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Ordlista
24-timmarsklocka

Övervakningssystemet visar tiden på skärmen med hjälp av en 24-timmarsklocka. Formatet är
tt:mm:ss (timmar:minuter:sekunder) utan beteckningarna för förmiddag (fm) eller eftermiddag
(em) Varje dag börjar klockan 00:00:00 (midnatt) med 24-timmarsklockan. 01:00:00 är 1:00 fm,
02:00:00 är 2:00 fm, och så vidare. 12:00:00 är mitt på dagen (12:00). Klockan fortsätter med
13:00:00 som motsvarar 1:00 på eftermiddagen, osv, fram till 23:59:59 (1 sekund innan midnatt).
Klockan börjar om vid 00:00:00. Exempel: 16:30:00 är samma sak som 4:30 på eftermiddagen.

Brandfarligt

Kan fatta eld och brinna snabbt. Några exempel på brandfarliga material är bensin, propan och
naturgas.

Frekvens

Ett mått för växelström (AC) som anger hur ofta strömmen växlar riktning och återgår till sin
ursprungliga riktning varje sekund. Måttenheten är Hertz (Hz). För att driva apparaten eller ladda
batteriet behöver övervakningssystemet ström från ett vägguttag med 100–240 volt växelström
(VAC) med en frekvens på 50/60 Hz (Hertz). Se även ”Spänning.”

Hjärtfrekvens

Antal gånger hjärtat slår, räknas normalt per minut.

Kliniker

Den utbildade vårdpersonal som hjälper dig att övervaka patienten och använda
övervakningsapparaten i hemmet. Denna person kan vara en läkare eller sköterska som vårdar
patienten, eller annan utbildad vårdpersonal.
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Omgivningsljus

Ljussättning i patientsensorns närhet. Starka ljuskällor som lysrör, infraröda värmelampor och
direkt solljus i närheten av SpO2-sensorn kan störa dess funktion.

Övervakningssystem

Apparaten som beskrivs i denna manual för hemmabruk används för att mäta en patients SpO2
och puls.

Puls SPM eller
Pulsfrekvens (PF)

Pulsfrekvens. Mäter antalet gånger hjärtat slår per minut. Pulsfrekvens kallas också hjärtfrekvens,
slag per minut eller BPM.

SatSecondsTM

Denna funktion i NellcorTM övervakningssystem fastställer om ett larm ska avges om en patients
SpO2-värde hamnar utanför det förinställda larmintervallet. Ibland hamnar en patients SpO2
precis utanför intervallet eller bara under en kort period. I sådana fall behöver patienten kanske
inte läkarhjälp. SatSecondsTM-funktionen kontrollerar dessa fall och avgör om ett larm ska
aktiveras. Obs! Denna funktion är inte tillgänglig för användning i hemmet; när patientens
SpO2-värde hamnar utanför det inställda intervallet utlöses ett larm i samtliga fall.

Sensor

Ett tillbehör som används för att samla in och skicka patientinformation till övervakningssystemet.
Sensorn samlar in mätvärden genom att avkänna patientens pulsfrekvens och mängden syre i
blodet, och denna information skickas till övervakningssystemet.
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Sensorplats

Platsen på patientens kropp där sensorn appliceras, t ex finger, tå, öronsnibb eller panna.

Spänning

Ett mått på en apparats eller ett eluttags elektriska egenskaper. Spänning gör att elström flödar
genom en kabel och förser en elektronisk apparat med ström. Spänning kan vara likström (DC)
eller växelström (AC). För att driva apparaten eller ladda batteriet behöver övervakningssystemet
ström från ett vägguttag med 100–240 volt växelström (VAC) och en frekvens på 50/60 Hz (Hertz).
Se även ”Frekvens”.

SPM

(Hjärt)slag per minut Standardenhet för mätning av puls.

SpO2 (%SpO2)

En uppskattning av mängden syre i blodet enligt övervakningssystemets mätning.

Syremättnad
(mättnad)

Ett mått på procentandelen syre som cirkulerar i patientens blod. Syremättnad identifieras också
som SpO2 eller %SpO2.

Vårdgivare

Personen som vårdar patienten och kontrollerar övervakningssystem samt placering av sensorer.

Support 1.800.635.5267
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D

Välkommen

enna handbok är avsedd för vårdgivare
eller patienter som använder Nellcor™
sängkantssystem för SpO2-övervakning (PM100N) i
hemmet.
VARNING - Läs hela handboken innan du använder
övervakningssystemet. Denna handbok innehåller
viktig information som hjälper dig att undvika skador
och använda övervakningssystemet på rätt sätt.

Vad gör övervakningssystemet?
Övervakningssystemet är avsett för att mäta
patientens puls och mängden syre i blodet. Om
något av dessa värden är under eller över ett inställt
gränsvärde varnar övervakningssystemet med ett
ljudlarm, en indikator visas och ett nummer blinkar.
Support 1.800.635.5267

8

1

Sensoranslutning

5

Strömbrytare

2

Snabbguide

6

Vred (vrid/tryck)

3

Tysta larm, knapp

7

Övervakningsskärm

4

Hemknapp

8

Sensor

PM100N Manual för hemmabruk

Varför du använder övervakningssystemet

Vad är din roll som vårdgivare?

Nellcor™ sängkantssystem för övervakning av SpO2
ordineras för hemanvändning för att göra det möjligt
för en patient eller vårdgivare att övervaka patientens
SpO2 och puls samt att tillhandahålla information
enligt anvisningar från kliniker. En kliniker kan ordinera
denna apparat baserat på ditt behov av medicinsk
vård.

•• Stänga av och slå på övervakningssystemet
•• Montera sensorn
•• Åtgärda larm
•• Kontakta klinikern med frågor eller bekymmer

Övervakningssystemet kan användas för patienter
i alla åldrar: spädbarn, barn och vuxna. Klinikern
ordinerar apparaten och en lämplig NellcorTM-sensor,
baserat på patientens ålder och storlek.

Support 1.800.635.5267
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Vilken roll har klinikern?
Klinikern är en utbildad läkare eller sköterska som:

Om du har några frågor om informationen i denna
handbok ska du fråga klinikern.

•• Ordinerar ett övervakningssystem och sensorer för
användning i ditt hem

Före användning av övervakningssystemet i
hemmet eller när du reser

•• Ställer in gränsvärden för larm och andra
inställningar som är lämpliga för patienten

Klinikern fastställer om du kan resa med
övervakningssystemet.

•• Ger instruktioner om användning av
övervakningssystemet och sensorerna

Om du använder övervakningssystemet i ditt hem eller
på någon annan plats ska du se till att du har tillgång
till ett eluttag för att förse övervakningssystemet med
ström eller ladda batteriet. Eluttaget måste vara jordat
och ha rätt spänning och frekvens (100–240 V AC,
50/60 Hz, 45 VA). Kontrollera detta med klinikern om
du är osäker.

•• Hjälper dig att övervaka patienten och svarar på
dina frågor
•• Granskar övervakningsresultaten och patientens
tillstånd
•• Säkerställer att övervakningssystemet fungerar
ordentligt
•• Gör regelbundna uppföljningar för att kontrollera att
övervakningssystemet uppfyller patientens behov
Support 1.800.635.5267
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Om du behöver förvara övervakningssystemet

Försiktighet - Anslut inte övervakningssystemet till
ett eluttag som styrs av en väggbrytare. Oavsiktlig
användning av väggbrytaren kan stänga av strömmen
till övervakningssystemet. Om brytaren slås av drivs
systemet av batteriström och batteriet förlorar sin
laddning.

Om du behöver förvara övervakningssystemet kan det
ställas på en ren, torr plats i ditt hem.

Återvinning och kassering
Lokala och nationella förordningar styr återvinning
eller kassering av övervakningssystemet och dess
tillbehör. Klinikern meddelar dig om du behöver
kassera delar som hör till övervakningssystemet och
ger instruktioner om hur du gör detta. Kontakta en
kliniker om du är osäker.

Om klinikern säger att du måste ta med dig
övervakningssystemet när du reser kan du använda
det med batteriström på destinationen, eller där
det finns ett lämpligt eluttag. När du reser med
flygplan ska du kontrollera att flygplanet har helt
trycksatta bagageutrymmen. I så fall kan du packa
övervakningssystemet i ditt bagage och förvara det
i bagageutrymmet. Om bagageutrymmet inte är helt
trycksatt kan du packa övervakningssystemet som
handbagage.

Support 1.800.635.5267
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Säkerhetsinformation

Fördelar med att använda apparaten
När användning av denna apparat för övervakning
i hemmet har ordinerats av en kliniker, kan den
tillhandahålla snabbare varsel om förändrade fysiska
symtom, vilket gör det möjligt att ingripa snabbare.

Risker med att använda apparaten
•• Övervakningssystemet innehåller elektriska
komponenter. Använd inte apparaten i närheten av
brandfarliga ämnen. I sällsynta fall kan explosion
eller brand inträffa om apparaten utsätts för öppen
låga eller värmeelement.
•• Övervakningssystemet använder elektricitet och
elektriska komponenter. Det finns bara en minimal
risk att dessa komponenter kan orsaka elchock
Support 1.800.635.5267
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om de används på rätt sätt. Felaktig användning
kan orsaka elchock. Felaktig användning
inkluderar, men är inte begränsat till: Användning
av ett inkompatibelt batteri, användning med
batteriluckan borttagen, om vätska har spillt på
apparaten, synliga trådar pga. skadade kablar,
eller användning av eluttag som inte uppfyller
apparatens krav. Elektrisk utrustning kan påverkas
av elektriska störningar från elektriska apparater.
Var medveten om apparater som kan påverka
övervakningssystemet. Dessa inkluderar, men är
inte begränsade till: Mobiltelefoner, radiosändare,
motorer, telefoner, lampor, elektrokirurgisk
utrustning, defibrillatorer och andra apparater.
Om du är osäker på hur man undviker elektriska
störningskällor kontaktar du en kliniker.
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•• Övervakningssystemets skärm innehåller giftiga
kemikalier. Dessa kemikalier får inte kontakt med
patienten eller vårdgivaren om inte skärmen går
sönder. Rör inte vid en trasig skärm eftersom detta
leder till kontakt med giftiga kemikalier.

och vissa förhållanden med starkt ljus. Apparatens
display kan också vara svår att läsa i starkt ljus.
•• Övervakningssystemet ska användas med en
kompatibel, ordinerad sensor. I vissa fall kanske
sensorn inte fungerar ordentligt om den är skadad,
om sensorns anslutning misslyckas, om sensorn
lossnar från patienten, eller om patienten rör sig för
mycket. Vissa patienter kan uppleva hudirritation
där sensorn är fäst om sensorn inte flyttas
regelbundet.

•• Övervakningssystemet ska placeras bredvid
patienten på en stadig yta. Apparaten ska fästas
ordentligt under transport och placeras på en
säker plats vid användning. Skador på patienten,
vårdgivaren eller apparaten kan inträffa om
apparaten faller.

•• Övervakningssystemet kan drivas med batteriström.
Ett larm hörs om batteriet når en låg nivå.
Övervakningssystemet stängs av om batteriet blir
helt urladdat.

•• Övervakningssystemet har testats för att hantera ett
antal olika miljöer. Apparaten kanske inte fungerar
ordentligt under extrema förhållanden. Sådana
förhållanden inkluderar, men är inte begränsade
till: Extrem temperatur, kraftig värmeackumulation

Support 1.800.635.5267
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•• Larm inträffar när patientens SpO2 eller pulsfrekvens
ligger utanför intervallet som har ställts in i förväg
av en kliniker. Om det är fel på högtalaren, om
användaren har sänkt volymen, eller om användaren
har valt funktionen ’Stäng av ljud’ kan det hända att
ljudlarm inte hörs. Lyssna efter de ljudsignaler som
avges när du slår på övervakningssystemet för att
kontrollera att högtalaren fungerar ordentligt.

Obs! Var försiktig när du kopplar in
övervakningssystemet i ett uttag som är anslutet
till en ljusströmbrytare. Om brytaren stängs av drivs
systemet på batteriström och batteriet förlorar sin
laddning.
•• Systemet övervakar patientens uppmätta SpO2
och pulsfrekvens. Vissa patienttillstånd kan påverka
apparatens förmåga att mäta patientens SpO2 och
pulsfrekvens. Sådana tillstånd inkluderar, men är
inte begränsade till: Dysfunktionellt hemoglobin,
kontrastmedel i artärer, låg perfusion eller hud
med mörkt pigment. Kontakta en kliniker om du är
osäker på om något av dessa tillstånd gäller dig.

•• Endast godkänd servicepersonal får utföra service
på apparaten. Det finns inga delar som användare
kan utföra service på. Försök att utföra service på
apparaten hemma kan leda till att apparaten slutar
fungera på rätt sätt.

•• Sensorn är ansluten till övervakningssystemet med
en kabel. Övervakningssystemet är också anslutet
till eluttaget via en kabel. Se noga till att alla kablar
dras så att risken att strypas av eller snava på
kablarna minskas.
Support 1.800.635.5267
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Den apparat är utrustad med vissa funktioner som
kan vara till nytta för patienten. Men det finns vissa
saker som du måste vara medveten om för att kunna
utnyttja dessa till fullo.

VARNINGAR- Vad du måste göra för
att undvika allvarlig personskada

VARNING – Läs hela manualen för hemmabruk innan
du använder övervakningssystemet. Denna handbok
innehåller viktig information som hjälper dig att
undvika skador och använda övervakningssystemet på
rätt sätt.

Säkerhetssymboler
VARNING
Varnar dig om en situation som kan leda till
dödsfall eller allvarliga personskador om
den inte undviks.

VARNING – Kontakta en kliniker när du hör ett larm.
Patienten kanske behöver omedelbar läkarvård.

Försiktighet

VARNING – Använd inte övervakningssystemet i
närheten av brandfarliga ämnen. Detta kan leda till en
explosion eller brand.

Varnar dig om en situation som kan leda
till mindre eller måttliga personskador på
användaren eller patienten, eller skador på
utrustningen eller annan egendom om den
inte undviks.
Support 1.800.635.5267
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VARNING – Använd aldrig något annat batteri än det
som medföljde övervakningssystemet. Batterier som
inte är kompatibla och kan orsaka elchock.

VARNING – Undvik att lämna lösa kablar eftersom
detta kan leda till att någon snavar eller stryps.
VARNING – Placera inte övervakningssystemet där
det kan falla på patienten. Detta kan orsaka skador på
patienten eller övervakningssystemet.

VARNING – Sänk inte ned övervakningssystemet eller
den ordinerade sensorn i vätska och häll inte vätska
på dem. Detta kan leda till elchock.

VARNING – Övervakningssystemet får inte lyftas
eller bäras med sensorn eller sensorkabeln. Detta
kan leda till att sensorn kopplas från och att
övervakningssystemet faller, vilket kan leda till
skador på patienten eller vårdgivaren, eller skador på
övervakningssystemet.

VARNING – Kläm inte sensorkabeln eller strömkabeln
eftersom det kan skada kablarna. Skadade kablar kan
påverka mätprecisionen och öka risken för elchock.
VARNING – Rengör aldrig övervakningssystemet utan
att koppla bort strömmen. Om du lämnar apparaten
ansluten till eluttaget kan det leda till elchock.

VARNING – Håll övervakningssystemet utom räckhåll
för barn och husdjur för att förebygga olyckor som
kvävning eller skador från en fallande skärm.

VARNING – Rör inte vid LCD-skärmen om den är trasig.
Skärmen innehåller giftiga kemikalier som kan vara
farliga för hälsan.
Support 1.800.635.5267
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VARNING – Använd inte övervakningssystem eller
sensorer som verkar ha skador. Användning av
skadade övervakningssystem eller sensorer kan leda
till felaktiga mätresultat.

•• Sensorn appliceras med hjälp av tejp eller andra
häftor

VARNING – Använd aldrig några andra tillbehör
än de som ordineras av kliniker. Användning av
inkompatibla tillbehör kan leda till felaktiga mätningar
eller fler elektromagnetiska störningar som påverkar
övervakningssystemet, eller till att övervakningssystemet
stör andra elektroniska apparater.

Rådgör med en kliniker om du behöver information
om korrekt användning av sensorn.

•• Sensorn lämnas på samma plats under längre tid än
rekommenderat

VARNING – Återanvänd inte sensorer som är
avsedda för engångsbruk. Detta kan leda till felaktiga
mätningar. Rådgör med en kliniker om du inte vet om
den ordinerade sensorn är avsedd för engångsbruk.

VARNING – Undvik felaktig applicering eller
användning av sensorn. Felaktig användning kan leda
till vävnadsskador eller felaktiga mätningar. Exempel på
felaktig applicering inkluderar, men är inte begränsade till:

VARNING – Vissa fysiska tillstånd kan påverka
beräkning av SpO2 och pulsfrekvens. Sådana tillstånd
inkluderar, men är inte begränsade till: Dysfunktionellt
hemoglobin, kontrastmedel i artärer, låg perfusion och
hud med mörkt pigment. Kontakta en kliniker om du
är osäker på om några av dessa tillstånd gäller dig.

•• Sensorn appliceras för hårt (för mycket tryck)
•• Sensorn lindas med ett annat material
Support 1.800.635.5267
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VARNING – Undvik att använda övervakningssystemet
i situationer där patienten rör sig mycket, när sensorn
är felaktigt applicerad och i vissa förhållanden med
starkt ljus, eftersom dessa förhållanden kan påverka
pulsoximetrimätningar och pulssignalen.

Försiktighetsåtgärder - Vad du måste göra för att undvika andra skador
Försiktighet – Övervakningssystemet får inte
användas eller förvaras i förhållanden som ligger
utanför de angivna intervallen. Användning eller
förvaring av övervakningssystemet i förhållanden som
ligger utanför de angivna intervallen kan leda till fel på
övervakningssystemet.

•• I förhållanden med starkt ljus ska sensorplatsen
täckas (inte lindas) med material som blockerar
ljuset.
VARNING – Utför ingen service på
övervakningssystemet förutom den rekommenderade
rengöringen, eftersom detta kan orsaka skador
på övervakningssystemet, eller leda till felaktiga
mätningar. Endast behörig personal får komma åt
interna komponenter av någon som helst anledning.
Kontakta en kliniker om du har frågor.

Transport och förvaring

Drift

Temperatur

-20 ºC till 60 ºC,
(-4 ºF till 140 ºF)

5 ºC till 40 ºC,
(41 ºF till 104 ºF)

Atmosfäriskt
tryck

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

58 kPa till 103 kPa
(17,1 tum Hg till
30,4 tum Hg)

Relativ
luftfuktighet

Support 1.800.635.5267
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Försiktighet – Högtalaröppningarna får inte täckas/
blockeras och ljudlarmets volym får inte tystas eller
sänkas. Om du gör detta kan övervakningssystemets
säkerhet försämras, eftersom larmen kanske inte hörs.

Försiktighet – Övervakningssystemet kan drivas med
batteriström. Övervakningssystemet avger synliga
och hörbara larm när batteriet är svagt. Varaktigheten
för larmet för låg batterinivå kan bli kortare under
batteriets livstid. När batteriet är helt urladdat stängs
övervakningssystemet av och slutar mäta SpO2 och
pulsfrekvens.

Försiktighet – Sänk inte den justerbara larmvolymen
så lågt så att patienten eller vårdgivaren inte
kan höra den. Om du sänker larmvolymen kan
övervakningssystemets säkerhet försämras eftersom
larmen kanske inte hörs.

Försiktighet – Anslut inte övervakningssystemet till
ett eluttag som styrs av en väggbrytare. Oavsiktlig
användning av väggbrytaren kan stänga av strömmen
till övervakningssystemet. Om brytaren slås av drivs
systemet av batteriström och batteriet förlorar sin
laddning.

•• Kontrollera att högtalarna fungerar ordentligt
genom att lyssna efter de ljudsignaler som avges
när övervakningssystemet slås på. (Se ”Aktivera
övervakningssystemet” på sidan 26.)

Support 1.800.635.5267
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Försiktighet – Täck inte över övervakningssystemet
eftersom detta kan leda till kraftig värmeackumulation.
Försiktighet – Undvik eventuella störningar från
elektromagnetiska störningskällor som inkluderar men
inte är begränsade till: Mobiltelefoner, radiosändare,
motorer, telefoner, lampor, elektrokirurgisk utrustning,
defibrillatorer och andra apparater. Störningar kan
leda till felaktiga mätningar. Kontakta en kliniker om
du är osäker på om apparaten fungerar ordentligt.

Support 1.800.635.5267
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3

U

Förbereda för användning av övervakningssystemet
Övervakningssystemets delar

tför följande steg för att förbereda
övervakningssystemet för användning till
patienten:
•• Identifiera övervakningssystemets delar
•• Placera övervakningssystemet i närheten av ett
eluttag
•• Anslut en sensor till övervakningssystemet och till
patienten
•• Aktivera övervakningssystemet
•• Bekräfta att apparaten fungerar
•• Stäng av övervakningssystemet

Support 1.800.635.5267
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Sensorns kontaktdon
Snabbguide
Tysta larm, knapp
Hemknapp

5
6
7
8

Strömbrytare
Vred (vrid/tryck)
Övervakningsskärm
Sensor
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Ytterligare anslutningar

1

1

Serviceanslutning (får endast användas om klinikern ger
instruktioner om detta.)

Support 1.800.635.5267

2

22

Växelströmsingång
Kommunikationsport (får endast användas om klinikern ger
instruktioner om detta.)
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Hur du använder knapparna och vredet

Vred: Vrid vredet för att markera val på skärmen eller
för att öka eller minska ett värde i en meny. Tryck
sedan på vredet för att göra eller bekräfta ett val.

Stäng av ljud, knapp: Tryck en gång för att
stänga av larmljudet tillfälligt.
Hemknapp: Tryck en gång för att visa
menyn Alternativ. När en meny visas trycker
du en gång på denna knapp för att återgå
till huvudskärmen.
Strömbrytare: Tryck och håll
ned för att stänga av eller slå på
övervakningssystemet.

Support 1.800.635.5267
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Välj växelström eller batteriström

•• Använda växelström: Koppla in ena änden
av nätkabeln (medföljer) på baksidan av
övervakningssystemet (inringat i bilden). Koppla in
den andra änden av sladden i ett vägguttag.
Kontrollera att indikatorerna för växelström
och batteriladdning på frontpanelen visar att
övervakningssystemet förses med ström.
•• Använda batteriström: Dra ut nätsladden
ur vägguttaget och (valfritt) baksidan av
övervakningssystemet.
När du slår på övervakningssystemet letar du efter
en grön batteriikon på skärmen som anger att
övervakningssystemet drivs med batteri.
Support 1.800.635.5267
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Ansluta sensorn till övervakningssystemet

3. Stäng spärren över sensorkontakten. Kontrollera att
spärren är helt stängd.

1. För in förlängningskabelns kontakt ordentligt i
SpO2-anslutningen på övervakningssystemet.
Kontakten passar bara åt ett håll.

Fästa sensorn på patienten
Fäst den ordinerade sensorn på en lämplig plats på
patienten (till exempel på fingret, pannan eller foten),
enligt klinikerns anvisningar.

2. Öppna den genomskinliga plastspärren på
förlängningskabeln och sätt i sensorkontakten
ordentligt. Kontakten passar bara åt ett håll.

Support 1.800.635.5267
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Aktivera övervakningssystemet

Om du inte hör några ljudsignaler eller inte ser en
skärmbild enligt exemplet (siffrorna kan variera)
kontrollerar du att sensorn är fäst på patienten och
ansluten till övervakningssystemet.

Tryck och håll ned strömbrytaren i cirka 1 sekund.
Strömbrytaren, Hemknappen och knappen Stäng av ljud
tänds för att indikera att övervakningssystemet är på.

Titta på skärmen för att se om den visar värden för
syremättnad (%SpO2) och pulsfrekvens (PF) inom det
område som definierats av klinikern som lämpligt för
patienten (inga larm ska vara aktiverade).

Lyssna efter en serie med tre stigande toner som några
sekunder senare följs av en högre ton. Detta är ett test
av larmljudet.

Om du är osäker på vilka värden för syremättnad
och pulsfrekvens som är lämpliga ska du kontakta
klinikern.

Övervakningssystemets huvudskärm visar att systemet
är klart för användning.

Support 1.800.635.5267
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Stänga av övervakningssystemet
Tryck och håll ned strömbrytaren i cirka 3 sekunder.

Skärmen och knapparnas lampor släcks, vilket visar att
övervakningssystemet har stängts av.

Support 1.800.635.5267
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4

D

Övervaka patienten

u kommer att utföra följande uppgifter när du
övervakar patienten:

•• Känna igen hur huvudskärmen ser ut under
normala förhållanden
•• Identifiera och svara på larm
•• Identifiera och minska signalstörningar
•• Kontrollera batteristatus (om övervakningssystemet
drivs med batteriström)
•• Ändra övervakningsinställningar som ljusstyrka och
volym, vid behov
•• Visa larminställningar vid behov

Support 1.800.635.5267
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Identifiera komponenter på huvudskärmen
1. Klockslag (timmar:minuter:sekunder i
24-timmarsformat)
2. Batterinivå
3. Meddelandeområde
4. Aktuellt %SpO2-värde (syre)
5. Pulsindikator (frekvensdiagram)
6. Aktuell pulsfrekvens (slag per minut, BPM)
7. Indikator för hemanvändningsläge
8. Ikon för Alternativ-menyn

Support 1.800.635.5267
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Om sensorn lossnar från patienten
Om sensorn lossnar från patienten visas skärmen till
höger. Fäst sensorn igen.
Kontakta en kliniker om du får problem.

Om sensorn lossnar från
övervakningssystemet
Om sensorn lossnar från övervakningssystemet visas
skärmen till höger.
För in sensorns kontakt ordentligt i ingången på
framsidan av övervakningssystemet.
Kontakta en kliniker om du får problem.

Support 1.800.635.5267
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Om ett pulsfrekvenslarm inträffar
Om en hög eller låg pulsfrekvens förekommer ser du
en gul bakgrund på pulsfrekvensmätningen och ett
meddelande visas längst ned på skärmen. Du hör ett
larm.
VARNING - Om ett pulsfrekvenslarm inträffar kanske
patienten behöver läkarvård. Kontakta omedelbart en
kliniker.

Om ett SpO2-larm inträffar
Om högt eller lågt SpO2-värde uppmäts ser du en gul
bakgrund på SpO2-värdet och ett meddelande visas
längst ned på skärmen. Du hör ett larm.
VARNING - Om ett SpO2-larm inträffar kanske
patienten behöver läkarvård. Kontakta omedelbart en
kliniker.
Support 1.800.635.5267
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Tysta en larmsignal

Om signalstörningar inträffar

Tysta en larmsignal tillfälligt genom att trycka på
knappen Tysta larm.

Om övervakningssystemet inte får en stark signal från
sensorn ser du symbolen för signalstörningar.

Symbolen för tystat larm visas på skärmen.

1. Be patienten att vara stilla.
2. Stäng av all elektronik i närheten.
VARNING - Om symbolen för störningar fortfarande
visas i sidolistan kontaktar du en kliniker.
Övervakningssystemet kanske inte fungerar ordentligt.

Support 1.800.635.5267
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När övervakningssystemet drivs med
batteriström

Kritiskt låg batterinivå
Meddelandet ”Kritiskt låg batterinivå” visas och du
hör ett larm.

När övervakningssystemet drivs med det interna
batteriet (inte anslutet till ett eluttag) indikeras
batteristatus med följande symboler:

VARNING - Om batterinivån är kritiskt låg ansluter
du strömkabeln med detsamma. Om strömkabeln
inte är ansluten kan batteriet inte laddas och
övervakningssystemet stängs av.

Batteri OK
Färre staplar indikerar mindre kvarvarande ström.
Låg batterinivå
Meddelandet ”Låg batterinivå” visas och du hör
ett larm.
VARNING - Om batterinivån är låg ansluter du
strömkabeln i 15 minuter för att undvika att
systemet stängs av.
Obs! Varaktigheten för larmet för låg batterinivå
kan bli kortare under batteriets livstid.
Support 1.800.635.5267
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Justera volymen

3. Vrid vredet för att markera volyminställningen som
du vill ändra (Larm eller Puls).

Du kan justera volymen för larm- och pulssignalen
enligt följande:

4. Tryck på vredet. Volymen markeras i gult på svart,
vilket visar att den kan ändras.

1. Tryck på Hemknappen för att visa menyn Alternativ.
Volymen markeras.

5. Vrid vredet för att justera volymen. Staplar som
ökar i storlek från vänster till höger indikerar
ökande volym.

2. Tryck på vredet för att välja Volym. Volymskärmen
visas.

6. Tryck på vredet för att spara justeringen.
Inställningens färg återgår till vitt på blått.
7. Tryck på Hemknappen för att återgå till
huvudskärmen.

Support 1.800.635.5267
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Justera ljusstyrka

4. Tryck på vredet igen. Ljusstyrkan markeras i gult på
svart, vilket visar att den kan ändras.

Du kan justera ljusstyrkan på skärmarna enligt
följande:
1. Tryck på Hemknappen för att visa menyn Alternativ.

5. Vrid vredet för att justera ljusstyrkan. Staplar
som ökar i storlek från vänster till höger indikerar
ökande ljusstyrka.
6. Tryck på vredet för att spara justeringen av
ljusstyrkan. Inställningens färg återgår till vitt på
blått.

2. Vrid vredet tills Ljusstyrka är markerat.
3. Tryck på vredet. Skärmen Ljusstyrka visas.

Support 1.800.635.5267

7. Tryck på Hemknappen för att återgå till
huvudskärmen.
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Visa larminställningar som har gjorts av
klinikern

3. Tryck på vredet. Skärmen Granska larminställningar
visas.

Du kan visa inställningar som avgör när ett larm
genereras för patienten. Klinikern ställer in dessa
värden baserat på patientens behov. Du kan visa
inställningarna, men du kan inte ändra dem.

Du ser gränsvärdena som klinikern har ställt in för
höga och låga värden för SpO2 (syre) och PF
(pulsfrekvens). Obs: Värdet SatSeconds™ har ingen
effekt; denna funktion kan inte användas för vård i
hemmet.

1. Tryck på Hemknappen för att visa menyn Alternativ.

2. Vrid vredet tills Granska larminställningar markeras.
Support 1.800.635.5267

36

PM100N Manual för hemmabruk

4. Tryck på Hemknappen för att återgå till
huvudskärmen.

Support 1.800.635.5267
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5 Byta sensorn

K

Exempel på placering av sensorn

linikern kan hjälpa dig att avgöra när sensorn
behöver bytas ut eller flyttas till en annan plats på
patienten. Var uppmärksam på följande när en sensor
har varit fäst på patienten under en längre tid:
•• Patienten utvecklar torr hud, rodnad eller öm hud
under sensorn.
VARNING - Om hudirritation uppstår ska sensorn
omedelbart flyttas för att förhindra ytterligare
skador på huden, och en kliniker ska kontaktas.
•• Den självhäftande tejpen på sensorn fäster inte
särskilt väl.
•• Sensorn lossnar lätt, eller faller av direkt efter den
har applicerats på patienten.
Support 1.800.635.5267
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Sensorinformation
Vissa sensorer levereras i steril förpackning och
vissa utan. Om du har frågor om sensorerna som du
använder på patienten kontaktar du klinikern.

Support 1.800.635.5267
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6

Rengöra övervakningssystemet och sensorn

VARNING - Om någon form av vätska spills på
övervakningssystemet ska övervakningssystemet
omedelbart rengöras och torkas av för att förhindra
driftstörningar. Om det finns smuts på skärmen som
gör att den är svår att läsa ska skärmen rengöras så att
det blir lätt att se alla siffror och indikeringar.
Du kan även rengöra övervakningssystemet efter
behov för att avlägsna damm och smuts.
Om en kliniker har gett instruktioner för desinficering
som del av ordinationen ska alla instruktioner från
klinikern följas.

Support 1.800.635.5267
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Rengöra övervakningssystemet

3. Torka försiktigt av alla ytor på
övervakningssystemet.

Använd något av följande för att rengöra
övervakningssystemet:

4. Låt övervakningssystemet torka.

•• En mjuk trasa fuktad med kranvatten,
isopropylalkohol, eller en lösning som innehåller
10 % klor (fråga klinikern)
•• En våtservett (fråga klinikern)
1. Avlägsna sensorn från patienten och stäng av
övervakningssystemet.
2. Fukta en mjuk trasa med kranvatten,
isopropylalkohol eller en lösning som innehåller
10 % klor. Fråga en kliniker om du är osäker på
hur du bereder denna lösning. Börja om med en
torr trasa om trasan blir genomblöt.
Du kan även använda en våtservett som
rekommenderas av klinikern.
Support 1.800.635.5267

VARNING - Du får inte spreja, hälla eller spilla någon
vätska på övervakningssystemet, dess tillbehör,
anslutningar, brytare eller öppningar i höljet, eftersom
detta kan leda till skador på övervakningssystemet.
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Rengöra sensorn

Desinficera övervakningssystemet och
sensorn
Följ instruktionerna från klinikern.

Om sensorn är återanvändbar får du
rengöringsinstruktioner av klinikern samt information
om hur ofta den ska rengöras.
Om sensorn är av engångstyp ska den regelbundet
kasseras och bytas ut mot en ny enligt klinikerns
instruktioner.

Support 1.800.635.5267
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7

Ö

Tillbehör

vervakningssystemet har ett antal tillbehör. Fråga
en kliniker om de är tillgängliga för användning.

•• 10-timmars eller 15-timmars batteri – Gör det
möjligt att använda övervakningssystemet under en
längre tid innan laddning krävs. Standardversionen
av övervakningssystemet medföljs av ett 5-timmars
batteri.
•• Etui – Gör det enklare att transportera
övervakningssystemet.

Support 1.800.635.5267
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8

S

Symboler

ymbolerna som visas på dekalerna på
övervakningssystemet beskrivs i detta kapitel.

Symbol

Symbol

Beskrivning
Kapslingsklass (IP): Skyddad mot åtkomst till
farliga delar med ett finger eller fast föremål
större än 12,5 mm. Skyddad mot fallande
vattendroppar när apparaten lutas upp till
15 grader från normalt läge.

Beskrivning
Enheten får användas endast efter
förskrivning
Bruksanvisningen måste konsulteras

UL-klassificering (har testats av Underwriters
Laboratories enligt specifika krav för USA
och Kanada)

Korrekt avfallshantering för elektrisk och
elektronisk utrustning

CE-märkt - Godkänd för försäljning och
användning i Europa
Representant inom EU

Klass II elektrisk utrustning

Referenskod (artikelnummer)

Support 1.800.635.5267
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Symbol

Beskrivning
Tillverkare
Serienummer
Tillverkningsdatum

Support 1.800.635.5267
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resor 10-11
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sensor 7, 8, 21, 25, 30, 38-39
slå på övervakningssystemet
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SPM (slag per minut;
pulsfrekvens) 5, 6, 29

desinficering 40, 42
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larm 31-32
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larminställningar, visa 36-37
ljusstyrka, justera 35
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försiktighetsåtgärder 18-20
förvaring 11, 18
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hemknapp 8, 21, 23, 26
huvudskärm 29
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övervakningssystemet 27
strömbrytare 8, 21, 23, 26
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vårdgivarens roll 9
varningar 15-18
volym, justera 34
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