oviktig)

Strömbelastning

120 mA kontinuerligt (max 300 mA vid 100 ms)

Minsta resistens

26,5 ohm till 50,5 ohm (normalt 40,5) vid larm

Jordning

Isolerad jord

Elektrisk isolering

1500 volt

Miljöförhållanden
Drift
Temperatur

5 ºC till 40 ºC (41 ºF till 104 ºF)

Altitud

-390 m till 3 012 m
(-1 254 ft. till 9 882 ft.)

Atmosfärtryck

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

Relativ fuktighet

15 till 95 % icke-kondenserande

Transport och förvaring
Utan fraktemballage

Med fraktemballage

Temperatur

-20 ºC till 60 ºC
(-4 ºF till 140 ºF)

-20 ºC till 60 ºC
(-4 ºF till 158 ºF)

Altitud

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

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

Atmosfärtryck

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

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

Relativ fuktighet

15 till 95 %
icke-kondenserande

15 till 95 %
icke-kondenserande

Prestandaspecifikationer
Mätområde
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SpO2 Saturationsområde

1% till 100%

Pulsfrekvensområde

20 till 250 slag per minut (BPM)

Perfusionsområde

0,03% till 20%
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Prestandaspecifikationer

OxiMax™ pulsoximetersensorer
Pulsoximetersensorers noggrannhet
Tabell 20. Syresaturationsnoggrannhet1
Sensormodelltyp

LoSAT™-område
60% till 80%

Standardsaturationsområde
70 % till 100 %

MAX-A, MAX-AL

± 3,0 siffror

± 2,0 siffror

2

MAX-N
(Vuxen och nyfödd)

± 3,0 siffror

± 2,0 siffror

MAX-P, MAX-I, MAXFAST

± 3,0 siffror

± 2,0 siffror

Softcare™ SC-A, -PF,
-NEO3

Ej tillämpligt

± 2,0 siffror

MAX-R

Ej tillämpligt

± 3,5 siffror

Ej tillämpligt

± 2,0 siffror

4

Låg perfusion

Pulsfrekvens
Normalt område
Låg perfusion

4

20 till 250 BPM

± 3,0 siffror

20 till 250 BPM

± 3,0 siffror

1 Försökspersonerna som användes för att validera noggrannheten hos SpO2-mätningar var friska och rekryterades bland den lokala

befolkningen. Försökspersonerna, som var både män och kvinnor, uppvisade flera olika typer av hudpigmentering och deras åldrar omspände
18 till 50 år. Noggrannhetsspecifikationerna är baserade på kontrollerade hypoxistudier med friska icke-rökande vuxna frivilliga i det/de
specificerade SpO2-området/-områdena. SpO2-värden från pulsoximetern jämfördes med SaO2-värden i blodprov som togs, mätt med
hemoximetri. Alla noggrannheter uttrycks som ±1 SD. Mätningarna med pulsoximeterutrustning är statistiskt fördelade; cirka två tredjedelar av
pulsoximetermätningarna kan förväntas falla inom detta noggrannhetsområde (ARMS). Eftersom spridning och systematiska fel vid jämförelse
av SpO2 och blod-SaO2 från pulsoximeter vanligen ökar vartefter saturation minskar, och noggrannhetsspecifikationer beräknas utifrån data
som omspänner nämnda område, kan olika noggrannhetsvärden erhållas vid beskrivning av delvis överlappande områden.
2
Klinisk funktionalitet hos MAX-N har demonstrerats med en population av nyfödda patienter på sjukhus. Den noggrannhet i SpO2 som
observerades var 2,5% i en studie av 42 patienter i åldrarna 1 till 23 dagar, med vikter mellan 750 och 4 100 gram, där 63 observationer gjordes
inom ett område på 85 % till 99 % SaO2.
3 Klinisk funktionalitet har demonstrerats med en population av nyfödda patienter på sjukhus. Den noggrannhet i SpO2 som observerades var
3,0% i en studie av 57 patienter i åldrarna 24 till 40 veckor, med vikter mellan 710 och 5 000 gram, där 185 observationer gjordes inom ett område
på 63% till 99 % SaO2.
4
Specifikationen gäller prestanda hos N-600x oximeter. Noggrannheten vid låg perfusion (detekterad IR-pulsmoduleringsamplitud 0,03 % - 1,5 %)
har validerats med hjälp av signaler från en patientsimulator. SpO2- och pulsfrekvensvärden varierades över övervakningsområdet över ett
intervall med svaga signalförhållanden och jämfördes med insignalens kända faktiska saturation och pulsfrekvens.

Obs:
Kontakta +1 800 635 5267 för en fullständig redogörelse för SpO2-noggrannhet för alla
tillgängliga OxiMax™ pulsoximetersensorer.
Sensor effektförlust
Hos Pulsoximetersensor

Effektförlust

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

52,5 mW

OxiMax Durasensor™ DS-100A

52,5 mW

OxiMax OxiCliq™ A, I, N, P

52,5 mW

OxiMax Dura-Y™ D-YS

52,5 mW

OxiMax Max-Fast™

52,5 mW

OxiMax Softcare™ SC-A, -NEO, -PF

52,5 mW
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OxiMax Driftsområde för pulsoximetersensor
Rödljusvåglängd

Cirka 660 nm

Infrarödljusvåglängd

Cirka 900 nm

Optisk effekt

Mindre än 15 mW

Produktöverensstämmelse
Överensstämmelsestandarder för produkt
ISO 9919:2005
EN ISO 9919: 2005

Säkerhetsstandarder för produkt
IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995
EN 60601-1: 1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996
UL 60601-1 1:a upplagan
CSA C22.2 Nr. 601.1 M90
Skyddstyp

Klass I (internt driven)

Driftstyp

Kontinuerlig

Vätskeingång

IPX1

Säkerhetsgrad

Ej lämplig att användas i närvaro av lättantändliga anestesimedel

Standarder för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004
EN 60601-1-2: 2001 + A1: 2006

Tillverkardeklaration
Grunder
VARNING
Användning av tillbehör, OxiMax sensorer och kablar av annat slag än de som
specificeras kan ge felaktiga mätningar på OxiMax N-600x pulsoximeter och kan
medföra ökad emission hos oximetern.

OxiMax N-600x pulsoximeter är avsed att användas enligt förskrivning i specificerad
elektromagnetisk miljö. Använd enheten i enlighet med de elektromagnetiska
miljöerna som beskrivs i detta avsnitt.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk strålning
Tabell 21. Elektromagnetisk strålning
Emissionstest
RF-emission

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

CISPR 11: 2004

Grupp 1
Klass B

Oximetern är lämplig för användning
i alla anläggningar.

Harmoniska emissioner

Klass A

Oximetern är lämplig för användning
i alla anläggningar.

Uppfyller kraven

Oximetern är lämplig för användning
i alla anläggningar.

IEC 61000-3-2: 2005
Flickerorsakande
spänningsvariationer
IEC 61000-3-3: 2005

Elektromagnetisk immunitet
Obs:
Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning
påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.

Användarmanual
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Tabell 22. Test för elektromagnetisk immunitet
Immunitetstest
Elektrostatisk
urladdning (ESD)

IEC 60601-1-2
testnivå

Överensstämmelsenivå

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

±8 kV luft

±8 kV luft

Elektriska snabba
transienter/skurar

±2 kV för
nätkablar

±2 kV för nätkablar

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

±1 kV för in/
utkablar

Stötpulser

±1 kV differentiell
mod

IEC 61000-4-2: 2001

IEC 61000-4-5: 2005

±1 kV för in/utkablar

±1 kV differentiell mod
±2 kV gemensam mod

±2 kV gemensam
mod
Spänningsfall, korta
avbrott och
spänningsvariationer
i strömförsörjningen

<5% UT

<5% UT

(>95% fall i UT) i
0,5 cykel

(>95% fall i UT) i 0,5 cykel

IEC 61000-4-11: 2004

40% UT

40% UT

(60% fall i UT) i
fem cykler

(60% fall i UT) i fem cykler

70% UT

70% UT

(30% fall i UT) i 25
cykler

(30% fall i UT) i 25 cykler

<5% UT

<5% UT

(95% fall i UT) i
fem sekunder

(95% fall i UT) i fem
sekunder

3 A/m

3 A/m

Nätfrekvens (50/60
Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8: 2001
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Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer
Golv skall vara av trä, betong
eller keramiska plattor. Om
golvet är täckt med
syntetmaterial ska den
relativa luftfuktigheten
vara minst 30%.
Nätanslutningen skall vara
sådan som är vanlig i
kommersiell miljö och/
eller sjukhusmiljö.

Nätanslutningen skall vara
sådan som är vanlig i
kommersiell miljö och/
eller sjukhusmiljö.
Nätanslutningen skall vara
sådan som är vanlig i
kommersiell miljö och/
eller sjukhusmiljö.
Om kontinuerlig drift
av oximetern krävs
under strömavbrott,
rekommenderas att
oximetern strömförsörjs av
en avbrottssäker strömkälla
eller av batteri.
Anm: UT är strömkällans
spänning före tillämpning av
testnivån.
Om bildförvrängning
inträffar kan man behöva
flytta oximetern längre
bort från källorna till
nätfrekvensmagnetfält
eller installera
magnetavskärmning.
Nätfrekvensmagnetfältet
skall mätas på den avsedda
installationsplatsen så att
man tillförsäkrar att det är
tillräckligt lågt.
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Tabell 23. Rekommenderade separationsavstånd
Immunitetstest

IEC 60601-1-2
testnivå

Överensstämmelse
nivå

Sändarens
frekvens

Elektromagnetisk
miljö – riktlinjer
Ekvation för
separationsavstånd

Ledningsbunden RF
IEC
61000-4-6: 2006

3 Vrms
150 kHz
80 MHz

3 Vrms

avstånd = 1,2

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3: 2006

3 V/m
80 MHz
800 MHz

3 V/m

avstånd = 1,2

3 V/m
800 MHz
2,5 GHz

3 V/m

avstånd = 2,3

Sändarens max.
nominella uteffekt
i watt

Avstånd i meter

Avstånd i meter

Avstånd i meter

0,01

0,12

0,12

0,23

0,10

0,38

0,38

0,73

1,00

1,20

1,20

2,30

10,00

3,80

3,80

7,30

100,00

12,00

12,00

23,00

För sändare med en maximal nominell uteffekt som inte finns med i listan ovan kan
en bedömning av separationsavståndet göras med ekvationen i respektive kolumn,
där P är max. uteffekt [sändarens märkeffekt i watt (W)] enligt tillverkaren av
sändaren.
Obs:
Bärbar och flyttbar RF-kommunikationsutrustning ska inte användas på närmare avstånd
från någon del av OxiMax N-600x pulsoximeter, inklusive kablar, än det rekommenderade
avståndet som beräknas med tillämplig ekvation för sändarens frekvens.

Sensorers och kablars överensstämmelse
VARNING
Användning av tillbehör, OxiMax sensorer och kablar av annat slag än de som
specificeras kan ge felaktiga mätningar på OxiMax N-600x pulsoximeter och kan
medföra ökad emission hos oximetern.

Användarmanual
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Tabell 24. Kablar och sensorer
Artikel

Max. längd
Kablar

Elkabel

3m

DOC-10 pulsoximeterkabel

3m

Kabel för nedladdning av programvara,
RS-232 seriell, 15 till 9 stift ”D”

3m

Oavslutad kabel,
RS-232 analog, 15 stift ”D”

1m

Skrivarkabel
RS-232, 15 till 9 stift ”D”

3m

Philips gränssnittskabel

1m

Oxinet™ III fast kabel

3m

Oxinet™ III datakabel

3m
Sensorer

OxiMax sensorer:

0,5 m

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

0,9 m

MAX-AL
OxiMax Oxiband™ sensorer:

0,9 m

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

0,9 m

OxiMax OxiCliq™ sensorer: P, N, I, A

OC-3-kabel
0,9 m

OxiMax Dura-Y™ sensorer:

1,2 m

D-YS, D-YSE, D-YSPD

Säkerhetstester
Jordintegritet
100 milliohm eller mindre
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Säkerhetstester

Läckström
Följande tabeller visar maximalt tillåten jordslutnings- och höljeläckström liksom
patientläckage.
Tabell 25. Strömläckage, jord och hölje, specifikationer
Jordslutningsström
Förhållande
Normal

Strömpolaritet
Normal

Enkelt fel

Normal

Omvänd

Enkelt fel

Ledningssladd

Neutral
ledningssladd

Stängt

Stängt

Öppet

Stängt

Stängt

Öppet

Stängt

Stängt

Öppet

Stängt

Stängt

Öppet

IEC 60601-1

UL 60601-1

500 µA

300 µA
1000 µA

500 µA

300 µA
1000 µA

Krypström
Förhållande
Normal

Nätledningspolaritet
Normal

Enkelt fel

Normal
Enkelt fel

Användarmanual

Omvänd

Neutral
ledningssladd

Nätjord

IEC 60601-1
UL 60601-1

Stängt

Stängt

100 µA

Öppet

Stängt

500 µA

Stängt

Öppet

Stängt

Stängt

100 µA

Öppet

Stängt

500 µA

Stängt

Öppet
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Tabell 26. Patientansluten och patientisolerad riskström
Patientansluten riskström
Förhållande
Normal

Nätledningspolaritet
Normal

Enkelt fel

Normal

Omvänd

Enkelt fel

Neutral ledning

Nätjordsladd

IEC 60601-1
UL 60601-1

Stängt

Stängt

100 µA

Öppet

Stängt

500 µA

Stängt

Öppet

Stängt

Stängt

100 µA

Öppet

Stängt

500 µA

Stängt

Öppet

Patientisolering riskström
Förhållande
Enkelt fel
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Nätledningspolaritet

Neutral ledning

Nätjordsladd

Normal

Stängt

Stängt

Omvänd

Stängt

Stängt

IEC 60601-1
UL 60601-1
5000 µA
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Anemi 102
Ansluta en OxiMax-sensor 30
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Elektromagnetisk immunitet 132
Elektromagnetisk störning 31

B
Bakgrundsbelysning 38
Bakgrundsbelysningens ljusstyrka
justera 39
Bakpanel 18
Batteri i bruk, BU 89
Batteridrift av N-600x 33
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D
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SPO2 110
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Blip 24
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Display för pulsamplitudtrenddata 70
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Display med realtidstrend 24, 42
Display med trenddata
Avläsning 68
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F
Fabriksinställningar 55, 56
Felkoder 109
Felmeddelanden 109
Felsökning
Hjälp 116
Felsökning, fel på huvudhögtalare 113
Felsökning, felkoder 109
Felsökning, oximetern visar streck 38, 89, 91
Felsökning, programhjälp 105
Felsökning, prompter och felmeddelanden
109
Felsökning, svagt batteri och kritiskt låg
batteriladdning 115
Felsökning, teknisk support 118
Fraktionell saturation 122
Frontpanel 13, 127, 128, 130, 133
Funktionell saturation 122
Funktionen OxiMax SPD™ Alert 60
Funktionen OxiMax SPD™ Alerts 124
Funktionen saturationsmönsterdetektering
(SPD) 49
Fysiska egenskaper 127, 130, 131
Försiktighetsanvisningar 7
G
GCX monteringsplatta 98
Grafiskt registrerade sensorhändelsedata 79
Grundinställningar
Fabrik 56
Grundinställningar förlorade 111, 113
H
Hantering av larm för
pulsfrekvensfördröjning 49
Hjulstativ 99
Hjälp
flera ämnen 106
Huvudmeny 48
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Snabbresponsläge 16
Indikator
%SpO2 15
Batteriladdningsindikator 15
Data i sensor 15
Interferens 14
Nätström 14
Pulsamplitud (stapelindikator) 15
Pulsfrekvens 15
Pulssökning 14
Svagt batteri 14
Indikator för nätström 14
Indikator för svagt batteri 34
Indikator, data i sensor 15
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Indikatorer
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Data i sensor 14
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Snabbresponsläge 16
Svagt batteri 14, 34
Inställning av sensormeddelanden 75
Inställningar förlorade 113
I-sensor-historikdata i tabellform 81, 82
J
Jordintegritet, specifikation 134
Jordslutningsström, specifikationer 135
JUSTERA KONTRAST UPP/NED 114 111
Justera startinställningarna 47, 48, 55, 64, 65
K
Kablar 134
Kalibrering 120
Klocka 52
Klockinställningar förlorade 111, 113
Knappar och symboler på frontpanelen 13
Knappar på frontpanelen 13
Komponenter på bakpanelen 18
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Kontrast 39
Kontroll av prestanda 101
Kontroller 13
Hjälp/Kontrast 14
Larmtystnad 13
L
Larm avstängt 89
Larm avstängt (AO) 89
Larm för hög saturation, SH 90
Larm hög saturation 90
Larm låg saturation, SL 90
Larmgränsdisplay 65
Larmgränser, ställa in 59
Larmhantering
Pulsfrekvensfördröjning 124
SatSeconds 123
Larmtystnad, AS 89
Larmvolymsdisplay 45
Ljudindikatorer 17
Läser trender 111
M
meny

programknapp 14

N
Navigera bland menyalternativ 47
O
OxiMax-teknologi 127, 128, 134
Oximeter, beskrivning 11
Oximeter, prestandafrågor 101
Oximetriöversikt 121
P
Pleth-display 24, 40
Prestandafrågor
Pulsoximeter 101
Sensor 102
programknapp
menyrad 14
Protokoll
Inställning 85
Pulsfrekvens undre larmgräns, PL 90
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Pulsfrekvensfördröjning 49, 50, 57, 63
Pulsförlust 90
Pulsförlust med signalartefakt, LM 89
Pulsförlust, LP 90
Pulssökning 90
Pulssökning, PS 90
R
Realtidsdata 86
Registrerad sensorhändelse 76
Relativ fuktighet
vid drift 128
vid transport 128
Rengöring 119
Responsläge 55, 88
Returnera övervakningsenheten 118
Rullning, trenddata 68
S
SatSeconds
Display 65

Skyddsnät 64

Saturation

Beräknad 123
Fraktionell 122
Funktionell 122
Uppmätt 123

Saturationsmönsterdetektering 60, 124
Saturationsmönsterdetektering (SPD) 123
SD 90
Sensor
Prestandafrågor 102
Sensor Av 90
Sensor av, SO 90
Sensor lossnat, SD 90
Sensormeddelanden aktivera/inaktivera 75
Sensorn ej ansluten 112
Sensorns händelsehistorikdata 80
Sensortyp 112
Service, returnera oximetern 118
SH 90
Signalartefakt detekterad, ID 90
Signalartefakt, MO 90
Självtest vid start 36
Skärmkontrast 39
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Sköterskelarm
Använda 90

RS-232-polaritet 91

Specifikationer
Elektriska 130
Fysiska 127
Prestanda 129

Överensstämmelse 130
SpO2-trenddisplay 69
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Hjul 99
Stifttillstånd för sköterskelarmrelä 91
Ström, läckage (jord och hölje) 135
Ström, risk (patientansluten och isolering)
136
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Svagt batteri 89, 112
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Symboler 18
Datagränssnitt 18
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Symboler på bakpanelen 18
Säkerhetskontroller 119
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T
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Teknisk support 118
Test av biokompatibilitet 96
Tillbehör
GCX adapterplatta 97
GCX hjulstativ 99
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Väska med mjuka sidor. 100

Tillbehör, GCX monteringsplatta 97
Tillgänglig registrerad sensorhändelse 78
Tillverkardeklaration 130
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Drift 71
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Dubbel trend 69
Pulsamplitud 70
Pulsfrekvens 69
Skala 71
SpO2 69
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U
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Utskrift av oximeterns trenddata 86
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Valfria tillbehör 98
Visning, allmän vårdavdelning (GCF, "general
care floors") 39
Vuxna-pediatriska patienter 56
Vy, blip 41
Vy, realtidstrend 42
Väggmontering
Vertikal 98
Välja sensor 94
Välja visningsskala för trenddata 71
Väska
mjuka sidor 100
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Ö
Övervaka trenddata 71, 72
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