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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") –
Oridion Monitörleri için Garanti
BU SINIRLI GARANTİ Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion") tarafından üretilen tüm hasta monitörleri ("Ürünler")
için geçerlidir. İşbu belgedeki sınırlamalar kapsamında Oridion, kendisi veya yetkili dağıtıcısı tarafından teslim
edildiğinde teslim tarihini takip eden iki (2) yıllık süreyi kapsayacak ancak üretim tarihini takiben 27 ayı geçmeyecek
şekilde Ürünlerin, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını ve üretim zamanında geçerli olan ve söz konusu
Ürünlere yönelik olan yayınlanmış Oridion spesifikasyonlarına büyük ölçüde uygun olacağını garanti eder. (i) Yetkili
olmayan üçüncü taraflar aracılığıyla satın alınmış Ürünler; (ii) Kötü kullanım, yanlış kullanım, kaza, değişiklik, ihmal,
yetkisiz onarım veya kuruluma maruz kalmış Ürünler ve (iii) Oridion'un FilterLine™ ürünlerinin dışındaki aksesuar
sarf malzemeleriyle kullanılmış Ürünler bu sınırlı garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca bu sınırlı garanti, Oridion'un
spesifikasyonlarına uygun olmayan bir uygulama veya ortamda ya da Müşterinin herhangi bir fiili, hatası, ihmali veya
sorumluluğu yerine getirmemesinin söz konusu olduğu durumlarda Ürünlerin kullanımı için geçerli olmayacaktır.
Oridion kendi takdiri doğrultusunda hasarlı Ürünleri değiştirir veya onarır. Müşteri, öncelikle Oridion'dan veya Yetkili
Servis merkezlerinden birinden bir müşteri malzeme iade yetkisi (RMA) numarasını ve Ürün satın alma faturasının bir
kopyasını almadan Ürünleri iade edemez.

Sorumluluk Reddi
KULLANICILAR; ORIDION'UN HASTA İZLEME CİHAZLARINDA VE/VEYA ORIDION'UN İLETİŞİM
PROTOKOLÜNDE VE/VEYA ORIDION'UN HASTA İZLEME CİHAZLARINDAN YAZICILARA VEYA USB
BELLEK ÇUBUKLARINA VEYA ONAYLANMIŞ SİSTEMLERE İNDİRİLMİŞ RAPORLARDAKİ
ÇIKTILARDA GÖRÜLEN PARAMETRELERİ (CO2, SPO2, GEÇERLİ INTEGRATED PULMONARY INDEX™
VE İLERİDEKİ VE İLİŞKİLİ İNDEKSLER VE KONFİGÜRASYONLAR VE SİNYAL ALARM BİLDİRİMLERİ
DAHİL VE BUNLARA VERİLEN TÜM REFERANSLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) ("VERİLER")
YALNIZCA HASTA BAKIMI AMACIYLA KULLANABİLİR. KULLANICI ORIDION'UN HASTA İZLEME
CİHAZLARINDAN İLETİLEN VERİLERİN AKTARILAMAYACAĞINI, BAŞKA ARAYÜZLERDE
GÖRÜLEMEYECEĞİNİ,
BAŞKA
CİHAZLARDAN
ALINAN
VERİLERLE
DEĞİŞ
TOKUŞ
EDİLEMEYECEĞİNİ VEYA BAŞKA YOLLARLA İLETİLEMEYECEĞİNİ KABUL EDER VE ORIDION
AKTARILAN, BAŞKA ARAYÜZLERDE GÖSTERİLEN, BAŞKA CİHAZLARDAN ALINAN VERİLERLE
DEĞİŞ TOKUŞ EDİLEN VEYA BAŞKA YOLLARLA İLETİLEN VERİLERİN DOĞRULUĞU VEYA
EKSİKSİZLİĞİ İLE İLİŞKİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. KULLANICI AYRICA VERİLERİ
BÜTÜN VEYA PARÇALAR HALİNDE SATAMAYACAĞINI, LİSANSLAYAMAYACAĞINI VEYA BAŞKA
YOLLARLA TİCARİLEŞTİREMEYECEĞİNİ KABUL EDER. VERİLERİN VEYA ARAYÜZÜN KULLANICI
VEYA KULLANICI ADINA BAŞKA TARAFLAR TARAFINDAN BAŞKA SİSTEMLERLE DİĞER
KULLANIMLARI ORIDION INCOROPRATING İLE, İYİ NİYETLE PAZARLIK EDİLECEK TİCARİ
ŞARTLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AYRI BİR LİSANS
SÖZLEŞMESİNE TABİ OLACAKTIR.
KULLANICI VERİLERİN "OLDUĞU GİBİ" VERİLDİĞİNİ KABUL ETMEKTE VE ANLAMAKTADIR VE
ORIDION TİCARİLEŞTİRİLEBİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL
OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. ORIDION HERHANGİ BİR
NEDENDEN DOLAYI KİŞİLERİN YARALANMASI VEYA ZARAR GÖRMESİNDEN YA DA MADDİ VEYA
MADDİ OLMAYAN MÜLKİYETİN ZARAR GÖRMESİNDEN YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ. ORIDION;
DOĞRUDAN, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖZEL, İKİNCİL VEYA DİĞER BENZER ZARARLAR İÇİN;
SÖZLEŞMEYE DAHİL, KABAHAT (İHMAL DAHİL) VEYA KESİN ÜRÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLARAK
DEĞERLENDİRİLEN YA DA DİĞER HERHANGİ BİR HUKUK VEYA HAKKANİYET TEORİSİNE GÖRE
YORUMLANAN EYLEMİN BİÇİMİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, BU GİBİ KAYIPLAR VE ZARARLARIN
MUHTEMEL OLDUĞU KONUSUNDA DAHA ÖNCE TAVSİYE ALMIŞ OLSA DAHİ HİÇBİR
YÜKÜMLÜLÜK ALMAZ.
Tercüme edilmiş garanti ve feragatname ile İngilizce aslı arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde belgelerin
İngilizce aslı geçerlidir.
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") Warranty for Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd.
(“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27 months
following the date of production, will be free from defects in material and workmanship and will substantially
conform to published Oridion specifications for the respective Products and in effect at the time of manufacture.
This limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii) Products that have
been subject to misuse, mishandling, accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and (iii)
Products that have been used with accessory consumable products other than Oridion’s FilterLine® products.
Furthermore, this limited warranty shall not apply to the use of Products in an application or environment that is not
within Oridion specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not return Products without first obtaining a
customer return material authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers and a
copy of the Product purchase invoice.

Disclaimer
USER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO CO2, SPO2,
CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND RELATED INDICES AND
CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS) WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT
MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT
IN REPORTS DOWNLOADED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR
USB MEMORY STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. USER ACKNOWLEDGES THAT DATA TRANSMITTED FROM
ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY
WHATSOEVER FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN
TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. USER FURTHER
ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE THE DATA,
IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE WITH OTHER SYSTEMS,
WHETHER BY USER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF, SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE
LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO,
COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED IN GOOD FAITH.
USER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED “AS-IS” AND THAT
ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORIDION WILL NOT BE LIABLE
FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY
RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY
FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR OTHER SIMILAR DAMAGES
REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY,
EVEN IF ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty and disclaimer, the English
version shall prevail.
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Uyarılar

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

Güvenlik Bilgileri
Uyarılar
Tanımlar

Capnostream™20p monitörü doğru ve güvenli kullanmak için, bu kullanıcı kılavuzunu ve Microstream™ etCO2
sarf malzemelerinin (FilterLine™) ve SpO2 sensörlerinin beraberindeki Kullanma Talimatlarını dikkatle okuyun.
Monitörün kullanılması için bu talimatların, kalın vurgulu yazıyla yazılan önlem bilgileri ve spesifikasyonların
tam olarak anlaşılması ve bunlara harfiyen uyulması gerekir.

Uyarılar
Genel
UYARI:

Herhangi bir ölçümün doğruluğundan emin değilseniz, hastanın yaşamsal belirtilerini alternatif
yöntemlerle kontrol edin ve daha sonra monitörün düzgün çalıştığından emin olun.

UYARI:

Bu cihaz apne monitörü olarak kullanılmamalıdır.

UYARI:

Cihaz bir erken uyarı cihazı olarak görülmelidir. Hasta deoksijenasyonuna yönelik bir trend
görüldüğünde, hastanın durumunu tam olarak anlamak için laboratuvar kooksimetresinde kan
örnekleri analiz edilmelidir.

UYARI:

Hastanın güvenliği için monitörü hastanın üzerine düşebilecek şekilde yerleştirmeyin.

UYARI:

Hasta hortum bağlantılarını (SpO2 sensör ve FilterLine™) hastanın dolanma veya boğulma
ihtimalini azaltacak şekilde dikkatlice döşeyin.

UYARI:

Monitörü SpO2 sensör kablosu veya FilterLine™'dan tutup kaldırmayın; monitörden ayrılıp,
monitörün hastanın üzerine düşmesine neden olabilirler.

UYARI:

Monitör, diğer ekipmanla bitişik veya istiflenmiş halde kullanılmamalıdır; bu tür kullanım
zorunluysa, monitör, kullanıldığı konfigürasyonda normal çalıştığından emin olmak için
gözlenmelidir.

UYARI:

Tam performansı garantilemek ve aygıt arızasına meydan vermemek için monitörü yağmur gibi
aşırı neme maruz bırakmayın.

UYARI:

Belirtilenler dışında aksesuarlar, transdüserler, sensörler ve kablolar kullanılması emisyonda artışa
ve/veya donanım ve/veya sistemin bağışıklığında azalmaya neden olur.

UYARI:

Tek kullanımlık aksesuarların yeniden kullanımı, hastalar için çapraz kontaminasyon riskini
doğurabilir veya monitörün çalışmasına zarar verebilir.

UYARI:

CO2 okumaları, solunum hızı, nabız oksimetresi okumaları ve nabız sinyalleri sensör uygulama
hatalarından, ortamdaki bazı çevresel koşullardan ve hastanın bazı durumlarından etkilenebilir.

UYARI:

Monitör, doktor kontrolü gerektiren bir aygıttır ve sadece uzman sağlık personeli tarafından
kullanılmalıdır.

UYARI:

Bu ekipmanda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

UYARI:

Eğer ilgili servis kılavuzunda belirtildiği gibi kalibrasyon gerçekleştirilmezse, monitör kalibrasyon
dışına çıkabilir. Kalibrasyon dışına çıkan bir monitör yanlış sonuçlar verebilir.

UYARI:

Dışatım konnektör portu hasarlıysa cihazı anestezi gazlarıyla birlikte kullanmayın.

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi
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Uyarılar
Not:

Monitöre yalnızca tıbbi amaçlı cihazlar bağlanmalıdır.

Not:

Cihazın gerçek performansını doldurmak için aşağıdaki parametrelerin doğru görüntülenmesi
gerekir: Kapnografi ile monitörizasyon esnasında solunum hızı ve verilen nefesteki
karbondioksit (CO2) seviyeleri, nabzı oksimetresi ile monitörizasyon esnasında Kalp atım hızı
ve kanın arterial oksijen satürasyonu (SpO2). Hasta iki fonksiyonla birlikte takip ediliyorsa, bu
parametrelerin tümü görüntülenir.

MRI Taraması
UYARI:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması sırasında oksimetre sensörlerini kullanmayın.
İletilen akım yanıklara neden olabilir. Sensörler MRI görüntüsünü, MRI birimi de oksimetre
ölçümlerinin doğruluğunu etkileyebilir.

UYARI:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması sırasında FilterLine™ H Set İnfant/Neonatal
kullanmayın. MRI sırasında FilterLine™ H Seti Bebek/Neonatal ürününün kullanılması hastaya
zarar verebilir.

DİKKAT: MRI taraması sırasında, monitör MRI bölümünün dışına yerleştirilmelidir. Monitör MRI odasının
dışında kullanıldığında etCO2 izlemesi FilterLine™ XL kullanılarak uygulanabilir. (Bkz. MRI
Taraması Sırasında CO2 İzleme sayfa 56.)
DİKKAT: MRI tarama esnasında adında H harfi (nemlendirilmiş ortamlarda kullanıma yönelik olduğunu
gösterir) bulunan bir CO2 örnekleme hattı kullanılması girişime neden olabilir. H olmayan örnek
alma hatlarının kullanılması tavsiye olunur. H örnek alma hatlarının listesi için bkz.
Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri, sayfa 145.
Defibrilatörlerle Monitör Kullanımı
UYARI:

Monitör ile defibrilasyon ekipmanı arasında meydana gelebilecek olası bir girişimi azaltmak için
SpO2 sensörleri ve CO2 örnek alma hatları dahil olmak üzere tüm kablo ve hortumlar defibrilatör
ve elektrotlarından uzak tutulmalı, elektrotlar ve elektrot telleriyle birlikte, bunların yakınında
veya üzerinden geçirilmemelidir.

UYARI:

Defibrilatörün monitörle kullanılabilmesi için tüm SpO2 sensörleri sağlam ve hasarsız olmalıdır.

Alarmlar
UYARI:

Sesli alarmı, hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek hallerde susturmayın.

UYARI:

Bazı alarm şartları altında hasta monitörle izlenemeyebileceğinden bir sistem alarmına daima
ivedilikle yanıt verin.

UYARI:

Her kullanımdan önce, alarm limitlerinin izlenen hasta için uygunluğunu kontrol edin.

UYARI:

Sesli alarmları geçici olarak susturmadan önce sesli alarm susturma süresini kontrol edin.

UYARI:

Sesli alarm sinyal sesi şiddetinin ortam seslerinden daha düşük olması, operatörün alarm
durumlarını anlamasını kötü yönde etkileyebilir.

DİKKAT: Alarm limitlerinin uç değerlere ayarlanması, alarm sisteminin etkinliğini olumsuz şeklide
etkileyebilir.
Yangın Tehlikesi
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UYARI:

Monitörü anestezikler, nitrojen oksit veya yüksek oksijen konsantrasyonlarında kullanırken, gaz
çıkışlarını bir tahliye sistemine bağlayın.

UYARI:

Bu monitörün hava, oksijen veya azot oksit ile yanıcı anestezik karışımların bulunduğu ortamlarda
kullanılması uygun değildir.
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Uyarılar

UYARI:

FilterLine™, O2 varlığında, doğrudan lazer ışınına, ESU aygıtlarına veya yüksek ısıya maruz
bırakıldığında tutuşabilir. Lazer ışını, elektrocerrahi aygıtları veya yüksek ısı gerektiren baş ve
boyun bölgesi işlemlerini gerçekleştirirken, FilterLine™'ın veya etraftaki cerrahi örtülerin alev
almasını önlemek için dikkatli kullanın.

Elektrikle İlgili Özellikler
UYARI:

Elektrik şoku tehlikesine karşı korunmak için monitör muhafazası sadece uzman servis personeli
tarafından çıkarılacaktır. İçinde kullanıcı tarafından işlem yapılabilecek bir parça yoktur.

UYARI:

Hastanın elektrik izolasyonunu garanti etmek için sadece, elektrik izolasyonu yapılmış devre
tesisatına sahip ekipmanlara bağlayın.

UYARI:

Cihazı yalnızca üç telli, topraklanmış, hastane düzeyinde prizlere bağlayın. Üç uçlu fiş, telleri
düzgün bağlanmış üç telli prize takılmalıdır; üç telli priz yoksa, vasıflı bir elektrikçi tarafından
geçerli elektrik kurallarına uygun olarak monte edilmelidir. Topraklama konnektörünü asla güç
fişinden ayırmayın. Hangi tipte olursa olsun, uzatma kablosu veya adaptör kullanmayın. Güç
kablosu ve fişi sağlam ve hasarsız olmalıdır. Elektrik şoku riskini engellemek için bu ekipman
yalnızca koruyucu topraklaması bulunan bir şebekeye bağlanmalıdır.

UYARI:

Monitörün, gerektiğinde ana şebekeden bağlantısını kesebileceğiniz şekilde yerleştirilmesine
dikkat edin.

UYARI:

Koruyucu topraklama tertibatının bütünlüğüyle ilgili şüpheniz varsa AC güç kaynağının koruyucu
kablosu tam işlevini kazanana kadar cihazı dahili bataryasının gücüyle çalıştırın.

UYARI:

Elektrik düğmesi veya karartma ayarlı elektrik düğmesiyle kontrol edilen elektrik prizlerine
bağlamayın.

UYARI:

Seri bağlantı portuna harici bir cihaz bağlandığında, cihazın kaçak akımını ölçün. Kaçak akım
100 mikroamperi aşmamalıdır.

UYARI:

Elektrik şoku riskini engellemek için bu ekipman yalnızca koruyucu topraklaması bulunan bir
şebekeye bağlanmalıdır.

UYARI:

Cihazın arkasındaki eşit potansiyelli topraklama (referans Şekil 7 – Capnostream™20p Arkadan
Görünüm, sayfa 30) kullanılacağı zaman, kullanıcı, pini bağlantının kazara kesilmesini önleyecek
şekilde takmalıdır.

UYARI:

Sökülebilir potansiyel eşitleme iletkenleri olan bir tesiste, Capnostream™20p ve elektrik
tesisatının potansiyel eşitleme barası arasındaki opsiyonel bağlantı için cihazın arkasındaki Eşit
potansiyelli topraklama (referans Şekil 7 – Capnostream™20p Arkadan Görünüm, sayfa 30)
kullanılabilir. Cihazın arkasındaki Eşit potansiyelli topraklama, koruyucu topraklama bağlantısı
için kullanılmamalıdır.

UYARI:

Güç kablosunu daima önce cihaza, ardından duvardaki prize takın.

DİKKAT: Monitörün kullanılacağı odanın veya binanın elektrik tesisatı, ekipmanın kullanılacağı ülkenin
ilgili yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
DİKKAT: Gücü acil olarak kesmenin gerekli olabileceği durumlar için güç kablosu, fiş ve priz görünür
olmalıdır.

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi
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Tanımlar

Elektromanyetik Girişim
Bu aygıt test edilmiş ve tıbbi aygıtlar için EN60601-1-2 standardı gereklerine uygun bulunmuştur. Bu standart,
tipik bir tıbbi kurulumda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Sağlık tesislerindeki radyo frekansı ileten ekipmanların ve diğer elektrik parazit kaynaklarının (örneğin, cep
telefonları, mobil iki yönlü telsizler, elektrikli cihazlar) çoğalması nedeniyle, kaynağa olan yakınlık ve kaynağın
gücüne bağlı olarak yüksek düzeydeki bu tür parazitler aygıtın performansının düşmesine neden olabilir.
UYARI:

Monitörün yakınında yüksek frekanslı elektrocerrahi ekipmanlarının kullanılması, monitörde
parazit oluşturabilir ve ölçümlerin yanlış çıkmasına neden olabilir.

UYARI:

Monitörün işlevini bozabileceğinden, monitörü nükleer spin tomografisi (MRT, NMR, NMT) ile
kullanmayın.

UYARI:

Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevresel aygıtlar dahil)
kabloları dahil olmak üzere Capnostream™20p monitörünün herhangi bir kısmına 30 cm (12 inç)
mesafeden daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi halde bu ekipmanın performansında bozulma
oluşabilir.

Not:

Capnostream™20p monitörünün karakteristik emisyonlar, monitörü endüstriyel alanlar ve
hastanelerde kullanım için uygun hale getirir (EN 55011sınıf A). Mesken tipi bir ortamda (veya
normalde EN 55011 sınıf B gerekecek bir yerde) kullanılırsa bu ekipman radyofrekans iletişim
hizmetleri için yeterli koruma sağlamayabilir. Kullanıcının ekipmanın yerini veya yönünü
değiştirmek gibi etkiyi hafifletici önlemler alması gerekebilir.

Tanımlar
Not: Not metinleri, yanlış anlaşılabilecek veya gözden kaçırılabilecek prosedürlere veya durumlara dikkat
çekmek ya da çelişkili veya karışık görünen durumları netleştirmek için kullanılır.
Dikkat: Dikkat metinleri, tam anlamıyla uygulanmazsa cihazın zarar görmesine veya tahrip olmasına neden
olabilecek prosedürlere dikkat çekmek için kullanılır.
Uyarı: Uyarı metinleri, cihazın kullanılması, temizlenmesi ve bakımının yapılmasıyla ilişkili kullanıcının veya
hastanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek tehlikeli veya riskli durumlara dikkat çekmek için
kullanılır.
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Bu Kılavuz Hakkında
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Genel Bakış
Bu kılavuzda Capnostream™20p monitörün kurulması ve kullanılması için talimatlar verilmektedir.
Capnostream™20p hastanın aşağıdaki değerlerini sürekli izleyen bir portatif hasta başı monitörüdür:

•
•
•
•
•

Tidal sonu karbondioksit (etCO2) – verilen nefesteki karbondioksit seviyesi.
Solunum hızı (PR).
Alınan nefesteki karbondioksidin kesir değeri (FiCO2) – nefes alınırken mevcut olan
karbondioksit seviyesi.
Oksijen satürasyonu (SpO2).
Nabız hızı (PR).

Cihaz ayrıca, hastanın ventilasyon durumunun basit bir göstergesini sağlamak amacıyla Capnostream™20p
tarafından ölçülen dört önemli parametreyi bütünleştiren bir sayısal değer olan Integrated Pulmonary Index™
(metnin devamında IPI olarak atıfta bulunulacaktır) değerini de sağlar. Bütünleştirilen parametreler etCO2, RR,
SpO2 ve PR'dir. IPI hesaplanırken yalnızca bu dört parametre kullanılır; diğer parametreler hesaba katılmaz.
Buna ek olarak, aşağıdaki gibi, cihaz 22 yaş ve üzeri hastalar için apne ve oksijen desatürasyon olaylarının
belirlenmesi ve sayısal ölçümlerinin yapılmasına yardımcı olması için kullanılan Saatlik Apne (A/hr) ve Oksijen
Desatürasyon İndeksi (ODI) değerlerini de sağlar:

•

A/hr: Son bir saat içinde hastanın yaşadığı (en az 10 saniyelik) solunum duraklamalarının sayısı
(Ana ekranda) veya belirli bir süre boyunca saat başına ortalama duraklama sayısı (Apne ve O2
Desatürasyon ekranında).

•

ODI: SpO2 değerinin başlangıç değerinin %4 veya daha altına düşüp 240 saniye veya daha kısa bir
süre içinde başlangıç değerine geri döndüğü olayların son bir saat içindeki sayısı (Ana ekranda) veya
belirli bir süre boyunca saat başına ortalama düşüş sayısı (Apne ve O2 Desatürasyon ekranında).

A/hr ve ODI indeksleri tüm konumlarda mevcut değildir. Cihazınıza A/hr ve ODI özelliğini eklemek için,
Capnographyinfo@covidien.com e-posta adresiyle irtibat kurun.

Kullanım Amacı
Kapnograf/nabız oksimetresi monitörü ve aksesuarlarıyla bir arada kullanıldığında, Capnostream™20p
profesyonel eğitimli sağlık çalışanları için arteriyel hemoglobinin fonksiyonel oksijen satürasyonu (SpO2) ve
nabız hızının sürekli non-invaziv izlemesiyle birlikte, verilen ve alınan nefesteki karbondioksit
konsantrasyonunun ve solunum hızının sürekli, non-invaziv ölçümünü ve izlenmesini sağlar. Hastanelerde,
hastane türü kurumlarda ve hastane içerisinde taşıma sırasında neonatal, pediatrik ve yetişkin hastalarda
kullanılması amaçlanmıştır.
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Spesifik Kullanım Endikasyonları

Capnostream™20p yalnızca nitelikli sağlık çalışanları tarafından kullanılmalıdır.
Capnostream™20p monitör klinisyene entegre akciğer indeksi (IPI) sağlar. IPI monitörün sağladığı dört
parametreye dayanır: tidal sonu karbondioksit, solunum hızı, oksijen satürasyonu ve nabız hızı. IPI, 1'den 10'a
kadarlık bir ölçekte yetişkin veya pediatrik hastaların ventilasyon durumunu gösteren tekil bir indekstir ve
burada 10, optimum akciğer durumunu gösterir. IPI izleme, hastanın akciğer parametrelerini temsil eden tek bir
değeri görüntüler ve klinisyenlere hastanın akciğer durumundaki değişiklikleri haber verir.
IPI'nin yaşamsal belirtilerin yerine kullanılması değil, bunların izlenmesine yardımcı olması amaçlanmıştır.

Spesifik Kullanım Endikasyonları
Monitörün diğer bir endikasyonu da, hastane yoğun bakım ünitelerinde ve genel odalarda yetişkin hastaların
(22 yaş ve üzeri) apne ve oksijen desatürasyon olaylarının belirlenmesine yardımcı olan bilgiler sağlamaktır.
Bunu da bu olayların raporlanması ve ilişkili saatlik apne (A/hr) ve oksijen desatürasyon indeksi (ODI)
değerlerinin hesaplanması yoluyla gerçekleştirir.

Bu Kılavuzu Kimler Okumalı
Bu kılavuzu şu kişiler okumalıdır:

•
•
•
•

Capnostream™20p kullanacak olan Sağlık Çalışanları.
Ekipmanın kurumsal ilkelere uygun olduğunu doğrulamakla sorumlu ekipman yöneticileri.
Hasta verilerini indirecek olan araştırmacılar veya laboratuvar çalışanları.
Capnostream™20p'yi RS-232 arabirimi yoluyla bir bilgisayara bağlayacak olan teknik
uzmanlar.

UYARI:

ABD federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya bir doktorun siparişi
üzerine satılabilir.

Teknik Destek İrtibat Bilgileri
Capnostream™20p monitörle ilgili tüm teknik sorunlarda, lütfen Medtronic Teknik Destek ile aşağıdaki
bilgileri kullanarak irtibat kurun:
Kuzey Amerika: Tel: 1-888-ORIDION (674-3466), Faks: (781) 453-2722; Kuzey Amerika Dışından:
Tel: + (972) 2-589-9104, Faks: + (972) 2-582-8868; E-posta: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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Semboller
Monitörün üzerinde aşağıdaki semboller bulunur.
Tablo 1 – Monitörün Üzerinde Bulunan Semboller

Açıklama

Sembol

Monitör AÇMA/KAPAMA düğmesi

AC gücü AÇIK göstergesi

ÜNİTE AÇIK göstergesi

Olay seçimi

Hasta Kabul/Taburcu

Pump Off (Pompa Kapama)

Geçici olarak alarm susturma

BF Tipi Defibrilatör Yalıtkanlık Koruması
Gaz girişi
Gaz çıkışı
Eşit potansiyelli topraklama
USB flaş bellek bağlantı portu

CE İşareti

Yalnızca doktor kontrolünde kullanım için
Atık elektrikli ve elektronik ekipman yönergesi

Kullanma talimatlarına uyun
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Giriş

Bölüm 2

Teknolojiye Genel Bakış
Giriş
Özellikler
Teknolojiye Genel Bakış

Giriş
Capnostream™20p hasta başı monitörü, neonatalden yetişkine, entübe ve entübe olmayan hastalar için hassas,
sürekli kapnografi ve nabız oksimetresi sağlar. Microstream™ teknolojisini, patentli FilterLine™ etCO2 sarf
malzemelerini ve nabız oksimetresi teknolojisini kullanan Capnostream™20p aynı anda "sorunsuz" etCO2 ve
SpO2 izlemesine olanak tanır.

Özellikler

20

•

Bakım ortamında CO2 ve SpO2 ölçümleri için güncel standardı destekleyen çift parametreli
monitör

•

Hastanın ventilasyon durumunun ve trendlerinin açık, net ve kapsamlı bir göstergesini sağlayan
Integrated Pulmonary Index™ (IPI)

•

Apne ve oksijen desatürasyon olaylarının belirlenmesi ve sayısal ölçümlerinin yapılmasına
(mümkünse) yardımcı olması için kullanılan Saatlik Apne ve Oksijen Desatürasyon İndeksi

•
•
•
•
•

Renkli ekranlı basit kullanıcı arayüzü

•
•
•
•
•
•
•

Olayları ve verilen ilaçları hastanın durumundaki değişikliklerle karşılaştıran olay işaretleme

Rutin fonksiyonlara 2 tıklamayla ulaşılır
Hastanın geçmişini incelemek için 72 saatlik trendler
Bir tıklamayla alarm inceleme
SARA™ (Solunum Analizi için Akıllı Alarm): Klinik açıdan önemsiz alarmları azaltan yerleşik
bir Akıllı Kapnografi alarm yönetimi teknolojisi
Hasta dosyalarının düzenlenmesine yardımcı olan vaka kaydı
Hemşire çağrısı
İsteğe bağlı dahili yazıcı
Hasta verilerini USB flash bellek cihazlarına aktarmak için USB çıkışı
Uyku laboratuvarları ve diğer laboratuvar ortamlarında kullanılması için analog çıkış
Veri aktarımı için RS-232 portu
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Teknolojiye Genel Bakış
Bu bölümde Kapnografi ve Nabız Oksimetresinin temelleri açıklanmaktadır.
Kapnografi nedir?
Kapnografi, hastanın ventilasyon durumunu değerlendirmek amacıyla verilen nefesteki karbondioksit düzeyini
(EtCO2) izlemek için kullanılan non-invaziv bir yöntemdir.
Capnostream™20p, her nefes boyunca CO2 miktarını, nefes verme sonunda mevcut CO2 miktarını (etCO2),
nefes alma sırasında mevcut CO2 miktarını (FiCO2) ve Solunum Hızını sürekli olarak ölçmek için
Microstream™ saçılımsız kızılötesi (NDIR) spektroskopisi kullanır.
Kızıl ötesi spektroskopisi, kızıl ötesi ışığını absorbe eden moleküllerin konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır.
Absorbsiyon, absorbe eden molekülün konsantrasyonuyla orantılı olduğundan; konsantrasyon, söz konusu
molekülün absorbsiyonunu bilinen bir standartla kıyaslayarak belirlenebilir.
Microstream™ etCO2 sarf malzemeleri; ventilatörün sarf malzemesinden veya doğrudan hastadan alınan
(oral/nazal kanül yoluyla), nefesle alınan ve nefesle verilen gazların bir örneklemini CO2 ölçümü için monitöre
iletir. CO2 dalga formu şekli korunurken; hasta sekresyonu ve nem, örnekten ekstrakte edilir.
50 ml/dk örnekleme akış hızı, nemli YBÜ ortamlarında örnekleme tesisatı yolunda tıkanma riskini azaltarak,
sıvı ve salgı birikimini aşağı indirir.
Microstream™ CO2 sensörüne giren gaz örneği bir mikro-örnek hücresinden (15 mikrolitre) geçer. Bu oldukça
küçük hacim, yüksek soluma hızlarında dahi hızlı yükselme süresine ve doğru CO2 değeri okumasına imkan
verecek şekilde hızla işlemden geçirilir.
Micro Beam IR kaynağı, mikro örnek hücresini ve referans hücreyi aydınlatır. Bu özel IR ışık kaynağı, CO2
absorbsiyon spektrumunun sadece spesifik dalga boyu karakteristiklerini üretir. Bu nedenle, inhale ve ekshale
edilen havada mevcut N2O, O2, anestezik ajanlar ve su buharının farklı konsantrasyonları için dengeleme
gerekmez. Mikro örnek hücresi ve referans hücresinden geçen IR, IR detektörleri tarafından ölçülür.
Monitörün mikro işlemcisi her iki dedektörden alınan sinyalleri karşılaştırarak CO2 konsantrasyonunu hesaplar.
Nabız Oksimetresi nedir?
Nabız oksimetresi aşağıdaki değerlere bağlıdır:

•

Kızıl ve kızılötesi ışığın oksihemoglobin ve deoksihemoglobin tarafından emilimi
(spektrofotometri) arasındaki fark

•

Nabız döngüsü (pletismograf) sırasında dokudaki arteriyel kanın hacmindeki ve bu kanın ışık
emişindeki değişiklik.

Nabız oksimetresi, bir arteriyel yatak içinden kızıl ve kızılötesi ışıkları geçirip pulsatil döngü sırasında ışık
emiliminde oluşan değişiklikleri ölçerek Spot Oksijen Satürasyonunu (SpO2) belirler. Oksimetre sensöründeki
kızıl ve kızılötesi düşük voltajlı ışık yayan diyotlar (LED'ler) ışık kaynağı olarak kullanılırken bir fotodiyot foto
dedektör olarak işlev görür.
Oksihemoglobin ve deoksihemoglobin, ışık absorbsiyonunda farklılık gösterdiğinden, kan tarafından absorbe
edilen kızıl ve kızıl ötesi ışık miktarı hemoglobin oksijen satürasyonuyla ilişkilendirilir. Monitör, arteriyel
hemoglobinin oksijen satürasyonunu teşhis etmek için, arteriyel akışın pulsatil özelliğinden yararlanır. Sistol
sırasında arteriyel kanın yeni bir atımı vasküler yatağa girer ve kan hacmi ile ışık absorbsiyonu artar. Diyastol
sırasında kan hacmi ve ışık absorbsiyonu en düşük noktasına ulaşır. Monitör, SpO2 ölçümlerini maksimum ve
minimum absorbsiyonlar (sistol ve diyastoldeki ölçümler) arasındaki farka dayandırır. Pulsatil arteriyel kanın
ışık absorbsiyonuna odaklanması; doku, kemik ve venöz kan gibi nonpulsatil absorberlerin etkilerini ortadan
kaldırır.
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Bölüm 3

Capnostream™20p Monitör
Ambalajın Açılması ve Kontrol
Batarya Paketinin Takılması
Monitörün Sabitlenmesi
Periyodik Bakımın Ayarlanması
Aksesuarlar
Düğmeler, Göstergeler ve Bağlantılar
Ön Panel Kontrol Düğmeleri
Monitörün Açılması
Ekranın Standart Bölümleri
Ana Ekran Sayısal Görünüm
Monitörün Çalışmasının Durdurulması
Ekranda Gezinme
Tarih, Saat, Dil ve Diğer Seçeneklerin Ayarlanması
Ekran Zaman Aşımı
Capnostream™20p: Operasyon Denetim Listesi

Bu bölümde monitörün fiziksel bileşenleri ve kullanıma hazır olması için nasıl kurulması gerektiği
açıklanmaktadır.
Montaj, kurulum ve başlatma işlemlerini kolaylaştırmak için bu bölümün sonunda Capnostream™20p
Operasyon Denetim Listesi bulunmaktadır. Kılavuzdaki Denetim Listesinin fotokopisini çekin ve monitörü
kurarken Denetim Listesindeki adımları işaretleyin.

Ambalajın Açılması ve Kontrol
Monitörü ambalajından çıkarın ve daha sonraki prosedürlere geçmeden önce tüm bileşenleri denetleyin.
 MONİTÖRÜ AMBALAJINDAN ÇIKARMAK VE İNCELEMEK İÇİN:
1. Capnostream™20p monitörü ve aksesuarları kutudan dikkatli bir şekilde çıkarın.
2. Kutudaki paket listesinde yer alan öğelerin eksiksiz olup olmadığını denetleyin:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capnostream™20p Monitör
Kullanma Kılavuzu
İki adet 3,15 Amper hızlı ve düşük kesme kapasiteli tipte sigorta
FilterLine™ Başlangıç Kiti
Elektrik Kablosu
SpO2 Sensör Paketi
SpO2 Uzatma Kablosu
Yazıcı Kağıt Rulosu (biri yerine takılı, diğeri yedek iki adet rulo)
Batarya Modülü
Ek belgeleri içeren CD (RS-232 Capnostream Veri Aktarım Protokolleri, Hasta Verileri
Aktarım Uygulaması Notu ve diğer dillerde bu kılavuz)

3. Her parçayı kontrol edin.
Herhangi bir bileşen hasarlı veya eksikse, yerel temsilcinizle irtibat kurun.
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Batarya Paketinin Takılması
Monitörü paketinden çıkarırken, ambalaj atığı, ambalaj atığının atılmasıyla ilgili yerel
yönetmeliklere uygun şekilde atılmalıdır.

Not:

Batarya Paketinin Takılması
UYARI:

Anlık veya geçici elektrik kesintisi halinde yedek güç sağlamak amacıyla, cihaz mutlaka bataryası
takılı olarak çalıştırılmalıdır.

UYARI:

Batarya kapağı, çalışma sırasında veya AC güce bağlıyken daima kapalı kalmalıdır.

Monitör AC gücü veya bataryayla çalışır. Yanında şarj edilebilir Lityum-İyon batarya paketi verilir. Batarya
paketini takmak için, monitörün yan tarafındaki batarya kapağını aşağıda gösterildiği gibi açın.

Batarya Bağlantı
Soketi
Sabitleme mandalı

Batarya Bölmesi
Kapağı

Şekil 1 – Batarya Modülünün Takılması

 BATARYA PAKETİNİ TAKMAK İÇİN:
1. Batarya bölmesi kapağındaki iki açma sürgüsünü içeri doğru kaydırın ve batarya bölmesi kapağını açın.
2. Batarya paketini kablolar sağda olacak şekilde tutarken sabitleme mandalını döndürerek yatay konuma
getirin ve batarya paketini monitörün içine yerleştirin.
3. Batarya paketini tamamen içeri doğru itin.
4. Bataryaya bastırın ve sabitleme mandalını dikey konuma getirerek yerine sabitleyin.
5. Batarya konektörünü, çıkıntılı yuvaları sağ tarafa gelecek şekilde batarya bağlantı soketine tutturun.
Böylece konektör sokete tam olarak oturur. Kabloları monitörün içine doğru itin.

Sabitleme mandalı
Batarya Bağlantı
Soketi

Şekil 2 – Batarya Modülünün Yakından Görünümü

6. Batarya bölmesi kapağının çıkıntılarını monitörün kasasındaki yuvalara hizalayın, kapağı kapatın ve iki
açma sürgüsünü dışarı doğru kaydırın.
Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi
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Batarya Paketinin Takılması

7. İlk kullanımdan önce batarya modülünü yerleştirip monitöre takarak monitörü açmadan şarj edin. Batarya
modülü yaklaşık 12 saat içinde şarj olacaktır. Batarya modülünün şarjı dolduktan sonra, monitörü açıp
kullanmaya başlayabilirsiniz. Monitör güç kaynağına bağlı değilse, önceden şarj edilmediği sürece monitör
ile birlikte temin edilen batarya paketiyle çalışmaz.
Monitörü AC güç kaynağına bağlı olmadan kullanmadan önce, batarya paketinin tam şarjlı olduğundan emin
olun. Tam şarjlı batarya paketi 2,5 saat çalışma sağlar (yazıcı kullanılmadığında). Monitör AC güç kaynağına
bağlıyken, batarya paketi otomatik şarj olur. Boş bir batarya modülünü tam şarj etmek yaklaşık 12 saat sürer.
Monitörü kullanmaya başladığınızda, monitör ekranının sol alt köşesindeki batarya simgesinin bataryanın tam
şarjlı olduğunu gösterdiğini doğrulayın. Ayrıntılar için, bkz. Batarya ve AC Bağlantılarının Test Edilmesi.
Herhangi bir batarya paketi takılmadıysa, ekranda Batarya Yok simgesi ile birlikte NO BATTERY
INSTALLED (TAKILMIŞ BİR BATARYA YOK) mesajı görünür. Bataryayı takmadan veya bataryaya
geçmeden önce yapılacak en doğru uygulama, monitörü kapatmaktır.
UYARI:

Cihazda daima çıkarılabilir bir batarya takılı olmalıdır. Batarya takılı değilse, cihaz AC gücüne
bağlıyken düzgün çalışır, ancak herhangi bir nedenle AC güç kaynağı kesilirse monitör çalışmaz.

UYARI:

Bataryayı değiştirmek için, öncelikle monitörü kapatın ve sonra üniteyi AC gücünden ayırın.
Ünite hala açıkken veya AC gücüne bağlıyken bataryayı çıkarmaya veya bağlamaya kalkmayın.

Not:

Batarya tam şarjlı değilse batarya simgesi bataryanın şarj seviyesini gösterecektir.

Batarya ve AC Bağlantılarının Test Edilmesi
Her kullanımdan önce, batarya modülünün şarj seviyesi ve AC güç bağlantıları onaylanmalıdır.
 BATARYAYI TEST ETMEK İÇİN:
1. Monitörü açmak için ON/OFF

(AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın.

2. Ekranın sol alt köşesindeki batarya simgesinin seviyesine bakın.

Batarya Şarj
Seviyesi
Göstergesi

Şekil 3 – Batarya Şarj Seviyesi ile Menü Çubuğu

3. Bataryayı daha önce tam olarak şarj ettiyseniz batarya simgesi bataryanın tam şarjlı olduğunu gösterecektir.
Not:

Monitörün açılma işleminin bir parçası olarak, batarya şarj seviyesi göstergesi, monitör
açıldıktan sonra yaklaşık 15 saniye boyunca tam şarjlı gözükecektir. Daha sonra, monitör
doğru batarya seviyesini gösterecek şekilde batarya şarj seviyesini güncelleyecektir.

Görüntüleme ekranında BATTERY LOW (Düşük Batarya) tavsiye mesajı belirdiğinde batarya paketini şarj
edin. Bataryayı şarj etmek için, monitörün AC güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Monitörün ön
panelindeki turuncu AC güç göstergesi

yanacaktır.

Normal çalıştığından emin olmak için, monitör kullanımı sırasında turuncu AC güç göstergesinin ışığını daima
kontrol edin. Bu, kullanım sırasında bataryanın şarj edildiğinden ve monitörün elektrik kesintisi veya hastanın
taşınması durumuna hazır olduğundan emin olmanızı sağlar. Hastanın başka bir konuma taşınması gerekirse,
cihazın fişi çekilebilir ve hastayla birlikte taşınabilir. Taşıma yapıldıktan sonra monitörü AC güç şebekesine
yeniden bağlamayı unutmayın.
Batarya Modülünün Kullanılması
DİKKAT: Batarya modülünü suya daldırmayın, bozulabilir.
DİKKAT: Batarya paketinin ısınması, yanması ve parçalanması ihtimalinden kaçınmak için batarya paketini
yalnızca monitörün içinde şarj edin.
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Batarya Paketinin Takılması

Bataryanın Saklanması
Batarya modülü soğuk, kuru alanda ve monitörün dışında saklanmalıdır. Şarjı zamanla azalır. Batarya
modülünün tam şarj olması için kullanmadan önce bataryayı şarj edin. Batarya en az 3 ayda bir tam olarak şarj
edilmelidir. -20 ila 25°C arasında saklayın.
DİKKAT: Monitörün, spesifikasyonlarda belirtilen ortam koşullarının dışında saklanması veya taşınması
monitörün performansını etkileyebilir ya da bataryaya ve/veya monitöre zarar verebilir.
Bataryanın Atılması
DİKKAT: Batarya modülünü ateşe atmayın, patlayabilir.
Bataryaların atılması veya geri dönüşümü için yürürlükteki yerel kanunlara ve geri dönüşüm talimatlarına uyun.
Batarya ve Güç Kullanımı
Monitör AC güç kaynağına bağlı çalışırken elektrik kesilirse güç almak için otomatik olarak dahili batarya
paketine geçer. Bu yedek güç kullanımının süresi, bataryanın kapasitesine bağlıdır ve 2,5 saate kadar uzayabilir.
Monitör, batarya ile çalışırken alarm ayarları da dahil olmak üzere ayarlarını korur. Bu ayarlar, Kurumsal
Varsayılanlar olarak ayarlanmışsa, monitörün gücü tamamen kesilmiş olsa bile hepsi hafızada saklanır ve
monitör tekrar açıldığında kullanılabilir durumda kalır. Aynı şekilde cihazdaki trend verileri, güç tamamen
kesilse bile monitörün hafızasında saklanır ve monitör tekrar açıldığında kullanılabilir durumda kalır.
Monitör harici güç kaynağına bağlı çalışırken, batarya paketinin durumundan bağımsız olarak turuncu AC güç
göstergesi ışığı yanar.
Monitör açıldığında, yeşil güç açık göstergesi yanar.
Turuncu AC güç göstergesi kapalıysa ve yeşil güç açık göstergesi yanıyorsa monitör batarya paketinden aldığı
güçle çalışmaktadır.
Batarya simgesi, batarya modülünün yaklaşık şarj seviyesini gösterir. Yaklaşık 15 dakika batarya şarjı
kaldığında (14,0 V'ye eşdeğerdir), BATTERY LOW (Düşük Batarya) tavsiye mesajı belirir.

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi
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Monitörün Sabitlenmesi

Monitörün Sabitlenmesi
Capnostream™20p cihazının alt tarafı, 100 mm VESA™* standardına uygun montaj plakalarına oturacak
şekilde tasarlanmıştır. (Bunlara bir örnek, GCX model RS-0006-64D Tekerlekli Monitör Sehpasına takılabilen
GCX model FLP-002-17C montaj plakasıdır.) VESA™* montaj plakası, 010713 parça numarasıyla Medtronic'e
sipariş edilebilir. Bu ürünler için ilgili Kullanma Talimatlarına başvurun.

Kauçuk
ayaklar (4)

Montaj
Delikleri (4)

Şekil 4 – Monitörün Alttan Görünümü

DİKKAT:

Monitörün alt tarafındaki kauçuk ayakları çıkarmayın. Bu kauçuk ayaklar, monitör bir masa
üzerinde kullanılırken kaymasını engellemek için gereklidir. Kauçuk ayaklar halihazırda
kullanılmıyor olsa bile, daha sonra ihtiyaç duyulabileceği için çıkarmamanız tavsiye edilir.

Periyodik Bakımın Ayarlanması
Kurumunuzun periyodik bakım veritabanı varsa periyodik kalibrasyon prosedürü için monitörü bu veritabanına
kaydedin. Kalibrasyon ilk 1200 saatlik kullanımdan sonra (ya da 12 ay sonra, hangisine daha önce ulaşılırsa)
yapılmalı ve bundan sonra da her 4000 saat kullanımdan sonra (ya da 12 ay sonra, hangisine daha önce
ulaşılırsa) tekrar edilmelidir. Çalışma saatleri monitör açıldıktan hemen sonra, monitörün Servis Ekranında
belirecektir. Kalibrasyon ve diğer bakım prosedürleri hakkında daha fazla ayrıntı için, bkz Bakım ve Sorun
Giderme, sayfa 118.
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Aksesuarlar
Mevcut Aksesuarlar
Mevcut Capnostream™20p aksesuarlarının listesi için aşağıya bakın.
Tablo 2 – Capnostream™20p Aksesuarları

Aksesuar

Medtronic Parça
Numarası

Kullanım

Kağıt (6 rulo)

010516

Kağıt Capnostream™20p'nin entegre
yazıcısına uyar. Monitörle birlikte, biri yedek
olmak üzere iki kağıt rulosu verilir. Kağıdın
takılması hakkında bilgi almak için, bkz. Yazıcı
Kağıt Rulosunun Değiştirilmesi, sayfa 122.

Montaj Adaptör Plakası
(VESA™*)

010713

Capnostream™20p'nin GCX tekerlekli monitör
sehpalarına ve diğer montaj tertibatlarına
takılmasında kullanılır. Montaj talimatları için,
bkz. Monitörün Sabitlenmesi, sayfa 26.

Kolay Çıkarılabilen Direk
Montaj Kelepçesi

011782

Kelepçe, montaj direğine (direk çapı 19 mm
[0,75 inç] ile 38 mm [1,5 inç] arası) veya
montaj rayına (ray kesiti 10 mm [0,39 inç] x
25 mm [0,98 inç]) uyar.
Kolay çıkarma mekanizması içerir.
Montaj adaptör plakası da dahildir.

Tekerlekli Monitör Sehpası,
Sepetli

Medtronic'in stoklarında
mevcut değildir

GCX model RS-0006-64D
Tekerlekli Monitör Sehpası: 5 inç sürgülü tipte
montaj plakasıyla 38 inç uzunluğunda direk,
21 inç ayak, 4 inç tekerlekler, 10 lb Denge
ağırlığı, kol ve 6 inç sepet içerir.
Tekerlekli Monitör Sehpasının kullanılabilmesi
için montaj plakası gerekir.

Bernoulli Vericisi İçin Montaj
Adaptörü

011892

Bernoulli/Oxinet hastane sistemiyle kullanılır.
Bkz. Hastane Hasta Veri Sistemleriyle
Kullanım, sayfa 116.

Batarya Modülü

BP01000

Bataryanın takılması hakkında bilgi almak için,
bkz. Batarya Paketinin Takılması, sayfa 23.

Hemşire Çağrı Kablosu

011149

Kablo uzunluğu 3,5 metre: Kablo ucu açık
verilir, böylece sisteme uyacak şekilde
yapılandırılabilir. Kurulum talimatları için, bkz.
Hemşire Çağrı Operasyonu, sayfa 114.

Dijital/Analog (D/A) Kablo

PM20ACB

Capnostream™20p'den polisomnograf gibi
analog cihazlara veri aktarımı için kullanılır.
Kurulum talimatları için, bkz.
Capnostream™20p ile Analog Veri Çıkışı,
sayfa 108.

ABD Güç Kablosu

014256

Avrupa Güç Kablosu

014255

Monitör Montaj Plakası
Montaj kitinde, yukarıda açıklandığı gibi monitörün alt tarafına sabitlenebilen 100 x 100 mm ile 75 x 75 mm
arası VESA™* Montaj Adaptörü bulunmaktadır. Bu da monitörün, GCX model RS-0006-64D Tekerlekli
Monitör Sehpası da dahil olmak üzere çok çeşitli GCX sehpalara ve sabit standlara takılabilmesini sağlar.
Monitör montajı için mevcut çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen GCX (www.gcx.com) ile
irtibat kurun.
Monitör tekerlekli monitör sehpasına veya diğer bir montaj direğine takılırken, sabitlendiğinden emin olmak
için dingil mesafesi çapı en az 53,5 cm (21 inç) olan bir sehpa kullanmanın önemli olduğunu lütfen unutmayın.
Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi
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Düğmeler, Göstergeler ve Bağlantılar

Yazıcı Kağıdı
Monitör, aşağıdaki spesifikasyonlara sahip termal yazıcı kağıdı kullanır:
Tablo 3 – Yazıcı Kağıdı Spesifikasyonları

Değer

Kriter

Not:

Kağıt Genişliği

58 mm (2 ¼ inç)

Kağıt Rulosu Çapı (maksimum)

40 mm (1 1/2 inç)

Kağıt Uzunluğu (maksimum)

15,2 metre (50 ft)

Bazı üreticilerin kullandığı kağıdın kalınlığı farklıdır, bu nedenle farklı bir üreticinin 15,2 metre
rulosu maksimum çap limitini aşabilir ve monitöre uymayabilir.

Spesifikasyonlara uygun yedek kağıt ruloları Medtronic'ten (6 ruloluk bir paket için parça numarası 010516)
veya Kuzey Amerika'da www.thermalpaperdirect.com adresinden (Model numarası 22550) alınabilir.

Düğmeler, Göstergeler ve Bağlantılar
Monitörün ekranını, kontrollerini ve harici bağlantı noktalarını gösteren önden, arkadan ve yandan görünümleri
aşağıdadır.
Monitörün Önden Görünüşü
Monitörün ön panelinde ekran, eylem düğmeleri ve kontrol düğmesi yer alır.

12

1

11

10

2

3

4

5

6

8
7
9
Şekil 5 – Capnostream™20p Önden Görünüm

Tablo 4 – Capnostream™20p Önden Görünüm numaralandırılmış etiketleri listeler.
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Ön Panel Kontrol Düğmeleri

Tablo 4 – Capnostream™20p Önden Görünüm

Numara

İsim

Açıklama

Numara

İsim

Açıklama

1

Monitör gücü
AÇMA/KAPAMA

Düğme anahtar

7

Geçici alarm
susturma
düğmesi

Sesli Alarmı iki dakika için
geçici olarak devre dışı
bırakır.

2

AC güç
göstergesi

Turuncu ışık

8

Kırmızı alarm
göstergesi

Yüksek Öncelikli alarmlar
sırasında yanıp sönen
gösterge (bkz. Yüksek
Öncelikli Alarmlar
sayfa 74).

3

Monitör gücü
açık göstergesi

Yeşil ışık

9

Sarı alarm
göstergesi

Alarm durumuna göre
yanan veya yanıp sönen
gösterge (bkz. Alarm
Görünümü sayfa 70).

4

Olay düğmesi

Trend verilerine Hızlı
veya Ayrıntılı Olay
işareti yerleştirme
işlemini başlatır.

10

Kontrol
düğmesi

Ekranda gezinmek veya
basıldığında bir
fonksiyonu seçmek için
kullanılan çevrilebilir
kontrol düğmesi

5

Hasta
Kabul/Taburcu
düğmesi

Bir vakanın
Başlatılmasını ve
Durdurulmasını ve hasta
kimliği girilmesini sağlar.

11

Ekran

Hasta verilerini, menü
çubuğunu, hasta modunu,
tarihi-saati ve tüm bilgileri
veya hata mesajlarını
görüntüleyen ekran.

6

Pompa Kapama
düğmesi

Emme prosedürlerinde
monitörü korumak için
önceden belirlenmiş bir
süre için Kapnografi
pompasını kapatır.

12

Taşıma sapı

Monitörün taşınmasına
yardımcı olur.

Ön Panel Kontrol Düğmeleri
Aşağıdaki şekil, Şekil 5 – Capnostream™20p Önden Görünüm, sayfa 28'de gösterilen ve yukarıdaki Tablo 4 –
Capnostream™20p Önden Görünüm'de açıklanan kontrollerin yakından incelenmesidir.

Şekil 6 – Ön Panel Kontrol Düğmeleri
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Ön Panel Kontrol Düğmeleri

Monitör Arka Panel
Monitörün arka panelinde güç ve iletişim bağlantıları yer alır.
9

4

8
3

2

1

6
5

10

7
Şekil 7 – Capnostream™20p Arkadan Görünüm

Tablo 5 – Capnostream™20p Arkadan Görünüm arka monitör bağlantılarının fonksiyonlarını açıklar.
Tablo 5 – Capnostream™20p Arkadan Görünüm

Numara

30

Fonksiyon

Açıklama

Numara

Fonksiyon

Açıklama

1

Şebeke sigorta
tutucusu

İki adet 3,15 A hızlı ve
düşük kesme kapasiteli
tipte sigorta.

6

Analog çıkış

7 kanallı analog çıkış
için 15 pin dişi D tipi
konnektör.

2

Güç kablosu girişi

AC gücü bağlantısı.

7

Potansiyel eşitleme
terminali

Potansiyel eşitleme
iletkeninin
bağlanması için.

3

USB portu

Flash bellek çubuğu için.

8

Üretici etiketleri

4

RS-232

RS-232 iletişim için 9 pin
dişi D tipi konnektör.

9

Taşıma sapı

5

Nurse Call
(Hemşire Çağrısı)

Hemşire Çağrı sistemini
bağlamak için kullanılan
port.

10

Güç Kablosu
Uzama Güvenliği
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Monitörün Soldan ve Sağdan Görünümü
Monitörün sol tarafında, batarya yuvası ve hasta arabirimlerine bağlantı noktaları yer alır.

1

2

5

3

4

Şekil 8 – Capnostream™20p Soldan Görünüm

Tablo 6 monitörün sol tarafında yer alan özelliklerin fonksiyonlarını açıklar.
Tablo 6 – Capnostream™20p Soldan Görünüm

Numara

Fonksiyon

Açıklama

1

FilterLine™ Girişi konnektörü

FilterLine™'ı monitöre bağlamak için. Otomatik
kapama parçası içerir.

2

Gaz çıkışı

Monitör anestezi gazlarının bulunduğu ortamlarda
kullanılırken tahliye sistemine bağlamak içindir.
Gaz çıkışı, 3/32 inç iç çaplı tüplere bağlanması
amaçlanan tırtıklı tipte konektördür.

3

SpO2

SpO2 kablosunun monitöre uzatma kablosuyla
bağlanması için.

4

Batarya yuvası

Batarya paketinin takıldığı yer.

5

Barkod etiketi

Monitörün Seri Numarasının ve Model
Numarasının işlendiği barkod.

Monitörün sağ tarafında yalnızca hasta raporlarını yazdırmak için kullanılan kağıt rulosu ve bu yazıcıyı kontrol
etmekte kullanılan düğmeler yer alır. Yazıcı rulosu tutucusunun resmi için, bkz. Şekil 48 – Kağıt Rulosunu
yazıcıya takma, sayfa 122 ve yazıcı rulosunu değiştirme talimatları için, bkz. Yazıcı Kağıt Rulosunun
Değiştirilmesi, sayfa 122.

Monitörün Açılması
Bu bölümde monitörün nasıl açılacağı açıklanmaktadır.
DİKKAT: Monitör hastanın değerlendirmesinde sadece ilave yardımcı olarak tasarlanmıştır. Klinik belirti ve
semptomlarla beraber kullanılmalıdır.
DİKKAT: Monitörün düzgün çalıştığından emin olmak için, yalnızca Microstream™ etCO2 sarf malzemeleri
ve Nellcor™ sensörler kullanın.

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi
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Monitörün Açılması

 MONİTÖRÜ AÇMAK İÇİN:
1. Elektrik kablosunu monitörün arkasındaki güç kablosu prizine takın (bkz. Şekil 7 – Capnostream™20p
Arkadan Görünüm, sayfa 30). Güç kablosu uzama güvenliğini kablonun etrafına dolayın ve güç kablosunun
monitörden yanlışlıkla ayrılmamasını sağlamak için sıkıştırın.
2. Elektrik kablosunu AC güç kaynağına takın.
3. Ön paneldeki turuncu güç göstergesi yanacaktır.
DİKKAT: Turuncu ışık yanmıyorsa monitör yalnızca batarya gücüyle çalışmaktadır ve bataryanın şarjı
bittiğinde çalışmayı durduracaktır.
4. Monitörü açmak için ön paneldeki Güç AÇMA/KAPAMA düğmesine
gerçekleşir:

basın. Aşağıdakiler

•
•

Yeşil güç açık göstergesi yanarak monitörün açıldığını gösterir.

•

Kırmızı alarm ve sarı alarm ışıkları kısa süre yanar ve hoparlörden bip sesi verilir.

Monitör kendi kendini test ederken, ekranda birkaç saniye kum saati resmi ve bunun ardından
yaklaşık 5 saniye boyunca mavi selamlama ekranı görünür.

DİKKAT: Kırmızı ve sarı alarm ışıkları yanmazsa veya hoparlörden ses gelmezse monitör kullanılmamalı ve
servise gönderilmelidir.

•

Pompanın birkaç saniye için açıldığını ve sonra kendini kapadığını duyacaksınız. Ancak,
monitöre bir FilterLine™ bağlıysa pompa açık kalır.

Şekil 9 – Selamlama Ekranı
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Ekranın Standart Bölümleri
Mavi Selamlama ekranından sonra, trend belleğini silmenizi isteyen bir ekran belirecektir. Bu ekranın
açıklaması için, bkz. Hasta Vakalarının ve Hasta Kimlik, sayfa 44. Bu ekrandan sonra, Ana ekran görünür.
Ana ekranda, CO2 ve SpO2 bilgileriyle birlikte IPI değeri ve diğer birçok ekranda da standart olarak bulunan
diğer bilgiler görüntülenir. Bu bölümde ekranın ana parçaları açıklanmaktadır.
Ana ekran şu iki temel formatın birinde görüntülenebilir: grafik ve sayısal. Varsayılan görünüm, aşağıda
açıklanan standart görünümdür. Sayısal formatta, grafik dalga formu görünümüyle dikkatiniz dağılmadan daha
büyük ve daha kolay okunabilen sayısal görünüm gösterilir. Sayısal görünüm hakkında bilgi almak için, bkz.
Ana Ekran Sayısal Görünüm, sayfa 37.
Ana Ekran Standart Görünüm
Aşağıdaki iki şekilde gösterilen tipik standart ana ekranlarda, FilterLine™ ve SpO2 sensörüyle izlenen bir
hastanın verileri ve dalga formları gösterilmektedir.
Başlık
Bölümü

Gerçek
Zamanlı
CO2 Sayısal
Verileri
CO2
Dalga
formu
Gerçek
Zamanlı
SpO2 Sayısal
Verileri

Gerçek
Zamanlı
IPI ve A/hr
ve ODI
Değerleri

IPI Trend
Verisi

Menü
Çubuğu
Şekil 10 – Tipik Ana Ekran
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Ekranın Standart Bölümleri

Şekil 11 – A/hr ve ODI Mevcut Değilken Tipik Ana Ekran

Ana ekranlarda şu bölümler yer alır:

•
•
•
•
•
•

Başlık Bölümü açıklaması için, bkz. sayfa 35
Menü Çubuğu açıklaması için, bkz. sayfa 36
Trend Grafik Ekranıyla Gerçek Zamanlı IPI Verileri açıklaması için, bkz. sayfa 38
A/hr ve ODI Verileri açıklaması için, bkz. sayfa 36 (mevcutsa)
Gerçek Zamanlı CO2 Verileri ve CO2 dalga formu, açıklaması için, bkz. sayfa 36
Gerçek Zamanlı SpO2 Verileri açıklaması için, bkz. sayfa 36

Diğer ekranların çoğunda da, Başlık Bölümü, Menü Çubuğu, Gerçek Zamanlı CO2 Verileri ve Gerçek Zamanlı
SpO2 Verileri yer alır.
Çoğu durumda, bir ekrandan diğerine geçtiğinizde, monitör Başlık, Menü Çubuğu, gerçek zamanlı CO2 Sayısal
Verileri ve gerçek zamanlı SpO2 Sayısal Verileri bölümlerini görüntülemeye devam edecektir. Sağ tarafta
gerçek zamanlı CO2 ve SpO2 Sayısal Verilerinin sürekli görüntülenmesi; sistem ayarları değiştirilirken veya
trend ekranlarında hasta geçmişi gözlenirken bile hastanın sürekli izlenmesine olanak tanır.
Ekrandaki IPI seçeneği, kurumsal varsayılanlara uygun olarak devre dışı bırakılabilir. (Hasta Tipi
İnfant/Neonatal ise, IPI otomatik olarak devre dışı bırakılır ve standart Ana ekranın tek mevcut seçeneği IPI
trendi dalga formu yerine SpO2 dalga formunu gösterir.) Daha fazla bilgi için, bkz Bölüm 7 Integrated
Pulmonary Index™ sayfa 64. IPI seçeneği devre dışı bırakılırsa IPI seçeneğinin yer almadığı bir ana ekran
görülecektir. Bu Ana ekranın bir örneği için, bkz. Şekil 12 – IPI Seçeneğinin Yer Almadığı Standart Ana Ekran,
sayfa 35.
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Ekranın Standart Bölümleri

Başlık
Bölümü

Gerçek
Zamanlı
CO2 Sayısal
Verileri

CO2
Dalga
formu

A/hr ve
ODI
Verileri

Gerçek
Zamanlı
SpO2 Sayısal
Verileri

SpO2
Dalga
Formu

Menü
Çubuğu
Şekil 12 – IPI Seçeneğinin Yer Almadığı Standart Ana Ekran

Başlık Bölümü
Başlık bölümü daima ekranın üst tarafında görüntülenir ve aşağıdaki tabloda listelenen bilgileri içerir.
4
1

5

2

6
Şekil 13 – Başlık Bölümü

3

7

Tablo 7 başlık bölümünün öğelerini açıklar.
Tablo 7 – Başlık Bölümü

Kriter

Açıklama

Fonksiyon

1

Saat/Tarih

Seçilen formatlarda Saat ve Tarihi görüntüler.

2

Hasta Tipi

Hasta modunu gösterir. Seçenekler: ADULT (Yetişkin), PEDIATRIC 1-3 YRS
(Pediatrik 1-3 Yaş), PEDIATRIC 3-6 YRS (Pediatrik 3-6 Yaş), PEDIATRIC 6-12 YRS
(Pediatrik 6-12 Yaş) ve INFANT/NEONATAL (İnfant/Neonatal) (1 yaş altı infantlar için)

3

Ekran adı

Geçerli ekranın adını görüntüler.

4

Mesaj bölümü

Alarmları açıklayan mesajlar ve ekipman durumu burada yer alır.

5

Hasta Kimliği

Geçerli vaka için bir hasta kimliği girildiyse, hasta kimliği görünür.

6

Alarm durumu
göstergesi

Sesli alarmların etkin, geçici olarak devre dışı veya kalıcı olarak devre dışı olduğunu
gösterir.

7

USB Göstergesi

Monitöre takılı bir USB Flash Bellek cihazı olup olmadığını gösterir
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Menü Çubuğu
Mevcut seçeneklerin ve fonksiyonların menü çubuğu, monitör ekranının alt tarafı boyunca yer alır. Sol tarafta
batarya şarj seviyesi göstergesi yer alır. Sağ tarafta hoparlör ses seviyesi kontrolü yer alır.
Belirli bir ekran için hangi seçeneklerin ve fonksiyonların mevcut olduğuna bağlı olarak menü çubuğu
değişecektir. Bazı ekranlarda, ekrana özel bölümde ilave seçenekler vardır.
Gerçek Zamanlı CO2 Verileri
Ekranın bu bölümü gerçek zamanlı etCO2 ve FiCO2 değerlerinin yanı sıra seçili birimleri ve dakika başına nefes
cinsinden solunum hızını (RR) görüntüler. Sayısal görünüm sağda, dalga formu görünümü solda yer alır.
Görüntülenen bilgilerle ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. Capnostream™20p Monitör tarafından Görüntülenen
CO2 Verileri, sayfa 54.
CO2 alarm limiti eşiği aşıldığında, cihaz alarm verir: etkilenen değer kırmızı veya sarı arka planda yanıp
sönecek (alarmın yüksek öncelikli hasta [acil] veya uyarı alarmı olmasına bağlı olarak) ve ekranın başlık
bölümünde bir mesaj belirecektir.
Ekranın bu bölümü, bir menü seçeneği gibi seçilebilir. Bu bölümün seçilmesi, CO2 parametre değerlerini
değiştirmek için kurulum ekranına erişim sağlar.
Gerçek Zamanlı SpO2 Verileri
Ekranın bu bölümünde gerçek zamanlı sayısal SpO2 verileri görüntülenir. SpO2, PR ve pleth dalga formu veya
nabız atımı çubuğu daima gösterilir. (IPI etkinleştirilmişse ve böylece SpO2 dalga formu görüntülenmiyorsa,
SpO2 nabız atımı bu kutunun solundaki yeşil çubukla temsil edilir.)
Görüntülenen SpO2 verileri hakkında daha fazla ayrıntı için, bkz. Bölüm 6 Capnostream™20p Monitör ile
Nabız Oksimetresi, sayfa 57.
SpO2 alarm limiti eşiği aşıldığında, cihaz alarm verir: etkilenen değer kırmızı veya sarı arka planda yanıp
sönecek (alarmın yüksek öncelikli hasta [acil] veya uyarı alarmı olmasına bağlı olarak) ve ekranın başlık
bölümünde bir mesaj belirecektir.
Ekranın bu bölümü, bir menü seçeneği gibi seçilebilir. Bu bölümün seçilmesi, nabız atımı tonunu açma ve kapama
seçeneği de dahil olmak üzere, SpO2 parametre değerlerini değiştirmek için kurulum ekranına erişim sağlar.
Trend Grafik Ekranıyla Gerçek Zamanlı IPI Verileri
Ekranın bu bölümü IPI'nin gerçek zamanlı değerini [hastanın solunum durumunun hızlı bir göstergesini
sağlamak amacıyla dört parametreyi (etCO2, RR, SpO2, PR) özetleyen bir sayısal değer] görüntüler. IPI trend
grafiği, bu değerin seçilen bir zaman aralığı boyunca (varsayılan aralık bir saattir) sergilediği trendi gösterir.
IPI trend grafiğinde, kırmızı ve sarı yatay çizgiler sırasıyla ayarlanmış olan geçerli yüksek öncelikli hasta (acil)
ve uyarı alarm limitlerini gösterir.
Bu parametre hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 7 Integrated Pulmonary Index™, sayfa 64.
IPI alarm limiti aşıldığında, cihaz alarm verir: etkilenen değer kırmızı veya sarı arka planda yanıp sönecek
(alarmın yüksek öncelikli hasta [acil] veya uyarı alarmı olmasına bağlı olarak) ve ekranın başlık bölümünde bir
mesaj belirecektir.
Bazı hastalar için IPI verileri mevcut değildir; daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 7 Integrated Pulmonary Index™
sayfa 64.
A/hr ve ODI Verileri
Ekranın bu bölümünde, A/hr ve ODI değerleri görüntülenir (mevcutsa).
A/hr ve ODI hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Saatlik Apne ve Oksijen Desatürasyon İndeksi, sayfa 66.
Son 12 saat sırasında herhangi bir saatlik aralıkta apne sayımı belirlenmiş bir sayıyı aşarsa ekranda A/hr
değerinin yanında beliren bir yıldız işareti şeklinde Görsel Uyarı verilir. Bu da kullanıcıya, A/hr ve O2 Desat
ekranına bakılması gerektiğini işaret eder. A/hr ve O2 Desat ekranına REPORTS (Raporlar) menü düğmesinden
ulaşılır. A/hr Görsel Uyarısı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. A/hr Görsel Uyarısı sayfa 66.
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Ana Ekran Sayısal Görünüm
Başlık Bölümü

Gerçek
Zamanlı
CO2 Sayısal
Verileri

Gerçek Zamanlı
IPI Değeri ve
IPI Trend Verisi
ve A/hr ve ODI
Verisi

Gerçek
Zamanlı
SpO2 Sayısal
Verileri

Menü Çubuğu
Şekil 14 – Tipik Sayısal Ana Ekran

Sayısal ekranda şu bölümler yer alır:

•
•
•
•
•
•

Başlık Bölümü, sayfa 37
Menü Çubuğu, sayfa 36
Trend Grafik Ekranıyla Gerçek Zamanlı IPI Verileri, sayfa 38
Gerçek Zamanlı CO2 Verileri, sayfa 36
Gerçek Zamanlı SpO2 Verileri, sayfa 36
A/hr ve ODI Verileri, sayfa 36 (mevcutsa)

Başlık Bölümü
Başlık bölümü, standart Ana ekranda görülen Başlık bölümüyle aynıdır.
Menü Çubuğu
Menü çubuğu, standart Ana ekranda görülen menü çubuğuyla aynıdır.
Gerçek Zamanlı CO2 Verileri
Ekranın bu bölümü gerçek zamanlı etCO2 ve FiCO2 değerlerinin yanı sıra seçili birimleri ve dakika başına nefes
cinsinden solunum hızını (RR) görüntüler. Uzaktan da kolaylıkla okunabilecek şekilde büyük karakterlerle
yalnızca sayısal görünüm sağlanır. Görüntülenen bilgilerle ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. Capnostream™20p
Monitör tarafından Görüntülenen CO2 Verileri, sayfa 54.
etCO2, FiCO2 veya RR alarm limiti eşikleri aşıldığında, cihaz alarm verir: etkilenen değer kırmızı veya sarı arka
planda yanıp sönecek (alarmın yüksek öncelikli hasta [acil] veya uyarı alarmı olmasına bağlı olarak) ve ekranın
başlık bölümünde bir mesaj belirecektir.
Ekranın bu bölümü, bir menü seçeneği gibi seçilebilir. Bu bölümün seçilmesi, CO2 parametre değerlerini
değiştirmek için kurulum ekranına erişim sağlar.
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Gerçek Zamanlı SpO2 Verileri
Ekranın bu bölümünde gerçek zamanlı SpO2 verileri görüntülenir. Uzaktan da kolaylıkla okunabilecek şekilde
büyük karakterlerle sayısal görünüm sağlanır. Standart ekranda olduğu gibi, yalnızca o anda cihaza bağlı prob
tarafından ölçülen parametreler ekranda görünecektir. Görüntülenen SpO2 verileri hakkında daha fazla ayrıntı
için, bkz. Bölüm 6 Capnostream™20p Monitör ile Nabız Oksimetresi, sayfa 57.
SpO2 alarm limiti eşiği aşıldığında, cihaz alarm verir: etkilenen değer kırmızı veya sarı arka planda yanıp
sönecek (alarmın acil veya uyarı alarmı olmasına bağlı olarak) ve ekranın başlık bölümünde bir mesaj
belirecektir.
A/hr ve ODI Verileri
Ekranın bu bölümünde, A/hr ve ODI değerleri görüntülenir (mevcutsa).
A/hr ve ODI hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Saatlik Apne ve Oksijen Desatürasyon İndeksi, sayfa 66.
Son 12 saat sırasında herhangi bir saatlik aralıkta apne sayımı belirlenmiş bir sayıyı aşarsa ekranda A/hr
değerinin yanında beliren bir yıldız işareti şeklinde Görsel Uyarı verilir. Bu da kullanıcıya, A/hr ve O2 Desat
ekranına bakılması gerektiğini işaret eder. A/hr ve O2 Desat ekranına REPORTS (Raporlar) menü düğmesinden
ulaşılır. A/hr Görsel Uyarısı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. A/hr Görsel Uyarısı, sayfa 66.
Trend Grafik Ekranıyla Gerçek Zamanlı IPI Verileri
Ekranın bu bölümü IPI'nin gerçek zamanlı değerini [hastanın solunum durumunun hızlı bir göstergesini
sağlamak amacıyla dört parametreyi (etCO2, RR, SpO2, PR) özetleyen bir sayısal değer] görüntüler. Sayısal
değerin altındaki IPI trend grafiği, bu değerin seçilen bir zaman aralığı boyunca sergilediği trendi gösterir.
IPI trend grafiğinde, kırmızı ve sarı yatay çizgiler sırasıyla ayarlanmış olan geçerli acil ve uyarı alarm limitlerini
gösterir.
Bu parametre hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 7 Integrated Pulmonary Index™ sayfa 64.
IPI alarm limiti aşıldığında, cihaz alarm verir: etkilenen değer kırmızı veya sarı arka planda yanıp sönecek
(alarmın yüksek öncelikli hasta [acil] veya uyarı alarmı olmasına bağlı olarak) ve ekranın başlık bölümünde bir
mesaj belirecektir.

Monitörün Çalışmasının Durdurulması
Hasta izlemenin ardından, monitörün çalışması şu şekilde sonlandırılmalıdır:
1. FilterLine™ ve SpO2 sensörünü hastadan ayırın.
2. Monitörün ön tarafındaki AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak monitörü KAPATIN.
3. Monitör AC adaptörü kullanılarak AC güce bağlıysa, artık AC güçle bağlantısı kesilebilir. Monitör ölçüm
için kullanılmadığı sırada şarj edilmeye devam etmek için, AC güç kaynağına bağlı kalmalıdır. Monitör,
kapalı olduğunda dahi dahili bataryasını şarj etmeye devam eder.
Dikkat:

Monitörü kapatmak için her zaman on/off (açma/kapama) düğmesini kullanın. Monitörü kapatmak
için bataryayı çıkarmayın ve fişini çekmeyin. Eğer monitör batarya çıkarılarak veya fişi çekilerek
kapatılırsa ayar verileri kaybolabilir.

Ekranda Gezinme
Kontrol düğmesini kullanarak seçenekleri seçin ve değerleri ayarlayın. Kontrol düğmesi, normal bir bilgisayar
faresine benzer şekilde çalışır. Ayrıca harfler ve sayılar girmek için klavye olarak da kullanılır.
 EKRANDA DOLAŞMAK İÇİN:
1. Ekranın bir sonraki bölümüne geçmek için kontrol düğmesini sağa veya sola çevirin; geçilen bölüm
çerçevenin maviye dönmesiyle vurgulanır.
2. Seçim yapmak için, kontrol düğmesini tıklayana kadar itin.
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 HARFLER VE SAYILAR GİRMEK İÇİN:
1. Alfanümerik veriler girmeniz gerektiğinde, gezinmek için kontrol düğmesini çevirin ve ekranda veri girişi
bloğuna tıklayın.
Veri bloğunun içeriği silinir ve ilk karakterin yerinde sarı arka planlı küçük bir blok görünür. Blokta siyah
A harfi olacaktır.
2. Kontrol düğmesini sağa veya sola çevirdiğinizde, alfabenin tamamı, 0'dan 9'a kadar rakamlar, ← geri
sembolü, boşluk ve  Enter sembolü görünecektir.
3. İstenen karakter görüntülendiğinde, tıklayana kadar kontrol düğmesini itin. Girilen karakter normal rengine
(beyaz) döner ve sarı blok bir sonraki karakter alanına geçer.
4. Yeni karakter seçimine başlamak için kontrol düğmesini yeniden çevirin.
5. Alfanümerik girişi sonlandırmak için, son harfi veya sembolü girdikten sonra kontrol düğmesine iki kez
basın.
 AYARLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Ayarları değiştirilebilen bir ekrandayken, istenen ayarın çerçevesi maviye dönüp vurgulanana kadar kontrol
düğmesini çevirin.
2. Ayarı seçmek için, kontrol düğmesini tıklayana kadar itin.
3. Yeni ayara ulaşılana kadar kontrol düğmesini çevirin.
4. Ayarı ayarlamak için, kontrol düğmesini tıklayana kadar itin.
5. Ayarları seçmeye devam edin veya BACK'i (Geri) veya HOME'u (Ana Ekran) seçmek için kontrol
düğmesini çevirin.
Yapılandırma Değişiklikleri
Çoğu seçim ekranında, bir veya daha fazla sistem parametresinde değişiklik yaptığınızda, yeni ayarlar ancak
HOME'u veya BACK'i seçip ekrandan çıkınca etkin olur. Seçim ekranından, ekranın altında yer alan ön panel
düğmelerinden birine basılarak çıkılırsa veya bir dakikadan fazla beklerseniz ve ekran zaman aşımına uğrayıp
sıfırlanırsa, değiştirilmiş ayarlar kaydedilmez.

Tarih, Saat, Dil ve Diğer Seçeneklerin Ayarlanması
Monitörü ilk açtığınızda, tarih ve saatin doğru olduğundan emin olmak için başlığın sol üst köşesini kontrol
edin.
 TARİH, SAAT, DİL VE DİĞER SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Ana ekranda, Menü çubuğundan SYSTEM'i (Sistem) seçmek için kontrol düğmesini kullanın.
2. Tarih ve saati ayarlamak için, kontrol düğmesini kullanarak her bir ayarı seçin ve değiştirin.
3. Ekran dilini değiştirmek için, kontrol düğmesini kullanarak dili değiştirin.
4. Yeni ayarlanan seçenekler (dil dahil) monitör kapatılana kadar geçerli kalır. Ekran dilini ve diğer ayarları
kalıcı olarak değiştirmek için, bkz. Kurumsal Varsayılanların Değiştirilmesi, sayfa 127.
5. Listelenen diğer parametrelerden herhangi birini değiştirmek için, gereken seçeneği seçin ve sonra Ana
ekrana dönmek için HOME (Ana Ekran) menü düğmesini seçin.
6. A/hr ve ODI mevcut değilse görüntüleme seçeneği ekranda görünmez.
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Şekil 15 – Sistem Kurulum Ekranı

Ekran Zaman Aşımı
Ekran Zaman Aşımı
Tüm kurulum ve sistem ekranları, kontrol düğmesi 60 saniye boyunca kullanılmazsa zaman aşımına uğrar ve
ana ekrana döner.
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Capnostream™20p: Operasyon Denetim Listesi
Capnostream™20p monitörü hızlı ve kolayca açıp çalıştırmak için, aşağıdaki talimatlar listesini uygulayın:
 1.

Monitörü paketinden çıkarın

•
•
•
 2.

 4.

 6.

 7.

Kağıdın yazıcıda olduğunu kontrol edin.
Takma talimatları için, bkz. Batarya Paketinin Takılması, sayfa 23.

Monitörü açın

•

Güç kablosunu monitörün arkasındaki güç kablosu girişine takın. Güç kablosu uzama
güvenliğini kablonun etrafına dolayın ve güç kablosunun monitörden yanlışlıkla
ayrılmamasını sağlamak için sıkıştırın.

•
•
•

Güç kablosunu AC güç kaynağına takın.

•

Monitör çalışırken hem güç göstergesinin turuncu ışığının hem de güç açık göstergesinin
yeşil ışığının yanıyor olması gerektiğini unutmayın.

Monitörün ön tarafındaki güç göstergesinin turuncu ışığı yanacaktır.
Monitörü açmak için ön paneldeki Güç AÇMA/KAPAMA düğmesine
göstergesinin yeşil ışığı yanarak monitörün açıldığını gösterir.

basın. Güç açık

Tarih, saat veya dili değiştirin

•
•
•
 5.

Kutudaki paket listesinde yer alan öğelerin eksiksiz olup olmadığını denetleyin.

Batarya modülünü takın

•
 3.

Capnostream™20p monitörü ve aksesuarları kutudan çıkarın.

Görüntülenen tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Menü Çubuğundan SYSTEM'i (Sistem) seçmek için kontrol düğmesini kullanın.
İsterseniz bu ekrandan tarih ve saat dahil her ayarı değiştirin.

Hasta Tipini ve Modu ayarlayın

•

Ana ekranda, menü çubuğundan PATIENT TYPE (Hasta Tipi) fonksiyonunu seçmek için
kontrol düğmesini kullanın

•

Gerektiği şekilde, ADULT (Yetişkin), PEDIATRIC (Pediatrik) (yaşa göre) veya
INFANT/NEONATAL (İnfant/Neonatal) seçin.

Bir FilterLine™ bağlayın

•

FilterLine™ giriş konnektörü bağlantı kapağını kaydırarak açın ve uygun FilterLine™
bağlayın.

•

FilterLine™ ile birlikte verilen Kullanma Talimatlarında açıklandığı şekilde FilterLine™
hastaya bağlayın. Örnekleme hattı konektörü monitörün CO2 portuna takılmalı ve
monitöre sıkıca bağlandığından emin olmak için daha fazla çevrilemeyene kadar saat
yönünde çevrilmelidir. Böylece, ölçüm sırasında bağlantı noktasında gaz kaçağı olmaması
ve ölçüm hassasiyetinin tehlikeye düşmemesi sağlanır.

Bir SpO2 Sensörü bağlayın

•

SpO2 uzatma kablosunu monitörün SpO2 sensör portuna sıkıca bağlayın ve sonra uygun
SpO2 sensörünü uzatma kablosuna bağlayın.

•

SpO2 sensörünü, Kullanma Talimatlarında açıklandığı şekilde hastaya bağlayın.
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 8.

Sensörlerden herhangi biri veya her ikisi monitöre bağlandığında, monitör çalıştırılmaya
hazırdır.

 9.

Alarm Limitlerini kontrol edin

•

Alarm limitlerinin varsayılan değerlerini kontrol edin ve kurumsal varsayılanlarda
istediğiniz kalıcı değişiklikleri yapın.

•

Alarmlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Alarmlar ve Mesajlar, sayfa 69.

 10. Bir Hasta Vakası Açın

•

Bir hastanın verilerinin kolayca takip edilip alınabilmesi için kaydetmek amacıyla bir
hasta vakası açılması tavsiye edilir. Tablo Vaka Raporu kaydedilirken bir hasta vakası
açılması gereklidir.

•

Talimatlar için, bkz. Hasta Vakalarının ve Hasta Kimlik Numaralarının Kullanılması,
sayfa 44.

 11. Hasta Verilerini yazdırın

•
•

İstenen tipte hasta raporunu seçin ve ekrandaki PRINT (Yazdır) düğmesine basın.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 11 Raporlar, sayfa 93.

 12. Hemşire Çağrı Operasyonunu kurun (mevcutsa; Hemşire Çağrısı bağlantı aksesuarları ayrıca
satın alınmalıdır)

•

Hemşire Çağrı kablosunu, monitörün arka tarafındaki Hemşire Çağrı soketine takın ve
kablonun diğer ucunu, kurumun gereksinimlerine göre belirlenen şekilde kurumun
sistemine takın. Tüm kabloların sıkıca bağlandığını kontrol edin.

•

Hemşire Çağrısını Hemşire Çağrı Operasyonu, sayfa 114 içinde açıklandığı şekilde
monitör üzerinde etkinleştirin.

•

Monitör ve Hemşire Çağrı sistemi arasında iletişim olduğunu doğrulayın.

 13. Analog Veri Çıkışı Operasyonunu kurun (mevcutsa; analog sistem bağlantı aksesuarları ayrıca
satın alınmalıdır)

•

Oridion D/A (Dijital/Analog) Veri Kablosunu (Parça Numarası PM20ACB) monitörün
arka tarafına bağlayın ve kablonun diğer ucunu gerektiği şekilde polisomnograf gibi bir
analog sisteme takın. Tüm kabloların sıkıca bağlandığını kontrol edin.

•

Analog veri çıkışını Capnostream™20p ile Analog Veri Çıkışı, sayfa 108 içinde
açıklandığı şekilde monitör üzerinde etkinleştirin.

•

Monitör ve sistem arasında veri aktarıldığını doğrulayın.

 14. Bernouilli Sistemi Operasyonunu kurun (mevcutsa; merkezi izleme sistemi ve aksesuarları ayrıca
satın alınmalıdır)

•

İstemci Köprüsünü monitörün arka tarafındaki RS-232 portuna bağlayın. Tüm
bağlantıların yapıldığından ve yeterince sıkı olduğundan emin olun.

•
•

İstemci Köprüsünün güvenli bir şekilde monte edildiğini doğrulayın.

•

Daha fazla ayrıntı için, bkz. Hastane Hasta Veri Sistemleriyle Kullanım, sayfa 116.

Capnostream™20p monitör, istemci köprüsü ve Bernoulli merkez istasyonu arasında
iletişim olduğunu doğrulayın.

 15. USB yoluyla Veri Aktarımını kurun (USB flash bellek ayrıca satın alınmalıdır)

•
•
•
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USB Flash belleği monitörün arka tarafına takın.
İstenen tipte hasta raporunu seçin ve ekrandaki Start USB (USB Başlat) düğmesine basın.
Ayrıntılı bilgi için bkz. USB Veri Portu Yoluyla Veri Aktarımı, sayfa 103.
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Monitörün Hasta İçin Hazırlanması
DİKKAT: Monitörün yanıtı uygun görünmüyorsa, monitörü kullanmayın. Bunun yerine, yerel servis
temsilcinizle temas kurun.
Aşağıdaki adımlar monitörü hasta için hazırlama prosedürünü açıklar.
 MONİTÖRÜ HASTA İÇİN HAZIRLAMAK İÇİN:
1. Ön paneldeki açma/kapama düğmesine

basarak monitörü açın.

2. Güç açma adımlarının tamamı için, bkz. Monitörün Açılması, sayfa 31.
3. Yeşil güç açık göstergesi ve turuncu AC güç göstergesinin her ikisinin de yandığını doğrulayın.
DİKKAT: Turuncu ışık yanmıyorsa monitör yalnızca batarya gücüyle çalışmaktadır ve bataryanın şarjı
bittiğinde çalışmayı durduracaktır. Bkz. Monitörün Açılması, sayfa 31.
4. Kırmızı alarm ve sarı alarm ışıkları kısa süre yanar ve hoparlörden bip sesi verilir.
DİKKAT: Kırmızı ve sarı alarm ışıkları yanmazsa veya hoparlörden ses gelmezse monitör kullanılmamalı ve
servise gönderilmelidir.
5. Tarih ve saatin o anki tarih ve saatle aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı değilse Tarih, Saat, Dil ve
Diğer Seçeneklerin Ayarlanması sayfa 39 içinde açıklandığı gibi sistem ekranını kullanarak saati ayarlayın.
6. Bu kılavuzdaki talimatları uygulayarak sensörlerin birini veya her ikisini monitöre bağlayın. Sensörleri
bağlamak için, bkz. FilterLine, sayfa 53 ve Bir SpO2 Sensörünün Monitöre Bağlanması, sayfa 60.
Sensörlerden herhangi biri veya her ikisi monitöre bağlandığında, monitör çalıştırılmaya hazırdır.
FilterLine™ bağlı değilse CO2 dalga formu yoktur ve FILTERLINE DISCONNECTED (FilterLine Bağlantısı
Kesildi) mesajı belirecektir.
SpO2 sensörü bağlı değilse dalga formu yoktur ve SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2 Sensörü
Bağlantısı Kesildi) mesajı belirecektir.
Diğer fonksiyonu kullanmadan, yalnızca Kapnografi fonksiyonunu (EtCO2) veya Nabız Oksimetresi
fonksiyonunu (SpO2) kullanmak mümkündür. Yalnızca tek bir fonksiyonu kullanmak isterseniz YALNIZCA bu
fonksiyonun sensörünü bağlayın; monitör normal çalışacaktır.
Not:
Capnostream™20p monitör, bir seferde tek bir hastada kullanıma yöneliktir.
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Hasta Vakalarının ve Hasta Kimlik Numaralarının Kullanılması

Hasta Tipinin Ayarlanması
Monitör tarafından tanınan beş farklı hasta tipi bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.


Infant/Neonatal (Bebek/Neonatal): doğumdan bir yaşına kadar hastalar için



Pediatric 1-3 yrs (Pediatrik 1-3 yaş): bir ile üç yaş arası hastalar için



Pediatric 3-6 yrs (Pediatrik 3-6 yaş): üç ile altı yaş arası hastalar için



Pediatric 6-12 yrs (Pediatrik 6-12 yaş): altı ile on iki yaş arası hastalar için.



Adult (Yetişkin): 12 yaş ve üzeri hastalar için

Hasta tipi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Hasta tipinin ayarlanması zorunludur.
Başlangıçta monitörün varsayılan hasta tipi ADULT (YETİŞKİN) şeklindedir; hasta tipi değiştirildiğinde,
varsayılan tip geçerli hasta tipi olacaktır.
DİKKAT: Nefes özellikleri, farklı hasta tipleri için farklı şekillerde hesaplanır. Doğru hasta tipinin
ayarlanması bu nedenle çok önemlidir. Yanlış ayarlama hastanın solunumunun yanlış izlenmesiyle
sonuçlanır ve hastanın IPI değerini etkiler.
 HASTA TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Ekranda görülen hasta tipi o anki hasta için doğruysa hasta tipinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek
yoktur. Değişiklik yapmak isterseniz Ana ekranda menü çubuğundan PATIENT TYPE (Hasta Tipi)
fonksiyonunu seçmek için kontrol düğmesini kullanın.
2. Hasta tipini değiştirmek için kontrol düğmesini çevirin ve değişikliği kaydetmek için kontrol düğmesine
basın. Bu değişiklik, hasta tipi değiştirilene kadar geçerli kalır.
Monitörün Yetişkin/Pediatrik ve İnfant/Neonatal Hastalar için bağımsız alarm limiti ayarları bulunmaktadır ve
bu alarmlar belirli yaş gruplarında gözlenen fizyolojiye göre yapılandırılabilir. İlgili bilgiler için, bkz. Alarm
Limitlerinin Değiştirilmesi, sayfa 70.

Hasta Vakalarının ve Hasta Kimlik Numaralarının Kullanılması
Monitörde saklanan tüm verileri, belirli bir hastadan kaynaklandıklarını belirleyecek bir hasta kimliğiyle
ilişkilendirmeniz önemle tavsiye edilir. Bu, saklanan trend verilerinin bir hasta kimliğiyle ilişkilendirilmesini
sağlar ve farklı hastalardan alınan verilerin tek bir trend çıktısında veya indirmesinde karıştırılması olasılığını
ortadan kaldırır.
 YENİ BİR VAKAYA BAŞLAMAK İÇİN:
1. Hasta monitöre zaten bağlıysa monitörün ön panelindeki Hasta Kabul/Taburcu düğmesine
basın.
Ekranda PATIENT ID (Hasta Kimliği) alanı belirir ve kimlik alanında otomatik üretilmiş 14 haneli bir
kimlik numarası görünür:
PATIENT ID

20101209072645

2. Bu otomatik üretilmiş kimlik, vaka oturumunun başlangıç tarihini ve saatini gösterir (format
YYYYAAGGssddss, oturum başlangıcının yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniyesini gösterir). Otomatik
üretilmiş kimlik numarasını kullanmak için, START CASE'i (Vakayı Başlat) seçmek için kontrol düğmesini
kullanın ve vakayı başlatmak için START CASE düğmesine tıklayın.
3. İstenirse, kimlik numarasını değiştirmek için, kontrol düğmesini çevirerek PATIENT ID'nin (Hasta Kimliği)
ekranda mavi renkte vurgulanmasını sağlayın ve kontrol düğmesine tıklayın. Yeni bir alfanümerik Hasta
Kimliği girmek için, kontrol düğmesini çevirerek ve kontrol düğmesine basarak harfleri ve sayıları seçin.
Boşluk girmek için, harf veya rakam yerine boşluk görene kadar düğmeyi çevirin ve boşluğu girmek için
düğmeye tıklayın. Doldurmakta olduğunuz boşluğun sarı renkle vurgulandığını göreceksiniz. İzin verilen en
uzun Hasta Kimliği 20 karakterdir. Bitirmek için  Enter sembolünü seçin. Harflerin ve sayıların nasıl
girileceğiyle ilgili talimatlar için, bkz. Ekranda Gezinme Bölümü, sayfa 38.
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Hasta Olaylarının Girilmesi

4. Bu hastanın hasta tipini değiştirmek istiyorsanız hasta tipini seçip değiştirmek için bu ekranda kontrol
düğmesini kullanabilirsiniz.
5. START CASE'i (Vakayı Başlat) seçmek için kontrol düğmesini kullanın.
Not:

START CASE (Vakayı Başlat) düğmesine basıldığında, vaka başlar ve bu düğme STOP
CASE (Vakayı Durdur) düğmesine dönüşür.

Not:

Bir önceki vaka STOP CASE düğmesiyle durdurulana kadar yeni bir vaka başlatılamaz.

Not:

Monitörün o anda bir vakayı izlediğinden emin değilseniz ekranda START CASE (Vakayı
Başlat) düğmesini görüntülemek için Patient Admit/Discharge (Hasta Kabul/Taburcu)
tuşuna tıklayın. START CASE (Vakayı Başlat) düğmesinin durumu geçerli durumla ilgili bilgi
verebilir: Başlatılmış bir vaka yoksa, START CASE (Vakayı Başlat) metni görüntülenir, bir
vakanın ortasındaysa STOP CASE (Vakayı Durdur) metni görüntülenir.

6. Bir hastanın izlenmesi bittiğinde vakayı sonlandırmak için, Patient Admit/Discharge (Hasta Kabul/Taburcu)
tuşuna basın ve sonra STOP CASE'i (Vakayı Durdur) seçin. Bu, bu hastanın verilerini sonlandırır. Bir
vakanın durdurulması Trend Belleğini siler ve STOP CASE (Vakayı Durdur) düğmesine basıldığında ekranda
STOPPING THE CASE WILL ERASE TREND MEMORY; PRESS "STOP CASE" AGAIN TO
CONFIRM (Vakanın durdurulması Trend Belleğini silecektir; onaylamak için "Stop Case" düğmesine yeniden
basın) uyarısı belirecektir. Vakayı veya trend verilerini aktarmak veya yazdırmak isterseniz bu işlem vaka
durdurulmadan önce yapılmalıdır. Bir vakayı durdurmak istemiyorsanız soruyu ekrandan kaldırmak için
düğmeyi çevirin ve vakaya devam edin. Vakayı durdurmak istiyorsanız kontrol düğmesine yeniden tıklayın.
7. Kullanıcı izlemeyi bitirip monitörü kapattığında STOP CASE (Vakayı Durdur) düğmesine basılmazsa
monitör kapatılıp açıldığında vaka devam edecektir. Ancak, bu gibi bir durumda monitör yeniden
açıldığında, bir uyarı mesajıyla kullanıcıya yeni izleme oturumuna başlamadan önce trend verilerini silmesi
ve vakayı kapaması (hasta kimliğini silmesi) tavsiye edilecektir. Bu ekran, Şekil 34 – Trend Belleği Mesajı
sayfa 91 içinde görülebilir. Medtronic, hasta verilerinin yanlış tanımlanmasından kaçınmak için bunu
yapmanızı önemle tavsiye eder. Ancak, aynı hastayı izlemeye devam etmeyi planlıyorsanız trend ve vaka
verilerini tutmayı tercih edebilirsiniz.
Şekil 34 – Trend Belleği Mesajı, sayfa 91 üzerinde görülen ekranda YES (Evet) ve CONFIRM? (Onayla?)
seçeneklerine tıklanması trend belleğini silip geçerli vakayı kapatır ve böylece bu vakayla ilgili monitördeki tüm
verileri siler.
UYARI:

Monitör aynı anda yalnızca tek bir vakayı saklayabilir. Trend belleğinde yalnızca geçerli vakanın
verileri bulunur ve vaka durdurulduğunda trend belleği silinir.

Hasta vakası seçeneği kullanılsın ya da kullanılmasın, monitör otomatik olarak hasta verilerini saklar ve tüm olayların
tarihini ve saatini kaydeder. Trend belleği silinmedikçe, trend belleği dolana ve trend verilerinin baş kısmının üzerine
yeni veriler yazılana kadar bu veriler monitörde saklanmaya devam eder. (Trend kapasitesi hakkında daha fazla bilgi
için, bkz. Bölüm 10 Trendlerin Kullanılması, sayfa 84.) Ancak vaka çıktılarında (trend belleği geçerli vakadan önceki
verileri de içerse bile) yalnızca geçerli vaka başlatıldıktan sonra kaydedilen veriler bulunur. Öte yandan, görüntülenen
trend verileri ve trend çıktıları, trend belleğinde saklanan tüm verileri içerecektir.

Hasta Olaylarının Girilmesi
Monitörde hasta geçmişi taranırken, kayıtlı okumaları etkilemiş olabilecek hasta olaylarının bir kaydının
bulunması genellikle faydalı olur. Monitör çok çeşitli hasta olaylarını kaydedebilme becerisine sahiptir. İki
seçenek bulunmaktadır: Hızlı Olaylar ve Ayrıntılı Olaylar.
Monitör Hızlı olaylar kaydedecek şekilde ayarlanmışsa olay düğmesine ( ) basılması, düğmeye basıldığı tarih
ve saatte bir olayın gerçekleştiğini gösteren bir işareti trend belleğine yerleştirir. Hızlı olay işaretinin bir
örneğini görmek için, bkz. Tablo 20 – Tablo Görünümü Örneği.
Ayrıntılı olaylar klinisyenin daha fazla ayrıntı kaydetmesini sağlar. Üç olay kategorisi bulunmaktadır: ilaç
verilmesi, hastanın fiziksel aktivitesi ve müdahaleler. Hasta bakımının takibine yardımcı olması için bu olaylar
monitörün belleğine işaretlenebilir ve trend görünümlerinde ve veri çıktılarında görünür.
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Alarm ve Nabız Ses Seviyelerinin Değiştirilmesi

 AYRINTILI OLAYLARI KULLANMAK İÇİN:
olay düğmesine basın.

1. Monitörün ön ekran panelindeki

2. Aşağıdaki Tablo ekranda belirir. Bir olaya tıklamak için kontrol düğmesini kullanın.
3. Olayı saklamak ve HOME (Ana) ekrana dönmek için kontrol düğmesine yeniden tıklayın.
Aşağıdaki Tablo fabrika varsayılan ayarlarını gösterir. Olay adları, Kurumsal Varsayılanların Değiştirilmesi
sayfa 127 içinde açıklanan kurumsal varsayılanlar kullanılarak değiştirilebilir.
Tablo 8 – Olay İşaretleri

MEDICATION (İLAÇ)

PATIENT (HASTA)

Fentanyl (Fentanil)

EATING (Yeme)

OXYGEN (Oksijen)

Versed

DRINKING (İçme)

SUCTION (Emme)

MIDAZOLAM

COUGHING
(Öksürme)

ADJ AIRWAY
(Hava Yolu Ayarlama)

Morphine (Morfin)

AMBULATING
(Yürüme)

NARCAN

Demerol

CHEST PT
(Göğüs fizyoterapisi)

ROMAZICON

Propofol

TURNED (Çevrildi)

NEB TX (Nebülizatör Tedavisi)

SURFACTANT
(Sürfaktan)

SNORING (Horlama)

STIMULATED (Uyarıldı)

Other (Diğer)

OTHER (Diğer)

CO2 insuffl*

MÜDAHALE

ABG
OTHER (Diğer)

* CO2 İnsuflasyonu
Monitör ayrıntılı olayları kaydedecek şekilde ayarlandıysa, ancak belirli bir olay adı belirlemek istemiyorsanız,
olay düğmesine iki kez basılması hızlı olay işaretine benzer etiketlenmemiş bir olay kaydedecektir.
Ayrıntıları işaretleyecek zaman yoksa böyle yapılması faydalıdır.

Alarm ve Nabız Ses Seviyelerinin Değiştirilmesi
Hasta alarmları ve nabız tonu için alarm ses seviyesi yükseltilip alçaltılabilir. Ayrıca nabız tonu, SpO2 menüsü
kullanılarak kapatılabilir. Varsayılan olarak, nabız tonu kapalıdır.
Alarm Ses Seviyesi
 ALARM SES SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK VEYA ALÇALTMAK İÇİN:
1. Menünün sağ tarafındaki hoparlör simgesini seçmek için kontrol düğmesini kullanın.
Hoparlör
Ses
Simgesi
Şekil 16 – Menü Çubuğu

2. Alarm ses seviyesi kontrolünü seçmek için kontrol düğmesine bir kez tıklayın.
3. Ses seviyesini yükseltmek veya alçaltmak için kontrol düğmesini çevirin. Seçilen alarm ses seviyesi, siz
düğmeyi çevirdikçe duyulmaya başlar. Yeni ses seviyesini ayarlamak için düğmeye iki kez tıklayın.

Şekil 17 – Alarm Ses Seviyesi Seçimi
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Alarm ve Nabız Ses Seviyelerinin Değiştirilmesi
Not:

Alarm ses seviyesi kontrolü kullanılarak alarm ses seviyesi sıfıra ayarlanamaz. Sesli alarm
yalnızca Kurumsal Varsayılan ayarlarında devre dışı bırakılabilir.

Nabız Tonu Ses Seviyesi
Monitör, her nabız atımı için bir bip sesi verecek şekilde ayarlanabilir. Monitörün fabrika varsayılan ayarlarında
nabız tonu kapalıdır.
Ayrıca nabız tonu, SpO2 menüsü kullanılarak kapatılabilir. Varsayılan olarak, nabız tonu kapalıdır.
Nabız Tonu Ses Seviyesinin Ayarlanması
Nabız tonunun ses seviyesini yükseltmek veya alçaltmak için, kontrol düğmesini kullanarak hoparlör simgesini
seçin ve Nabız Tonu ses seviyesi ayarını seçmek için iki kez tıklayın.

Şekil 18 – Nabız Tonu Ses Seviyesi Seçimi

Nabız tonu ses seviyesi sıfıra ayarlanabilir.
Nabız Tonunu Açma/Kapama
 NABIZ TONUNU AÇMAK İÇİN:
1. SpO2 görünümü bölümünü seçmek için kontrol düğmesini kullanın. SpO2 Kurulum ekranına gitmek için
kontrol düğmesine tıklayın.
2. PULSE TONE (Nabız Tonu) ayarını vurgulamak için kontrol düğmesini çevirin, seçeneği seçmek için
düğmeye tıklayın, ayarı AÇIK yapmak için düğmeyi bir kez çevirin ve seçeneği ayarlamak için düğmeye
yeniden basın.
3. Şimdi her nabız atımı için bir bip sesi verilir. Nabız tonunu kapatmak için, prosedürü tekrar edin ve PULSE
TONE'u (Nabız Tonu) seçin.
Alarm Ses Seviyesi Varsayılan Seçenekleri
Kurumsal varsayılan alarm ses seviyesi, Institutional Defaults>Monitor (Kurumsal Varsayılanlar>Monitör)
ekranında, aşağıda açıklanan üç seçenekten birine ayarlanabilir. Bu seçenekler, cihaz açıldığında sesli alarm ses
seviyesini belirler. Kurumsal Varsayılanlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kurumsal Varsayılanlar,
sayfa 127.
Tablo 9 – Sesli Alarm Ses Seviyesi

Açıklama

Sesli Alarm Ses Seviyesi
Seçeneği
Maximum (Maksimum)

Sesli alarm ses seviyesi, daha önceki ayarlardan bağımsız olarak,
cihaz açıldığında en yüksek ses seviyesine döner.

Last Setting (Son Ayar)

Sesli alarm ses seviyesi, cihaz kapatılıp tekrar açılmış olsa bile,
en son ayarlanan seviyede kalır.

Audio Off (Ses Kapalı)

Sesli alarm sesi kapalıdır.

DİKKAT: Kurumsal Varsayılanlarda alarmın kalıcı olarak sessiz kalmasına neden olan Ses kapalı seçeneği,
alarmın gözden kaçırılması ihtimalini ortadan kaldırmak için yalnızca hasta bakıcının hastayı
ayrıca başka yöntemler kullanarak da izlediği durumlarda ayarlanmalıdır.
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Alarm Erteleme

Alarm Erteleme
Alarm Erteleme seçeneği (bazı alarmlar için) mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. Alarm Erteleme, sayfa 72.

Tahliye Sisteminin Kullanımı
Hastaya gaz halindeki anestezikle sedasyon uygulanırken, monitöre bir boşaltma sistemi takılabilir. Gaz çıkış
bağlantısı, iç çapı 3/32 olan hortumlara yönelik tırtıllı tip bir konektördür. Tahliye sistemini uygun tüpler
kullanarak aşağıda Şekil 19 alt'da gösterildiği gibi FilterLine™ ile SpO2 bağlantıları arasında yer alan gaz
çıkışına bağlayın.
Örnekleme gazları, standart çalışma prosedürlerine veya gazların bertaraf edilmesi için yerel düzenlemelere
uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Tahliye Sistemi Bağlantı Noktası

Şekil 19 – Tahliye Sistemi Bağlantı Noktası

Emme veya Lavaj için Pompa Kapama
Emme veya lavaj uygularken Pump Off (Pompa Kapalı) modunu kullanın. Pompa Kapalı modunda, monitörü
içine sıvı çekip arıza yapma ihtimalinden korumak için pompa aktivitesi askıya alınır.
Pompa Kapalı modunda, sıvıların monitörün içine girmesini engellemek için CO2 modülü pompası önceden
ayarlanmış bir süre boyunca OFF (Kapalı) konumuna getirilir.
UYARI:
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Herhangi bir anda cihaz FILTERLINE BLOCKAGE (FilterLine Tıkanması) mesajı görüntülerse
FilterLine™'ı değiştirin.
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Demo Modu

 POMPA MODUNU DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Lavaj veya emmeden önce, monitörün ön tarafındaki Pump Off (Pompa Kapama) düğmesine
basın.
CO2 modülü pompası kapanır, geri sayım başlar ve Pompa Kapama ekranı görüntülenir. Geri sayım CO2
dalga formu bölümünde gösterilir.
Not:

Pompa kapalıyken, CO2 izlenmez ve nefes dalga formu, etCO2, FiCO2 veya solunum hızı sayı
değerleri görüntülenmez. SpO2 ve nabız hızı izlemesi devam eder.

2. Pompa Kapama düğmesine tekrar basarak Pompa Kapama modu sonlandırılabilir.
3. EXTEND TIMER (Geri Sayımı Uzat) menü seçeneğini seçmek için kontrol düğmesi kullanarak Pompa
Kapama modu uzatılabilir.
Monitör Pompa Kapama modundayken, ekranın üst tarafındaki mesaj bölümünde bir sayaç belirir ve CO2
izlemenin kapalı olduğu toplam saat ve dakikaları gösterir.
Geri sayım bittiğinde veya Pump Off (Pompa Kapama) düğmesine basarak Pompa Kapama modundan manuel
olarak çıkarsanız, pompa açılır ve CO2 izleme yeniden başlar. Monitör otomatik olarak Ana ekrana döner.
Not:

Grafik ve Tablo Trend ekranlarında dolaşırken Pompa Kapama düğmesi çalışmaz.

Demo Modu
Capnostream™20p monitör, standart ölçüm koşullarında monitörün nasıl göründüğünü gösteren bir örneği
görüntülemek için önceden kaydedilmiş standart verileri izleme şansı verir. Demo Modu, klinisyenlerin ve
teknisyenlerin hasta izlenirken ekranda gösterilenleri anlamasına yardımcı olur ve monitörü gerçek hastalara
bağlamadan önce kılavuz olarak kullanılır.
 DEMO MODUNU KULLANMAK İÇİN:
1. Demo Moduna girmek için, ekranın altındaki menü çubuğunda SYSTEM'e (Sistem) ve sonra SERVICE'e
(Servis) tıklayın. Servis ekranına girmek için Servis parolasını girin (bkz. Kurumsal Varsayılanların
Değiştirilmesi, sayfa 127).
2. Servis ekranında, menü çubuğundaki DEMO MODE (Demo Modu) düğmesine tıklayın. Monitör şimdi
Demo Moduna girecek ve önceden kaydedilmiş CO2 ve SpO2 verilerini görüntüleyecektir. Demo modunda
çalıştığını göstermek üzere, başlıkta yanıp sönen turuncu bir fon üzerinde DEMO MODE (Demo Modu)
yazacaktır. Bir hatırlatma mesajı olarak DEMO MODE – PRERECORDED DATA (Demo Modu Önceden Kaydedilmiş Veriler) iletisi de görüntülenecektir. Cihaz Demo modundayken, Servis seçenekleri ve
Kalibrasyon Kontrolü özelliği kullanılamaz.
3. Demo Modundan çıkmak için, monitörün ön tarafındaki AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak monitörü
kapatmanız gerekir. Monitör yeniden açıldığında standart çalışma durumuna dönmüş olur.

Monitör Ekranı Menüsü Referans Çizelgesi
Aşağıdaki çizelgede, farklı Capnostream™20p ekranları arasında dolaşmak için menü geçiş yolları
gösterilmektedir.
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Monitör Ekranı Menüsü Referans Çizelgesi

TREND
(Trend)

SYSTEM
(Sistem)

PATIENT TYPE
(Hasta Tipi)

ALARMS
(Alarmlar)

REPORTS
(Raporlar)
(Adult) (Yetişkin)

PRINT (Yazdır)
(Pediatric/Infant/ Neonatal
(Pediatrik/İnfant/
Neonatal))

ZOOM IPI (IPI
Yakınlaştırma)
(IPI etkinse)

Şekil 20 – A/hr ve ODI mevcutken Ekran Menüsü Referans Çizelgesi
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Monitör Ekranı Menüsü Referans Çizelgesi

TREND
SİSTEM
HASTA TİPİ
ALARMLAR
YAZICI
ZOOM IPI (IPI
Yakınlaştırma)
(IPI etkinse)
Şekil 21 – A/hr ve ODI mevcut değilken Ekran Menüsü Referans Çizelgesi
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Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri

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

Bölüm 5

Capnostream™20p Monitör ile Kapnografi
Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri
FilterLine
Capnostream™20p Monitör tarafından Görüntülenen CO2 Verileri
Ayarlanabilir CO2 Parametreleri
MRI Taraması Sırasında CO2 İzleme

Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri
UYARI:

Gevşek veya hasarlı bağlantılar ventilasyonu tehlikeye atabilir veya solunum gazlarının yanlış
ölçülmesine neden olabilir. Tüm bileşenleri sıkıca birbirine bağlayın ve standart klinik
prosedürlere uygun olarak bağlantılarda kaçak olup olmadığını kontrol edin.

UYARI:

FilterLine™'ın içine çok fazla nem girerse (örneğin, ortam nemi veya aşırı nemli havanın
solunması nedeniyle), Capnostream™20p mesaj bölümünde Clearing FilterLine (FilterLine
Temizleniyor) mesajı belirir. FilterLine™ temizlenemezse Ana ekrandaki CO2 dalga formu
görünümü bölümünde ve Capnostream™20p mesaj bölümünde FilterLine Blockage (FilterLine
Tıkanması) mesajı belirir. (Ekranda dalga formu görünümü yoksa mesaj yalnızca mesaj
bölümünde görünecektir.) FilterLine Blockage mesajı belirdiğinde FilterLine™'ı değiştirin.

UYARI:

FilterLine™, O2 varlığında, doğrudan lazer ışınına, ESU aygıtlarına veya yüksek ısıya maruz
bırakıldığında tutuşabilir. Lazer, elektrocerrahi cihazları ve yüksek sıcaklık gerektiren baş ve
boyun prosedürleri gerçekleştirilirken, FilterLine™ ve etrafındaki cerrahi örtülerin yanmasını
önlemek için dikkatle kullanın.

DİKKAT: Kullanmadan önce, Microstream™ etCO2 sarf malzemeleri Kullanma Talimatlarını dikkatle okuyun.
DİKKAT: Monitörün düzgün çalıştığından emin olmak için, yalnızca Microstream™ etCO2 sarf
malzemelerini kullanın.
DİKKAT: Microstream™ etCO2 sarf malzemeleri bir hastada bir kez kullanım için tasarlanmıştır ve yeniden
kullanılamaz. Monitör arızalanabileceğinden, FilterLine™'ı temizlemeyi, dezenfekte etmeyi veya
üflemeyi denemeyin.
DİKKAT: Microstream™ etCO2 sarf malzemeleri, standart çalışma prosedürlerine veya kontamine medikal
atıkların bertaraf edilmesi için yerel düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
DİKKAT: Sedasyon sırasında kapnografi ile monitörizasyon esnasında, sedasyonun, hipoventilasyona ve
CO2 dalga formu distorsiyonuna veya kaybına neden olabileceğine lütfen dikkat edin. Dalga formu
azalması veya kaybolması, hastanın hava yolunun durumunun değerlendirilmesi gerektiğini
gösterir.
DİKKAT: Üst endoskopi sırasında hastaları izlerken, endoskop konumu nedeniyle oral hava yolunun kısmi
tıkanması düşük okumalara ve yuvarlak dalga formlarına neden olabilir. Yüksek oksijen verilme
seviyeleriyle bu durumun meydana gelmesi daha belirgindir.
DİKKAT: CO2 monitörizasyonu sırasında CO2 insuflasyonu gerçekleştirilirse, etCO2 değerler buna göre
önemli ölçüde artacaktır ve bu, CO2 hastadan boşaltılana kadar cihaz alarmlarına ve anormal
şekilde yüksek dalga formlarına neden olabilir.
Not:
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Monitöre örnekleme hattı bağlarken, örnekleme hattı konektörünü monitörün CO2 portuna
sabitleyin ve monitöre sıkıca bağlandığından emin olmak için daha fazla çevrilemeyene kadar
saat yönünde çevirin. Böylece, ölçüm sırasında bağlantı noktasında gaz kaçağı olmaması ve
ölçüm hassasiyetinin tehlikeye düşmemesi sağlanır.
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FilterLine™’ın Bağlanması
Not:

CO2 örnekleme hattını bağladıktan sonra, monitör ekranında CO2 değerlerinin göründüğünü
kontrol edin.

Not:

Monitörle birlikte kullanılan CO2 örnekleme hatları, örnekleme hattıyla birlikte sağlanabilecek
oksijenin üst limiti olarak işaretlenir. Örnekleme hattı ambalajında işaretlenenlerden daha
yüksek oksijen sağlama seviyelerinde CO2 okumalarının dilüsyonu meydana gelebilir, bu da
CO2 değerlerinin düşmesine neden olur.

Temel Prensipler
Microstream™ etCO2 sarf malzemeleri seçilirken, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

•
•
•
•
•

Hastanın entübe olup olmadığına
Hastanın mekanik ventilasyonda olup olmadığı
Kullanım süresi
Hasta vücut ölçüleri ve ağırlığı
Hastanın burnundan mı ağzından mı nefes aldığına veya ağız ve burun solunumunu değişmeli
olarak kullanıp kullanmadığına

Daha fazla bilgi için lütfen yerel servis temsilcinizle temas kurun.
Hastanın hava yoluna bağlamadan önce uygun FilterLine™'ı seçin ve monitöre bağlayın. Doğru bağlanması
için, Microstream™ etCO2 Sarf Malzemelerinin Kullanma Talimatlarını takip ettiğinizden emin olun.
Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri
Microstream™ etCO2 sarf malzemelerinin listesi için, bkz. Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri, sayfa 145.
Not:

Smart ürünleri, oral ve nazal örnekleme sağlar.
H ürünleri, uzun süreli kullanım içindir.

Not:

Bu kılavuzda kullanılan genel FilterLine™ terimi, Microstream ™ etCO2 sarf malzemelerinin
herhangi birine atıfta bulunmak için kullanılmıştır.

Not:

Listelenen ürünler ayrıca diğer hasta boyutları için tasarlanmış sürümleriyle de mevcuttur.

Bu listede mevcut olan başlıca ürünler açıklanmıştır. Herhangi bir Microstream™ FilterLine™ hakkında daha
fazla bilgi veya bu ürünlerin ilave boyut ve paketleme seçenekleri için, bkz.
http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.

FilterLine™’ın Bağlanması
Bir hastayı kapnografiyle izlemeden önce, uygun FilterLine™ monitöre ve hastaya bağlanmalıdır.
 BAĞLANTILARI YAPMAK İÇİN:
1. FilterLine™ giriş konnektörü bağlantı kapağını kaydırarak açın ve uygun FilterLine™ bağlayın.
FilterLine™ konnektörü monitöre sabitlenmeli ve daha fazla çevrilemeyene kadar saat yönünde
çevrilmelidir.
2. FilterLine™ ile birlikte verilen Kullanma Talimatlarında açıklandığı şekilde FilterLine™ hastaya
bağlayın.
FilterLine™ bağlandığında, monitör hemen nefes aramaya başlayacaktır, ancak geçerli nefes oluşmadan önce
Nefes Yok durumu göstermeyecektir.
Not:

Capnostream™20p monitörün CO2 fonksiyonu, Capnostream™20p monitöre 30 dakika veya
daha uzun bir süre bir FilterLine™ bağlanmazsa otomatik olarak bekleme moduna girecektir.
Bu durumda, monitörde CO2 izleme otomatik olarak bekleme moduna girer ve bir FilterLine™
bağlandığında yeniden başlatılır. Başlatma işlemi tipik olarak 30 saniye sürer; ancak
180 saniyeye kadar uzayabilir.
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Capnostream™20p Monitör tarafından Görüntülenen CO2 Verileri

Capnostream™20p Monitör tarafından Görüntülenen CO2 Verileri
Capnostream™20p monitörün Ana ekranında gerçek zamanlı CO2 verileri görüntülenir. Görüntülenen veriler
arasında şunlar bulunmaktadır:
 Gerçek zamanlı etCO2 ve FiCO2 değerleri ve seçilen birimler (mevcut birimler hakkında ayrıntılar
için bkz. Capnostream™20p Monitör tarafından Görüntülenen CO2 Verileri, sayfa 54)
 Gerçek zamanlı FiCO2 değerleri ve seçilen birim (mevcut birimler hakkında ayrıntılar için bkz.
Ayarlanabilir CO2 Parametreleri, sayfa 55)
 Dakika başına nefes cinsinden solunum hızı (RR)
 CO2 Dalga formu

CO2 Dalga
formu

EtCO2,
FiCO2 ve
Solunum
Hızı
değerleri

Şekil 22 – Capnostream™20p Monitör üzerindeki CO2 Verileri

Ayrıca, monitör CO2 verilerini trend formunda görüntüleyip saat, tarih, etCO2, RR, alarmlar, olaylar ve bir
VAKAYI BAŞLAT işareti gösterebilir. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 11 Trendlerin
Kullanılması, sayfa 84.
EtCO2 Yüksek veya Düşük alarm limitleri aşıldığında, hastaya bakan sağlık çalışanını etkilenen belirli
parametre hakkında uyarmak için etkilenen değer yanıp söner.
İstenirse, bazı alarmlar için bir erteleme ayarlanabilir; böylece bu alarmlar parametre alarm limitlerini yalnızca
ayarlanan sayıda saniye boyunca aşarsa ses verecektir. Bu seçenek, Kurumsal Varsayılanlar kullanılarak
ayarlanabilir. Kurumsal Varsayılanların nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kurumsal
Varsayılanlar, sayfa 127.
Sayısal ana ekran seçilirse CO2 dalga formu görünmez. Bunun yerine, CO2 verileri, uzaktan da kolaylıkla
okunabilecek şekilde büyük karakterlerle görüntülenir. Sayısal ana ekranın CO2 bölümü için, bkz. aşağıda
Şekil 23 – Sayısal Ana Ekranın CO2 Bölümü, alt.
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Not:

Hem neonatal hem de yetişkin hastalar için, ekranda görüntülenen EtCO2 değeri son 20
saniye içindeki en yüksek CO2 değeridir ve her saniye güncellenir. Ekranda görüntülenen
EtCO2 değerine bağlı olarak, bir EtCO2 alarmı oluşacaktır.

Not:

Yüksek rakımlı ortamlarda, EtCO2 değerleri Dalton kısmi basınçlar yasasına uygun olarak
deniz seviyesinde gözlemlenen değerlerden daha düşük olabilir. Monitörü yüksek rakımlı
ortamlarda kullanırken, EtCO2 alarm ayarlarını da buna uygun olarak ayarlamanız tavsiye
edilir.

Not:

Ölçüm modu, CO2 değerini, alveolar gazların su buharıyla satüre olduğunu varsayan BTPS
ayarına göre (Vücut Sıcaklığı, Basınç, Satürasyon) düzeltir. Hasta ölçümü için BTPS açık
olmalıdır. Diğer amaçlar için, CO2 Kurulum ekranından kapatılabilir.

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi

Ayarlanabilir CO2 Parametreleri

Şekil 23 – Sayısal Ana Ekranın CO2 Bölümü

Ayarlanabilir CO2 Parametreleri
Capnostream™20p monitör; hastalarınıza, kurumsal gereksinimlerinize veya diğer ihtiyaçlarınıza uyması için
CO2 ölçümünde kullanılan bazı parametre ayarlarını ayarlama seçeneği sunar. Bu ayarları cihaz kapatılana
kadar geçici olarak değiştirmek için, aşağıdaki prosedürü uygulayın. Değişikliklerin monitör kapatıldıktan sonra
da geçerli kalması amacıyla, değişiklikleri kurumsal varsayılanlar olarak ayarlamak için, bkz. CO2
Parametreleri, sayfa 134.
 CO2 PARAMETRE AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Ana ekranda, kontrol düğmesini ekranın CO2 bölümünün üzerine getirerek bu bölümün mavi çerçeveye
alınmasını sağlayın. Kontrol düğmesine tıklayın.
2. CO2 Kurulum ekranı belirir. Kontrol düğmesini değiştirmek istediğiniz parametrenin üzerine getirin ve bu
parametreyi seçmek için tıklayın. Kontrol düğmesini istediğiniz ayarı seçmek için çevirin ve ayarı seçmek
için tıklayın. Değiştirilebilen ayarların listesi için, bkz. aşağıda Tablo 10 – Ayarlanabilen CO2 Parametreleri.
3. Kontrol düğmesini HOME (Ana Ekran) düğmesinin üzerine getirin ve seçmek için tıklayın. Bu ekranda
başka eylem yapılmazsa ekran birkaç saniye içinde Ana ekrana dönecektir, ancak ekran zaman aşımına uğrar
ve HOME ekranına bu şekilde dönerse değişiklikler kaydedilmez.
4. Parametrelerde yapılan değişiklikler monitör kapatılana kadar geçerli kalır.
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MRI Taraması Sırasında CO2 İzleme

Tablo 10 – Ayarlanabilen CO2 Parametreleri

Parametre

Seçenekler

Factory Default (Fabrika
Varsayılan Ayarı)

BTPS*

On/Off (Açık/Kapalı)

On (Açık)

FiCO2 Display (FiCO2 Görünümü)

On/Off (Açık/Kapalı)

On (Açık)

Pump-Off Timeout (minutes)
[Pompa Kapama Zaman Aşımı (dakika)]

5, 10, 15 veya 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg)
[CO2 Dalga Formu Ölçeği (mmHg)]

50, 100, 150, Auto
(Otomatik)

Auto (Otomatik)

EtCO2 Trend Display Scale (mmHg)
(EtCO2 Trend Görünümü Ölçeği (mmHg))

50, 100, 150

50

Trend RR Scale Display Scale (bpm)
(RR Trend Görünümü Ölçeği (bpm))

50, 100, 150

50

Sweep Speed** (Tarama Hızı) (mm/sn)
[geçerli hasta tipi için]

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

6,3

A/hr Visual Alert Level (Apnea/Hr)
[A/hr Görsel Uyarı Seviyesi (Apnea/Hr)] (mevcutsa)

1-99

10

* BTPS, vücut sıcaklığı, basınç ve satürasyon için ölçüm sırasında kullanılan standart düzeltmeyi belirtir. BTPS, tüm
ölçüm prosedürleri sırasında AÇIK olarak ayarlanmalıdır. Cihaz kalibrasyon prosedürleri sırasında BTPS
düzeltmesini otomatik olarak kapatır ve bu prosedürlerden sonra yeniden açar. Kullanıcının BTPS ayarında herhangi
bir değişiklik yapmasına gerek yoktur.
** Tarama hızı, dalga formunun grafiğin bir döngüsünü tamamlayarak bütün ekranı bir kez kapladığı hızdır.
Not:

CO2 Kurulum ekranında veya Kurumsal Varsayılanlar'da dalga formu ölçeği değiştirilirse,
ölçeğin üst seviyesini aşan üst değerlere sahip bir CO2 dalga formunun yüksek değerler
kesilmiş olarak eksik şekilde belireceğine lütfen dikkat edin. Bu nedenle, varsayılan dalga
formu ölçeği Auto’dur (Otomatik).

MRI Taraması Sırasında CO2 İzleme
UYARI:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması sırasında FilterLine™ H Set İnfant/Neonatal
kullanmayın. MRI sırasında FilterLine™ H Seti Bebek/Neonatal ürününün kullanılması hastaya
zarar verebilir.

DİKKAT: MRI taraması sırasında, monitör MRI bölümünün dışına yerleştirilmelidir. Monitör MRI odasının
dışında kullanıldığında, EtCO2 izlemesi uzatma sağlamak için FilterLine™ XL kullanılarak
uygulanabilir.
DİKKAT: MRI tarama esnasında adında H harfi (nemlendirilmiş ortamlarda kullanıma yönelik olduğunu
gösterir) bulunan bir CO2 örnekleme hattı kullanılması girişime neden olabilir. H olmayan örnek
alma hatlarının kullanılması tavsiye olunur. H örnek alma hatlarının listesi için bkz.
Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri, sayfa 145.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sırasında non-invaziv etCO2 izleme, monitör bir FilterLine™ XL ve
uygun bir CO2 örnekleme hattı kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 MRG TARAMASI SIRASINDA MONİTÖR KULLANMAK İÇİN:
1. Monitörü MRI bölümü dışına yerleştirin. Bölüm duvarında bir delik olmalıdır (yaklaşık 10 cm çapında).
2. FilterLine™ XL'yi monitöre bağlayın ve MRI bölümü duvarından FilterLine™ XL'yi döşeyerek çıkarın.
3. FilterLine™ XL'yi hastaya bağlayın.
Not:

FilterLine™ XL'nin uzun olması nedeniyle, erteleme süresi uzayabilir ve böylece yanıt süresi
daha yavaş olabilir.

FilterLine™ XL satın almak için yerel servis temsilcinizle temas kurun.
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Nellcor™ SpO2 Sensörleri
UYARI:

Kullanmadan önce, tüm uyarılar, dikkat notları ve talimatlar dahil olmak üzere sensör Kullanma
Talimatlarını dikkatle okuyun.

UYARI:

Sensörü suya, çözücülere veya temizleme solüsyonlarına batırmayın (sensör ve konnektörler su
geçirmez değildir). Radyasyon, buhar ya da etilen oksit ile sterilize etmeyin. Yeniden
kullanılabilen nabız oksimetresi sensörleri için kullanma talimatlarındaki temizleme talimatlarına
bakın.

UYARI:

SpO2 sensörlerini kullanmadan önce her seferinde sensörün sağlam olduğunu kontrol edin. Hasarlı
sensörlerin (kırılmış, aşınmış [sıyrılmış] veya optik bileşenleri, telleri veya metalleri açığa çıkmış)
kullanılması yasaktır. Hasarlı sensörlerin kullanımı hasta emniyetini riske atar ve hastanın
yaralanmasıyla sonuçlanabilir. Kardiyak defibrilatörün çıkarılmasının etkilerine karşı monitörün
korunması sayfa 58'deki Tablo 11'de listelenen uygun SpO2 kabloları ve sensörlerinin
kullanılmasına bağlıdır.

UYARI:

SpO2 ölçümleri için sadece Nellcor™ sensörlerini kullanın. Diğer sensörler hatalı monitör
performansına neden olabilir.

UYARI:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması sırasında oksimetre sensörlerini kullanmayın.
İletilen akım yanıklara neden olabilir. Sensörler, MRI görüntüsünü etkileyebilir. MRI ünitesi de,
oksimetre ölçümlerinin doğruluğunu etkileyebilir.

UYARI:

Nabız oksimetresi sensörünün hatalı uygulanması veya kullanılması, dokuların zarar görmesine
yol açabilir. Sensör yerini, kullanma talimatlarında verilen yönergelere göre kontrol edin. Sensörü,
aşırı güç uygulayarak çok sıkı bir şekilde tutturmayın. Sensörü takviye etmek için sarmayın,
bantlamayın veya aynı yerde uzun süre bırakmayın. Sensörün altındaki cilt tahriş olursa, sensörün
konumunu değiştirin.

DİKKAT: Tek-hastanın kullanımına yönelik sensörler ve yapışkan sensörler tek hastanın kullanımına yönelik
hazırlanmıştır. Tek hastanın kullanımına yönelik sensörleri veya yapışkan sensörleri bir hastadan
başka bir hastaya taşımayın.
Not:

Bu cihazda kullanılan oksijen transdüserleri (sensörler), sınırlı bir süre için cilde temas eden
yüzey cihazları olarak kategorize edilebilir. Sensörler tavsiye edilen biyouyumluluk
sınamasından geçmiştir ve ISO 10993–1 standardı ile uyumludur.

Not:

Hemoglobin ışık absorbsiyonu dalga boyuna bağlı olduğundan ve LED'lerin ortalama dalga
boyları değiştiğinden, bir monitörizasyon sisteminin SpO2 değerini doğru olarak ölçmesi için
sensörün kızıl LED'inin ortalama dalga boyunu bilmesi gerekir. Monitörizasyon sırasında,
monitörizasyon sisteminin yazılımı bu bireysel sensörlerin Kızıl LED'lerinin dalga boyu için
uygun katsayıları seçer; Bu katsayılar daha sonra SpO2 değerini belirlemede kullanılır. Ayrıca,
doku kalınlığı farklarını dengelemek için, sensör LED'lerinin ışık şiddeti otomatik olarak
ayarlanır. Bu özellikler birlikte SpO2 özelliğinin otomatik kalibrasyonunu sağlarlar.

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi

57

Nellcor™ SpO2 Sensörleri

Veri Güncelleme Süresi, Veri Ortalama ve Sinyal İşleme
OxiMax™ algoritmasındaki gelişmiş sinyal işleme özelliği, SpO2 ve kalp atım hızının ölçümü için gerekli olan
veri miktarını, ölçüm koşullarına bağlı olarak, otomatik arttırır. OxiMax™ algoritması, düşük perfüzyon, sinyal
artifaktı, ortam ışığı, elektrokoter, diğer girişimler veya bu faktörlerin kombinasyonu sonucu ortaya çıkacak
zorlu ölçüm koşullarında gerekli olan dinamik ortalama süresini otomatik olarak yedi (7) saniyeyi aşacak
şekilde artırır ve bu dinamik ortalamada artışa neden olur. Elde edilen dinamik ortalama süre SpO2 için 20
saniyenin üzerindeyse; algoritma, SpO2 ve atım hızını her saniye güncellemeye devam ederken atım arama
parçasını da ayarlar.
Bu ölçüm koşulları daha da uzarsa, gerekli veri miktarı artırılmaya devam edebilir. Dinamik ortalama süre
40 saniyeye ve/veya atım hızı için 50 saniyeye ulaşırsa, teknik alarm durumu söz konusu olur: Algoritma Atım
Zamanaşımı parçasını ayarlar ve monitörizasyon sistemi, nabız kaybı durumunu gösteren bir sıfır satürasyonunu
raporlar. Bu da sesli bir alarma neden olur.
İşlevsel Test Ürünleri ve Hasta Simülatörleri
Ticari olarak piyasada bulunan tezgah üstü işlevsel test ürünlerinin bazı modelleri ve hasta simülatörleri,
Covidien NellCor™ monitörizasyon sistemlerinin, sensörlerin ve kabloların düzgün çalıştığını doğrulamak için
kullanılabilir. Kullanılan test ürünün söz konusu modeliyle ilgili işlemler için ilgili test cihazının kullanım
kılavuzuna bakın. Bu tür cihazlar, sensörün, kabloların ve monitörizasyon sisteminin işlevsel olduğunu
doğrulamak için kullanışlı olmakla birlikte, sistemin SpO2 ölçümünün doğruluğunu düzgün olarak
değerlendirmek için gerekli olan verileri sağlayamazlar.
SpO2 ölçümlerinin doğruluğunu tam olarak değerlendirmek için, en azından, sensörün dalga uzunluğu
özelliklerini uygulamak ve sensör ile hasta dokusu arasındaki karmaşık optik etkileşimin yeniden üretilmesini
sağlamak gereklidir. Bu, bilinen tezgah üstü test ürünlerinin amacının dışındadır. SpO2 ölçümünün doğruluğu
ancak, laboratuvar CO-oksimetresi yardımıyla eş zamanlı örneklenen arterial kandan elde edilen SaO2
ölçümleriyle izlenebilen değerleri monitörizasyon sistemi okumalarıyla karşılaştırmak suretiyle, in vivo olarak
değerlendirilebilir.
Birçok işlevsel test ürünü ve hasta simülatörü, monitörizasyon sisteminin öngörülen kalibrasyon eğrileriyle
etkileşecek şekilde tasarlanmıştır ve monitörizasyon sistemleri ve/veya sensörler ile kullanıma uygun olabilir.
Ancak, bu cihazların tümü OxiMax™ dijital kalibrasyon sistemi ile kullanılmak üzere adapte edilmemiştir. Bu
durum, simülatörün sistem işlevselliğini doğrulamak için kullanılmasını etkilememekle birlikte, görüntülenen
SpO2 ölçümü, test cihazının ayarlarından farklılık gösterebilir. Düzgün çalışan bir monitörizasyon sistemi için
bu fark, zamanla ve test cihazının performans spesifikasyonları dahilinde monitörizasyon sisteminden
monitörizasyon sistemine çoğaltılabilir.
Nellcor™ SpO2 Sensörlerinin Seçilmesi
Bir sensör seçerken hastanın ağırlığı, aktivitesi, perfüzyon uygunluğu, sensörün uygulama yerleri ve öngörülen
monitörizasyon süresini dikkate alın. Sensör modellerinin bir özeti için, bkz. aşağıda Tablo 11 – Nellcor™
SpO2 Sensörleri. Daha fazla bilgi için lütfen yerel servis temsilcinizle temas kurun.
Nellcor™ nabız oksimetresi sensörleri, dalgaboyu yaklaşık 660 nm olan kırmızı ışık ve dalgaboyu yaklaşık
900 nm olan kızılötesi ışık yayan ışın yayıcı diyotlar (LED'ler) içerir. Sensör LED’lerinin toplam optik çıkış
gücü 15 mW’ın altındadır. Bu bilgiler özellikle klinisyenler (örneğin, fotodinamik terapi uygulayanlar) için
yararlı olabilir.
Tablo 11 – Nellcor™ SpO2 Sensörleri

Oksijen Sensörü
OXİMAX™ oksijen transdüseri
(tek hasta kullanımlı)
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Model

Hasta Ağırlığı

MAX-N

<3 kg veya >40 kg

MAX-I

3 ila 20 kg

MAX-P

10 ila 50 kg

MAX-A

>30 kg
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Oksijen Sensörü

Model

Hasta Ağırlığı

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

MAX-FAST

>40 kg

OXİMAX™ OxiCliq™ oksijen transdüseri
(tek hasta kullanımlı)

P

10 ila 50 kg

A

>30 kg

OXİMAX™ Dura-Y™ multisite oksijen
transdüseri (Non-steril, tekrar kullanılabilir)

D-YS

>1 kg

Dura-Y sensörüyle kullanım için:
Kulak klipsi (tekrar kullanılabilir, steril değildir)
Pedi-Check™ pediatrik nokta kontrolü klipsi
(Yeniden kullanılabilir, steril değil)

D-YSE

30 kg

D-YSPD

3 ila 4 kg

OXİMAX™ Oxiband™ oksijen transdüseri
(tek kullanımlık steril olmayan yapıştırıcıyla
tekrar kullanılabilir)

OXI-A/N

<3 kg veya >40 kg

OXI-P/I

3 ila 40 kg

OXİMAX™ Durasensor™ oksijen transdüseri
(Steril değildir, tekrar kullanılabilir)

DS-100A

>40 kg

Nellcor™ Preemie SpO2 Sensör, yapışkansız
(Tek hastanın kullanımına yönelik)

SC-PR

<1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2 Sensör, yapışkansız
(Tek hastanın kullanımına yönelik)

SC-NEO

1,5 ila 5 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensör, yapışkansız
(Tek hastanın kullanımına yönelik)

SC-A

>40 kg

Nellcor™ Yetişkin Solunum Sensörü, SpO2,
RR

10068119

>30 kg

Nellcor™ Flexible SpO2 Sensörleri
(steril değildir, tekrar kullanılabilir)

FLEXMAX

≥ 20 kg

FLEXMAX-P

≥ 20 kg

Sensör kablosu DOC-10

DOC-10

Yok

Sensör kablosu OC-3

OC-3

Yok

Performansla İlgili Hususlar
UYARI:

Nabız oksimetre değerleri ve kalp atım sinyalleri ortam şartlarından, sensör uygulama hataları ve
bazı hasta durumlarından kaynaklanan şartlardan etkilenebilir.

UYARI:

SpO2 sensörlerinin hatalı uygulama ve uygun olmayan süreli kullanımları doku tahribatına neden
olabilir. Sensör yerini sensörün Kullanma Talimatlarında verilen yönergelere göre kontrol edin.

UYARI:

Yalnızca Nellcor™ onaylı sensörleri ve puls oksimetre kablolarını kullanın. Diğer sensörler veya
oksimetre kabloları, hatalı monitör performansına neden olabilir ve elektromanyetik emisyonun
artmasına ya da elektromanyetik girişime karşı bağışıklığın düşmesine neden olabilir.

Hatalı ölçümler aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

•
•

sensörlerin yanlış uygulanması

•
•
•

ortam ışığı

sensörün, üzerinde tansiyon ölçme aleti, arteriyel kateter veya intravasküler infüzyon hattı olan
bir ekstremiteye yerleştirilmesi
uzun süreli ve/veya aşırı hasta hareketliliği
intravasküler boyalar ya da tırnak cilası veya pigmentli kremler gibi harici renklendirici
maddeler
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•

sensörün uygulandığı alanın, ortam ışığının yüksek olduğu koşullarda opak bir malzemeyle
kaplanmaması

Aşağıdaki nedenlerle nabız sinyali kaybedilebilir:

•
•
•
•

sensör çok sıkıca uygulanmıştır
sensörün takıldığı ekstremitede bir tansiyon manşonu takılıdır ve şişirilmiştir
sensöre yakın bir arteryal oklüzyon vardır
kötü periferal perfüzyon

Uygulama yerindeki tırnak cilası gibi her tür maddeyi silerek çıkartın. Sensörün hastaya yerleştirildiği yerde
düzgün kaldığını garanti etmek için sık sık kontrol edin.
Uygun sensörü seçin, talimatlara göre uygulayın ve sensörle birlikte sağlanan talimatlardaki tüm uyarı ve dikkat
notlarına riayet edin.
Ameliyathane ışıkları (özellikle ksenon ışık kaynağı), bilirubin lambaları, flüoresan lambalar, kızıl ötesi ısıtma
lambaları ve doğrudan güneş ışığı gibi yüksek ortam ışık kaynakları, bir SpO2 sensörünün performansını
etkileyebilir. Ortam ışığının etkilemesine engel olmak için sensörün gerektiği gibi uygulandığından emin olun
ve sensörü opak materyalle örtün.
DİKKAT: Yüksek ortam aydınlanma şartlarında sensör yerinin opak malzemeyle sarılmaması hatalı
ölçümlemeye neden olur.
Eğer hasta hareketliliği sorun teşkil ederse aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyin:
 Sensörün düzgün ve güvenli şekilde uygulandığını kontrol edin.
 Sensörü daha düşük aktiviteli bir yere alın.
 Bazı hasta hareketlerine izin veren yapışkan sensör kullanın.
 Yapışkan arkalı yeni bir sensör kullanın.
Eğer zayıf perfüzyon, performansı etkiliyorsa, MAX-R sensörünü kullanabileceğinizi göz önünde tutun. MAXR sensörü, internal karotidden beslenen bir arter olan, nazal septal anterior etmoid arterinden ölçüm alır. Bu
sensör, periferik perfüzyon nispeten zayıf olduğunda ölçüm alabilir.
Düşük perfüzyon varlığında okuma doğruluğu (algılanan kızılötesi nabız modülasyonu genliği %0,03 ila %1,5
arasındadır), hasta simülatörü ile sağlanan sinyaller yardımıyla doğrulandı. SpO2 ve nabız hızı değerleri, bir dizi
zayıf sinyal koşullarında, izleme aralığı boyunca değiştirildi ve giriş sinyallerinin bilinen gerçek satürasyonu ve
nabız hızı ile karşılaştırıldı.

Bir SpO2 Sensörünün Monitöre Bağlanması
Bir hastayı nabız oksimetresiyle izlemeden önce, uygun SpO2 sensörü monitöre ve hastaya bağlanmalıdır.
 SPO2 SENSÖRÜNÜ BAĞLAMAK İÇİN:
1. SpO2 uzatma kablosunu monitörün SpO2 sensör portuna sıkıca bağlayın ve sonra uygun Nellcor™ SpO2
sensörünü uzatma kablosuna bağlayın.
2. Nellcor™ SpO2 sensörünün Kullanma Talimatlarında açıklandığı şekilde, Nellcor SpO2 sensörü uzatma
kablosunu kullanarak sensörü hastaya bağlayın.
3. SpO2 sensörü uzatma kablosuna takılıp monitöre bağlandığında, monitör hemen nabız aramaya
başlayacaktır. Sensör bir hastanın üzerine yerleştirilene kadar, NO PULSE FOUND (Nabız Bulunamadı) ve
SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2 Sensörü Hastanın Üzerinde Değil) mesajlarını verecektir. Bu,
Orta Öncelikli Alarm olarak sınıflandırılır ve her otuz saniyede bir üç bip sesi verir. Alarm mesajını ve bip
sesini engellemek için, uzatma kablosunu monitöre bağlayabilirsiniz, ancak hastayı monitöre bağlayana
kadar SpO2 sensörünü uzatma kablosuna takmayı erteleyebilirsiniz.
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Capnostream™20p Monitör tarafından Görüntülenen SpO2 Verileri
Capnostream™20p monitörün Ana ekranında gerçek zamanlı SpO2 verileri görüntülenir. Görüntülenen veriler
arasında şunlar bulunmaktadır:
 SpO2 Değeri
 Pulse Rate (Nabız Hızı)
 SatSeconds (Satürasyon Saniyesi) değeri (Bu konunun açıklaması için, bkz. SpO2 Alarmları ve
SatSeconds, sayfa 82)
 Pletismograf (SpO2 dalga formu)
 Girişim Göstergesi
SpO2
SpO2 Dalga Formu
Çubuğu (pletismograf)
Girişim
Göstergesi

Pulse Rate
(Nabız Hızı)

SatSeconds
(Satürasyon
Saniyesi)
Şekil 24 – Capnostream™20p Monitör üzerindeki SpO2 Verileri - Standart Ekran

IPI etkinleştirilmiş standart ana ekranda (varsayılan standart ana ekran), pletismograf (SpO2 dalga formu)
ekranın SpO2 bölümünde yeşil dikey çubuk şeklinde görülür (SatSeconds değerinin hemen solunda). Bu çubuk,
hastanın nabız atımıyla yükselip düşerek nabız atımını gösterir. Gelen sinyal yetersiz veya bozuk olduğunda bir
girişim göstergesi (yukarıdaki şekilde görülen sarı tırtıklı çizgi) görüntülenir. Sinyalin yeterli olması durumunda
gösterge görüntülenmez.
Ana ekrandaki IPI görünümü devre dışı bırakıldığında (bkz. IPI Seçenekleri, sayfa 65 ve Kurumsal
Varsayılanlar, sayfa 127), ana ekranın SpO2 bölümü aşağıdaki Şekil 25 – Capnostream™20p Monitör
üzerindeki SpO2 Verileri – IPI Devre Dışı Bırakılmış Standart Ekran içinde görüldüğü gibi görünecektir.
Pletismografik dalga formu normalize değildir ve nispi pulsatil gücünü yansıtmak için gerçek zamanlı sensör
sinyalini kullanır.
SpO2 Dalga
Formu
(pletismograf)

SpO2, SatSeconds
(Satürasyon
Saniyesi) ve Atım
Hızı değerleri

Şekil 25 – Capnostream™20p Monitör üzerindeki SpO2 Verileri – IPI Devre Dışı Bırakılmış Standart Ekran
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Ayrıca, monitör SpO2 verilerini trend formunda görüntüleyip saat, tarih, SpO2, nabız hızı (PR), alarmlar, olaylar
ve hastaları ayırt etmek için vaka işaretleri gösterebilir. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
Bölüm 11 Trendlerin Kullanılması, sayfa 84.
SpO2 yüksek veya düşük alarm limitleri aşıldığında, hastaya bakan sağlık çalışanını etkilenen belirli okuma
hakkında uyarmak için etkilenen okuma yanıp söner.
Sayısal ana ekran seçilirse SpO2 dalga formu görünmez. Bunun yerine, SpO2 verileri, uzaktan da kolaylıkla
okunabilecek şekilde büyük karakterlerle görüntülenir. Sayısal ana ekranın SpO2 bölümü için, bkz. Ana Ekran
Sayısal Görünüm, sayfa 37.
SpO2, SatSeconds
(Satürasyon
Saniyesi) ve Atım
Hızı değerleri

Şekil 26 – Sayısal Ana Ekranın SpO2 Bölümü

Ayarlanabilir SpO2 Parametreleri
Capnostream™20p monitör; hastalarınıza, kurumsal gereksinimlerinize veya diğer ihtiyaçlarınıza uyması için
SpO2 ölçümünde kullanılan bazı parametre ayarlarını ayarlama seçeneği sunar. Bu ayarları cihaz kapatılana
kadar geçici olarak değiştirmek için, aşağıdaki prosedürü uygulayın. Değişikliklerin monitör kapatıldıktan sonra
da geçerli kalması amacıyla, değişiklikleri kurumsal varsayılanlar olarak ayarlamak için, bkz. Kurumsal
Varsayılanlar, sayfa 127.
 SPO2 PARAMETRE AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Ana ekranda, kontrol düğmesini ekranın SpO2 bölümünün üzerine getirerek bu bölümün mavi çerçeveye
alınmasını sağlayın. Kontrol düğmesine tıklayın.
2. SpO2 Kurulum ekranı belirir. Kontrol düğmesini değiştirmek istediğiniz parametrenin üzerine getirin ve bu
parametreyi seçmek için tıklayın. Kontrol düğmesini istediğiniz ayarı seçmek için çevirin ve ayarı seçmek
için tıklayın. Değiştirilebilen ayarların listesi için, bkz. aşağıda Tablo 12 – Ayarlanabilen SpO2
Parametreleri.
3. Kontrol düğmesini HOME (Ana Ekran) düğmesinin üzerine getirin ve seçmek için tıklayın. Bu ekranda
başka işlem yapılmazsa ekran birkaç saniye içinde Ana ekrana dönecektir.
4. Parametrelerde yapılan değişiklikler monitör kapatılana kadar geçerli kalır.

62

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi

SPO2 Alarm Limiti Mesajı

Tablo 12 – Ayarlanabilen SpO2 Parametreleri

Parametre

Seçenekler

Factory Default
(Fabrika Varsayılan
Ayarı)

Pulse Tone (Nabız Tonu)

On/Off (Açık/Kapalı)

On (Açık)

Sat Sec (SatSeconds)
(Satürasyon Saniyesi)

On/Off (Açık/Kapalı)

On (Açık)

SpO2 Scale for Trend Display
(Trend Görünümü İçin SpO2 Ölçeği)

0-100, 50-100

50-100

PR Scale for Trend Display
(Trend Görünümü İçin PR Ölçeği)

150, 300

150

Sweep Speed** (Tarama Hızı) (mm/sn)
[geçerli hasta tipi için]

3, 6,3, 12,5, 25

25

** Tarama hızı, dalga formunun grafiğin bir döngüsünü tamamlayarak bütün ekranı bir kez kapladığı hızdır.

SPO2 Alarm Limiti Mesajı
SpO2 alarm limiti %85'in altında ayarlanırsa SpO2 LOW (SpO2 Düşük) alarm limitinin seviyesini gösteren SPO2
LOW ALARM LIMIT: xx (SpO2 Düşük Alarm Limiti: xx) mesajı başlık bölümünde belirir.
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Bölüm 7

Integrated Pulmonary Index™
Giriş
Uyarılar
IPI Görünümü
IPI Seçenekleri

Giriş
Integrated Pulmonary Index™ (metnin devamında IPI olarak belirtilecektir), hastanın ventilasyon durumunun
basit bir göstergesini sağlamak amacıyla Capnostream™20p tarafından ölçülen dört önemli parametreyi
bütünleştiren bir sayısal değerdir. Bütünleştirilen parametreler EtCO2, RR, SpO2 ve PR'dir. IPI hesaplanırken
yalnızca bu dört parametre kullanılır; diğer parametreler hesaba katılmaz.
IPI, bilinen klinik verilere bağlı olarak, bu dört parametrenin ve etkileşimlerinin geçerli değerleri kullanılarak
hesaplanır. IPI böylece ventilasyon durumundaki herhangi bir değişikliğin, bu dört parametrenin geçerli
değerlerinin tek başına gösteremeyeceği erken bir göstergesini sağlayabilir. IPI hasta durumuyla ilgili olarak,
EtCO2, RR, SpO2 veya PR değerleri klinik olarak dikkat edilmesi gereken seviyelere ulaşmadan önce ek bilgi
sağlamak için tasarlanmıştır.
IPI trend grafiği (Capnostream™20p ana ekranında görülür) özellikle değerlidir, hastanın ventilasyon durumu
trendini tek bir kullanımı kolay grafikte göstererek hastabakıcıları hasta durumundaki değişiklikler konusunda
uyarabilir. IPI'nın önemi yalnızca mutlak sayısal değerinde değil, daha önceki değerlerle olan ilişkisinde yatar;
bu şekilde bir grafik yukarı veya aşağı doğru bir trend sergileyebilir ve hastabakıcıya dikkat gösterilmesi veya
müdahale edilmesi gerektiğini işaret eder.

Şekil 27 – IPI Trend Grafiği

IPI algoritmasıyla ilişkili ayrıntıları içeren bir teknik not Medtronic'ten alınabilir.
İndeks hem CO2 hem de SpO2 izlemeden alınan verileri kullandığı için yalnızca her iki parametre mevcut
olduğunda kullanılabilir.
İndeksin değer aralığı 1 ile 10 arasıdır; indeks değerleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi anlaşılmalıdır.
İndeks Aralığı
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Hastanın Durumu

10

Normal

8-9

Normal aralıkta

7

Normal aralığa yakın; dikkat edilmesi gerekiyor

5-6

Dikkat gerektirir ve müdahale edilmesini gerektirebilir

3-4

Müdahale edilmesi gerekiyor

1-2

Hemen müdahale edilmesi gerekiyor
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Uyarılar
Not:

Hastanın IPI skorunun yorumlanması farklı klinik ortamlarda değişebilir. Örneğin, belirli
solunum zorlukları yaşayan hastalar için (sedasyon veya ağrı tedavisi sırasında izlenen
normalde sağlıklı hastaların tersine), solunum kapasitelerinde yaşadıkları sorunu
yansıtabilmesi adına daha düşük bir IPI Düşük Uyarı eşiği gerekebilir.

IPI her üç pediatrik hasta grubu (1-3 yaş, 3-6 yaş ve 6-12 yaş) ve yetişkin hastalarda kullanılabilir.
Neonatal/İnfant hastalarda (bir yaşına kadar olan hastalar) kullanılamaz ve Neonatal/İnfant hastaların
ekranlarında görülmez.

Uyarılar
UYARI:

Bir hastayı izlemeye başlamadan önce, hasta tipinin doğru seçildiğinden emin olun. Yanlış hasta
tipinin seçilmesi, hasta için yanlış IPI verileri üretebilir.

UYARI:

Bir hasta için IPI Düşük Uyarısı tetiklendiğinde, tıbbi bakımda bir değişiklik yapılması gerekip
gerekmediğini belirlemek için tıbbi kadro hastanın durumunu incelemelidir.

IPI Görünümü
IPI Ana ekranda görünür ve tüm Capnostream™20p fonksiyonlarında, etCO2 veya SpO2 gibi diğer hasta
parametreleriyle birlikte varsayılan bir seçenek olarak mevcuttur. Ana ekranda, IPI için hem sayısal hem de
trend grafiği bulunmaktadır.
IPI seçeneği Kurumsal Varsayılanlar ekranında devre dışı bırakılabilir; daha fazla bilgi için aşağıya bakın.
Neonatal ölçüm modunda, IPI seçeneği otomatik olarak devre dışı bırakılır.

IPI Seçenekleri
 IPI SEÇENEĞİ AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Ana ekranda, ekranın altındaki menü çubuğunda yer alan SYSTEM (Sistem) düğmesine tıklayın.
2. Sistem Kurulum ekranı belirecektir. Kontrol düğmesini değiştirmek istediğiniz parametrenin üzerine getirin
ve bu parametreyi seçmek için tıklayın. Kontrol düğmesini istediğiniz ayarı seçmek için çevirin ve ayarı
seçmek için tıklayın. Değiştirilebilen IPI ayarlarının listesi için, bkz. aşağıda Tablo 13 – Ayarlanabilen IPI
Seçenekleri.
3. Kontrol düğmesini HOME (Ana Ekran) düğmesinin üzerine getirin ve seçmek için tıklayın. Bu ekranda
başka işlem yapılmazsa ekran birkaç saniye içinde Ana ekrana dönecektir.
4. IPI Uyarısı devre dışı bırakılırsa Ana ekranda veya diğer bir ekranda görünmeyecektir. Alarm Limitleri
ekranında listelenecek, ancak soluk görünecektir.
5. Parametrelerde yapılan değişiklikler monitör kapatılana kadar geçerli kalır.
Tablo 13 – Ayarlanabilen IPI Seçenekleri

Parametre

Seçenekler

Factory Default (Fabrika
Varsayılan Ayarı)

Home IPI Display
(Ana IPI Görünümü)

1 hour, 2 hour, 4 hour (1 saat, 2 saat,
4 saat)

1 hour (1 saat)

IPI Alert (IPI Uyarısı)

Enabled/Disabled (Etkin/Devre Dışı)

Disabled (Devre Dışı)

IPI Görünümü ve Uyarı seçeneklerini daha kalıcı bir şekilde değiştirmek için Kurumsal Varsayılanlar, sayfa 127
içinde açıklanan Kurumsal Varsayılanlar seçeneğini kullanın. Ana IPI Görünümü ayarları Kurumsal
Varsayılanlar'da değiştirilebilir: Trend ekranında; IPI Düşük Uyarı (etkin veya devre dışı) ayarı Kurumsal
Varsayılanlar: Monitör ekranı. IPI Düşük Uyarı Alarm Limitleri Institutional Defaults: Alarm Limits:Set
Adult/Pediatric (Kurumsal Varsayılanlar:Alarm Limitleri:Yetişkin Pediatrik Ayarlama) ekranından değiştirilebilir.
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Bölüm 8

Saatlik Apne ve Oksijen Desatürasyon İndeksi
Giriş
Saatlik Apne
Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI)
Apne ve O2 Desatürasyon Raporu
A/hr ve ODI ile İzleme
Akıllı A/hr ve ODI Ana Ekran Görünümü
A/hr ve ODI Seçeneği
A/hr ve ODI Demo Modu

Giriş
Saatlik Apne (A/hr) ve Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI) algoritması, Medtronic tarafından geliştirilen Akıllı
Kapnografi yenilikçi algoritmalar ailesinin bir üyesidir. Akıllı Kapnografi hasta güvenliğini ve klinik iş akışını
iyileştirmek için Microstream™ etkin ürünler üzerinde CO2 izleme kullanımını kolaylaştırır.
A/hr ve ODI tüm konumlarda mevcut değildir. Cihazınıza bu algoritmaları eklemek için,
Capnographyinfo@covidien.com e-posta adresiyle irtibat kurun.
A/hr ve ODI, hastanın hastanede kaldığı süre boyunca apne ve oksijen desatürasyon olaylarının belirlenmesine
ve sayısal ölçümlerinin yapılmasına yardımcı olmanın kolay bir yolunu sunar.
A/hr ve ODI; apne ve oksijen desatürasyon olaylarını raporlar ve ilişkili Saatlik Apne (A/hr) ve Oksijen
Desatürasyon İndeksi'ni (ODI) hesaplar. Klinisyenler A/hr ve ODI kullanarak, hastalar hastanede kaldıkları süre
boyunca Capnostream™20p ile izlenirken, ventilasyon ve oksijenasyon anormalliklerini tanıyabilirler. A/hr ve
ODI yalnızca yetişkin hastalar içindir (22 yaş ve üzeri).
A/hr ve ODI ana ekranda gerçek zamanlı olarak görüntülenir; ayrıca basılı raporlarda ve USB flash sürücüye
aktarılan dosya formatında da mevcut olan kolay okunabilir Apne ve O2 Desat Raporu ekranında görüntülenir.

Saatlik Apne
Apne, solunumun durduğu veya büyük oranda düştüğü zaman aralığına verilen isimdir. Capnostream™20p
monitör tarafından hesaplanan ve Ana ekranda görülen Saatlik Apne (A/hr) değeri, son bir saat içinde hastanın
yaşadığı en az 10 saniyelik solunum duraklamalarının sayısını verir.
Apne ve O2 Desat Raporu ekranındaki A/hr; 2, 4, 8 ve 12 saatlik seçilen bir süre boyunca ortalama Saatlik Apne
değeridir. Bu ekranda, seçilen süre boyunca ≥10 saniye; 10-19 saniye; 20-30 saniye ve >30 saniye süren apne
olayları da gösterilir.
Bu A/hr değeri, hasta bakıcıya hastanın solunumunun düzenliliğini göstermeye yardımcı olması için kullanılır.
Capnostream™20p Saatlik Apne
Capnostream™20p cihazında, saatlik apne bir saat boyunca nefes almanın on saniye veya daha uzun bir süre
boyunca kesintiye uğradığı aralıkların sayısını verir. Bu saatlik bir sayım olduğu için izlemenin başlamasından
itibaren bir saat geçene kadar ekranda kesikli çizgiler görünür.
A/hr şu anda yalnızca yetişkin hastalar içindir ve 22 yaş ve üzeri hastalarda kullanılması amaçlanmıştır.
İnfantlar (0-1 yaş) veya 22 yaş altı hastalar için kullanılamaz.
A/hr Görsel Uyarısı
A/hr değerinin yanında bir yıldız işaretiyle gösterilen A/hr Görsel Uyarısı, son 12 saat sırasında herhangi bir
saatlik aralıkta apne sayımının belirlenmiş bir sayının üzerine çıktığını hastabakıcıya göstermek için kullanılır.
(A/hr Görsel Uyarısını tetikleyen varsayılan değer 10'dur.) Yıldız işareti yalnızca A/hr Görsel Uyarısı
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Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI)

tetiklendiğinde görünecektir ve her 10 dakikada bir güncellenir. Ekrandaki Görsel Uyarı hastabakıcıya, hastanın
solunum düzeni hakkında daha fazla bilgi almak için Apne ve O2 Desat ekranının görüntülenmesi gerektiğine
işaret eder. A/hr Görsel Uyarısını tetikleyen varsayılan değeri değiştirmek için, bkz. Ayarlanabilir CO2
Parametreleri, sayfa 55.

Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI)
Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI) SpO2 değerinin kaç kez "dip" yaptığını, yani SpO2 değerinin başlangıç
değerinin %4 veya daha altına düşüp 240 saniye veya daha kısa bir süre içinde başlangıç değerine kaç kez geri
döndüğünü gösterir. (Bu oksijen satürasyon yüzdesidir, hastanın geçerli SpO2 hızının yüzdesi değildir).
20 saniyelik bir süre boyunca (±1 SpO2 noktası (%) aralığında) sürekli ve sabit bir SpO2 değeri algılandığında
başlangıç değeri oluşturulur. Saniyede bir güncellenen bu başlangıç değeri, bu 20 saniye boyunca maksimum
SpO2'ye yuvarlanacaktır. Yukarıdaki açıklamaya göre geçerli bir başlangıç değeri oluşturulamazsa, önceki
başlangıç değeri korunur.
Ana ekranda, bir önceki saatin ODI ölçümü gösterilir. Düşük ODI (yani daha az sayıda bu gibi olaylar) hastanın
oksijen satürasyonunun daha istikrarlı olduğunu gösterir. Bu indeks saatlik bir sayım olduğu için izlemenin
başlamasından itibaren bir saat geçene kadar ekranda kesikli çizgiler görünür.
Apne ve O2 Desat Raporu ekranındaki ODI; 2, 4, 8 ve 12 saatlik seçilen bir süre boyunca SpO2 değerinin saatlik
"dip" ortalamasıdır.
ODI şu anda yalnızca yetişkin hastalar içindir ve 22 yaş ve üzeri hastalarda kullanılması amaçlanmıştır.
İnfantlar (0-1 yaş) veya 22 yaş altı hastalar için kullanılamaz.

Apne ve O2 Desatürasyon Raporu
Ekrandaki ve basılı Apne ve Desat raporları; 2, 4, 8 veya 12 saatlik belirlenmiş bir süre boyunca A/hr ve ODI
olaylarının sayısını gösteren kapsamlı bir görünüm sunar. Bu raporlar, hem hastanın A/hr ve ODI durumuyla
ilişkili ayrıntıları hem de hastabakıcının bu alanlarda hastanın trendlerini tanımasına yardımcı olan genel bir
görünüm sağlar. Bu rapor hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Apne ve O2 Desatürasyon Raporu, sayfa 93.

A/hr ve ODI ile İzleme
Hastaları A/hr ve ODI ile izlerken, lütfen aşağıdaki noktaları dikkate alın:
DİKKAT: A/hr ve ODI'nin hipopne olaylarını raporlamadığını lütfen not edin.
DİKKAT: Saatlik Apne (A/hr) ve Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI), formel polisomnografi
çalışmalarında raporlandığı şekilde apne hipopne indeksini (AHI) temsil etmez ve böyle
yorumlanmamalıdır.
DİKKAT: Saatlik Apne (A/hr) ve Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI), uykuda solunum bozukluklarını
temsil etmez ve bunları teşhis etmekte kullanılmamalıdır.
DİKKAT: Alarmlar ve gürültülü ortamlar A/hr ve ODI değerlerini etkileyebilir. Uyuyan bir hasta için cihaz
ayarlarının değiştirilmesiyle ilgili tavsiyeler için aşağıdaki Nota bakın.
DİKKAT: A/hr ve ODI tüm izleme dönemi boyunca monitör tarafından raporlanır; ancak monitör o anda
hastanın uyuyor olup olmadığını ayırt edemez. Ayrıca, hasta bir sensörü çıkartırsa apne söz
konusu değilken bile monitör apneye işaret edebilir.
DİKKAT: Opioid analjeziklerin ve sedatiflerin uygulanması solunum depresyonuna neden olabilir ve bu da
geçici apne ve O2 desatürasyon olaylarının A/hr ve ODI değerlerine yansımasıyla sonuçlanacaktır.
DİKKAT: A/hr ölçümünü tam olarak anlamak için lütfen tüm kullanıcı bilgilerini okuyun.
DİKKAT: ODI değerleri, nabız oksimetresi modülü tarafından kullanılan algoritmalardan etkilenebilir.
Not:

A/hr ve ODI hesaplamasında hasta tipinin kullanıldığını lütfen not edin. Bu nedenle, hasta
tipinin doğru seçilmesi önemlidir. Aynı nedenle, hasta tipinin değiştirilmesi (örneğin,
yetişkinden pediatrike) geçerli hasta için saklanan A/hr ve ODI verilerini silecektir. A/hr ve ODI
başlıkları, infant/neonatal veya pediatrik hastalarda görünmez.
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Akıllı A/hr ve ODI Ana Ekran Görünümü
Not:

A/hr ve ODI son saat içindeki olayların sayısını gösterdiğinden, izlemenin ilk bir saatinde A/hr
veya ODI verileri görünmeyecektir. İzleme bir saati aştığında, bu veriler Ana ekranda belirir.

Not:

Uyuyan bir hastada Capnostream™20p A/hr ve ODI kullanırken, Capnostream™20p
cihazının alarmların duyulacağı merkezi bir izleme cihazına bağlanması tavsiye edilir. Bu
yapıldıktan sonra, hastayı uykusunda rahatsız etmemek için hasta başındaki
Capnostream™20p’nin alarm sesi susturulabilir. Sesli alarmlar SYSTEM>SERVICE>Service
password (bkz. Capnostream™ Servis Parolası, sayfa 147) >INST DEFAULTS>MONITOR
(Sistem>Servis>Servis parolası>Kurumsal Varsayılanlar>Monitör) yoluyla susturulur. Bu
ekrandaki seçenekler listesinde, AUDIO ALARM VOLUME (Sesli Alarm Ses Seviyesi)
seçeneğini AUDIO OFF (Ses Kapalı) olarak ayarlayın. Bu yalnızca, Capnostream™20p
merkezi bir istasyona (veya diğer bir gözetim yönetimine) bağlantı yoluyla sürekli gözetim
altındaysa yapılmalıdır, böylece alarm sesi hasta başındaki Capnostream™20p cihazında
kapatıldığında bile hasta alarmları hastabakıcılara bildirilebilir.

Akıllı A/hr ve ODI Ana Ekran Görünümü
A/hr ve ODI, Ana ekranda görünür ve tüm Capnostream™20p fonksiyonlarında, EtCO2 veya SpO2 gibi diğer
hasta parametreleriyle birlikte varsayılan bir seçenek olarak mevcuttur.
A/hr ve ODI seçeneği SYSTEM ekranından veya Kurumsal Varsayılanlar ekranından devre dışı bırakılabilir;
daha fazla bilgi için aşağıya bakın. İnfant/Neonatal ve Pediatrik hastalarda, Akıllı A/hr ve ODI seçeneği
otomatik olarak devre dışı bırakılır.

A/hr ve ODI Seçeneği
 A/HR VE ODI SEÇENEĞİ AYARLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Ana ekranda, ekranın altındaki menü çubuğunda yer alan SYSTEM (Sistem) düğmesine tıklayın.
2. Sistem Kurulum ekranı belirecektir. A/hr, ODI DISPLAY (A/hr, ODI Görünümü) seçeneğini, istediğiniz
şekilde ENABLED (Etkin) veya DISABLED (Devre Dışı) olarak değiştirin.
3. Kontrol düğmesini HOME (Ana Ekran) düğmesinin üzerine getirin ve seçmek için tıklayın. Bu ekranda
başka işlem yapılmazsa ekran birkaç saniye içinde Ana ekrana dönecektir.
4. A/hr ve ODI görünümünde yapılan değişiklikler monitör kapatılana kadar geçerli kalır.
A/hr ve ODI seçeneğini daha kalıcı bir şekilde değiştirmek için, Kurumsal Varsayılanlar, sayfa 127 içinde
açıklanan Kurumsal Varsayılanlar seçeneğini kullanın.

A/hr ve ODI Demo Modu
Bir hastayı bağlamadan A/hr ve ODI görünümünü görüntülemek için, System>Service>Enter Service
Password>Demo Mode (Sistem>Servis>Servis Parolasını Girin>Demo Modu) seçeneklerine tıklayarak
monitörü Demo Moduna geçirebilirsiniz. (Servis Parolası için, bkz. Capnostream™ Servis Parolası, sayfa 147.)
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Alarmlar ve Mesajlar
Giriş
Alarm Görünümü
Mesaj Öncelikleri
Alarm Erteleme
Alarm Tipleri
Parametre Bekleme Modu
Alarm Susturma
Alarm Limitlerinin Değiştirilmesi
Alarm Ayarlarının Test Edilmesi
SpO2 Alarmları ve SatSeconds
Alarm Limitleri – Fabrika Varsayılanları

Giriş
Capnostream™20p, hasta durumunun yanı sıra ekipman hatalarıyla ilgili alarmları da tetikler. Alarmlar sağlık
çalışanını hastanın durumunun önceden tanımlanmış limitlerin ötesine geçtiği yönünde uyarır ya da monitör
donanımının bir arızasına veya çalışma durumuna işaret eder.
Monitör, her biri bir dizi sesli ve/veya görsel işaretle tanımlanan dört alarm ve tavsiye seviyesi içerir:

•
•
•
•

Yüksek Öncelikli Alarmlar
Orta Öncelikli Alarmlar
Hatırlatmalar
Sessiz Hatırlatmalar

Yüksek Öncelikli Alarmlar, klinisyenin gelişmekte olan alarm durumlarını takip etmesini sağlamak amacıyla
her bir alarm durumu için kırmızı acil alarmların yanı sıra gerekirse sarı uyarı alarmları ayarlama seçeneğiyle
sunulmuştur.
Aşağıdaki tabloda alarm işaretleri açıklanmaktadır.
Tablo 14 – Alarm İşaretleri

İşaretler

Alarm Tipi
Sesli

Sayısal

Mesajlar

Gösterge Işığı

Yüksek Öncelikli
(Hasta) Alarmları
(kırmızı yüksek
öncelikli hasta acil
alarmları)

Tekrar Eden Bip
Sesi

Yanıp Sönen
Kırmızı (NO
BREATH (NEFES
YOK) dışında)

Mesaj bölümü

Yanıp Sönen
Kırmızı

Yüksek Öncelikli
(Hasta) NO
BREATH (NEFES
YOK) Alarmı

Tekrar Eden Bip
Sesi

Sayısal değer sıfıra
(0) döner

Mesaj bölümü (NO
BREATH (NEFES
YOK) alarmından
itibaren geçen
sürenin işaretiyle
birlikte) ve dalga
formu bölümünde

Yanıp Sönen
Kırmızı

Sarı uyarı alarmları

Yok

Yanıp Sönen Sarı

Mesaj bölümü

Yanıp Sönen Sarı
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İşaretler

Alarm Tipi
Sayısal

Sesli

Mesajlar

Gösterge Işığı

Orta Öncelikli

Tekrar eden üçlü
bip sesi

Yok

Mesaj bölümü (bazı
mesajlar aynı
zamanda dalga
formu bölümünde –
aşağıya bakın)

Yanan Sarı

Hatırlatmalar

Tek Bip

Yok

Mesaj bölümü

Yok

Sessiz
Hatırlatmalar

Yok

Yok

Mesaj bölümü

Yok

Bazı mesajlar dalga formu bölümüyle birlikte mesaj bölümünde de görüntülenir. Bu mesajlar şunlardır:
CO2 Dalga Formu Bölümü Mesajları:
 FILTERLINE BLOCKAGE (FilterLine Tıkanması)
 PERFORMING AUTO ZERO (Otomatik Sıfırlama Gerçekleştiriliyor)
 CLEARING FILTERLINE (FilterLine Temizleniyor)
 CO2 ERROR (CO2 Hatası)
 CO2 STANDBY (CO2 Bekleme)
 FILTERLINE DISCONNECTED (FilterLine Bağlantısı Kesildi)
SpO2 Dalga Formu Alanı Mesajları (IPI bilgisi yerine SpO2 dalga formu alanı olduğunda):
 SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2 Sensörü Hastanın Üzerinde Değil)
 SpO2 STANDBY (SpO2 Bekleme)
 SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2 Sensörü Bağlantısı Kesildi)
 SPO2 ERROR (SpO2 Hatası)
 SpO2 SENSOR ERROR (SpO2 Sensör Hatası)
 PULSE NOT FOUND (Nabız Bulunamadı)

Alarm Görünümü
Görsel uyarı göstergelerini görüntülemek için operatörün konumu monitör ekranının karşısında olmalıdır.
Operatörün konumu, monitörün yakınındaki herhangi bir yerden (360°'lik bir mesafeden) sesli sinyalleri
duyabileceği konumda olmalıdır.
Alarmlar tüm ekranların gerçek zamanlı sayısal bölümünde ön planda görüntülenir. Sayısal değer yanıp
sönerken, sayının arka planının rengi değişir: Değerin yüksek öncelikli hasta (acil) alarm limiti eşiğini aşması
durumunda sayısal değerin arka planı kırmızı yanıp sönerken, değerin uyarı alarmı limiti eşiğini aşması
durumunda sarı yanıp söner. (Bu sonuncusu, yalnızca isteğe bağlı olan Uyarı alarmı limitleri etkinleştirilmişse
önemlidir.)
Alarmlar ayrıca, sağlık çalışanına alarmlar hakkında anında bilgi sağlamak amacıyla tüm ekranların başlık
bölümünde de görüntülenir. Başlık bölümündeki alarm görünümü tercihinin açıklaması için, bkz. Mesaj
Öncelikleri, sayfa 72.
Buna ek olarak, "NO BREATH" (Nefes Yok) ve "FILTERLINE BLOCKED" (FilterLine Tıkanması) mesajı, bu
alarm durumu oluştuysa CO2 dalga formu bölümüyle birlikte başlıkta da görünür. Sayısal ana ekran seçeneği
görüntüleniyorsa (yani ekranda dalga formu bölümü yoksa) mesaj yalnızca başlık bölümünde görünecektir.
Aynı şekilde, "SpO2 SENSOR NOT ON PATIENT" (SpO2 Sensörü Hastanın Üzerinde Değil) mesajı, bu alarm
durumu oluştuysa SpO2 dalga formu bölümüyle birlikte başlıkta da görünür. IPI seçeneği etkinleştirildiyse veya
sayısal ana ekran görüntüleniyorsa (yani ekranda dalga formu bölümü yoksa) mesaj yalnızca başlık bölümünde
görünecektir.
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Belirli bir hasta için belirli bir süre boyunca oluşan alarm durumları trend ekranında incelenebilir (daha fazla
ayrıntı için, bkz. Bölüm 10 Trendlerin Kullanılması, sayfa 84). Capnostream™20p ayrıca, o anda izlenen hasta
için son bir saat boyunca üretilen her bir alarm tipinin mutlak sayısını görüntüleyen Alarm İnceleme ekranı
sağlar. Alarm İnceleme ekranını görmek için, bkz. aşağıda Şekil 28 – Capnostream™20p Alarm İnceleme
Ekranı.
Bu ekran, sağlık çalışanının hastanın durumunu değerlendirmek amacıyla hasta tarafından son bir saat içinde
üretilen alarmların sayısını bir bakışta görmesini sağlar. Ana ekrandan veya Trend ekranlarından menü
çubuğundaki ALARMS (Alarmlar) ekran düğmesine tıklayarak ulaşılır.

Şekil 28 – Capnostream™20p Alarm İnceleme Ekranı

Alarm İnceleme ekranı aşağıdaki alarmları kapsar:
 No Breath (Nefes Yok) Alarmı
 EtCO2 High and Low (EtCO2 Yüksek ve Düşük) Alarmları
 Respiration Rate High and Low (Solunum Hızı Yüksek ve Düşük) Alarmları
 SpO2 High and Low (SpO2 Yüksek ve Düşük) Alarmları
 Pulse Rate High and Low (Nabız Hızı Yüksek ve Düşük) Alarmları
 IPI Low Alarm (IPI Düşük Alarmı)
Bu ekranda görünen parametrelerin sırası Kurumsal Varsayılanlar ekranından değiştirilebilir (yapılan değişiklik
hem bu ekranı hem de trend ekranlarını etkiler). Daha fazla bilgi için, bkz. Trend Görünümündeki
Parametrelerin Sırasının Değiştirilmesi, sayfa 132.
Alarm İnceleme ekranı son bir saat içinde oluşan alarmların mutlak sayısını görüntüler. Her bir alarm tipi,
alarmların sayısını gösterecek şekilde boyutu değişen farklı renkte yatay bir çubukla gösterilir. Alarm sayısı
çubuğun sağında görünür. Çubuk üzerindeki ince dik kırmızı çizgiler, alarm limitlerinde değişikliğin yapıldığı
noktayı gösterir.
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Görüntülenen tüm alarmlar, cihaz üzerinde ayarlanan yüksek öncelikli hasta (acil) alarm limitine bağlıdır.
Örneğin, etCO2 Yüksek alarm limiti 60 olarak ayarlandıysa Alarm İnceleme ekranında etCO2 Yüksek için
üstteki beyaz çubuğun solunda 60 seviyesi gösterilecektir. Alarm limiti değiştirildiyse geçerli limit görünecektir,
ancak alarmların sayısı o alarm oluştuğunda geçerli olan limiti yansıtacak ve her farklı alarm limitinde oluşan
alarmların sayısını doğru olarak gösterecektir.
Monitör kapatılırsa veya trend belleği silinirse Alarm İnceleme ekranı temizlenecektir.
Alarm İnceleme ekranı, monitör bir saat veya daha uzun bir süredir çalışıyorsa son bir saat içinde verilen
alarmları görüntüleyecektir. Monitör bir saatten daha kısa bir süredir çalışıyorsa ekran monitörün açıldığı andan
itibaren toplanan verileri görüntüleyecektir. Trend belleği silinirse trend belleğinin silindiği andan itibaren
toplanan veriler gösterilecektir.

Mesaj Öncelikleri
Alarmlar ve tavsiye mesajları, monitörün başlık bölümünde öncelik sırasına göre görüntülenir. Bir alarm
durumu varsa mesaj bölümünde yalnızca alarm mesajları görünecektir ve alarm durumu ortadan kalkana kadar
tavsiye mesajları görünmeyecektir. Örneğin, RR HIGH ALARM (RR Yüksek Alarmı) varsa mesaj bölümünde
bu alarm mesajı ve SpO2 WEAK (SpO2 Zayıf) görünecektir. REPOSITION SENSOR (Sensörü Yeniden
Konumlandırın) uyarı mesajı, bu mesajı üreten durum mevcut olsa bile görüntülenmeyecektir.
Birden fazla alarm durumu mevcutsa monitör her bir alarm mesajını yaklaşık 4 saniye görüntüleyecek ve alarm
durumları ortadan kalkana kadar mesajları sırayla tekrarlamaya devam edecektir. Örneğin, RR HIGH ALARM
(RR Yüksek Alarmı) ve SpO2 LOW ALARM (SpO2 Düşük Alarmı) mesajları, mesaj bölümünde sırayla
görüntülenecektir.
Alarm durumu yoksa, ancak birden fazla tavsiye mesajı durumu varsa, yukarıda açıklandığı gibi uyarı mesajları
dörder saniye görünecektir. Durum ortadan kalkana kadar ya da bir alarm durumu oluşup tavsiye mesajı yerine
alarm mesajı görüntülenene kadar tavsiye mesajları görünmeye devam edecektir.

Alarm Erteleme
Capnostream™20p belirli sayıda saniye için alarmları erteleme seçeneği sunar (hem sesli alarmı hem de
ekrandaki alarm göstergesini). Bu seçenek kullanıldığında, alarm durumu belirlenen erteleme süresinden daha
uzun bir süre devam ederse alarm sinyali (sesli veya görsel) verilecektir.
EtCO2, RR ve PR Yüksek Alarmları ve SpO2 ve PR Düşük Alarmları 10, 15, 20 veya 30 saniye ertelenebilir ya
da hiç ertelenmeyebilir (Alarm Erteleme devre dışı). Varsayılan seçenek Alarm Erteleme devre dışıdır. Bu
seçenek tüm hasta tipleri için mevcuttur.
Alarm Erteleme, Kurumsal Varsayılanlar ekranından ayarlanabilir. Bu ayara şu yolla ulaşılabilir:
SYSTEM>SERVICE>Input Service Password>INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM
DELAY (Sistem>Servis>Servis Parolasını Girin>Kurumsal Varsayılanlar>Alarm Limitleri>Alarm Erteleme
Ayarlama).

Alarm Tipleri
Yüksek öncelikli hasta alarmları (Acil), söz konusu parametrenin ayarlanan limiti aştığını gösterir. Her alarm
durumu için varsayılan alarm limiti sağlanmıştır. Alarm limitleri, istenirse kurumunuza uyacak şekilde
değiştirilebilir.
Ayrıca Capnostream™20p hasta alarmları için standart yüksek öncelikli hasta (acil) alarm için belirlenene göre
daha düşük bir değer seviyesinde bir uyarı alarmı belirleme imkanı sağlar. Böylece hasta bakıcıların
bilgilendirilmesine ve ortaya çıkacak durumların kritik hale dönüşmeden belirlenebilmesine olanak tanır.
Varsayılan olarak, bu uyarı alarmları devre dışıdır. Bu alarmlar etkinleştirilirse, her alarm durumu için yüksek
öncelikli alarm limiti ve normal (sağlıklı) seviye arasında bir limit sağlanır ve bir uyarı alarmı vermesi için
ayarlanabilir. Bu uyarı alarmlarını etkinleştirmek için, bkz. Alarm Limitlerinin Değiştirilmesi, sayfa 80.
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Ekrandaki ilişkili değer, uyarı alarmı limitine ulaşırsa sarı, yüksek öncelikli hasta (acil) alarm limitine ulaşırsa
kırmızı yanıp sönecektir. Ayrıca, kırmızı alarm LED'i ve sarı uyarı alarm LED'i uygun şekilde yanacaktır. Bir
kullanıcı herhangi bir alarmda bu uyarı alarmını kullanmak istemezse bu alarm için yüksek öncelikli hasta (acil)
ve uyarı alarmlarını aynı limitlere ayarlayabilir (bkz. Alarm Limitlerinin Değiştirilmesi, sayfa 80). Bu durumda
yalnızca yüksek öncelikli hasta (acil) alarm oluşur. Ayrıca, Uyarı Devre Dışı Bırak düğmesine basarak tüm
alarmlar için tek seviyeli sisteme dönebilirsiniz.
Hasta alarmlarının tüm kayıtlarında ve dijital raporlarında hem yüksek öncelikli hasta (acil) hem de uyarı
alarmları bulunur.
Ayrıca, klinisyeni cihaz sorunlarıyla ilgili olarak uyaran (yüksek öncelikli alarmlar ve uyarı alarmlarının
kapsamındaki hasta sorunlarının tersine) orta öncelikli alarmlar da sağlanmıştır.
Yalnızca temsili olarak verilen aşağıdaki örnekte, monitörde kırmızı yüksek öncelikli hasta (acil) alarmının
ve sarı uyarı alarmının nasıl göründüğü gösterilmektedir.

Şekil 29 – Alarmları Gösteren Örnek

Yukarıdaki örnekte, RR değeri RR YÜKSEK alarm limitini aşmıştır. RR okuması kırmızı yanıp söner, kırmızı
yukarı ok üst limitin aşıldığını gösterir ve ekranın en üstündeki mesaj bölümünde RR HIGH ALARM (RR
Yüksek Alarmı) görünür. Buna ek olarak, IPI değeri IPI Düşük Uyarı alarm limitinin altındadır ve bu durum IPI
değerinin kırmızı yanıp sönmesi ve kırmızı aşağı ok ile gösterilmektedir. Ekranın başlık bölümünde IPI LOW
ALARM (IPI Düşük Alarmı) mesajı da görünecektir (RR HIGH ALARM (RR Yüksek Alarmı) mesajının
ardından, sırayla).
SpO2 değerindeki sarı fon ve sarı aşağı ok, SpO2 LOW (SpO2 DÜŞÜK) uyarı alarm limitinin aşıldığını gösterir.
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Yüksek Öncelikli Alarmlar
Tablo 15 – Yüksek Öncelikli Alarmlar

Mesaj

Açıklama

Düzeltme Eylemi

NO BREATH XXX SECONDS
(XXX saniye boyunca nefes yok)

xxx saniye boyunca geçerli
nefes saptanmadı

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

ETCO2 HIGH ALARM
(etCO2Yüksek Alarmı)

etCO2 üst alarm limitinin
üzerindedir

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

ETCO2 LOW ALARM
(etCO2 Düşük Alarmı)

etCO2 alt alarm limitinin
altındadır

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

RR HIGH ALARM
(RR Yüksek Alarmı)

RR üst alarm limitinin
üzerindedir

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

RR LOW ALARM
(RR Düşük Alarmı)

RR alt alarm limitinin altındadır

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

SPO2 HIGH ALARM
(etCO2 Yüksek Alarmı)

SpO2 üst alarm limitinin
üzerindedir

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

SPO2 LOW ALARM
(SpO2 Düşük Alarmı)

SpO2 alt alarm limitinin altındadır

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

PULSE RATE HIGH ALARM
(Nabız Hızı Yüksek Alarmı)

Nabız hızı üst alarm limitinin
üzerindedir

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

PULSE RATE LOW ALARM
(Nabız Hızı Düşük Alarmı)

Nabız hızı alt alarm limitinin
altındadır

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

FiCO2 HIGH ALARM
(FiCO2 Yüksek Alarmı)

FiCO2 üst alarm limitinin
üzerindedir

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

IPI LOW ALARM
(IPI Düşük Alarmı)*

IPI alt alarm limitinin altındadır

Hastaya hemen tıbbi
müdahalede bulunulması
gerekmektedir.

SYSTEM RESET, CHECK
SETTINGS (Sistem sıfırlandı,
ayarları kontrol edin)

Sistem sıfırlandı ve kurumsal
varsayılan ayarlara dönecek.

Alarm limitinizi ve diğer
ayarlarınızı, izlenen hastanın
gereksinimlerine uyacak şekilde
yeniden ayarlayın.

* IPI LOW ALARM, hastanın durumundaki bir değişikliği doktora göstermesi amacıyla hazırlanmış
bir uyarıdır. Bu uyarı belirdiğinde, diğer hasta parametrelerinin seviyeleri değerlendirilmelidir.
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Orta Öncelikli Alarmlar
Tablo 16 – Orta Öncelikli Alarmlar

Açıklama

Mesaj

Düzeltme Eylemi

CO2 ERROR (CO2 Hatası)

CO2 fonksiyonunun çalışmasını
engelleyen bir arıza oluştu.

Medtronic yetkili personeliyle irtibat
kurun.

SPO2 ERROR
(SpO2 Hatası)

SpO2 fonksiyonunun çalışmasını
engelleyen bir arıza oluştu.

Medtronic yetkili personeliyle irtibat
kurun.

SpO2 SENSOR ERROR
(SpO2 Sensör Hatası)

Cihaza bağlı SpO2 sensörü
çalışmıyor.

Medtronic yetkili personeliyle irtibat
kurun.

PULSE NOT FOUND
(Nabız Bulunamadı)

Nabız saptanmadı.

Hastaya hemen tıbbi müdahalede
bulunulması gerekmektedir.
Hastanın sensörünü yeniden
konumlandırın.

FILTERLINE
DISCONNECTED
(FilterLine Bağlantısı
Kesildi)

Cihaza bağlı FilterLine™ yok.

Yalnızca Parametre Bekleme modu
etkinleştirildiğinde oluşacaktır.
FilterLine™'ı cihazın CO2 portuna
takın.

SPO2 SENSOR
DISCONNECTED (SPO2
Sensörü Bağlantısı Kesildi)

Cihaza bağlı SpO2 sensörü yok.

Yalnızca Parametre Bekleme modu
etkinleştirildiğinde oluşacaktır.
SpO2 sensörünü cihazın SpO2
portuna takın.

SPO2 SENSOR NOT ON
PATIENT (SPO2 Sensörü
Hastanın Üzerinde Değil)

Sensör hastanın üzerinde değil.

Sensörü hastaya düzgün yerleştirin.

REPLACE SpO2 CABLE
(SpO2 Kablosunu
Değiştirin)

SpO2 kablosu arızalıdır.

SpO2 kablosunu değiştirin.

FILTERLINE BLOCKAGE
(FilterLine Tıkanması)

FilterLine™ bükülmüş veya
tıkanmış.

FilterLine™'ı sökün ve tekrar
bağlayın. Hava yolu adaptörünü
kontrol edin ve gerekirse
FilterLine™'ı değiştirin.

BATTERY LOW (Batarya
Düşük)

Bataryanın şarj seviyesi düşük ve
monitör kısa süre içinde
kapatılacak.

Monitörü AC gücüne bağlayın.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED (Uzak
Sistem Bağlantısı Kesildi)

Capnostream™20p artık bir uzak
sisteme bağlı değil. Bu mesaj
yalnızca ana bilgisayar tarafından
etkinleştirilirse verilir ve ana
bilgisayar tarafından
programlanmasına göre başka
türlü ifade edilebilir.

Uzak sistemle bağlantıyı kontrol edin

Hatırlatmalar
Tablo 17 – Hatırlatmalar

Mesaj

Açıklama

CLEARING FILTERLINE (FilterLine Temizleniyor)

FilterLine™ bükülmüş veya suyla tıkanmış.
Temizleme sırasında FilterLine™'ın tıkanıklığı
açılana kadar veya tıkanma durumu
belirlendiğinde görünür.

NO USB DEVICE FOUND (USB Cihazı Bulunamadı)

USB portuna takılı geçerli bir flaş bellek cihazı
yok.

USB FLASH FULL (USB Flash Dolu)

USB flaş bellek cihazında yer yok.
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Açıklama

Mesaj
USB TIME OUT (USB Zaman Aşımı)

USB cihazdan yanıt alınamaması nedeniyle
USB iletişimi durdu.

SPO2 WEAK. REPOSITION SENSOR.
(SpO2 Zayıf. Sensörü Yeniden Konumlandırın)
SPO2 WEAK. TOO MUCH LIGHT.
(SpO2 Zayıf. Çok Fazla Işık.)
SPO2 WEAK. TRY EAR SENSOR.
(SpO2 Zayıf. Kulak Sensörü Deneyin.)
SPO2 WEAK. TRY NASAL SENSOR.
(SpO2 Zayıf. Nazal Sensör Deneyin.)
SPO2 WEAK. TRY ADHESIVE SENSOR
(SpO2 Zayıf. Yapışkan Sensör Deneyin)
SPO2 WEAK. TRY USING HEADBAND
(SpO2 Zayıf. Kafa Bandı Kullanmayı Deneyin)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO COLD.
(SpO2 Zayıf. Sensör Çok Soğuk.)
SPO2 WEAK. CHECK BANDAGE.
(SpO2 Zayıf. Bandajı Kontrol Edin.)
SPO2 WEAK. NAIL POLISH?
(SpO2 Zayıf. Tırnak Cilası mı var?)
SPO2 WEAK. SENSOR TOO TIGHT?
(SpO2 Zayıf. Sensör Çok mu Sıkı?)
SPO2 WEAK DUE TO INTERFERENCE.
(Parazit Nedeniyle SpO2 Zayıf.)
SPO2 WEAK. CLEAN SENSOR SITE.
(SpO2 Zayıf. Sensörün Uygulandığı Alanı Temizleyin.)

SpO2 modülü zayıf nabız saptıyor ve olası
nedenleri belirtiyor.

Sessiz Hatırlatmalar
Tablo 18 – Sessiz Hatırlatmalar

Açıklama

Mesaj
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CO2 WARM UP (CO2 Isınıyor)

CO2 modülü çalışmaya hazırlanıyor.

CO2 READY (CO2 Hazır)

İlk CO2 ölçümünden önce, FilterLine™ bağlandıktan sonra ve
hasta nefesi saptanmadan önce, CO2 READY (CO2 Hazır)
mesajı CO2 WARM-UP (CO2 Isınıyor) mesajının yerine
görüntülenmeye başlar.

CALIBRATION REQUIRED
(Kalibrasyon Gerekli)

CO2 kalibrasyonu için geç kalınmış.

MAINTENANCE REQUIRED (Bakım
Gerekiyor)

CO2 bakımı için geç kalınmış.

PERFORMING AUTOZERO
(Otomatik Sıfırlama Gerçekleştiriliyor)

Monitör otomatik olarak sıfır noktası kalibrasyonu
gerçekleştiriyor.

USB DATA TRANSFER IN
PROGRESS
(USB Veri Aktarımı Sürüyor)

USB veri iletişimi sürüyor.

RS-232 DATA TRANSFER IN
PROGRESS*
(RS-232 Veri Aktarımı Sürüyor)

RS-232 veri iletişimi sürüyor.

USB DATA TRANSFER ABORTED
(USB Veri Aktarımı Durduruldu)

USB veri iletişimi durduruldu.

RS-232 DATA TRANSFER
ABORTED
(RS-232 Veri Aktarımı Durduruldu)

RS-232 veri iletişimi durduruldu.
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Açıklama

Mesaj
USB DEVICE FAILED
(USB Cihazı Başarısız)

Monitöre bağlı bir USB cihazı başarısız oldu.

REPORT TRANSFER COMPLETE
(Rapor Aktarımı Tamamlandı)

Veri iletişimi tamamlandı.

CO2 MONITORING HAS BEEN OFF
FOR HH:MM (CO2 İzleme ss:dd
Boyunca Kapatıldı)

POMPA KAPAMA modu sırasında pompanın kapatıldığı saat ve
dakikaları görüntüler.

DEMO MODE – PRERECORDED
DATA (Demo Modu - Önceden
Kaydedilmiş Veriler)

Demo modunda başka mesajlar görüntülenmezken görüntülenir.

SPO2 LOW ALARM LIMIT
(SpO2 Düşük Alarmı Limiti) XX

SpO2 Düşük alarm limiti %85'in altına ayarlandığında
görüntülenir.

REMOTE SYSTEM CONNECTED*
(Uzak Sistem Bağlandı)

Capnostream™20p uzak bir sisteme bağlandı. Bu mesaj
yalnızca ana bilgisayar tarafından etkinleştirilirse verilir ve ana
bilgisayar tarafından programlanmasına göre başka türlü ifade
edilebilir.

REMOTE SYSTEM
DISCONNECTED*
(Uzak Sistem Bağlantısı Kesildi)

Capnostream™20p artık bir uzak sisteme bağlı değil. Bu mesaj
yalnızca ana bilgisayar tarafından etkinleştirilirse verilir ve ana
bilgisayar tarafından programlanmasına göre başka türlü ifade
edilebilir.

INCOMPATIBLE SOFTWARE
VERSION
(Uyumsuz Yazılım Sürümü)

Kurumsal varsayılanların aktarımı sırasında görüntülenir

NO FILE FOUND
(Dosya Bulunamadı)

Kurumsal varsayılanların aktarımı sırasında görüntülenir

A/hr REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(A/hr için 1 saatlik veri gerekir)
(mevcutsa)

A/hr değeri, hesaplanması için bir saatlik veri gerektiğinden ve bir
saatlik veri henüz mevcut olmadığından görünmez

ODI REQUIRES 1 HOUR OF DATA
(ODI için 1 saatlik veri gerekir)
(mevcutsa)

ODI değeri, hesaplanması için bir saatlik veri gerektiğinden ve bir
saatlik veri henüz mevcut olmadığından görünmez

CO2 STANDBY (CO2 Bekleme)

CO2 bekleme modu aktif hale getirildi.

SPO2 STANDBY (SPO2 Bekleme)

SpO2 bekleme modu aktif hale getirildi.

NO BATTERY INSTALLED
(Takılı Batarya Yok)

Cihaza bağlı batarya yok

* Uzak sistemle kullanıldığında, bu mesaj ana bilgisayar tarafından programlanmasına göre başka türlü ifade
edilebilir. Ana bilgisayar, iletişimin durdurulmasından sonra görünecek bir mesaj da başlatabilir.

Parametre Bekleme Modu
Monitörü, kapnografi ve nabız oksimetresi için ayrı parametre bekleme modlarına sokma seçeneği
bulunmaktadır. Bu moda girildiğinde, kullanıcı gerektiğinde Parametre Bekleme modunu aktif hale getirebilir.
Bu seçeneğin amacı, bir örnekleme hattı/sensör cihazdan ayrıldığında cihazın alarm vereceği bir durumu
etkinleştirmek, ancak kullanıcının da bu seçeneği istediğinde kapatmasına izin vermektir.
Seçenekler şunlardır:

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi

77

Parametre Bekleme Modu

Varsayılan: Standart
İzleme

EYLEM 1
Kurumsal Varsayılanlarda

EYLEM 2
Monitörün ön tarafındaki
Alarm Susturma Tuşuna 2
saniye basarak
etkinleştirin

Standart izlemeye devam edin: C02
örnekleme hattı veya Sp02 sensörü
cihazdan ayrıldığında yalnızca ekran
mesajı, Sp02 sensörü hastadan
ayrıldığında sesli orta öncelikli alarm
ve ekran mesajı

Parametre Bekleme’yi
Etkinleştir

Kapnografi için
Parametre
Bekleme modunu
etkinleştirmeyin:
C02 örnekleme
hattı cihazdan
ayrıldığında sesli
alarm ve ekran
mesajı

Kapnografi için
Parametre
Bekleme modunu
etkinleştirin; C02
örnekleme hattı
cihazdan
ayrıldığında
yalnızca ekran
mesajı

Nabız oksimetresi
için Parametre
Bekleme modunu
etkinleştirmeyin:
Sp02 sensörü
cihazdan veya
hastadan
ayrıldığında sesli
alarm ve ekran
mesajı

Nabız oksimetresi
için Parametre
Bekleme modunu
etkinleştirin; Sp02
sensörü cihazdan
veya hastadan
ayrıldığında
yalnızca ekran
mesajı

Standart Modda (Parametre Bekleme Modu etkinleştirilmediğinde), bir FilterLine™ veya SpO2
sensörünü/uzatma kablosunu cihazdan ayırmak ekranda bir mesajın belirmesine neden olur (FILTERLINE
DISCONNECTED (FilterLine Bağlantısı Kesildi) veya SpO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2 Sensörü
Bağlantısı Kesildi), hangisi söz konusuysa) ancak alarm sesi verilmez. SpO2 sensörü hastadan ayrıldığında, sesli
alarm verilir ve ekran mesajı görünür. Varsayılan olarak, Parametre Bekleme modu devre dışıdır.
Parametre Bekleme Modu etkinleştirildiğinde, bir FilterLine™ cihaza bağlanıp sonra da ayrıldığında, orta
öncelikli FILTERLINE DISCONNECTED (Filterline Bağlantısı Kesildi) alarmı sesi verilir. Aynı şekilde, bir
nabız oksimetresi sensörü/uzatma kablosu cihaza bağlanıp sonra da ayrıldığında, orta öncelikli SPO2
SENSOR DISCONNECTED (SpO2 Sensörü Bağlantısı Kesildi) alarmı sesi verilir. Bu alarmın amacı
FilterLine™/SpO2 sensörünün cihazdan yetkisiz olarak ayrılmasını (örneğin, hastalar veya hastaların
ziyaretçileri tarafından) engellemektir.
Parametre Bekleme Modu etkinleştirildiğinde, Standart Modda da olduğu gibi, SpO2 sensörü hastadan
ayrıldığında, sesli alarm verilir ve ekran mesajı görünür.
Parametre Bekleme modunu etkinleştirmek için, SYSTEM>SERVICE (Sistem>Servis). Servis parolasını girin.
INST DEFAULTS>MONITOR (Kurumsal Varsayılanlar>Monitör). Burada PARAMETER STANDBY
MODE'u (Parametre Bekleme Modu) ENABLED (Etkin) olarak değiştirin. Ana ekrana dönmek için,
BACK>BACK>HOME (Geri>Geri>Ana ekran) üzerine tıklayın.
Ancak, klinisyenin Parametre Bekleme Modunu kullanmak istediği, ancak bağlantının kesilmesine kendisi karar
verdiği için ayrılan FilterLine™ veya SpO2 sensörleri için bu alarmların ses vermesini istemediği durumlar
olabilir. Bu durumlarda, monitör bu aktiviteler gerçekleştirilirken bu parametrelerin birini veya ikisini
beklemeye alma seçeneği sağlar.
Parametre Bekleme modu kurumsal varsayılanlarda etkinleştirildikten sonra, aşağıdaki şekilde aktif hale
getirilebilir:
1. FilterLine™ ve/veya SpO2 sensörünü cihazdan ayırın veya SpO2 sensörünü hastadan ayırın.
Not:
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Kapnografi parametre bekleme modu yalnızca FilterLine™ Bağlantısı Kesildi alarmı o anda
alarm veriyorsa veya açıldığından beri henüz cihaza FilterLine™ bağlanmamışsa aktif hale
getirilebilir. Aynı şekilde, nabız oksimetresi parametre bekleme modu yalnızca SpO 2 Sensörü
Bağlantısı Kesildi alarmı veya SpO2 Sensörü Hastanın Üzerinde Değil alarmı o anda alarm
veriyorsa veya açıldığından beri henüz cihaza SpO2 sensörü bağlanmamışsa veya nabız
saptanmamışsa aktif hale getirilebilir.
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Not:

Kapnografi parametre bekleme modu, monitör o anda bir hastayı kapnografiyle izliyorsa aktif
hale getirilemez. Aynı şekilde, nabız oksimetresi parametre bekleme modu, monitör o anda
bir hastayı nabız oksimetresiyle izliyorsa aktif hale getirilemez.

2. Parametre Bekleme Modunu aktif hale getirmek için, ön panelin alt tarafındaki alarm susturma düğmesini
(
) 2 saniye veya daha uzun bir süre basılı tutun. Hangisinin görüntülenmesi gerekiyorsa, yeni bir CO2
STANDBY (CO2 Beklemede) ve/veya SPO2 STANDBY (SpO2 Beklemede) mesajı dalga formu bölümünde
(dalga formu bölümü mevcutsa) ve mesaj bölümünde görünecektir. (Bu mesajlar, dalga formu ve mesaj
bölümlerinde görünmeye devam edecek olan FILTERLINE DISCONNECTED (Filterline Bağlantısı
Kesildi) veya SPO2 SENSOR DISCONNECTED (SpO2 Sensörü bağlantısı kesildi) veya SPO2
SENSOR NOT ON PATIENT (SpO2 Sensörü Hastanın Üzerinde Değil) da alarmlarına (hangisinin
görüntülenmesi gerekiyorsa) ek olarak gösterilir.)
Not:

Alarm Susturma düğmesine kısa basılması da, daha önce olduğu gibi sesli alarmları geçici
olarak (2 dakika için) susturacaktır.

3. Beklemede parametresi etkinleştirildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir: Bu modda, CO2 ve/veya SpO2 alarmları
mevcut değildir, bu nedenle sesli alarmlar, Capnostream™20p ön panelinde yanıp sönen sarı LED, bu
alarmların herhangi bir veri saklama yöntemiyle saklanması, bu alarmların merkezi istasyonlara aktarılması,
hemşire çağrı göstergeleri vb. söz konusu değildir.
4. Her iki parametre bekleme moduna aynı anda erişmek için, bunları sırayla girin veya FilterLine™ bağlı
değilken ve SpO2 sensörü bir hastaya veya cihaza bağlı değilken Alarm Susturma düğmesine (
ikisini de girmek için basın.

) her

Kapnografi parametre bekleme modundan çıkmak için, FilterLine™'ı yeniden bağlayın. Nabız oksimetresi
parametre bekleme modundan çıkmak için, SpO2 sensörünü hastaya ve cihaza yeniden bağlayın. (Böylece,
kullanıcı monitörün Parametre Bekleme modunda olduğunun farkında değilse, bir FilterLine™'ın monitöre veya
SpO2 sensörünün hastaya yeniden bağlanması monitörün Parametre Bekleme modundan çıkmasına ve
izlemenin devam etmesine neden olur.)
Tablo 19 – Farklı Parametre Bekleme Durumları Sırasında Mesaj ve Alarm Durumu

Özellik

Parametre
Bekleme modu
devre dışı
bırakıldığındaki
durum

Parametre Bekleme modu
Parametre Bekleme modu
etkinleştirildiğinde, ancak etkinleştirildiğinde ve aktif
aktif hale getirilmediğindeki hale getirildiğindeki durum
durum

FilterLine™ bağlantısı kesildi
(cihaz) ekran mesajı / SpO2
sensörü bağlantısı kesildi
(cihaz) ekran mesajı

Evet

Evet

Evet

FilterLine™ bağlantısı kesildi
(cihaz) alarmı / SpO2 sensörü
bağlantısı kesildi (cihaz)
alarmı

Hayır

Evet

Hayır

SpO2 Sensor not on Patient
(SpO2 Sensörü Hastanın
Üzerinde Değil) Orta Öncelikli
sesli alarmı

Evet

Evet

Hayır

SpO2 Sensor not on Patient
(SpO2 Sensörü Hastanın
Üzerinde Değil) ekran mesajı

Evet

Evet

Evet

CO2 Standby (CO2 Bekleme)
mesajı / SpO2 Standby
(SpO2 Bekleme) mesajı

Hayır

Hayır

Evet
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Alarm Susturma

Özellik

Parametre
Bekleme modu
devre dışı
bırakıldığındaki
durum

Parametre Bekleme modu
Parametre Bekleme modu
etkinleştirildiğinde, ancak etkinleştirildiğinde ve aktif
aktif hale getirilmediğindeki hale getirildiğindeki durum
durum

Yüksek öncelikli (hasta)
alarmları

Evet

Evet

Hayır (beklemedeki parametre
için)

Yüksek Öncelikli (hasta)
alarmları sırasında
Capnostream™20p’nin ön
panelinde yanıp sönen kırmızı
ve sarı LED'ler

Evet

Evet

Hayır, beklemede olan
parametre için (beklemede olan
parametreyle ilişkili yüksek
öncelikli [hasta] alarmları bu
durumda mevcut olmadığı için)

Yüksek öncelikli (hasta)
alarmlarının saklanması veya
uzak istasyonlara aktarılması

Evet

Evet

Hayır, beklemede olan
parametre için (beklemede olan
parametreyle ilişkili yüksek
öncelikli [hasta] alarmları bu
durumda mevcut olmadığı için)

Alarm Susturma
Bir alarmı geçici olarak susturmak/devre dışı bırakmak için, alarm susturma düğmesine basın:

.

Alarm susturma düğmesine basıldığında, tüm sesli alarmlar 2 dakika için sessiz hale getirilir. Buna, hem o anda
ses veren alarmlar hem de bu 2 dakikalık sürede oluşabilecek alarmlar dahildir. 2 dakika alarm susturma; alarm
susturma düğmesine ikinci kez basılarak iptal edilebilir.
Görsel alarmlar hala mevcuttur. Alarm susturma dönemi aktifse ekranda üzeri kesik çizgili çarpı işaretiyle çizili
çan simgesi (
) görüntülenir. Sesli alarmlar kurumsal varsayılanlardan kalıcı olarak susturulmuşsa üzeri düz
çizgili çarpı işaretiyle çizili çan simgesi ( ) görüntülenir.
Kurumsal Varsayılanlarda kalıcı alarm susturma ayarlandıysa (SYSTEM>SERVICE>Input Service
password>INST DEFAULTS>AUDIO ALARM VOLUME >AUDIO OFF (Sistem>Servis>Servis parolası
girin>Kurumsal Varsayılanlar>Sesli Alarm Ses Seviyesi>Ses Kapalı) tıklanarak ayarlanabilir, bkz. Kurumsal
Varsayılanların Değiştirilmesi, sayfa 127), bu alarm susturma düğmesi ( ) geçici alarm susturma işlevi
görmez. Bunun yerine, Kurumsal Varsayılanlarda kalıcı alarm susturma ayarlandıysa bu düğmeye basıldığında
alarm susturmayı etkilemez, yanlış tuş sesli sinyalini verir. Kalıcı alarm susturma ayarlandığında, zil simgesi
( )periyodik olarak yanıp söner.
UYARI:

Hastanın başka yöntemlerle izlendiğini doğrulamadan sesli alarmları susturmayın.

Alarm Limitlerinin Değiştirilmesi
Alarm limitleri Yetişkin/Pediatrik (yetişkin ve tüm pediatrik hastalar için) ve İnfant/Neonatal hastalar için
farklıdır. Her bir alarm kümesi ayrıca ayarlanır.
Alarm Limitleri ekranında yüksek öncelikli hasta alarmları (acil alarmlar) ve uyarı alarmları için alarm limitleri
değiştirilebilir. Alarm Limitleri ekranına, Alarm İnceleme ekranından erişilebilir. Alarm Limitleri ekranında,
Uyarı alarmları etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. (Uyarı Alarmları devre dışı bırakılırsa Uyarı
Alarmı sütunundaki değerler soluk görünür.) Limitler, ekrandaki DEFAULT RESET (Varsayılanlara Sıfırla)
düğmesi kullanılarak Kurumsal Varsayılanlar ayarlarına da sıfırlanabilir.
Not:
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Yüksek rakımlı ortamlarda, EtCO2 değerleri Dalton kısmi basınçlar yasasına uygun olarak deniz
seviyesinde gözlemlenen değerlerden daha düşük olabilir. Monitörü yüksek rakımlı ortamlarda
kullanırken, EtCO2 alarm ayarlarını da buna uygun olarak ayarlamanız tavsiye edilir.
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Şekil 30 – Alarm Limitleri Ekranı

 ALARM LİMİTLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Alarm İnceleme ekranında, ekranın alt tarafındaki Menü çubuğunda yer alan ALARM LIMITS (Alarm
Limitleri) düğmesini seçerek Alarm Limitleri ekranını açın.
2. Bir ayarı değiştirmek için, kontrol düğmesini kullanarak limit ayarına gidin. Bu ayarı seçmek için kontrol
düğmesine tıklayın ve sonra yeni bir değer seçmek için kontrol düğmesini çevirin. Yeni değeri ayarlamak
için kontrol düğmesine yeniden tıklayın.
3. Uyarı alarmlarını etkinleştirmek için, kontrol düğmesini kullanarak ekrandaki CAUTION ENABLE (Uyarı
Etkinleştir) düğmesine tıklayın. Uyarı alarmı limit değerleri artık aktif olacak ve bu ekranda yüksek öncelikli
hasta (acil) alarm limitleriyle aynı şekilde değiştirilebilecektir. Uyarı alarmları etkinleştirildiğinde,
CAUTION ENABLE (Uyarı Etkinleştir) düğmesinin metni CAUTION DISABLE (Uyarı Devre Dışı Bırak)
olarak değişir ve CAUTION DISABLE düğmesine basılması uyarı alarmlarını devre dışı bırakır.
4. HOME (Ana) ekranı seçmek için kontrol düğmesini kullanın ve Ana ekrana dönmek için kontrol düğmesine
yeniden tıklayın.
Yüksek alarm limitinin düşük alarm limitine doğru düşürülmesi, yüksek ve düşük alarm limitleri arasında en az
5 birim farkı korumak amacıyla gerekirse düşük alarm limitini aşağı itecektir. Böyle bir ayarlama, düşük alarm
limitinin renginin değişmesine ve böylece aktif hale geldiğinin anlaşılmasına neden olur. Aynı şekilde, düşük
alarm limitinin yüksek alarm limitine doğru yükseltilmesi, yüksek ve düşük alarm limitleri arasında en az
5 birim farkı korumak amacıyla gerekirse yüksek alarm limitini yukarı itecektir. Böyle bir ayarlama, yüksek
alarm limitinin renginin değişmesine ve böylece aktif hale geldiğinin anlaşılmasına neden olur.
Alarm yalnızca değere ulaşırsa değil, Yüksek Limit değerinin üstüne veya Düşük Limit değerinin altına düşerse
verilecektir.
Güç kapatılırsa alarm limitleri fabrika varsayılanlarına sıfırlanacaktır. Değişiklikleri kalıcı kılmak amacıyla,
alarm limitleri için Kurumsal Varsayılanları değiştirmek üzere Servis Modunu kullanın (bkz. Kurumsal
Varsayılanlar, sayfa 127).
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Alarm Ayarlarının Test Edilmesi
Not:

Eğer tek bir alanda aynı veya farklı ekipman için önceden belirlenmiş farklı alarmlar
kullanılırsa, potansiyel bir tehlike oluşabilir.

Not:

SpO2 alarm limiti %85'in altında ayarlanırsa SpO2 LOW (SpO2 Düşük) alarm limitinin
seviyesini gösteren SPO2 LOW ALARM LIMIT: xx (SpO2 Düşük Alarm Limiti: xx) mesajı başlık
bölümünde belirir.

Alarm Ayarlarının Test Edilmesi
NO BREATH (Nefes Yok) alarmını test etmek için, cihaz üzerinde normal solunum görünümü ayarlayın.
Normal solunum görüntülendiğinde, nefes yok durumu oluşturmak için örnekleme hattını hastanın ağzından
çıkarın. Cihaz bu durumda NO BREATH (Nefes Yok) alarmı görüntülemelidir.
Nabız oksimetresi SENSOR NOT ON PATIENT (Sensör Hastanın Üzerinde Değil) alarmını test etmek için
Monitör üzerinde SpO2 değerleri görünümünü ayarlayın. SpO2 değerleri görüntülendiğinde, SENSOR NOT
ON PATIENT (Sensör Hastanın Üzerinde Değil) durumu oluşturmak için sensörü test deneğinden çıkarın.
Monitör bu durumda SENSOR NOT ON PATIENT (Sensör Hastanın Üzerinde Değil) alarmını görüntüler.

SpO2 Alarmları ve SatSeconds
Capnostream™20p, yanlış SpO2 alarmlarının sayısını ve sıklığını azaltmak için Nellcor™'un SatSeconds
teknolojisini kullanır. Bu teknoloji SpO2 kırmızı acil alarm limitleri ve sarı uyarı limitleriyle birlikte çalışır.
Oksijen satürasyonunun üst ve alt alarm limitlerini izlerken, bu limitlerden biri yüzde bir seviyesinde aşılsa bile
sesli bir alarm tetiklenir. Geleneksel alarm yönetiminde, %SpO2 seviyesi alarm limitini geçtiğinde, alarm limiti
her aşıldığında ses verir.
Alarmların bu sıklıkla verilmesi istenmiyorsa bunlar Nellcor™ tarafından geliştirilen SatSeconds tekniği
kullanılarak engellenebilir. Bu teknik kullanılarak, üst ve alt alarm limitleri aynı geleneksel alarm yönetiminde
yapıldığı gibi ayarlanır. Bir SatSeconds limiti ayrıca, yalnızca değerin %SpO2 alarm limitini aşması değil,
hastanın %SpO2 okumasının limitin üstünde veya altında kalması da hesaplamaya katılarak alarm sesi verecek
şekilde ayarlanır.
Hesaplama yöntemi şu şekildedir:
SatSeconds, %SpO2 değerinin alarm limitinin dışına düştüğü yüzde değeri, %SpO2 seviyesinin bu limitin
dışında kaldığı süre ile çarpılarak hesaplanır. Bu hesap şu denklemle ifade edilebilir:
Puan x Saniye = SatSeconds
Burada:
Puan = limitin dışındaki %SpO2 yüzde puanı
Saniye = %SpO2 değerinin bu limitin dışında kaldığı saniyelerin sayısı.
Alarm tepki süresi, SatSeconds limitinin 50 olarak ayarlandığı ve SpO2 DÜŞÜK alarm limitinin 90 olarak
ayarlandığı varsayılırsa aşağıdaki örnekteki gibi açıklanır.
Bu örnekte, %SpO2 seviyesi 88'e düşer (2 puan) ve bu noktada 2 saniye boyunca kalır
(2 puan x 2 saniye = 4 SatSeconds).
%SpO2 daha sonra 3 saniye için 86'ya ve sonra 6 saniye için 84'e düşer.
Sonuçta elde edilen SatSeconds şu şekildedir:
%SpO2

Saniye

SatSeconds

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Toplam SatSeconds = 52
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Yaklaşık 10,9 saniye sonra SpO2 alarmı ses verir, çünkü 50 SatSeconds aşılmıştır (aşağıdaki şekildeki oka
dikkat edin).

Satürasyon seviyeleri birkaç saniyelik bir dönem boyunca sabit kalmak yerine oynayabilir. Genellikle, %SpO2
seviyeleri alarm limitinin üstünde ve altında gidip gelir ve birden fazla kez alarm yok aralığına geri döner.
Bu gibi dalgalanmalarda, Capnostream™20p pozitif ve negatif %SpO2 puanlarını, SatSeconds limitine
(SatSeconds süre ayarı) ulaşılana veya %SpO2 seviyesi normal aralığa dönüp orada kalana kadar hesaba katar.
SatSeconds Alarm Görünümü
SatSeconds, monitör ekranının SpO2 görünümü bölümünde görüntülenir. SatSeconds etkinleştirildiğinde ve
SpO2 okuması minimumun altına indiğinde, SatSeconds sayımı başlayacaktır. SatSeconds limitine ulaşılırsa
sesli alarm verilir ve görüntülenen %SpO2 sayısal oranı yanıp söner. Standart alarm yönetiminde de olduğu gibi,
sesli alarm ALARM SUSTURMA düğmesine (

) basılarak susturulabilir.

Alarm Limitleri – Fabrika Varsayılanları
Yetişkin ve Neonatal alarm limitlerinin fabrika varsayılanları için, bkz. Tablo 32 – Fabrika Varsayılan
Alarm/Gösterge Limitleri, sayfa 130.
Uyarı Alarmları varsayılan olarak devre dışıdır.
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Bölüm 10

Trendlerin Kullanılması
Giriş
Trend Görünümü Ekranları
Grafik Trend Görünümü Ekranı
Tablo Trend Görünümü Ekranı
Trend Parametrelerinin Seçilmesi
Trend Raporlarıyla İlgili Önemli Notlar
Trend Verilerinde Görülen Belirli Olaylar
Hastaları İzlemek İçin Grafik Trend Ekranının Kullanılması
Trend Verilerinin Yazdırılması
Trend Belleğinin Temizlenmesi
Trendlerin Yapılandırılması

Giriş
Capnostream™20p, izleme sırasında hastanın geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan hasta verilerini saklar.
Trend görünümleri, hastanın değerlendirilmesine yardımcı tıbbi analizin bir parçası olarak hasta geçmişine
bakmanıza olanak tanır.
Kurum trend saklama ilkesini şu şekilde tanımlayabilir: 5 saniyelik çözünürlükte 12 saatlik veri, 10 saniyelik
çözünürlükte 24 saatlik veri veya 30 saniyelik çözünürlükte 72 saatlik veri. Trend içeriği maksimum kapasiteye
ulaştığında, yeni veriler kayıtlı trend verisinin başlangıç değerlerinin üzerine yazılacaktır.
Trend verileri aşağıdaki parametreleri saklar:

•
•
•
•
•
•

Saat, Tarih, EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI (geçerliyse)
Yüksek öncelikli kırmızı acil alarmlar ve sarı uyarı alarmları
CLEARING FILTERLINE (FilterLine Temizleniyor) veya diğer monitörle ilişkili mesajlar gibi
ekipmanın neden olduğu olaylar.
Kullanıcının girdiği olay işaretleri ve varsa olay etiketleri.
Vakanın başlangıcını gösteren VAKAYI BAŞLAT işareti
Oluşan alarmların sayısı (tüm Yüksek Öncelikli kırmızı acil ve sarı uyarı alarmları için)

A/hr ve ODI olaylarının (mevcut olsalar bile) Trend ekranlarında veya çıktılarda görünmediğine lütfen dikkat
edin. A/hr ve ODI olayları, Apne ve O2 Desatürasyon Raporu ekranında ve çıktısında kaydedilir ve
görüntülenebilir. Daha fazla ayrıntı için, bkz. Apne ve O2 Desatürasyon Raporu, sayfa 93.
Not:

Trend verilerinin yedeklenmesini sağlamak için, kapatmadan önce veya bir hasta vakası
bittikten sonra trend bilgilerinin bir USB cihaza indirilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Verilerin saklanma sıklığını belirleyen çözünürlük yalnızca Kurumsal Varsayılanlar ekranında değiştirilebilir
(Bkz. Kurumsal Varsayılanlar, sayfa 127).
Not:

Çözünürlük ayarının değiştirilmesi, bellekte daha önce saklanan trend verilerini siler.

Trend verileri monitörde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve daha fazla analiz için bir bilgisayara aktarılmak
üzere RS-232 bağlantısı veya USB flash bellek cihazı üzerinden indirilebilir. Bu verilerden daha sonra
yararlanmak istiyorsanız verilerin yedeklenmesini sağlamak için monitörü kapatmadan önce trend verilerini
indirmenizi öneririz.
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Hasta, monitör belleğinde saklanabilecek süreden daha uzun bir süre boyunca izlenecekse hasta verilerinin USB
arabirimi kullanılarak düzenli aralıklarla indirilmesi tavsiye edilir (bkz. Bölüm 12 Hasta Verilerinin İndirilmesi,
sayfa 103).

Trend Görünümü Ekranları
Trend verileri iki farklı formatta görüntülenir; grafik ve tablo. Grafik Trend ekranı hasta verilerini daha uzun bir
ölçekte (bir seferde 2, 4 veya 12 saat) görüntülemenizi ve tekrar eden kalıplar, belirli olaylar veya alarmlara
bakmak için verilerde dolaşmanıza olanak tanır.
İlgilendiğiniz verileri bulduktan sonra, tabloyu belirli bir olaya yakınlaştırabilir veya Tablo Trend ekranını
kullanarak mesajları ve verileri inceleyebilirsiniz. Tablo Trend, verileri kolay okunabilen bir formatta sunar.
Trend ekranlarında görüntülenen parametreleri değiştirmek için, bkz. Trend Görünümündeki Parametrelerin
Sırasının Değiştirilmesi, sayfa 132.

Grafik Trend Görünümü Ekranı
 GRAFİK TREND GÖRÜNÜMÜ EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN:
1. Ana ekranda, ekranın alt tarafındaki menü çubuğunda yer alan ekran düğmelerinden TREND'i seçmek için
kontrol düğmesini kullanın. Grafik Trend ekranı için bkz. aşağıda Şekil 31 – Grafik Trend Görünümü.

Sarı imleç
çizgisi

İmleç
konumunun
saati ve tarihi

Yakınlaştırma
düzeyi

Gerçek
zamanlı
hasta verisi

İmleç
konumunda
hasta verisi

Olay
göstergesi

Şekil 31 – Grafik Trend Görünümü

2. Trend ekranlarının, hem Trend bilgilerini (aşağıda açıklanmaktadır) hem de ekranın sağ tarafında gerçek
zamanlı hasta değerlerini gösterdiğine lütfen dikkat edin. Görüntülenen Trend verileri, trend belleğinden
alınan hasta geçmişi verileridir. Ekran ilk açıldığında, imleç çizgisini grafik görünümün tam ortasında
gösterir ve bu görüntülenen verilerin orta noktasıdır. İmleç tarafından gösterilen andaki hasta verileri solda
görüntülenir. Grafik trend görünümüyle ilgili ayrıntılar bir sonraki bölümde yer almaktadır.

Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi

85

Grafik Trend Görünümü Ekranı

Graphical Trend Display (Grafik Trend Görünümü)
Ekranın ortasında grafik trend görünümleri yer alır. Üstteki iki grafik hasta geçmiş trendindeki kapnografi
verilerini gösterir: etCO2 beyaz, solunum hızı değerleri mavi ile gösterilir. Aynı şekilde, ortadaki iki grafik hasta
geçmiş trendindeki nabız oksimetresi verilerini gösterir: SpO2 verileri pembe ve nabız hızı verileri yeşil renkle
gösterilir. En alttaki grafik, IPI değerlerini turuncu renkli grafikle gösterir.
Ekranın sol tarafında, imlecin yer aldığı tarih ve saatte hastanın geçmiş verileri gösterilir. İmlecin konumunun
kaydedildiği tam tarih ve saat de görüntülenir.

•
•

Yakınlaştırma düzeyi: ZOOM (Yakınlaştırma) tuşu kullanılarak 2, 4 veya 12 saate ayarlanabilir

•

Alarm göstergesi: Dört grafiğin herhangi birinin üzerinde, bir alarmın oluştuğu saati gösteren
geniş dikey kırmızı çizgiler (kırmızı acil alarmlar için) ve sarı çizgiler (sarı uyarı alarmları için)
bulunabilir. EtCO2, SpO2, RR ve PR alarmları için, kırmızı çizgi söz konusu parametrenin ilgili
dalga formu grafiğinin üzerine çizilir. NO BREATH (Nefes Yok) alarmlarında, kırmızı çizgi
EtCO2 ve RR grafiklerinin ikisinin de üzerinden geçer. Gerçek alarm ayrıntıları, Tablo Trend
Görünümü Ekranı, sayfa 88 içinde açıklanan Tablo Trend görünümü ekranında
görüntülenebilir.

•

Olay göstergesi: Grafiğin altındaki küçük dikey pembe çizgi bir olayın ne zaman kaydedildiğini
gösterir. Gerçek olay, Tablo Trend Görünümü Ekranı, sayfa 88 içinde açıklanan Tablo trend
görünümü ekranında görüntülenebilir.

Sarı imleç çizgisi: Dikey sarı çizgi dört grafiği de keser ve SCROLL (Kaydır) seçeneği
seçildiğinde kontrol düğmesiyle hareket ettirilebilir. İmleç çizgisi trend verilerinin geçerli
konumunu gösterirken, ekranın sol üst köşesine yakın CURSOR LOCATION (İmleç Konumu)
başlığının altında konumun tam tarihi ve saati listelenir (bkz. Şekil 31 – Grafik Trend Görünümü,
sayfa 85).

Grafik trend görüntülemek için kullanılan aşağıdaki kontroller Menü Çubuğundan seçilir.

•

TABULAR (Tablo) – Görünümü Grafikten Tabloya dönüştürür (Tablo trend görünümünde, bu
düğmenin üzerinde Graphical (Grafik) yazar). Tablo trend görünümünün bir açıklaması için,
bkz. Tablo Trend Görünümü Ekranı, sayfa 88.

•

SCROLL (Kaydır) – Hasta verileri boyunca kaydırarak dolaşmanıza olanak tanır. İmlecin
konumunun kaydedildiği tarih ve saat CURSOR LOCATION (İmleç Konumu) metninin altında
gösterilir.

•
•

ZOOM (Yakınlaştır) – Bakılan zaman aralığını genişletmenize veya daraltmanıza olanak tanır.

•

ALARM LIMITS (Alarm Limitleri) – Ayarları görmenize ve gerekirse değiştirmenize olanak
tanıyan Alarm Limitleri ekranını görüntüler.

PRINT TREND (Trendi Yazdır) – Ekranda görülmekte olan trend görünümünün bir çıktısını
sağlar.

KAYDIRMA ve YAKINLAŞTIRMA kontrollerinin kullanılması
Hasta verilerini incelemek için Trend ekranlarını kullanmanın birçok yolu bulunmaktadır. Grafik Trend
ekranında belirli olayları aramanın ve görüntülemenin genel yöntemine dair kısa bir açıklama aşağıdadır.
 KAYDIRMA MODUNDA TREND VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN:
1. Grafik trend modunda, Menü çubuğundan SCROLL'u (Kaydır) seçmek için kontrol düğmesini kullanın.
Menü Çubuğundaki SCROLL düğmesinin etrafındaki kutu ve tarih/saat başlığı sarıya dönerek kaydırma
modunda olduğunuzu gösterir.
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Şekil 32 – Grafik Trendde Kaydırma Modu

2. Ekranın sonuna kadar kaydırır ve kaydırmaya devam ederseniz ekran bir sonraki veya bir önceki 1/2 zaman
aralığını da ekrana ekleyecek şekilde değişir (örneğin, saat 16:00 ile 18:00 arası 2 saatlik bir görünümü
görüntülüyorsanız ve geriye doğru kaydırıp saat 16:00'a ulaştığınızda, sarı çizgi ekranın ortasına döner ve
ekranda saat 15:00 ile 17:00 arasını görürsünüz). En sağa kadar kaydırıp bir bip sesi duyarsanız şimdiki
zamana ulaşmışsınız demektir. En sola kadar kaydırıp bir bip sesi duyarsanız kayıtlı verilerin başlangıcına
ulaşmışsınız demektir.
3. Ekranda daha uzun veya daha kısa bir zaman aralığı görmek için, Menü Çubuğundan ZOOM (Yakınlaştır)
kontrolünü seçin ve çözünürlüğü 2, 4 veya 12 saate değiştirmek için kontrol düğmesini çevirin.
Yakınlaştırma düzeyini değiştirmekte olduğunuzu göstermek için Menü Çubuğunda ZOOM kontrolü
etrafındaki kutu sarıya döner. Yakınlaştırma fonksiyonundan çıkmak için kontrol düğmesine yeniden
tıklayın. Daha sonra, hastanın kayıtlı verilerini incelemek için Kaydırma moduna geri dönebilirsiniz.
En çok hasta verisini görmek için, çözünürlüğü 12 saate ayarlayın. Bunu yapmak için, kontrol düğmesini
kullanarak Menü Çubuğundan ZOOM'u seçin ve tıklayın. ZOOM'un etrafındaki kutu maviden sarıya döner
ve görünümün çözünürlüğünü gösteren başlık bölümü de sarıya döner. 12 HR DISPLAY (12 Saatlik
Görünüm) seçeneğini seçmek için kontrol düğmesini çevirin ve sonra düğmeye tıklayın.
Şimdi de, kontrol düğmesini kullanarak Menü Çubuğundan SCROLL'ü seçin ve tıklayın. SCROLL'ün
etrafındaki kutu maviden sarıya döner ve CURSOR LOCATION (İmleç Konumu) başlığının altındaki saat
ve tarih de sarıya döner. İmleci sağa veya sola hareket ettirmek için kontrol düğmesini çevirin. Kontrol
düğmesini çevirdikçe, saat değişir ve ekranın sol tarafındaki hasta verileri de o andaki okumaları gösterecek
şekilde değişir.
Bir olayı veya verilmiş bir alarmı bulmak için, grafik görünümünü kaydırarak Şekil 31 – Grafik Trend
Görünümü, sayfa 85 içinde gösterildiği şekilde olay veya alarm işaretlerine bakın. Sarı imleç çizgisini
kırmızı alarm işaretinin üzerine getirin ve sonra kontrol düğmesine tıklayarak kaydırma modundan çıkın.
Farklı bir saat görünümüne yakınlaştırırsanız imleç grafik ekranın ortasında, bir önceki ekranda gösterdiği
anda görünür.
Bir Yakınlaştırma seçeneği seçmek (örneğin, daha düşük bir yakınlaştırma düzeyine, 4, 2 veya 1 saate
gitmek) için ZOOM düğmesini kullanın ve ilgilendiğiniz alanı bulmak için yeniden kaydırın.
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Yakınlaştırma değiştirme modundan çıkmak için, kontrol düğmesine tıklayın.
4. Kaydırma modundan çıkmak için, kontrol düğmesine tıklayın.
Görüntülenen hasta hakkında daha fazla bilgi almak için, kontrol düğmesini kullanarak Menü Çubuğundan
TABULAR (Tablo) trend görünümünü seçin ve aşağıda Tablo Trend Görünümü Ekranı, sayfa 88 içinde verilen
talimatlara bakın.

Tablo Trend Görünümü Ekranı
 TABLO TREND GÖRÜNÜMÜ EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN:
1. Grafik trend modunda, Menü çubuğundan TABULAR'ı (Tablo) seçmek için kontrol düğmesini kullanın.
Tablo Trend görünümü ekranı belirir. Ana ekrandan Tablo Trend moduna girmek için, Menü çubuğunda
TREND'e ve sonra Menü çubuğunda TABULAR'a (Tablo) tıklayın.

Şekil 33 – Tablo Trend Görünümü

2. Gerçek zamanlı hasta verileri ekranın sağ tarafında görüntülenirken, ekranın sol tarafında ayrıntılı hasta
geçmişi verilerini içeren Tablo Trend görüntülenir.
3. Zaman çözünürlüğünü geçerli görünümden 60, 15, 3 veya 1,5 dakikaya veya MINIMUM (Minimum)
ayarına değiştirmek için Menü çubuğundaki ZOOM (Yakınlaştır) düğmesine tıklayın. MINIMUM ayarı
trend kaydetme çözünürlüğü olarak tanımlanır ve 5, 10 veya 30 saniye olabilir (kaydetme çözünürlüğünün
nasıl değiştirileceği hakkında talimatlar için, bkz. Kurumsal Varsayılanlar, sayfa 127).
Tablo verileri görüntüleme kontrolleri şunlardır:

88

•

GRAPHICAL (Grafik) – Görünümü Tablodan Grafiğe dönüştürür (Grafik trend görünümünde,
bu düğmenin üzerinde Tabular (Tablo) yazar)

•
•

SCROLL (Kaydır) – Hasta verileri tablosunda kaydırarak dolaşmanıza olanak tanır.

•

PRINT TREND (Trendi Yazdır) – Ekranda görülmekte olan trend görünümünün bir çıktısını sağlar.

ZOOM (Yakınlaştır) – Tabloda gösterilen her bir veri noktasında ortalaması verilen süreyi
uzatmanıza veya kısaltmanıza olanak tanır. En düşük ayarda, yakınlaştırma ayrıntılı alarmları
ve olayları incelemenize olanak tanır.
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•

ALARM LIMITS (Alarm Limitleri) – Ayarları görmenize ve gerekirse değiştirmenize olanak
tanıyan Alarm Limitleri ekranını görüntüler.

Aşağıdaki tabloda, Tablo görünümünün 1,5 dakikalık çözünürlükteki bir örneği yer almaktadır.
Tablo 20 – Tablo Görünümü Örneği
TIME
(Saat)
12:23
10
12:24
40
12:26
10
12:27
40
12:29
10
12:30

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

OLAYLAR

17

98

71

9

2*

16

98

71

7

5*

16

98

70

7

17

98

71

7

16

98

71

8

23 Mayıs 2010
41
23 Mayıs 2010
48
23 Mayıs 2010
49

1

21*

23 Mayıs 2010
35

22*

23 Mayıs 2010
29

1

22*

23 Mayıs 2010

Olaylar üçgenle (monitörün ön panelindeki olay düğmesine benzer şekilde) ve alarmlar bir yıldız işaretiyle
gösterilir. Her birinin yanındaki sayı, bu zaman aralığında kaç alarm veya olayın meydana geldiğini gösterir.
4. Belirli olayları ve alarmları görmek için, ZOOM seviyesini en kısa zaman aralığına ayarlayan MINIMUM
(Minimum) yakınlaştırma değerine değiştirin. Belirli olaylar ve yüksek öncelikli kırmızı acil ile sarı uyarı
alarmları artık tabloda görünecektir ve tabloda yukarı aşağı dolaşmak için Kaydırma seçeneğini
kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, Tablo görünümünün MINIMUM çözünürlükteki bir örneği yer
almaktadır (bu örnekte minimum çözünürlük 5 saniye olarak ayarlanmıştır).
Tablo 21 – Ayrıntılı Tablo Görünümü Örneği
TIME
sec
(ZAMAN
sn)
3:23

EtCO2
mmHg

RR
bpm

SpO2
%

PR
bpm

IPI

OLAYLAR

PROPOFOL

23 Mayıs 2010

05

29

22

99

74

8

10

29

20

99

73

8

15

29

20

100

71

8

20

27

16

92

66

4

25

26

14

88

64

4

30

26

14

88

65

4

35

26

14

88

65

4

40

26

14

88

65
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Yukarıdaki örnekte, 3:23:05 ve 3:23:10 AM saatleri arasında hastaya oksijen verilmiş ve solunum hızı
yüksek değer alarmını tetikleyen bir seviyeye ulaşmıştır. Bu da kırmızı yukarı okla gösterilmiştir. Benzer
şekilde, düşük solunum hızı alarmı da kırmızı aşağı okla gösterilirdi.
Olay İşaretleme Modu, QUICK (Hızlı) olarak ayarlanırsa en düşük yakınlaştırma seviyesinde metin bilgisi
bulunmaz, ancak bir olayın işaretlendiğini gösteren bir üçgen yine de gösterilir.
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5. Monitör, 72 saate kadar hasta verilerini saklayacaktır. Ekranda görebildiğinizden daha fazla veri varsa
kaydırma ekrandaki verileri daha önceki verilere (yukarı kaydırırsanız) veya daha sonraki verilere (aşağı
kaydırırsanız) değiştirecektir.

Trend Parametrelerinin Seçilmesi
Cihaz aşağıdaki trend parametrelerini görüntüler: EtCO2, RR, SpO2, PR, ve IPI. Parametrelerin nasıl
sıralanacağı kullanıcı tarafından Trend: Görünüm Yapılandırma ekranı kullanılarak ayarlanabilir (ayrıntılar için,
bkz. Trend Görünümündeki Parametrelerin Sırasının Değiştirilmesi, sayfa 132). Bu parametreleri Trend
Raporlarında görüntülemek istemiyorsanız Trend: Görünüm Yapılandırma ekranındaki bazı bölümler için
BLANK (Boş) Görünüm Yapılandırma ekranı.

Trend Raporlarıyla İlgili Önemli Notlar
Ekrandaki Tablo trend raporları, basılı trend raporları ve indirilen trend raporları dahil olmak üzere, trend
raporlarıyla ilgili aşağıdaki noktaları lütfen dikkat edin:

•

Trend raporunda görüntülenen her sayı, örnekleme dönemi boyunca her saniye için sonuçların
bir ortalamasıdır. Örneğin, 30 saniyelik bir örnekleme dönemi için, her 30 saniyede
görüntülenen sonuç, örnekleme dönemindeki her 30 saniye için veri noktalarının ortalamasıdır.

•

Örnekleme döneminde herhangi bir an bir alarm oluştuysa (örneğin, veriler her 30 saniyede bir
kaydedildiğinde, 30-saniyelik bir zaman aralığındaki 30 saniye boyunca herhangi bir noktada),
kaydedilen ortalama değer alarm nedeni oluşturmasa bile not edilir.

•

“EtCO2 not available” (EtCO2 mevcut değil) mesajı cihaz her özbakım gerçekleştirdiğinde çıkar
ve yaklaşık 10 saniye sürer. Bu, 1 saatlik kullanımdan sonra ve bunun ardından yaklaşık olarak
her 12 saatte bir veya ortam basıncı ya da sıcaklık değişiminden sonra meydana gelir. Bu durum
oluştuğunda, EtCO2 ve diğer fizyolojik değerler özbakım öncesindeki değerlerinde tutulur.
Bu işlem modülün ortam sıcaklığı ve basıncındaki değişikliklere adapte olmasına imkan verir.

Trend Verilerinde Görülen Belirli Olaylar
 TREND VERİLERİNDE BELİRLİ OLAYLARI ARAMAK İÇİN:
1. Bir ilgi alanını bulmak için grafik trend ekranında imleci kullanın.
2. İlgili alana mümkün olduğu kadar yaklaşmak için ZOOM (Yakınlaştır) düğmesini kullanın.
3. Tablo trend görünümüne geçin.
4. İlgi alanını bulmak için SCROLL (Kaydır) düğmesini kullanın.
5. Ayrıntılı alarm ve olay bilgilerini görmek için minimum çözünürlüğe yakınlaştırın.

Hastaları İzlemek İçin Grafik Trend Ekranının Kullanılması
Grafik Trend ekranını, Ana ekran yerine izleme ekranı olarak kullanmak mümkündür. Gerçek zamanlı dalga
formları görmek yerine, Grafik Trend hastanın durumundaki değişiklikleri kolayca takip edebilmenizi sağlar.
Gerçek zamanlı sayısal veriler, hem Trend ekranında hem de Ana ekranda sağ tarafta gösterilir.
Ana izleme ekranı olarak Grafik Trend ekranını kullanırken, grafiklerin en son verilerle güncellenmesini
sağlamak önemlidir. Grafik Trend ekranına girmenizden itibaren Kaydırma fonksiyonunu kullanmadığınız
sürece, bu zaten otomatik olarak gerçekleşecektir. Otomatik güncelleme modunda, ekran sarı imleç çizgisinin
sağ tarafını otomatik olarak yeni verilerle güncelleyecektir. İmlecin sağ tarafındaki alan dolduğunda, grafik
kayacak ve daha fazla veri noktasının çizilmesini sağlayacaktır.
Kaydırma özelliğini kullandıysanız ve sonra hastayı izlemek için Grafik Trend ekranına geri dönmek isterseniz
Ana ekrana gidin ve sonra yeniden TREND'i seçin.
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Trend Verilerinin Yazdırılması
İsteğe bağlı yazıcı kurulduysa Menü Çubuğundan PRINT TREND (Trendi Yazdır) düğmesini seçerek
görüntülenen trend verilerinin bir çıktısını alabilirsiniz.

Trend Belleğinin Temizlenmesi
Monitör yeni hastaya geçtiğinde, daha önceki verileri şu anki hastanın verileriyle karıştırmamanız için trend
verilerini silmeniz tavsiye olunur. Vakalarla çalışıyorsanız ve geçerli vaka sonlandırılırsa trend belleği otomatik
olarak silinir.
Not:

Trend verilerinin yedeklenmesini sağlamak için, kapatmadan önce veya bir hasta vakası
bittikten sonra trend bilgilerinin bir USB cihaza indirilmesi şiddetle tavsiye edilir.

 TREND BELLEĞİNİ SİLMEK İÇİN:
1. Trend verilerini monitör belleğinden silmek için, kontrol düğmesini kullanarak Ana ekrana gidin ve
menüden SYSTEM (Sistem) düğmesini seçin.
2. Sistem ekranında, CLEAR TREND (Trendi Sil) düğmesini seçin. Menü çubuğunun hemen üzerinde
CONFIRM? (Onayla?) sözcüğü belirir.
3. Trend belleğini silmek istediğinizden eminseniz kontrol düğmesine tıklayın. Trend belleğini silmek
istemiyorsanız iptal etmek için kontrol düğmesini sola veya sağa çevirin.
4. Makine açıldığında, trend belleğinde önceki hastalardan alınan bilgilerin olmadığı yeni bir hasta açmak için
trend belleğini silmenizi tavsiye eden bir mesaj belirir. Bu ekran için bkz. aşağıda Şekil 34 – Trend Belleği
Mesajı. Trend belleğini silmek için YES'e (Evet) tıklayın. Önceki hastanın ölçümlerini yapmaya devam
etmeyi planlıyorsanız trend verilerini tutmayı tercih edebilirsiniz. Bu durumda, NO'ya (Hayır) tıklayın.
Hasta verilerini bir vaka dahilinde kaydediyorsanız vakayı kapadığınızda trend belleği her zaman
silinecektir.

Şekil 34 – Trend Belleği Mesajı
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Trendlerin Yapılandırılması
Trend görünümlerinin parametrelerini değiştirmek için, Ana ekrana gidin ve Sistem Kurulum ekranını görmek
için SYSTEM'i (Sistem) seçin. Aşağıdaki tabloda, Sistem Kurulum ekranında görüldükleri şekilde seçenekler
gösterilmektedir.
Tablo 22 – Monitör Parametreleri
DATE (Tarih)

25 MAYIS 2011

TIME (Saat)

11:27:32

LANGUAGE (Dil)

ENGLISH (İngilizce)

EVENT MARKING MODE
(Olay İşaretleme Modu)

DETAILED (Ayrıntılı)

TREND GRAPHICAL DISPLAY [hour]
(Trend Grafik Görünümü [saat])

4 hour (1 saat)

TREND INCREMENT DISPLAY [min]
(Trend Artış Görünümü [dk])

1,5 dk

NURSE CALL (Hemşire Çağrısı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

HOME SCREEN (Ana Ekran)

STANDARD (STANDART)

HOME IPI DISPLAY (hour)
(Ana IPI Görünümü [saat])

1 hour (1 saat)

IPI ALARM (IPI Alarmı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

Trend Verileri parametreleri Olay İşaretleme Modu, Trend Grafik Görünümü ve Trend Artış Görünümü'dür.
Trend Görünümü ayarları, Trend moduna girdiğinizde ekranın başlangıçta nasıl görüntüleneceğini belirler.
Trend ekranına girdikten sonra, bu görünümler Yakınlaştırma özelliği kullanılarak kolayca değiştirilebilir.
Monitör kapatılana kadar bu ayarlar geçerli kalır.
Verilerin saklanma sıklığını belirleyen çözünürlük yalnızca Kurumsal Varsayılanlar ekranında değiştirilebilir
(Bkz. Kurumsal Varsayılanlar, sayfa 127).
Event Marking Mode (Olay İşaretleme Modu)

•

Ayrıntılı Olay İşareti: Olay düğmesine basıldığında, kullanıcı tarafından tanımlanabilen
30 değerden oluşan bir tablodan olay için belirli bir açıklama girebilirsiniz (bkz. bölüm Hasta
Olaylarının Girilmesi, sayfa 45).

•

Hızlı Olay İşaretleme: Event (Olay) düğmesine basıldığında bir olayın gerçekleştiğini işaretler,
ancak ayrıntı vermez.

Monitör Ayrıntılı olay işaretleme moduna ayarlandıysa, ancak ayrıntılı olay girecek vaktiniz yoksa,
Olay düğmesine iki kez basılarak bir hızlı olay girilebilir.
Trend Grafik Görünümü
Trend Grafik Görünümü seçenekleri 2, 4 ve 12 saattir. Fabrika varsayılanı 4 saattir.
Trend Artış Görünümü
Tablo Trend Görünümü için Trend Artış Görünümü seçenekleri MINIMUM; 1,5; 3; 15 veya 60 dakikadır.
Fabrika varsayılanı 1,5 dakikadır. MINIMUM ayarı trend kaydetme çözünürlüğü olarak tanımlanır ve 5,
10 veya 30 saniye olabilir (kaydetme çözünürlüğünün nasıl değiştirileceği hakkında talimatlar için, bkz.
Kurumsal Varsayılanların Değiştirilmesi, sayfa 127).
Verilerin saklanma sıklığını belirleyen çözünürlük yalnızca Kurumsal Varsayılanlar ekranında değiştirilebilir
(Bkz. Kurumsal Varsayılanlar, sayfa 127).
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Bölüm 11

Raporlar
Apne ve O2 Desatürasyon Raporu
Basılı Rapor Seçenekleri
Basılı Raporlar
Örnek Raporlar

Kullanıcı Ana ekranda REPORTS (Raporlar) düğmesine tıkladığında, ekranda Apne ve O2 Desat
(Desatürasyon) Raporu görünür. Daha fazla bilgi için, bkz. aşağıda Apne ve O2 Desatürasyon Raporu alt. Diğer
hasta raporlarını yazdırmak için, Apne ve O2 Desat Raporu ekranında PRINT REPORT (Raporu Yazdır)
düğmesine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. Basılı Raporlar, sayfa 97.
A/hr ve ODI görünümü mevcut değilse veya devre dışı bırakıldıysa (Kurumsal Varsayılanlar veya Sistem
Kurulum ekranından) ya da Hasta Tipi İnfant/Neonatal veya Pediatrik hasta tiplerinden biri olarak ayarlandıysa
REPORTS (Raporlar) düğmesi görünmez. Bunun yerine, Ana ekrandan PRINT (Yazdır) düğmesine tıklanması
Yazdırma ekranını açacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Basılı Raporlar, sayfa 97.

Apne ve O2 Desatürasyon Raporu
Ekrandaki ve basılı Apne ve Desat raporları; 2, 4, 8 veya 12 saatlik belirlenmiş bir süre boyunca apne ve O2
desatürasyon olaylarının sayısını gösteren kapsamlı bir görünüm sunar. Bu raporlar, bütün bir zaman aralığı için
ortalama A/hr ve ODI skorunun yanı sıra, belirlenen zaman aralığının her bir parçasındaki olay sayısını da
listeler. Apne olayları, her bir olayın sürdüğü saniye sayımıyla birlikte listelenir. Zaman aralığının tamamı
boyunca (kullanıcı tarafından seçildiği şekilde 2, 4, 8 veya 12 saat) her satırdaki olayların toplamı da gösterilir.
Bu raporlar, hem hastanın A/hr ve ODI durumuyla ilişkili ayrıntıları hem de hastabakıcının bu alanlarda
hastanın trendlerini tanımasına yardımcı olan genel bir görünüm sağlar.
A/hr ve ODI yalnızca yetişkin hastalar için mevcut olduğundan, bu rapor yalnızca yetişkin hastalar için
mevcuttur.
Belirlenen zaman aralığında bilgilerin eksik olduğu parçalar için (örneğin, ekranda görülen 12 saat içinde belirli
bir yarım saatte SpO2 ölçülmediyse, yani bu yarım saat için ODI ölçülemediyse), ilgili zaman aralığı eksik
verilerin varlığına işaret etmek amacıyla griye boyanacaktır. İzlemenin ilk yarım saati tamamlanmadıysa bu
ekrandaki ilgili zaman aralığı da griye boyanacaktır (A/hr ve ODI saatlik göstergeler oldukları için, bir saatten
az veri varsa hesaplanamaz ve bu nedenle görüntülenemezler).
Not:

Bu rapor her 60 saniyede bir güncellenir. Ana ekrandaki A/hr ve ODI değerleri saniyede bir
güncellendiği için, zaman zaman iki ekrandaki değerler arasında geçici uyumsuzluk olabilir.

Not:

Bu ekranın tevsiye edilen kullanımı, hastabakıcının hastanın apne ve O 2 desatürasyon
olayları hakkında daha fazla bilgi almak istemesi veya Ana ekrandaki bir göstergenin bu
raporun görülmesi gerektiğine işaret etmesi halinde görüntülenmesidir. Rapor monitör
ekranında görüntülendiği, ancak güncellenmediği için, en iyisi bir hastayı izlerken bu raporu
monitörde sürekli görüntülememek, ancak Ana ekranı sürekli görüntülemektir. EtCO 2, FiCO2,
RR, SpO2 ve PR değerlerinin tümü, A/hr ve O2 Desat Raporu ekranları da dahil olmak üzere
tüm ekranlarda sürekli güncellenir.

Apne ve O2 Desat Raporu ekranına, Ana ekrandaki menüde REPORTS (Raporlar) düğmesiyle ulaşılabilir.
Rapor Yazdırma ekranında görülen Print Report; Apne ve O2 Desat Raporu ekranında, yerleşik
Capnostream™20p yazıcıyla yazdırılabilir (START PRINTER (Yazıcı Başlat) düğmesiyle) veya USB flash
bellek sürücüsüne kaydedilebilir (START USB (USB Başlat) düğmesiyle).
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Apne ve O2 Desat Raporu ekranındaki ekran düğmeleri aşağıdadır:
 TREND – grafik trend ekranına götürür
 PRINT (Yazdır) – kullanıcıyı standart yazdırma ekranına götürür
 ZOOM (Yakınlaştır) – ekranda görülen zaman aralığını diğer bir seçenekle değiştirir. Seçenekler 2,
4 ve 12 saattir.
 SCROLL (Kaydır) – farklı zaman aralıklarının görüntülenebilmesi için imleci ekranda hareket ettirir
 PRINT REPORT (Rapor Yazdır) – kullanıcıyı Apne ve O2 Desat Raporu: Rapor Yazdırma ekranına
götürür.
Apnea ve O2 Desat Raporunda verilen ve USB flash bellek sürücüsüne kaydedilen bilgiler şunlardır:
Raporun Adı
Apne ve O2 Desat
Raporu

Açıklama
.txt uzantılı sekmeyle ayrılmış
dosya. Önceki 2, 4, 8 veya 12 saat
için (seçilen ZOOM
(Yakınlaştırma) seviyesine bağlı
olarak) A/hr ve ODI verilerini ve
tüm trend verilerini raporlar.

Dahil Edilen Alanlar
DATE (Tarih), TIME (Saat), CASE ID (Vaka Kimliği),
Patient type (Hasta tipi), ZOOM (Yakınlaştırma) seçili
Rapordaki zaman aralıklarının her biri için Apne Sayımı ve
Desat Sayımı, zaman aralığının tamamı için Apne
sayımının ve Desat Sayımının toplamı ve ortalama A/hr ve
ODI skorları
Hasta Okumaları: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Hasta Acil Alarm Oluşumları: EtCO2 HIGH (etCO2
Yüksek), etCO2 LOW (etCO2 Düşük), RR HIGH (RR
Yüksek), RR LOW (RR Düşük), NO BREATH (Nefes Yok),
SpO2 HIGH (SpO2 Yüksek), SpO2 LOW (SpO2 Düşük), PR
HIGH (PR Yüksek), PR LOW (PR Düşük), IPI LOW (IPI
Düşük)
Oluşan Ekipman Hatırlatma Mesajları:
Olaylar: EVENT 1 (OLAY 1), EVENT 2 (OLAY 2), EVENT
3 (OLAY 3)

Yazdırılmış Apne ve O2 Desat Raporlarında aşağıdaki bilgiler yer alır:
Raporun Adı
Apne ve O2 Desat
Raporu

Açıklama
Hasta okumaları (trend raporunda
görüldüğü şekilde) ve grafik trend
verileriyle birlikte A/hr ve ODI
verileri. Önceki 2, 4, 8 veya 12
saat için (seçilen ZOOM
(Yakınlaştırma) seviyesine bağlı
olarak) gösterilen verileri raporlar.

Dahil Edilen Alanlar
DATE (Tarih), TIME (Saat), CASE ID (Vaka Kimliği),
Patient type (Hasta tipi), ZOOM (Yakınlaştırma) seçili,
zaman aralığının tamamı için Apne sayımının ve Desat
Sayımının toplamı, ortalama A/hr ve ODI skorları ve
rapordaki zaman aralıklarının her biri için Apne Sayımı ve
Desat Sayımı.
Hasta Okumaları: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI
Hasta Grafik Trend grafikleri: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI

Yazdırılan Apne ve O2 Desat Raporunun bir örneği için, bkz. Şekil 36 – Apne ve Desat Basılı Raporu, sayfa 96.
Apne ve O2 Desat Raporu ekranının bir örneği için, bkz. Şekil 35 – Apne ve Desat Raporu Ekranı, sayfa 95.
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Saatlik
Ortalama
Apne

Apne
Sayımı ve
Apne
Toplamı

Desat Count
(Desat Sayımı)
Desat
Toplamı
ODI

Şekil 35 – Apne ve Desat Raporu Ekranı

Açıklama

Ekranda Görülen
Hasta Bilgileri
A/hr
(Saatlik Apne)

Ekranda görülen zaman aralığının tamamı boyunca saatlik A/hr
ortalaması

Apnea Count
(Apne Sayımı)

Ekranda görülen zaman aralığının tamamı boyunca, her zaman
kategorisindeki (≥10 saniye, 10-19 saniye, 20-29 saniye) Nefes
yok (apne) olaylarının toplamı

TOPLAM (Apnea sum
(Apne toplamı))

İlgili zaman aralığındaki (bu örnekte 12:00 - 1:00) aralıkların her
birinde, her zaman kategorisindeki (≥10 saniye, 10-19 saniye,
20-29 saniye) nefes yok (apne) olaylarının toplamı

Desat Count
(Desat Sayımı)

Ekranda görülen zaman aralığının tamamı boyunca tüm Desat
olaylarının toplamı

TOPLAM (Desat sum
(Desat toplamı))

İlgili zaman aralığındaki (bu örnekte 12:00 - 1:00) aralıkların her
birinde, Desatürasyon olaylarının toplamı

ODI

Ekranda görülen zaman aralığının tamamı boyunca saatlik ODI
ortalaması
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Şekil 36 – Apne ve Desat Basılı Raporu
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Basılı Rapor Seçenekleri
Capnostream™20p yerleşik termal şeritli yazıcıyla satın alınabilir. Capnostream™20p'deki rapor yazdırma
menüsü isteğe bağlı yazıcıyla kullanım içindir.
Harici bir yazıcıda rapor yazdırmak için, tavsiye edilen prosedür bir USB flash bellek cihazı kullanarak verileri
bilgisayara aktarmaktır (bkz. USB Veri Portu Yoluyla Veri Aktarımı, sayfa 103). Daha sonra rapor bilgisayar
kullanılarak biçimlendirilip yazdırılabilir.
Aşağıdaki basılı raporlar mevcuttur:

•
•
•
•
•
•
•

Tablo Vaka Raporu
Grafik Vaka Raporu
Tablo Trend Raporu
Grafik Trend Raporu
Real Time Continuous Waveforms (Gerçek Zamanlı Sürekli Dalga Formları)
Gerçek Zamanlı Sürekli CO2 Dalga Formu
Gerçek Zamanlı Sürekli Tablo

Basılı Apne ve O2 Desat Raporu (mevcutsa) yukarıda açıklanmıştır.
Trend raporları için yazdırılan veriler, PRINT TREND (Trendi Yazdır) seçildiğinde Trend ekranında en son
görüntülenen verilerdir. Vaka raporu için çözünürlük daima minimum çözünürlüktür (maksimum ayrıntı).
Gerçek Zamanlı Sürekli Tablo verileri, ekrandaki değerlerin güncellendiği zaman aralığında yazdırılır.
Gerçek Zamanlı Sürekli Dalga Formu grafikleri, ekranda görüntülendikleri şekilde yazdırılır.
Trend ve Vaka raporlarının vaka sonlandırılmadan önce yazdırılması gerektiğini lütfen unutmayın. Bir vaka
sonlandırıldıktan sonra, trend verileri bellekten silinir ve yazdırılmaları artık mümkün olmaz.

Basılı Raporlar
Yazdırma ekranına, Apne ve O2 Desat Raporu ekranından (A/hr ve ODI etkinleştirilmişse) veya Ana ekrandan
(A/hr ve ODI mevcut değilse veya etkinleştirilmemişse) erişilir.
Yazdırma ekranı hangi raporu yazdıracağınızı seçmenize ve ayrıca rapor yazdırmayı başlatmanıza ve
durdurmanıza olanak tanır.
 RAPOR YAZDIRMAK İÇİN:
1. Ana ekranda, REPORTS (Raporlar) düğmesini seçin.
2. Beliren Apne ve O2 Desat ekranında, PRINT (Yazdır) düğmesini seçerek Şekil 37 – Yazdırma Ekranı,
sayfa 98 içinde gösterilen Yazdırma ekranını görüntüleyin.
3. İnfant/Neonatal hastalar için, Ana ekranda PRINT düğmesinin seçilmesi Yazdırma ekranını açacaktır.
4. Yazdırılacak raporun tipini seçmek için kontrol düğmesini kullanın. Aynı anda yalnızca tek bir rapor tipi
seçilebilir. Bir yıldız (*) işareti seçilen raporu gösterir. Vaka raporunu seçerseniz, ancak o anda aktif rapor
yoksa rapor adının sağındaki alanda NO CASES (Vaka yok) metni görünür.
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Şekil 37 – Yazdırma Ekranı

5. Yazdırılacak verileri seçin:
Yazdırma ekranında PRINT FORMAT (Yazdırma Formatı) seçeneğini seçin. Yazdırma Formatı ekranında,
raporda yazdırmak istediğiniz parametreleri seçin.
Tablo formatlarında yazdırılan bir raporda üç sütun veri görünürken, grafik formatlarda yazdırılan bir
raporda iki grafik görünür. Seçilen yazdırma formatı yazdırılan tüm raporlar için geçerlidir.
Tablo raporlarda, EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI ve boş seçenekleri mevcuttur. Grafik raporlarda, EtCO2,
RR, SpO2, PR, IPI ve boş seçenekleri mevcuttur. Boşun seçilmesi bu sütunda hiçbir şeyin yazdırılmayacağı
anlamına gelir.
6. Yazdırma ekranına dönmek için, ekranın altındaki Menü çubuğunda yer alan BACK (Geri) düğmesine
tıklayın.
7. Yazdırmaya başlamak için, Yazdırma ekranında START PRINTER (Yazıcıyı Başlat) düğmesine tıklayın.
Sürekli yazdırmayı veya tamamlanmamış diğer raporları durdurmak amacıyla yazdırmayı durdurmak için,
ekrandaki STOP PRINTER (Yazıcıyı Durdur) düğmesine tıklayın.
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Tablo 23 – Basılı Raporlar – Parametreler

Raporun Adı

Açıklama

Raporun Zaman
Çerçevesi

CS20P (bu, raporun bir Capnostream™20p
tarafından üretildiğini gösterir)
Raporun basıldığı cihazın seri numarası
Raporun adı (TREND REPORT [Trend
Raporu], CASE REPORT [Vaka Raporu]
veya REAL TIME REPORT [Gerçek
Zamanlı Rapor])
Hasta Tipi (ADULT [Yetişkin], PEDIATRIC
[Pediatrik] [3 farklı yaş aralığında] veya
INFANT/NEONATAL [İnfant/Neonatal])
Vaka Kimliği
DATE (Tarih), TIME (Saat)

Tüm raporlar

Tablo Vaka
Raporu

Dahil Edilen Alanlar

Tablo formatında kayıtlı
vakanın hasta
okumaları. Veri girişleri
arasındaki zaman farkı
trend artış görünümü
için mevcut en düşük
çözünürlüktür
(30 saniye).

Kayıt döneminin başında ve sonunda
Hasta Okumaları: EtCO2, FiCO2, RR,
SpO2, PR, IPI.
Hasta Okumaları: Şu parametrelerden üçü
(PRINT FORMAT (Yazdırma Formatı)
ekranında seçilen parametrelere uygun
olarak, bkz. Rapor yazdırmak için,
sayfa 97): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.

Vakanın başından şimdiki
zamana kadar; vaka
durdurulduğunda veriler
kullanılamaz

Hasta Acil ve Uyarı Alarm Oluşumları Tüm
hasta acil ve uyarı alarmları
Oluşan Ekipman Tavsiye Mesajları
Olaylar: EVENT 1 (OLAY 1), EVENT 2
(OLAY 2), EVENT 3 (OLAY 3)
Grafik Vaka
Raporu

Tablo Trend
Raporu

Grafik formatta kayıtlı
vakanın hasta
okumaları. Veri girişleri
arasındaki zaman farkı
trend artış görünümü
için mevcut en düşük
çözünürlüktür
(30 saniye).

Kayıt döneminin başında ve sonunda
Hasta Okumaları: EtCO2, RR, SpO2, PR,
IPI.

Tablo formatında trend
belleğindeki hasta
okumaları. Veri girişleri
arasındaki zaman farkı
trend artış görünümü
için ayarlanan
çözünürlüktür
(MINIMUM [30 saniye],
1,5 dakika, 3 dakika,
15 dakika, 60 dakika).

DATE (Tarih), TIME (Saat)

30 saniyelik aralıklarda şu parametrelerden
ikisinin seviyelerinin grafiği (PRINT
FORMAT (Yazdırma Formatı) ekranında
seçilen parametrelere uygun olarak, bkz.
Rapor yazdırmak için, sayfa 97): EtCO2
(mmHg), RR (bpm), SpO2 (%), PR (bpm),
IPI.
Kayıt döneminin başında Hasta Okumaları:
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Trend artışı ekranı için ayarlanmış
aralıklarda hasta okumaları: Şu
parametrelerden üçü (PRINT FORMAT
(Yazdırma Formatı) ekranında seçilen
parametrelere uygun olarak, bkz. Rapor
yazdırmak için, sayfa 97): EtCO2, FiCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Hasta Acil ve Uyarı Alarm Oluşumları
Oluşan Ekipman Tavsiye Mesajları
Olaylar: EVENT 1 (OLAY 1), EVENT 2
(OLAY 2), EVENT 3 (OLAY 3)
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Vakanın başından şimdiki
zamana kadar; vaka
durdurulduğunda veriler
kullanılamaz

O anda görüntülenen trend
ekranında göründüğü
şekliyle trend verileri ya da
PRINT (Yazdırma)
ekranından yazdırılıyorsa
en son görüntülenmiş olan
trend ekranı. Yalnızca o
anda ekranda görünmekte
olan veri noktaları (yaklaşık
on veri noktası)
yazdırılacaktır. Böylece,
trend ekranında seçilen
ZOOM (Yakınlaştırma)
düzeyi (seçenekler 2, 4 ve
12 saattir), çıktıda kaç
dakikalık/saatlik verinin
görüneceğini belirleyecektir.
Trend silindikten sonra,
veriler artık mevcut değildir.
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Raporun Adı

Açıklama

Dahil Edilen Alanlar

Raporun Zaman
Çerçevesi

Grafik Trend
Raporu

Grafik formatta trend
belleğindeki hasta
okumaları. Veri girişleri
arasındaki zaman farkı
trend artış görünümü
için ayarlanan
çözünürlüktür
(MINIMUM [30 saniye],
1,5 dakika, 3 dakika, 15
dakika, 60 dakika).

Kayıt döneminin başında Hasta Okumaları:
EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Trend artışında ayarlanmış aralıklarda şu
parametrelerden ikisinin seviyelerinin
grafiği (PRINT FORMAT (Yazdırma
Formatı) ekranında seçilen parametrelere
uygun olarak, bkz. Rapor yazdırmak için,
sayfa 97): EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.

O anda görüntülenen trend
ekranında göründüğü
şekliyle trend verileri ya da
PRINT (Yazdırma)
ekranından yazdırılıyorsa
en son görüntülenmiş olan
trend ekranı. Böylece, trend
ekranında seçilen ZOOM
(Yakınlaştırma) düzeyi
(seçenekler 2, 4 ve 12
saattir), çıktıda kaç saatlik
verinin görüneceğini
belirleyecektir. Trend
silindikten sonra, veriler
artık mevcut değildir.

Gerçek Zamanlı
Sürekli Dalga
Formu

Her 50 milisaniyede bir
veri noktasıyla etCO2 ve
SpO2 seviyelerinin grafik
temsili

Kayıt döneminin başında Hasta Okumaları:
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR
EtCO2 ve SpO2 seviyelerinin grafiği.

START PRINTER

Gerçek Zamanlı
Sürekli CO2
Dalga Formu

Her 50 milisaniyede bir
veri noktasıyla etCO2
seviyelerinin grafik
temsili

Kayıt döneminin başında Hasta Okumaları:
etCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR.

START PRINTER

Gerçek Zamanlı
Sürekli Tablo

Her 2 saniyede bir veri
çizgisiyle EtCO2, RR ve
PR değerlerinin tabloda
temsili

Kayıt döneminin başında Hasta Okumaları:
EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Şu parametrelerden üçü (PRINT FORMAT
(Yazdırma Formatı) ekranında seçilen
parametrelere uygun olarak, bkz. Rapor
yazdırmak için, sayfa 97): EtCO2, FiCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.

START PRINTER

(Yazıcıyı Başlat) düğmesine
basıldığı andan STOP
PRINTER (Yazıcıyı
Durdur) düğmesine basılan
ana kadar gerçek zamanlı
veriler
(Yazıcıyı Başlat) düğmesine
basıldığı andan STOP
PRINTER (Yazıcıyı
Durdur) düğmesine basılan
ana kadar gerçek zamanlı
veriler
(Yazıcıyı Başlat) düğmesine
basıldığı andan STOP
PRINTER (Yazıcıyı
Durdur) düğmesine basılan
ana kadar gerçek zamanlı
veriler

* Tüm vakalarda, EtCO2 ve FiCO2 değerlerinin seçilen birimlerle, SpO2 değerinin yüzde olarak ve RR ile PR değerlerinin
bpm (dakika başı atım) cinsinden görüntülendiğini lütfen unutmayın.
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Örnek Raporlar
Örnek Vaka Raporları
Aşağıdakiler, yukarıda açıklanan Tablo ve grafik vaka raporlarının örnekleridir.

Şekil 38 – Örnek Vaka Raporları Çıktısı
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Örnek Raporlar

Örnek Trend Raporları
Aşağıdakiler, yukarıda açıklanan Tablo ve grafik Trend raporlarının örnekleridir.

Şekil 39 – Basılı Trend Raporları
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Giriş

Bölüm 12

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

Hasta Verilerinin İndirilmesi
Giriş
USB Veri Portu Yoluyla Veri Aktarımı
RS-232 Portu Yoluyla Veri Aktarımı
Capnostream™20p ile Analog Veri Çıkışı
Hemşire Çağrı Operasyonu
Hemşire Çağrı Sistemi Tipleri
Hastane Hasta Veri Sistemleriyle Kullanım
Nuvon VEGA™* Sistemleriyle Kullanım

Giriş
Capnostream™20p'de saklanan ve o anda mevcut olan veriler, aşağıdaki yöntemler kullanılarak harici cihazlara
aktarılabilir:

•
•
•

Daha sonra bilgisayara aktarılmak üzere USB flash bellek cihazına veri aktarımı
RS-232 portu yoluyla bilgisayara doğrudan bağlantı
7 kanallı analog çıkış

Oluşan alarm durumları da Hemşire Çağrı özelliği yoluyla harici bir sisteme bildirilebilir.

USB Veri Portu Yoluyla Veri Aktarımı
Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi, USB flash bellek cihazına aktarılabilecek yedi rapor tipi bulunmaktadır.
Rapor tiplerinden beşi metin formatındadır ve Microsoft Excel gibi uygulamalarda kullanılmaya uygundur.
Kalan diğer iki adet ikili veri raporu tipi ileri programlama uygulamaları içindir.
Bunlara ek olarak, Apne ve O2 Desat Raporu (A/hr ve ODI mevcutsa) USB flash bellek cihazına indirilebilir.
Daha fazla bilgi için, bkz. Apne ve O2 Desatürasyon Raporu, sayfa 93.
Tüm A/ hr ve ODI alarmları, A/hr ve ODI mevcut değilse kaydedilmeyecektir.
Tablo 24 – Veri Aktarım Tipleri

Raporun Adı
Tablo Vaka Raporu

Tablo Trend Raporu

Açıklama

Dahil Edilen Alanlar

.txt uzantılı sekmeyle ayrılmış dosya.
(Sekmeyle ayrılmış dosyalar, sınırlayıcı
olarak "sekme" kullanılarak Excel'e
aktarılabilir.) Seçili vakaya atanmış trend
belleğinde saklanan verileri raporlar. Veri
girişleri arasındaki zaman farkı trend
saklama için ayarlanan çözünürlüktür (5, 10
veya 30 saniye).

DATE (Tarih), TIME (Saat)

Sekmeyle ayrılmış (.txt) dosya. Trend
belleğinde saklanan tüm verileri raporlar.
Veri girişleri arasındaki zaman farkı trend
saklama için ayarlanan çözünürlüktür (5, 10
veya 30 saniye).

DATE (Tarih), TIME (Saat)

Hasta Okumaları: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Hasta Acil ve Uyarı Alarm Oluşumları
Oluşan Ekipman Tavsiye Mesajları
Olaylar: EVENT 1 (OLAY 1), EVENT 2 (OLAY 2),
EVENT 3 (OLAY 3)
Hasta Okumaları: EtCO2, RR, SpO2, PR, IPI.
Hasta Acil ve Uyarı Alarm Oluşumları
Oluşan Ekipman Tavsiye Mesajları
Olaylar: EVENT 1 (OLAY 1), EVENT 2 (OLAY 2),
EVENT 3 (OLAY 3)
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Raporun Adı

Açıklama

Dahil Edilen Alanlar

Gerçek Zamanlı
Sürekli CO2 Dalga
Formu

Her 50 milisaniyede bir veri girişiyle
sekmeyle ayrılmış (.txt) dosya.

Gerçek Zamanlı
Sürekli Tablo

Tablo Trend raporundakine benzer, ancak
gerçek zamanlı olarak satır satır aktarılan
sekmeyle ayrılmış (.txt) dosya.

DATE (Tarih), TIME (Saat)
Her 50 milisaniyede bir Hasta Okuması (CO2
dalga formu oluşturmak için): CO2*
DATE (Tarih), TIME (Saat)
Hasta Okumaları: EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/hr, ODI.
Hasta Acil ve Uyarı Alarm Oluşumları
Oluşan Ekipman Tavsiye Mesajları
Olaylar: EVENT 1 (OLAY 1), EVENT 2 (OLAY 2),
EVENT 3 (OLAY 3)

Gerçek zamanlı
sürekli dalga formlu
Gerçek Zamanlı
Sürekli Tablo (kısa adı
TAM SÜREKLİ
AKTARIM'dır)

Gerçek zamanlı sürekli
Tablo raporundakine benzer, gerçek
zamanlı olarak satır satır aktarılan, ancak
her 50 milisaniyede bir veri girişi (saniyede
20 kez) yapılan sekmeyle ayrılmış (.txt)
dosya. Her 50 milisaniyede bir veri girişiyle
gerçek zamanlı sürekli dalga formu
oluşturmak için kullanılabilen CO2 verileri.
Veri noktalarında kaydedilen Tablo verileri,
trend saklama için ayarlanan çözünürlüğe
dayanır (5, 10 veya 30 saniye), böylece bu
noktalar arasındaki veriler ek satırlarda
tekrarlanır.

DATE (Tarih), TIME (Saat)
Hasta Okumaları (trend saklama
çözünürlüğünde): EtCO2, FiCO2, RR, SpO2, PR,
IPI, A/hr, ODI
Hasta Acil ve Uyarı Alarm Oluşumları
Oluşan Ekipman Tavsiye Mesajları
Olaylar: EVENT 1 (OLAY 1), EVENT 2 (OLAY 2),
EVENT 3 (OLAY 3)
Her 50 milisaniyede bir hasta okuması (CO2
dalga formu oluşturmak için): CO2 wave (CO2
Dalgası)

Tam İkili Sürekli
Aktarım

Capnostream™20p Veri Aktarım Protokolleri belgesine bakın

Tam İkili Trend
Aktarımı

Capnostream™20p Veri Aktarım Protokolleri belgesine bakın

*

CO2 değeri, mm/Hg (milimetre cıva) cinsindendir

.txt dosyalarının ilk altı satırındaki verilerin aşağıdaki gibi olduğuna dikkat edin:
Satır 1 – Rapor tipinin adı.
Satır 2 – Boş veya vaka raporuysa Hasta Kimliği
Satır 3 – Hasta tipi (hasta tipleri hakkında bilgi için, bkz. Hasta Tipinin Ayarlanması, sayfa 44)
Satır 4 – Boş
Satır 5 – Sütun başlıkları
Satır 6 – Sütun başlıklarının ikinci satırı
Capnostream™20p; SanDisk, Lexar ve PNY Technologies tarafından üretilmiş flash bellek cihazlarını tanır.
SanDisk U3 gibi ek sürücülerin yüklenmesini gerektiren gelişmiş özelliklere sahip flash bellek cihazlarını
tanımaz. Capnostream™20p ile kullanılabilecek bir USB sürücünün kapasite limiti 8 GB'dir. Tipik bir flaş
bellek cihazı aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 40 – Tipik Flash Bellek Cihazı
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 CAPNOSTREAM™20P VERİLERİNİ BİR USB CİHAZA KAYDETMEK İÇİN:
1. Bir USB Flash Bellek sürücüsünü Capnostream™20p'nin arka tarafındaki bir USB portuna takın.
2. Flash Bellek cihazı saptandığında, ekranın sağ üst köşesinde alarm simgesinin yanında USB simgesi
belirecektir. Sürücünün tipine bağlı olarak bu 40 saniye kadar sürebilir.
USB portu
simgesi
Şekil 41 – USB Simgesi
Not:

Capnostream™20p monitördeki USB portu yalnızca Flash Bellek cihazlarıyla kullanım içindir.
Çok amaçlı bir USB portu değildir. USB portunu kullanarak monitörü bir bilgisayara bağlamayı
denemeyin.

Not:

USB Flash Bellek cihazı, aşırı güç uygulamadan, USB portuna dikkatlice takılmalıdır. USB
Flash Bellek cihazı, USB portuna kolayca takılmıyorsa, cihazı kullanmayın.

3. USB simgesi belirdikten sonra, monitör verileri USB flash bellek cihazına aktarmaya hazırdır.
4. Ana ekranda, Sistem ekranını açmak için menü çubuğunda yer alan SYSTEM (Sistem) düğmesini seçin ve
sonra DATA OUTPUT (Veri Çıkışı) düğmesini seçin.
5. Aşağıda gösterilen DATA OUTPUT (Veri Çıkışı) tablosundan istenen raporu seçmek için kontrol düğmesini
kullanın. Tablo Vaka ve Tablo Trend seçeneklerinin yalnızca bir vaka aktifken mevcut olduğuna lütfen
dikkat edin. Geçerli vaka kapatıldıysa ve trend belleği silindiyse bu bilgi de artık mevcut olmayacaktır.
Tablo 25 – Veri Çıkışı Tiplerini Seçme
TABLO VAKA
TABLO TREND
GERÇEK ZAMANLI SÜREKLİ CO2 DALGA FORMU
GERÇEK ZAMANLI SÜREKLİ TABLO
TAM SÜREKLİ AKTARIM
TAM İKİLİ SÜREKLİ AKTARIM
TAM İKİLİ TREND AKTARIMI

6. Seçilen rapor adının solunda bir yıldız işareti belirecektir. Aktif vaka yoksa Tablo Vaka seçeneği
seçildiğinde bu seçeneğin sağında NO CASES (Vaka Yok) metni belirecektir.
7. Kontrol düğmesini çevirerek Menü Çubuğundan START USB (USB Başlat) düğmesini seçin ve veri
aktarımına başlamak için tıklayın. STOP USB (USB Durdur) düğmesini seçmek için kontrol düğmesine
yeniden tıklanarak veri aktarımı durdurulabilir.
DİKKAT: Veri aktarımı sürerken Flash Bellek disk sürücüsü Capnostream™20p'den çıkarılırsa veriler
okunamayabilir. Flash Bellek sürücüsünü çıkarmadan önce, veri aktarımı tamamlanmış olmalı
veya Menü Çubuğundan STOP USB (USB Durdur) düğmesi seçilerek durdurulmuş olmalıdır.
DİKKAT: Monitör ile arabirim olarak kullanmadan önce USB flaş bellek sürücüsünde virüs
bulunmadığından emin olun.
Not:

Capnostream™20p Flash Bellek sürücüsünü saptayamazsa Flash Bellek sürücüsünü çıkarın
ve yeniden takın. Flash Bellek sürücüsü hala saptanamıyorsa kullanılan sürücünün
desteklenen bir üreticiden olup olmadığını kontrol edin.

Not:

Flash Bellek sürücüsü üzerindeki boş alan 100 kb'den azsa USB disk sürücüsüne yazmaya
izin verilmez. Bu durumda, veri aktarımı sürmekteyse durdurulur. Düşük disk alanı
koşullarında, yeni veri aktarımı BAŞLATILAMAZ.

Not:

Trend raporlarıyla ilgili ek ayrıntılar için, lütfen bkz. Trend Raporlarıyla İlgili Önemli Notlar,
sayfa 90.
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Tek bir dosyada aktarılabilecek en fazla veri miktarı 65.536 satırdır (bu Excel 2003 ve daha düşük sürümlerde
bir Excel dosyasının en büyük sayfa boyutudur). Veriler 65.536 satırdan fazlaysa otomatik olarak yeni bir dosya
açılır ve veri aktarımı yeni dosyada devam eder. Bu durumda, yeni dosya adı aşağıda Tablo 26 – Dosya
Adlandırma Kuralları içinde açıklandığı gibi indekslenir.
Oluşturulması beklenen yaklaşık dosya boyutu tahminleri aşağıdadır. Olayların ve alarmların çok kapsamlı
kaydedildiği hasta vakaları için, dosya boyutları daha büyük olacaktır.
Tablo Vaka: 1 saat, 30 sn çözünürlük: 21 kB
Tablo Trend: 1 saat, 30 sn çözünürlük: 24 kB
Gerçek Zamanlı Sürekli CO2 Dalga Formu: 1 saat, 50 ms çözünürlük: 4,2 MB
Gerçek Zamanlı Sürekli Tablo: 1 saat, 2 sn çözünürlük: 264 kB
Tam Sürekli Aktarım: 1 saat, 50 ms çözünürlük: 12 MB
Tam İkili Sürekli Aktarım: 1 saat, 50 ms çözünürlük: 732 kB
Tam İkili Trend Aktarımı: 1 saat, 30 sn çözünürlük: 5 kB
USB Dosya Adlandırma Kuralı
Farklı rapor tipleri için, aşağıdaki adlandırma kuralı kullanılır.
<REPORT TYPE>_<PATIENT TYPE>_<REPORT DATE>_<REPORT TIME>_<PATIENT ID>_<FILE NO>
.ext (<RAPOR TİPİ>_<HASTA TİPİ>_<RAPOR TARİHİ>_<RAPOR SAATİ>_<HASTA KİMLİĞİ>_
<DOSYA NUMARASI>.uzantı)
Burada:
 REPORT TYPE (RAPOR TİPİ) – üç harfli rapor tipi tanımlayıcısı (bkz. Tablo 26 – Dosya
Adlandırma Kuralları).
 PATIENT TYPE (HASTA TİPİ) – hasta tipi (Yetişkin, Pediatrik 6-12 yaş, vb).
 REPORT DATE (RAPOR TARİHİ) – yyaagg formatında raporun başlangıç tarihi.
 REPORT TIME (RAPOR SAATİ) – ssddss formatında raporun başlangıç saati.
 PATIENT ID (HASTA KİMLİĞİ) – Cihaza girildiği şekilde hasta kimliği (veya cihaz tarafından
otomatik olarak sağlanır).
 FILE NO (DOSYA NUMARASI) – verilerin birden çok sayıda dosyaya bölündüğünü gösteren artan
seri numarası.
 Dosya uzantısı (.uzantı) olarak; .txt (sekmeyle ayrılmış dosya tipi) veya .bin (ikili dosya tipi) kullanılır.
Monitördeki Hasta Kimliği alanı, dosya adları için geçerli bir karakter olmayan '/' karakteri içerir. Dosya adları
için bu, kısa çizgiyle '-' değiştirilir. '/' karakteri, monitör tarafından aynı Hasta Kimliğine sahip çok sayıda
dosyayı göstermek için kullanılır (örneğin, Yılmaz/1, Yılmaz/2, Yılmaz/3).
Dosya Adı Örnekleri:
Hasta Kimliği "20090115035705" olan hasta için 15 Ocak 2011 tarihinde 5:23:57 saatinde alınan farklı
raporların dosya adları şöyle olacaktır:
Tablo 26 – Dosya Adlandırma Kuralları

Rapor tipi
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Dosya adı

Tablo Vaka Raporu

TCR_ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Tablo Trend Raporu

TTR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Gerçek Zamanlı Sürekli CO2 Dalga Formu

RCW_ ADULT_110115_052357_20110115035705_1.txt

Gerçek Zamanlı Sürekli Tablo

RCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt

Tam Sürekli Aktarım

FCTR_ ADULT _110115_05235720110115035705_1.txt

Tam İkili Sürekli Aktarım

FCT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Tam İkili Trend Aktarımı

FTT_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.bin

Apne ve O2 Desatürasyon Raporu (mevcutsa)

ADR_ ADULT _110115_052357_20110115035705_1.txt
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Örnekler
Yukarıda açıklanan örneğin aynısını alırsak aynı Gerçek Zamanlı Sürekli Tablo raporu için birden fazla sayıda
dosyanın adları şöyle olacaktır:
Rapor tipi

Dosya adı

Gerçek zamanlı Sürekli Tablo

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

Not:

İkili dosyalar asla çok sayıda dosyaya bölünmez, çünkü MS Excel tarafından getirilen uzunluk
kısıtlamalarına tabi değildirler.

USB Hata Mesajları
Monitörün mesaj bölümünde aşağıdaki mesajlar görülebilir:
NO USB DEVICE FOUND (USB Cihazı Bulunamadı): USB cihazı yokken USB işlemi yapılmaya
çalışıldığında görüntülenen uyarı mesajı.
USB DEVICE FAILED (USB Cihazı Başarısız): USB cihazı saptandığında, ancak veri aktarım işlemi başarıyla
tamamlanamadığında görüntülenir.
USB FLASH FULL (USB Flaş Bellek Dolu): USB bellek çubuğunun belleği dolu olduğu için görüntülenen
veriler USB belleğe artık aktarılamadığında görüntülenen uyarı.
USB TIME OUT (USB Zaman Aşımı): Monitör USB cihazıyla iletişim kuramadığında görüntülenen uyarı.
Kayıtlı Capnostream™20p Dosyalarından Hasta Verilerinin Okunması
Uzantıları .txt (sekmeyle ayrılmış) olan dosya tiplerindeki USB rapor tipleri metin dosyalarıdır. Bu da bu
dosyaların, çoğu elektronik Tablo ve veritabanı yazılımı uygulamasında kolaylıkla okunabilmelerini sağlar. Bu
durumda, .txt format tipi dosyanın her satırındaki her bir veri birimi arasında bir sekme olduğu anlamına gelir.
Aktarılan verilerin kullanımını açıklayan Hasta Verileri Aktarım Uygulaması Notu, Kullanıcı Kılavuzu
CD'sinde bulunabilir.
Uzantıları .bin olan dosya tiplerindeki iki adet USB rapor tipi ikili dosyalardır. Bu dosyaların,
Capnostream™20p ile kullanılmak üzere uygulama programları yazan programcılar tarafından kullanılması
amaçlanmıştır. İkili dosya formatları, Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde bulunabilecek olan Capnostream Veri
Aktarım Protokolleri belgesinde açıklanmıştır.

RS-232 Portu Yoluyla Veri Aktarımı
Capnostream™20p monitörün arka tarafında 9 pinli RS-232 bağlantısı yer almaktadır. Bu özelliğin kullanımı
hakkında ayrıntılı bilgiler için, lütfen Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde bulunan Capnostream Veri Aktarım
Protokolleri belgesine başvurun. RS-232 arabirimi için veri aktarım hızı Kurumsal Varsayılanlar: Monitör
ekranı. Fabrika varsayılanı, veri aktarım hızının otomatik saptanmasıdır. Veri aktarım hızının nasıl
değiştirileceği hakkında bilgi için, bkz. Kurumsal Varsayılanların Değiştirilmesi, sayfa 127.
RS-232 yoluyla veri aktarımı, USB Flash Bellek cihazı üzerinden veri aktarımıyla aynı anda yapılabilir.
Not:

RS-232 portu, IEC 60101-1-1 standardına uygun elektrik yalıtımına sahiptir. Bilgisayarlar ve
yazıcılar gibi medikal olmayan cihazlar, ek elektrik yalıtımı olmadan bu porta bağlanabilir.
Bu cihazlar hastanın bulunduğu yerin en az 1,5 metre uzağına yerleştirilmelidir.

RS-232 portu, Profox kullanılarak bir bilgisayara veri aktarılmasında kullanılabilir. Daha fazla ayrıntı için,
http://www.profox.net/ adresindeki Profox Associates, Inc. şirketiyle irtibat kurun.
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Gerekli Ekipman
Capnostream™20p monitörle bir analog sistem arasında veri aktarımı kurmak için gerekli öğelerin listesi
aşağıdadır.
Ayrıntılar/Medtronic PN

Kriter
Capnostream™20p monitör

Herhangi bir Capnostream™ 20 (CS20) monitör

Dijital/Analog Kablo

PM20ACB (ayrıca satın alınmalıdır)

Analog sistem (uyku laboratuvarı veya diğer analog sistem)

Yok

Çoğu sistemde, Dijital/Analog Dönüştürücü Kablodan analog
sisteme veri aktarımı için 3,5 mm (1/8 inç) mono audio uçlu standart
iletişim kabloları (kabloların sayısı verilerin aktarılacağı kanalın
sayısına bağlı olacaktır).
Remlogic gibi bazı sistemler, telefon jakı tipinde konnektörler
gerektiren farklı kablolara veya bir adaptöre gereksinim duyacaktır.

Bu kablolar ayrıca satın alınmalıdır ve
elektronik malzemeler satan herhangi bir
mağazadan alınabilir.
Standart olmayan sistemlere farklı kablo tipleri
gerekebilir.

Monitör ve analog cihaz arasında veri aktarımını kurmak için, aşağıdaki bağlantılar kurulmalıdır:
 D/A Kablosunun Monitöre Bağlanması
 D/A Kablosunun Analog Kayıt Cihazına Bağlanması
Bu bağlantılar aşağıda açıklanmıştır. Bu bağlantılar kurulduktan sonra, iki cihaz bağlı bulunduğu sürece veriler
monitörden analog cihaza akacaktır.
UYARI:

Monitör, D/A kablosu kullanılarak sadece IEC 60601-1 sertifikalı cihazlara bağlanabilir.

İki cihazı birbirine bağlayan veri kablosunda yedi veri kanalı bulunmaktadır. Her bir veri kanalı, en az 12 mA
sink akımıyla, 0-1 volt çıkış (1 volt, Kalibrasyon Üst değeri, yani maksimum değerdir) sağlar. Her bir kanal
çıkışlarda kısa devre olmasına karşı korunmaktadır.
Ölçülen tüm parametreler için, 0,9 voltluk bir ölçüm sinyali değeri tam ölçekli ölçümdür, yani olası en yüksek
olası geçerli değerdir.
Parametrelerin kalibrasyonunda (hassas ölçüm için cihazı hazırlamak amacıyla ölçümden önce yapılır), 1,0 volt
(Kalibrasyon Üst veya Kazanç Kalibrasyonu için) sinyal değeri kullanılır; ölçüm sırasında bu sayı geçersiz bir
değeri gösterir. 0,0 volt (Kalibrasyon Alt, Sıfır Kalibrasyonu) sinyaliyse Capnostream™20p'den analog cihaza
gönderilen bir sinyal için sıfır ölçek değerini gösterir. 0 V ve 1,0 V değerleri yalnızca kalibrasyon için
verilmiştir. Lütfen 1,0 V'nin gerçek hasta ölçümüyle üretilebilecek gerçek bir değeri göstermediğini unutmayın.
Buna ek olarak, Capnostream™20p tarafından gönderilen 1,0 V sinyalin D/A kablosunun sonunda ölçüldüğünü
de lütfen not edin. D/A kablosuna ek kablolar bağlanması bu sinyali biraz düşürebilir. Kullanılabilen analog
sinyal değerleri için, bkz. aşağıda Tablo 28 – D/A Kalibrasyon Değerleri.
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Capnostream™20p ve bir Analog Cihazın D/A Kablosu kullanılarak Bağlanması
 D/A KABLOSUNU MONİTÖRE BAĞLAMAK İÇİN
1. İletişim kablosunun analog çıkış konnektörünü, monitörün 15 pin Analog portuna takın. Capnostream™20p
monitörün arka tarafındaki bu portun üzerinde, Analog Out (Analog Çıkış) metni yer almaktadır.
Analog cihaz
konnektörleri

Analog Çıkış
konnektörü
(Capnostream™'e
bağlamak için)

Şekil 42 – Capnostream™20p D/A Kablosu (PN PM20ACB)

Analog Port

Şekil 43 – Capnostream™20p'nin Analog Portu

2. Capnostream™20p cihazı, her biri cihaz tarafından ölçülen farklı bir parametreyle ilgili verileri aktaran yedi
analog sinyal gönderecek şekilde yapılandırılmıştır.
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3. Farklı kanallardan gönderilen varsayılan parametrelerde değişiklik yapmak istiyorsanız aşağıdaki
açıklamaya bakın.
4. Her bir kanalın varsayılan sinyal değerinde değişiklik yapmak istemiyorsanız D/A Kablosunu aşağıda
açıklandığı gibi analog cihaza bağlayın.
 D/A KABLOSUNU ANALOG CİHAZA BAĞLAMAK İÇİN
1. D/A kablosunun ucunda, konnektörleriyle yedi tel çifti bulunmaktadır ve yedi mevcut kanal, D/A
kablosundaki tel çiftlerinin yalıtım kaplamasındaki renklerle eşleşecek şekilde renk kodludur. Renk kodları
için aşağıdaki tabloya bakın. Bu konnektörlerin her biri için sinyal değerlerini belirlemiş durumdasınız.
2. İstenen çıkış konnektörlerinin (renk kodlu teller) her birini seçin ve 3,5 mm (1/8 inç) mono audio uçlu
standart iletişim kablosu kullanarak her bir konnektörü analog cihazdaki ilgili çıkış kanalına bağlayın.
(Kablonun bir ucunda D/A kablosunu bağlamak için 3,5 mm (1/8 inç) mono audio ucu bulunmalı; diğer
ucundaysa analog cihazınız için uygun konnektör bulunmalıdır.)
3. Kurmak istediğiniz her bağlantı için bu prosedürü tekrarlayın.
Aşağıdaki tabloda D/A kablosu için kablo renkleri ve kanallar listelenmektedir.
Tablo 27 – D/A Kablosu renk kodları

Veri Kanalı

Renk

KANAL1

KIRMIZI

KANAL2

BEYAZ

KANAL3

YEŞİL

KANAL4

MAVİ

KANAL5

SARI

KANAL6

KAHVERENGİ

KANAL7

TURUNCU

Capnostream™20p'deki Varsayılan Dijital/Analog Kanal Değerlerinin Değiştirilmesi
Capnostream™20p, izlediği çeşitli parametrelere karşılık gelen yedi analog sinyal gönderebilir. Bu yedi veri
kanalı çıkışı için 12 farklı ayar mevcuttur. Capnostream™20p her kanal için varsayılan sinyal değerleriyle
sağlansa da, aşağıdaki prosedür kullanılarak bu değerler değiştirilebilir.
Geçerli ayarlar ve mevcut seçenekler, yukarıdaki şekilde gösterilen Capnostream™20p Digital - Analog
kurulum ekranına girdiğinizde görülebilir.
 CAPNOSTREAM™20P'DEKİ VARSAYILAN D/A KANAL DEĞERLERİNİ SERVİS EKRANINDAN KALICI
OLARAK DEĞİŞTİRMEK İÇİN
1. Ayarlarda Capnostream™20p monitörde kalıcı olarak saklanacak değişiklikler yapmak için, şu şekilde
Kurumsal Varsayılanlar ekranına girin: Capnostream™20p Ana ekran menü çubuğunda
SYSTEM>SERVICE (Sistem>Servis) düğmelerine tıklayın. Servis parolasını girin (Capnostream™ Servis
Parolası, sayfa 147) ve INST DEFAULTS>MONITOR>D/A (Kurumsal Varsayılanlar>Monitör>D/A)
düğmelerine tıklayın.
2. Sinyal atamak istediğiniz kanalı seçmek için, bu kanala ulaşana kadar kontrol düğmesini çevirin. Bu kanal
vurgulandığında tıklayın. Sonra kontrol düğmesini çevirerek bu kanala atamak istediğiniz sinyali seçin.
Sinyali seçmek için kontrol düğmesine yeniden tıklayın. Sinyal atamak veya yeniden atamak istediğiniz her
kanal için bu işlemi tekrar edin.
3. Her sinyal her kanala atanabilir. Ayrıca aynı sinyal birden fazla kanala atanabilir.
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 CAPNOSTREAM™20P'DEKİ VARSAYILAN D/A KANAL DEĞERLERİNİ SİSTEM EKRANINDAN GEÇİCİ
OLARAK DEĞİŞTİRMEK İÇİN
1. Varsayılan D/A kanal değerlerinde geçici değişiklikler yapmak için, Capnostream™20p Ana ekranındaki
menü çubuğunda SYSTEM (Sistem) düğmesini seçin. SYSTEM sayfasındaki menü çubuğunda D/A
SETUP (D/A Kurulum) düğmesini seçin. Sağlanan yedi veri kanalı ekranın sol tarafında listelenir.
Kanallara atanabilecek mevcut sinyaller sağ tarafta listelenir.
2. Değişiklik yapma prosedürü bu bölümün 2. Adımında açıklananla aynıdır.
3. İstenen değişiklikler yapıldıktan sonra, D/A kablosunu yukarıda açıklandığı gibi analog cihaza bağlayarak
bağlantı işlemini tamamlayın.
4. Monitör kapatılana kadar bu değişiklikler aktif kalacaktır. D/A ayarlarında kalıcı değişiklikler yapmak için
yukarıya bakın.
5. İstenen değişiklikler yapıldıktan sonra, D/A kablosunu yukarıda açıklandığı gibi analog cihaza bağlayarak
bağlantı işlemini tamamlayın.

Şekil 44 – Capnostream™20p Dijital / Analog Kurulum Ekranı

Capnostream™20p İçin Analog Cihazın Kalibrasyonu
Analog cihaz Capnostream™20p monitörle birlikte çalışacak şekilde, aşağıda açıklanan prosedür kullanılarak
D/A kablosuyla kalibre edilmelidir. Monitörden analog cihaza sinyal volt olarak gönderileceği için, analog cihaz
aldığı voltaj değerini doğru hasta değeri olarak yorumlayacak şekilde kalibre edilmelidir.
Kalibrasyon prosedürü iki parçadan oluşur: Kazanç Kalibrasyonu ve Sıfır Kalibrasyonu.
 Kazanç Kalibrasyonu bir parametre için maksimum değeri göstermek için kullanılır ve analog cihaz
üzerindeki maksimum voltaja (1,0 V) karşılık gelir.
 Sıfır Kalibrasyonu bir parametre için minimum hasta değerini (sıfır) göstermek için kullanılır ve
analog cihaz üzerindeki sıfır voltaja (0,0 V) karşılık gelir.
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Kalibrasyon Prosedürü
 BİR ANALOG CİHAZI (ÖRNEĞİN, POLİSOMNOGRAF) CAPNOSTREAM™20P İLE KULLANILACAK ŞEKİLDE
KALİBRE ETMEK İÇİN

1. Capnostream™20p monitör ve analog cihazın yukarıda açıklandığı gibi bir D/A kablosu kullanılarak
bağlandığından ve her kanala gereken sinyal değerinin istenirse aşağıdaki Tablo 28 – D/A Kalibrasyon
Değerleri içinde açıklandığı gibi atandığından emin olun.
2. Sıfır kalibrasyonu için, D/A CAL (D/A Kalibrasyonu) menü düğmesini ve CAL LOW (Kalibrasyon Alt)
ayarını seçmek için kontrol düğmesini kullanın. Tüm kanallar ALWAYS LOW (Daima Alt) olarak
ayarlanacaktır. Analog cihaza gönderilen sinyalin belirli kanal veya kanallar için sıfır olduğunu doğrulayın.
3. Kazanç kalibrasyonu için, D/A CAL menü düğmesini ve CAL HIGH (Kalibrasyon Üst) ayarını seçmek için
kontrol düğmesini kullanın. Tüm kanallar ALWAYS HIGH (Daima Üst) olarak ayarlanacaktır. Analog
cihaza gönderilen sinyalin, kanalın/kanalların en yüksek sinyal çıkışına karşılık gelen ilgili kanal veya
kanallar olduğunu doğrulayın.
4. Menü çubuğunda kontrol düğmesini çevirin ve CAL RESET (Kalibrasyon Sıfırlama) düğmesine tıklayın.
Tüm kanallar, gerçek ölçüm değerlerine uygun olarak sinyal göndermeye dönecektir.
5. Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra, D/A ölçeği hazırdır. Böylece, analog cihaz monitörden aldığı
sinyali yorumlayabilecek ve hasta değerlerini doğru kaydedecektir. Örneğin, artık 0 V = 0 mmHg (verilen
nefesteki CO2 için) ve 1,0 V = 111 mmHg (verilen nefesteki CO2 için) olduğunu bildiği için, monitörden
alınan 0,37 V sinyali analog cihazda 41 mmHg olarak yorumlanacaktır.
6. D/A ölçeği ayarlandıktan sonra, her kanal sıfırlanmalı ve kazanç polisomnograf üzerinde bağımsız olarak
kalibre edilmelidir.
7. Capnostream™20p'deki değerlerin analog cihaza doğru aktarıldığını doğrulamak için, kısa bir süre gözleyin
ve sonra hem monitör hem de analog cihazdaki değerleri kontrol edin. Değerler doğru aktarılmıyorsa
kalibrasyon ve/veya kanal atamaları doğru yapılmamış olabilir.
Tablo 28 – D/A Kalibrasyon Değerleri

Parametre
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Ölçek

0 V Değeri (Sıfır
1,0 V Değeri
Kalibrasyonu İçin (Kazanç Kalibrasyonu
Alt Değer)
İçin Üst Değer)

EtCO2 + End of breath indication
(EtCO2 + Nefes sonu göstergesi)
(nefes sonu sinyali gönderildiyse
EtCO2 değeri, yoksa 0V)

100 mmHg = 0,9 V
(D/A için varsayılan
etCO2 aralığı)
Veya
150 mmHg = 0,9 V
(D/A için isteğe bağlı
etCO2 aralığı
değişikliği, D/A
Kurulum ekranından
yapılabilir)

0=0V

111 mmHg = 1,0 V Veya
167 mmHg = 1,0 V
(kullanılan ölçeğe bağlı
olarak)

EtCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

FiCO2

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

RR

150 BPM (Dakika
Başına Nefes) = 0,9 V

0=0V

167 BPM = 1,0 V

CO2 Wave (CO2 Dalgası)

100 mmHg = 0,9 V

0=0V

111 mmHg = 1,0 V

CO2 Measurement Valid
(CO2 Ölçümü Geçerli)

0 V = evet; 1 V = hayır

0=0V

Yok

SpO2 Saturation
(SpO2 Satürasyonu)

% 100 Sat = 0,9 V

0=0V

% 111 = 1,0 V

Pulse Rate (Nabız Hızı)

250 BPM (Dakika Başı
Atım) = 0,9 V

0=0V

278 BPM = 1,0 V
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Capnostream™20p ile Analog Veri Çıkışı

Parametre

0 V Değeri (Sıfır
1,0 V Değeri
Kalibrasyonu İçin (Kazanç Kalibrasyonu
Alt Değer)
İçin Üst Değer)

Ölçek

SpO2 Wave (pleth waveform)
[SpO2 Dalgası (pleth dalga
formu)]

255 Pleth = 0,9 V

0=0V

283 Pleth = 1,0 V

Square wave at 1 Hz, 50% duty
cycle (1 Hz, %50 sinyal oranında
kare dalga)

0 V –1 V p-p

0=0V

Yok

No signal (always high)
[Sinyal yok (daima üst)]

1V

0=0V

Yok

No signal (always low)
[Sinyal yok (daima alt)]

0V

0=0V

Yok

IPI*

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

0=0V

11 IPI = 1,0 V

* Geçersiz bir IPI sinyali (tüm parametrelerden değer alınamadığında ve bu nedenle IPI
hesaplanmadığında gönderilir) 1,0 V değeri verecektir.
Dijital/Analog Sistemle Çalışma
Cihazlar yukarıda açıklandığı gibi bağlanıp kalibre edildikten sonra, sistemle çalışmaya başlayabilirsiniz. Lütfen
aşağıdaki bilgileri not edin.
Monitör Fonksiyonu
Monitör iletişim sırasında normal fonksiyonunu sergiler.
Not:

Capnostream™20p D/A menü çubuğundaki DISABLE (Devre Dışı Bırak) düğmesinin kullanılmasına
gerek olmadığını lütfen unutmayın. Varsayılan olarak, Capnostream™20p D/A seçeneği
etkinleştirilmiştir. (D/A iletişimi etkinleştirildiğinde, bu düğmenin üzerinde DISABLE yazar.) Bu
düğme, gerekirse Capnostream™20p üzerinde D/A seçeneğini devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Sorun Giderme
Dijital/analog dönüştürme sistemini kurarken karşılaşabileceğiniz bazı sorunlar, bunları çözmek için bazı
tavsiyelerle birlikte aşağıda açıklanmıştır.
Tablo 29 – Sorun Giderme

Konu

İlgili Bileşen

Sorun

Çözüm

CO2 verileri aktarılmıyor.

Analog cihaz

Kalibrasyon yapılmamış
veya yanlış yapılmış.

Analog cihazı bu belgede
açıklandığı gibi kalibre edin.

CO2 verileri aktarılmıyor.

D/A Kablosu

D/A kablosundaki
kullanılmayan konnektör
kısa devre yapıyor.

Kullanılmayan
telleri/konnektörleri devreye
almayın.

CO2 verileri aktarılmıyor.

Monitör

D/A iletişimi devre dışı
bırakılmış.

Capnostream™20p D/A
Kurulum ekranına girin ve
menü çubuğunda ENABLE
(Etkinleştir) düğmesine
tıklayın.

Veriler aktarılıyor, ancak
değerler
Capnostream™20p'deki
değerlerle aynı değil

Monitör ve analog
cihaz

Kalibrasyon yanlış
yapılmış

Volt ile parametre değerinin
ölçeğini ayarlayan
kalibrasyonu yeniden yapın

Veriler aktarılıyor, ancak
değerler
Capnostream™20p'deki
değerlerle aynı değil

Monitör ve analog
cihaz

Kanal atamaları yanlış
yapılmış

Kanal atamalarını kontrol
edin
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Hemşire Çağrı Operasyonu

Hemşire Çağrı Operasyonu
Capnostream™20p monitör, harici Hemşire Çağrı sistemine bağlantı kurulmasına olanak tanır. Bağlandığında,
monitör kurumsal hemşire çağrı sistemine alarm durumunun oluştuğu bilgisini göndererek, tıbbi personeli
hastanın tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu konusunda uyarır. Hemşire Çağrı sistemine aktarılan tek veri, Tablo 31 –
Hemşire Çağrısı Göstergeleri, sayfa 116 içinde açıklandığı gibi alarm verileridir.
Hemşire çağrısı alarm çıkışı, monitörde alarmın oluşmasıyla aynı anda aktif hale gelir ve alarm durumunun
devam ettiği süre boyunca aktif kalır. Alarm durumu ortadan kalktığında (yani, monitördeki alarm durduğunda),
Hemşire Çağrısı alarm çıkışı da aktif olmaktan çıkar.
Medtronic'ten bir Hemşire Çağrı kablosu (3,5 m) satın alınabilir (parça numarası 011149). Hemşire Çağrı
Kablosunun bir ucu Capnostream™20p monitöre bağlanır. Kablo ucu açık verilir, böylece hemşire çağrı
sistemine uyacak şekilde yapılandırılabilir.

Hemşire Çağrı Sistemi Tipleri
Alarm aktivasyonu / deaktivasyonu açısından, Hemşire Çağrı Sistemleri genellikle iki şekilde yapılandırılabilir:
elle susturulan (latching) sistemler ve elle susturulmayan (non-latching) sistemler.
Elle susturulan (Latching) sistemler: Bağlı cihaz alarm vermeyi durdurana ve hemşire, hemşire çağrı
sisteminin CANCEL ALARM (Alarm İptal) düğmesine basıp alarmı iptal edene kadar hemşire çağrı ışığı/alarmı
aktif kalacaktır.
Elle susturulmayan (non-latching) sistemler: Hemşire çağrı ışığı/alarmı, bağlı cihaz alarm vermeyi durdurana
kadar aktif kalır. Alarm durumu ortadan kalkarsa, kullanıcının müdahale etmesine gerek KALMAZ. Bu da,
alarm durumu kendi kendine düzelirse, hemşire çağrı ışığı ve tonunun otomatik olarak duracağı anlamına gelir.
Capnostream™20p ve bir Hemşire Çağrı sistemi birbirine bağlanırken, elle susturulmayan (non-latching)
yapılandırma kullanılmalıdır.
Her iki Hemşire Çağrı sisteminin de, Capnostream™20p monitör gibi bir bağlı cihazdan verilen aktif alarm
devam ediyorsa, Hemşire Çağrı alarmının susturulmasına izin vermeyeceğini lütfen unutmayın.
Hemşire Çağrı Kablosu
Monitörün, hemşire çağrı kablosu kullanılarak hastane hemşire çağrı sistemine bağlanabilen yerleşik bir rölesi
bulunmaktadır. Hemşire Çağrı kablosu hakkındaki ayrıntılar aşağıdadır.
Tablo 30 – Hemşire Çağrı Spesifikasyonları

Değer

Parametre
Rated Carrying Current
(Akım Taşıma Kapasitesi)

2A

Max Allowable Current
(Maks İzin Verilen Akım)

2A

Max Allowable Voltage
(Maks İzin Verilen Voltaj)

24 V DC

Stereo Phono-Jack (Stereo Jak)

3,5 mm (1/8 inç)

Şekil 45 – Hemşire Çağrısı İçin Stereo Jak

Stereo jakın pin çıkışları eşleşme diyagramı için, bkz. yukarıda Şekil 45 – Hemşire Çağrısı İçin Stereo Jak.
Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:
 N1 (ORTAK) – N2 (NORMALDE KAPALI): Normalde Kapalı röle yapılandırması
 N1 (ORTAK) – N3 (NORMALDE AÇIK): Normalde Açık röle yapılandırması
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Hemşire Çağrı Sistemi Tipleri

 HEMŞİRE ÇAĞRISI VERİ AKTARIMININ KURULMASI İÇİN:
1. Hemşire Çağrı fonksiyonunu kullanmak için, Hemşire Çağrı kablosunu, aşağıda gösterilen monitörün arka
tarafındaki Hemşire Çağrı soketine takın.
2. Kablonun diğer ucunu, kurumun gereksinimlerince belirlenen kurumsal sisteme takın.
3. Hemşire Çağrı bağlantısını aşağıdaki Hemşire Çağrısının Aktif Hale Getirilmesi bölümünde açıklandığı
şekilde etkinleştirin.

Hemşire
Çağrı
Bağlantısı

Şekil 46 – Hemşire Çağrısı İçin Bağlantı Noktası

Hemşire Çağrısının Aktif Hale Getirilmesi
Hemşire Çağrısı için fabrika ayarı devre dışıdır ve özelliğin kullanılması için etkinleştirilmesi gerekir. Bu da,
Sistem Kurulum ekranı kullanılarak yapılabilir, ancak monitör kapatıldığında devre dışı durumuna geri
dönecektir. Hemşire Çağrı özelliğini kalıcı olarak etkinleştirmek için, Servis modunda Kurumsal Varsayılanlar
bölümünün monitör ekranını kullanarak aşağıdaki şekilde etkinleştirin:
 HEMŞİRE ÇAĞRISINI AKTİF HALE GETİRMEK İÇİN:
1. Monitörü açın ve Ana ekranın belirmesini bekleyin. Sistem ekranını açmak için kontrol düğmesini
kullanarak SYSTEM (Sistem) düğmesini seçin, sonra SERVICE (Servis) düğmesini seçin ve servis
parolasını girin (bkz. Capnostream™ Servis Parolası, sayfa 147).
2. SERVİS ekranında, INST DEFAULTS (Kurumsal Varsayılanlar) düğmesini ve sonra MONITOR (Monitör)
düğmesini seçin.
3. NURSE CALL (Hemşire Çağrısı) düğmesini seçmek için kontrol düğmesini kullanın ve seçeneği
ENABLED (Etkin) olarak değiştirin.
4. Servis modundan çıkmak için BACK (Geri), BACK ve HOME (Ana ekran) düğmelerini seçin. Artık yeni
ayar saklanacaktır.
5. Hemşire Çağrı sistemini aşağıdaki Hemşire Çağrısının Test Edilmesi bölümünde açıklandığı şekilde test
edin.
6. Alarmlar geçici olarak susturulduysa (monitörün ön tarafındaki Alarm Susturma düğmesinden), Hemşire
Çağrı verileri aktarılmayacaktır. Bu özelliklerle ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. Alarm Susturma, sayfa 80.
Alarmlar Kurumsal Varsayılanlar yoluyla susturulduysa Hemşire Çağrı verileri aktarılmaya devam edecektir
(bkz. Kurumsal Varsayılanlar, sayfa 127).
Portatif Hasta Başı Monitörü Kapnograf/Nabız Oksimetresi
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Hastane Hasta Veri Sistemleriyle Kullanım

Hemşire Çağrısının Test Edilmesi
Test alarmı verilmesini sağlayarak sistemin çalıştığını doğrulayın (örneğin, FilterLine™'a birkaç dakika nefes
verip, sonra nefesi vermeyi bırakarak bir NO BREATH (Nefes Yok) alarmı oluşturabilirsiniz). Beklenen
sonucun, kurumun hemşire çağrı sisteminin standardına göre alındığını doğrulayın. Bu, alarm olayı oluştuğunda
bir uyarı ışığının yanması veya ses sinyalinin üretilmesi şeklinde olabilir.
Aşağıdaki tablo, Hemşire Çağrı çıkışıyla hangi alarmların gösterildiğini açıklamaktadır.
Tablo 31 – Hemşire Çağrısı Göstergeleri

Alarm Tipi

Hemşire Çağrısını Aktive Eder

Yüksek Öncelikli (Kırmızı) Acil Hasta Alarmları

EVET

(Sarı) Uyarı Alarmları

HAYIR

Orta Öncelikli Alarmlar

EVET

Hatırlatmalar

HAYIR

Sessiz Hatırlatmalar

HAYIR

Hastane Hasta Veri Sistemleriyle Kullanım
Capnostream™20p monitör, Cardiopulmonary Corporation (CPC) tarafından üretilen ve/veya pazarlanan
hastane hasta veri sistemleri (Bernoulli ve Oxinet III) ile bağlantı kurulmasını sağlar. Bu seçenek, monitörden
hastane hasta veri sistemlerine düzenli, gerçek zamanlı veri aktarımı sağlar. Sekiz veya 12 yataklı
yapılandırmalar mevcuttur.
Bağlantı sürecine başlamadan önce, aşağıdaki ekipmanın mevcut olduğundan emin olun:
 Hastanede kurulu Bernoulli veya Oxinet III sistemi
 9 pinli D konnektör kablosuyla biten Bernoulli-MSM ve Oxinet Client Bridge (Oxinet İstemci
Köprüsü)
 Capnostream™20p monitör
Sistemi, Bernoulli-MSM veya Oxinet Client Bridge (Oxinet İstemci Köprüsü) ile birlikte verilen Kullanma
Talimatlarında açıklandığı gibi bağlayın. Sistem; istemci köprüsünü, Capnostream™20p'yi ve duvardan alınan
şebeke gücünü birbirine bağlayan bir Y kablosuyla kullanılır. Capnostream™20p'nin bu sistemle kullanım
sırasında şebekeden güç almaya devam edebilmesi için, tüm konnektörlerin sıkıca bağlandığından emin olun.
Cihazlar arasındaki bağlantı yukarıda açıklandığı gibi kurulduğunda, ikili formatta veriler Capnostream™20p
monitörden Bernoulli/Oxinet® III sistemine otomatik olarak aktarılacaktır. Ek bir ayarlama veya monitör
gerekmez.
Aşağıdaki ölçüm verileri aktarılır:
 Anlık CO2
 EtCO2
 FiCO2
 Solunum hızı
 SpO2
 Nabız
Buna ek olarak, hasta tipi, alarm verileri ve cihaz ayarları (alarm limitleri vb.) ile ilişkili bilgiler aktarılır.
Klinik bilgi sistemine giden bir yaşam belirtileri arabirimi ve bir ADT (kabul, taburcu ve taşıma) gelen arabirimi
de Bernoulli sisteminde mevcuttur.
Bernoulli/Oxinet III sistemiyle ilgili daha fazla bilgi için veya kurulum prosedüründeki sorunları gidermek için,
yerel dağıtımcınızla irtibat kurun.
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Nuvon VEGA™* Sistemleriyle Kullanım

DİKKAT: Hastane Hasta Veri Sistemi'ndeki veya kablolardaki bir arıza nedeniyle Hastane Hasta Veri
Sistemi ile kurulan bağlantı kesilirse Capnostream™20p sisteme veri göndermeyecektir.
DİKKAT: Yalnızca hastanın diğer kabul edilebilir yöntemlerle sürekli olarak izlendiğinden emin olduktan
sonra, Capnostream™20p sesli alarm göstergelerini kapatın.

Nuvon VEGA™* Sistemleriyle Kullanım
Capnostream™20p ayrıca, hastanın yaşam belirtilerinin elektronik istatistiklerini tutmak için, klinik bilgi
sistemleriyle birleştirme amacıyla Nuvon'un VEGA™* sistemine de bağlanabilir.
Capnostream™20p'nin VEGA™* sistemine bağlantısı, Nuvon uygulama uzmanı tarafından hastanenin BT
departmanının temsilcisiyle birlikte tamamen yerinde gerçekleştirilir. Capnostream™20p tarafından üretilen
tüm fizyolojik hasta verileri, klinik bilgi sisteminde kullanılmak üzere VEGA™* sistemine gönderilir. Nuvon
VEGA™* sistemiyle ilgili daha fazla bilgi için, bir Medtronic satış temsilcisiyle veya Nuvon satış temsilcisiyle
doğrudan irtibat kurun.
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Giriş
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Bölüm 13

Bakım ve Sorun Giderme
Giriş
Monitörün Servis Saatlerinin Belirlenmesi
CO2 Kalibrasyonu
CO2 Kalibrasyon Kontrolü
Bakım
Sigortaların Değiştirilmesi
Yazıcı Kağıt Rulosunun Değiştirilmesi
Temizlik
Sorun Giderme
Monitörün Geri Gönderilmesi
Teknik Destek

Giriş
Capnostream™20p, kullanıcının çalıştığı kurumun zorunlu kıldığı performans testlerinin dışında başka rutin
servis gerektirmez. Monitöre, her 30.000 çalışma saatinde bir kez yetkili servis personeli tarafından servis
yapılması gerekir.
Monitörün CO2 saptama mekanizması periyodik olarak kalibre edilmelidir. Ayrıntılar için, bkz. CO2
Kalibrasyonu, sayfa 119. CO2 kalibrasyonu, kalibrasyonun doğru çalışma limitleri dahilinde olduğundan emin
olmak için her istendiğinde kontrol edilebilir.
Sayfa 123'deki Sorun Giderme bölümü, potansiyel zorlukları, olası nedenleri ve bunları çözmek için tavsiyeleri
açıklar.
Not:

Servis talimatları, performans testleri ve kontrolleri için yerel dağıtımcınızla irtibat kurun veya
Servis Kılavuzuna bakın.

Monitörün Servis Saatlerinin Belirlenmesi
Servis ekranındaki bilgiler, servis veya kalibrasyon gerekene kadar kalan saatlerin sayısını verir. Servis ekranına
erişmek için, Ana ekranın altındaki Menü çubuğunda SYSTEM'i (Sistem) ve sonra SERVICE'i (Servis) seçin.
Servis gerekmeden önce kalan saatlerin sayısını görmek için parola gerekmez. Ana servis ekranı aşağıda
gösterilmiştir.
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CO2 Kalibrasyonu

Şekil 47 – Servis Ekranı

Monitör 30.000 kullanım sayısına ulaştığında, yetkili bir servis merkezine gönderin. Nakliye talimatları için
yerel temsilcinizle irtibat kurun.

CO2 Kalibrasyonu
Not:

Ünite fabrika çıkışında kalibre edilmektedir.

Monitör yetkili servis personeli tarafından ilk 1200 çalışma saatinden veya 12 aydan sonra, hangisine daha önce
ulaşılırsa kalibre edilmelidir. Bundan sonra, kalibrasyon her 12 ayda bir veya 4000 çalışma saatinden sonra,
hangisine daha önce ulaşılırsa yapılmalıdır.
Yaklaşan kalibrasyon işlemini önceden planlamak için, monitör kalibrasyondan önceki çalışma saatlerinin
sayısını ve son kalibrasyonun tarihini saklar.
Kalibrasyonun vakti geldiğinde, monitör mesaj bölümünde CALIBRATION REQUIRED (Kalibrasyon
Gerekli) uyarı mesajını görüntüleyecektir.
Monitör her açıldığında, selamlama ekranında kalibrasyondan önce kalan çalışma saatlerinin sayısı görüntülenir
(bkz. Şekil 9 – Selamlama Ekranı, sayfa 32). Çalışma saati limiti aşıldığında, mesaj CALIBRATION
OVERDUE (Kalibrasyon İçin Geç Kalındı) olarak değişir. Kalibrasyondan önce kalan çalışma saatlerinin sayısı
servis ekranında da görülebilir ve limite ulaşıldıysa selamlama ekranında olduğu gibi bu da CALIBRATION
OVERDUE (Kalibrasyon İçin Geç Kalındı) olarak değişecektir. Servis ekranındaki veriler, monitör açıldığında
ve ayrıca Servis Moduna girmek için her parola girildiğinde güncellenir.
Not:

Monitörü, CALIBRATION REQUIRED (Kalibrasyon Gerekli) mesajı monitörde göründükten
sonra iki hafta içinde kalibre etmeniz tavsiye olunur.

Not:

Capnostream™20p monitörde CO2 izleme, Capnostream™20p monitöre 30 dakika veya daha
uzun bir süre bir FilterLine™ bağlanmazsa otomatik olarak bekleme moduna girecektir. Bu
otomatik bekleme modu, monitörün uzun süre boyunca FilterLine™ bağlanmadan kaldığı
kullanım durumlarında sık kalibrasyon ihtiyacını azaltır. Bu durumlarda, monitörün açıldığı
ancak FilterLine™ bağlanmadığı dönemlerde kalibrasyon için geri sayım yapılmaz ve böylece
gereksiz kalibrasyon ihtiyacı engellenir.
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CO2 Kalibrasyon Kontrolü

Son kalibrasyon tarihini görüntülemek için, servis moduna girin ve Kalibrasyon Ekranına gidin. Ana ekranda,
Sistem ekranını açmak için SYSTEM (Sistem) düğmesini seçin ve sonra Servis ekranını açmak için SERVICE
(Servis) düğmesini seçin. Servis parolasını girin ve sonra CO2 CAL (CO2 Kalibrasyonu) düğmesini seçin. Bu
ekranda, servis zamanı gelmeden önce kalan saatlerin sayısı, gerçekleştirilen son kalibrasyonun tarihi ve bir
sonraki kalibrasyonun yapılması gereken tarih (en son kalibrasyondan sonra bir yıl) gösterilir. Bu ekranı
görüntülemek amacıyla, Servis Moduna girmek için gereken parolayı kullanın.

CO2 Kalibrasyon Kontrolü
Kurumsal ilkeye ve prosedürlere bağlı olarak, CO2 saptamanın kabul edilen limitler dahilinde olduğunu
belirlemek için monitör her istendiğinde kontrol edilebilir. Aşağıda açıklanan Kalibrasyon Kontrol
Prosedüründe, Kalibrasyon Kontrolü gerçekleştirmek için adım adım talimatlar verilmektedir.
DİKKAT: Kalibrasyon kontrolü, %5 CO2, %21 O2 ve Bal N2 gaz karışımını ve onaylanmış bağlantı aracını
(“T” parçası) içeren üreticinin onayladığı Kalibrasyon Kiti ile gerçekleştirilmelidir.
Üretici tarafından onaylanmış bir Kalibrasyon Kiti, Airgas, Scott Medical Products bölümünden
(Z03NI748BDC002, eski numarası: 4653ORF-2BD) satın alınabilir. 2’li pakette gelir ve içinde şunlar vardır:
 %5 CO2, %21 O2 ve Bal N2 içeren Kalibrasyon Gazı
 Tüp Adaptörü (“T” Parçası)
 Kalibrasyon Hattı (Kalibrasyon FilterLine™)
Not:

Bu işlem monitör batarya gücüyle çalışırken gerçekleştiriliyorsa bataryanın tam dolu
olduğundan emin olun.

Not:

Kalibrasyon kontrolünden önce, Kalibrasyon Kitiyle beslenen Kalibrasyon Hattının sıkıca
bağlandığını doğrulayın.

Kalibrasyon Kontrol Prosedürü
Not:

Kalibrasyon Kontrol prosedürünün herhangi bir aşamasında, BACK (Geri) düğmesine
tıklayarak ilk ekrana geri dönebilirsiniz.

 KALİBRASYON KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN:
1. CO2 KALİBRASYON KONTROLÜ ekranına gitmek için kontrol düğmesini kullanın. Ana ekranda, menü
çubuğunda SYSTEM (Sistem) ve sonra CAL CHECK (Kalibrasyon Kontrolü) düğmesini seçin. Bunun
yerine, Servis ekranında CO2 CAL (CO2 Kalibrasyonu) ve sonra CAL CHECK (Kalibrasyon Kontrolü)
düğmesini seçebilirsiniz.
CO2 KALİBRASYON KONTROLÜ ekranı görüntülenir. Ekrandaki talimatlar sizi bir dizi Kalibrasyon
Kontrolü adımı boyunca yönlendirecektir.
2. Ekranda şu mesaj görüntülenir: CONNECT FILTERLINE TO MONITOR (FilterLine'ı Monitöre
Bağlayın). Kalibrasyon Hattını monitöre bağlayın ve kalibrasyon kontrolünü başlatmak için START (Başlat)
düğmesini seçin.
3. Ekranda şu mesaj görüntülenir: CONNECT CALIBRATION GAS [5% CO2 21% O2 BALANCE N2]
(Kalibrasyon Gazını Bağlayın [%5 CO2 %21 O2 Balans N2]). Kalibrasyon Hattının diğer ucunu gaz tüpüne
bağlayın ve CONTINUE (Devam) düğmesini seçin.
4. Ekranda şu mesaj görüntülenir: OPEN GAS SUPPLY FROM CYLINDER (Silindirden Gaz Kaynağını
Açın). Gaz tüpünü açın ve CONTINUE (Devam) düğmesini seçin.
Bu noktada, modül bir kalibrasyon kontrolü gerçekleştirir. Bunu yaparken, CALIBRATION CHECK IN
PROGRESS (Kalibrasyon Kontrolü Sürüyor) mesajı görüntüler. CO2 Modülü hala ısınıyorsa monitör NOT
READY TO CALIBRATE (Kalibrasyona Hazır Değil) mesajını görüntüler. Modül hazır olana kadar
bekleyin ve sonra CONTINUE (Devam) düğmesini seçin.
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Bakım

5. Modül kalibrasyon kontrolü ölçümlerini tamamladıktan sonra verileri işlerken şu mesajı görüntüler:
CALCULATING RESULTS, GAS SUPPLY MAY BE CLOSED (Sonuçlar Hesaplanıyor, Gaz Kaynağı
Kapatılabilir).
6. Kalibrasyon kontrolü gaz kaynağını kapatın. Kalibrasyon kontrolünü tamamlanmadan önce durdurmanız
gerekirse kontrol düğmesini kullanarak STOP (Durdur) düğmesini seçin.
7. Ekranda şu mesaj görüntülenir: DISCONNECT CALIBRATION GAS AND FILTERLINE (Kalibrasyon
Gazını ve FilterLine'ı Ayırın) ve CONTINUE (Devam).
Modülde daha sonra şu mesaj görüntülenir:
CALIBRATION CHECK COMPLETE (Kalibrasyon Kontrolü Tamamlandı)
MEASURED CO2 X.X% (Ölçülen CO2 %X,X)
ACCURACY SPECIFICATION FOR A 5% GAS IS 4.7–5.3%
(%5 Gaz için Hassasiyet Spesifikasyonu: %4,7-5,3)
Ana ekrana dönmek için BACK (Geri) düğmesini veya kalibrasyon kontrolünü bir daha gerçekleştirmek için
START (Başlat) düğmesini seçin.
8. Kalibrasyon kontrolü monitörün kalibre olmadığını gösterirse MEASURED CO2 NOT WITHIN
SPECIFICATIONS. CALIBRATION RECOMMENDED (Ölçülen CO2 Spesifikasyonlara Uygun Değil.
Kalibrasyon Tavsiye Edilir) mesajı görüntülenir. Bu durumda, Kalibrasyon Prosedürü gerçekleştirilmelidir.
Servis Kılavuzuna veya yetkili Medtronic Servis personeline başvurun.
9. Monitör kalibrasyon kontrolünü tamamlayamıyorsa, bir CALIBRATION FAILED (Kalibrasyon Başarısız)
mesajı şu mesajların biriyle birlikte görünür:
FILTERLINE NOT CONNECTED (FilterLine Bağlı Değil)
CALIBRATION FAILED: NO GAS, WRONG GAS CONCENTRATION, OR UNSTABLE GAS
(Kalibrasyon Başarısız: Gaz Yok, Yanlış Gaz Konsantrasyonu veya Kararsız Gaz)
MEASUREMENT ERROR; CHECK ALL CONNECTIONS AND TRY AGAIN (Ölçüm Hatası; Tüm
Bağlantıları Kontrol Edin ve Yeniden Deneyin)
CALIBRATION ABORTED BY USER (Kalibrasyon Kullanıcı Tarafından Durduruldu)
CO2 MODULE INTERNAL SELF–TEST FAILED (CO2 Modülü Dahili Kendi Kendini Test Başarısız)
Not:

Kalibrasyon gazlarını, gazların atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.

Bakım
Monitör, operatörün kurum tarafından zorunlu tutulan herhangi bir performans testi haricinde herhangi bir rutin
servis gerektirmez. Sorun Giderme bölümünde, sayfa 123, potansiyel zorluklar, olası nedenler ve çözüm
önerileri açıklanmaktadır.
Periyodik bakım, çalışma saatine göre tavsiye edilir:
 CO2 Pompası, her 30.000 çalışma saatinden sonra değiştirilmelidir.
 İlk 1200 saatlik kullanımdan sonra kalibrasyon yapılmalıdır ve bu kalibrasyondan sonra yılda bir veya
her 4000 çalışma saatinden sonra, hangisine daha önce ulaşılırsa, kalibrasyon yapılmalıdır (bkz. CO2
Kalibrasyonu, sayfa 119).
 Birim her açıldığında, monitörün servisten önce, 30.000 saatlik çalışma limitine ne kadar saatin
kaldığı görüntülenir. Bu, ayrıca Servis Ekranında da görüntülenebilir.
 Li-iyon bataryanın yedek destek süresi zamanla azalabilir. Batarya kapasitesinin azalmasını önlemek
için, batarya modülünün her iki yılda bir değiştirilmesi tavsiye olunur.
Not:

Yedek parça, kalibrasyon kitleri sipariş etmek veya servis ve periyodik bakımla ilgili
sorularınıza yanıt almak için yerel temsilcinizle irtibat kurun.
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Sigortaların Değiştirilmesi

Sigortaların Değiştirilmesi
Monitörü elektrik akımındaki ani artışlardan iki sigorta korur. Sigortalar patlarsa, monitör açılmayacak ve
batarya paketi şarj olmayacaktır.
Sigortaları değiştirmek için, monitörü kapatın ve güç kablosunu monitörden ayırın.
Sigortalar monitörün arka tarafında elektrik kablosu bağlantısının altında yer alır. Sigorta yuvası kapağını
çıkarmak için düz bir tornavidayı levye gibi kullanın ve sigortaları yalnızca aynı değerde sigortalarla değiştirin
(F3.15 A 250 Volt düşük kesme kapasitesi). Sigorta yuvası kapağını yerine itin, sonra güç kablosunu bağlayın
ve monitörü açın.
Not:

Patlayan sigortalar, anormal bir elektrik koşulunun oluştuğunu gösterir. Neden bilinmiyorsa
servis gerekip gerekmediğini belirlemek için temsilcinizle irtibat kurun.

Yazıcı Kağıt Rulosunun Değiştirilmesi
Yazıcının kağıdı biterse termal yazıcı kağıdı rulosuyla (Medtronic parça no. 010516) veya Dahili Termal Yazıcı
(isteğe bağlı), sayfa 140 içindeki spesifikasyonlarda özetlenen spesifikasyonlara uyan benzer bir kağıtla
değiştirin.
 YAZICI KAĞIDINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN:
1. Yazıcının plastik kapağını açın.
2. Kağıt bölmesinin içindeki boş makarayı çıkarın.
3. Yeni kağıt rulosunu, aşağıdaki şekilde gösterilen yönde, rulonun ucu plastik kapağın üstünden çıkacak
şekilde yerleştirin.
Besleme
Düğmesi

Şekil 48 – Kağıt Rulosunu yazıcıya takma

4. Klik sesini duyacak şekilde kapağı kapatın. Kağıdın düzgün hizalandığını ve kapağın kenarına takılmadığını
doğrulamak için Besleme düğmesine kısa süre basın.
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Temizlik

Temizlik
Monitörün yüzeylerini temizlemek için, bir bezi %70 alkol solüsyonunda hafifçe ıslatın ve tüm yüzeyleri silin.
Alkollü bezler de kullanılabilir. Temizlik prosedürünün sıklığı hastane ilkesiyle uyumlu olmalıdır.
Ekranı temizlemek için kuru, tiftiksiz bir bez kullanın.
Nellcor™ tekrar kullanılabilir sensörleri temizlemek için sensörü önce hastadan çıkartın ve ardından
Capnostream™20p cihazı ile bağlantısını kesin. Sensör yüzeyi %70 izopropil alkol gibi bir solüsyon ile
temizlenmiş olabilir. Düşük seviyeli bir dezenfeksiyon gerekiyorsa 1:10 çamaşır suyu çözeltisi kullanın.
Sensörde kalıcı hasarlara neden olabileceğinden seyreltilmemiş çamaşır suyu (%5~5,25 sodyum hipoklorür) ya
da burada önerilen dışında herhangi bir temizleme çözeltisi kullanmayın. Kulak klipsli sensör, silerek veya
izopropil alkole (%70) daldırarak (10 dakika süreyle) temizlenebilir. Kulak klipsini daldırarak temizlerseniz, bir
sonraki hastada kullanmadan önce suyla durulayıp havayla kuruttuğunuzdan emin olun. Kulak klipsini ışınlama,
buhar veya etilen oksitle sterilize etmeyin. Lütfen özel talimatlar için her bir tekrar kullanılabilir sensörün
DFU'suna bakın.
UYARI:

Bu cihazı otoklavlamayın veya sterilize etmeyin.

DİKKAT: Monitörün, aksesuarların ve sarf malzemelerin üzerine doğrudan herhangi bir sıvı dökmeyin veya
püskürtmeyin.
DİKKAT: Cihazı temizlemek için, petrol bazlı veya aseton solüsyonları da dahil olmak üzere, kostikli veya
aşındırıcı temizlik maddeleri veya güçlü çözücüler kullanmayın.
DİKKAT: Microstream™ etCO2 sarf malzemeleri bir hastada bir kez kullanım için tasarlanmıştır ve yeniden
kullanılamaz. Monitör arızalanabileceğinden, FilterLine™'ı temizlemeyi, dezenfekte etmeyi veya
üflemeyi denemeyin.
DİKKAT: SpO2 sensörüne zarar verebileceğinden konektör pinlerini, temizleme çözeltisine maruz
bırakmayın.
DİKKAT: Monitörün dış yüzeylerini dezenfekte etmek için bir 1:10 ağartıcı çözeltisi (%0,5 ila %1 Sodyum
Hipoklorit çözeltisi) silme yoluyla uygulanacaksa, konektörler ve ekranın ağartıcıya maruz
kalmasından kaçınılmalıdır. Tekrarlanan şekilde ağartıcı ile temizlemek zamanla yüzeylerde renk
bozulması ve artık kalmasına neden olabilir.

Sorun Giderme
Bu bölümde, monitörü kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz olası sorunlar listelenmiş ve bunların çözülmesi
için tavsiyeler verilmiştir. Eğer sorunu gideremediyseniz uzman servis personeli veya yerel servis temsilciniz ile
temas kurun.
Elektrikle İlgili Özellikler
Sorun
Monitör açılmıyor.

Nedeni

İşlem

Dahili bataryanın şarjı tamamen
bitmiş ve güç kablosu düzgün
bağlanmamış veya ayrılmış ya da
kablonun elektrik bağlantısı arızalı.

Güç kablosu bağlantısını kontrol edin.

AC duvar prizinde güç yok veya
dahili batarya şarjlı değil.

Bağlantıları kontrol ederek sorunu giderin.

Patlamış sigortalar.

Sigortaları değiştirin. Elektrik sorununun
nedenini belirlemek için temsilcinizle irtibat
kurun.
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Sorun Giderme

İşlem

Sorun

Nedeni

AC şebeke güç kaynağı
ve monitör açık
gösterge ışıkları
yanıyor, ancak AC
şebeke güç kablosu
ayrıldığında birim
batarya gücüyle
çalışmıyor.

Batarya paketi monitöre takılı değil.

Batarya yuvasını açın ve batarya modülü
kablosunun batarya soketine sıkıca
bağlandığından emin olun. (Bkz. Batarya
Paketinin Takılması, sayfa 23)

Monitör güç kaynağına
bağlı, ancak bataryayı
şarj etmiyor gibi
gözüküyor.

AC gücü monitöre gitmiyor.

Turuncu güç göstergesi ışığının yanıp
yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa AC güç
kablosunun cereyan taşıyan bir AC şebeke
prizine düzgün şekilde takılı olup olmadığını
kontrol edin.

Batarya, 24 saat
şebekeye bağlı
kaldıktan sonra hala
tam olarak şarj
olmamış.

Batarya modülü tam olarak şarj
olmamış.

Monitörü AC güç kaynağından 3-4 saat ayırın
ve sonra yeniden bağlayın. Batarya modülü,
AC güç kaynağına bağlandığında artık tam
olarak şarj olacaktır.
Batarya modülü yine tam olarak şarj olmazsa
batarya modülünü değiştirin.

CO2 Sorunları
Sorun
NO BREATH (NEFES
YOK) alarmı sürekli
beliriyor ve kırmızı
alarm göstergesi yanıp
sönüyor.

Fizyolojik neden.

Hastayı kontrol edin.

Tıkalı veya engellenen FilterLine™.

FilterLine™'ı kontrol edin ve tıkalıysa
değiştirin.

FilterLine™ bir şeye takılmış veya
bükülmüş.

FilterLine™'ın bükülmüş, kıvrılmış, katlanmış
ya da yatağa veya ekipmana takılmış olup
olmadığını görmek için monitörden hastaya
kadar kontrol edin.

FilterLine™ bağlı,
ancak pompa
çalışmıyor ve CO2,
EtCO2 veya RR
okumaları yok.

FilterLine™ düzgün takılmamış.

FilterLine™'ın ucunun monitöre sabitlendiğini
kontrol edin.

Altın renkli halka yıpranmış veya
kirli.

FilterLine™ konnektörün ucundaki altın
halkanın mevcut olduğunu ve hasarlı veya
kirle kaplı olmadığını kontrol edin. Kirliyse
temizleyin veya gerekirse FilterLine™'ı
değiştirin.

EtCO2 değer okumaları
tutarsız.

Spontane olarak soluyan mekanik
ventilasyonlu hasta.

İşlem gerekmez.

Hava yolunda kaçak var.

Hastaya giden bağlantı ve hat kaçaklarını
kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin.

Hatalı kalibrasyon.

Kalibrasyonu kontrol edin. Bkz. CO2
Kalibrasyon Kontrolü, sayfa 120.

BTPS ayarı kapalı.

Kurumsal varsayılanlarda BTPS ayarını
kontrol edin. Ayrıntılar için, bkz. CO2
Parametreleri, sayfa 135.

EtCO2 değerleri
beklenilenden sürekli
olarak daha yüksek
veya daha düşük.
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Sorun Giderme

SpO2 Sensör
Sorun

Nedeni

İşlem

SpO2 sinyali yok:
Oksijen satürasyonu ve
nabız hızı için sıfır
görüntüleniyor.

Sensör monitöre veya uzatma
kablosuna düzgün bağlanmamış.

Sensörün ve uzatma kablosunun
(kullanılıyorsa) monitöre düzgün bağlandığını
kontrol edin.

Capnostream™20p
ekranında SpO2
sensörünü değiştirin
mesajı görünüyor

SpO2 devre kartı, kablodan bilgi
almıyor.

SpO2 sensörünü ayırıp yeniden takın ve tekrar
deneyin.
Mesaj hala görünüyorsa kabloyu veya sensörü
değiştirin.

Nabız veya SpO2 sinyali
kaybı: Oksijen
satürasyonu ve nabız
hızı için sıfır
görüntüleniyor.

Sensör, hastaya hatalı uygulanmış.

Sensör uygulamasını kontrol edin.

Hastanın perfüzyonu düzgün
olmayabilir.

Hastanın durumunu kontrol edin.

Sensör veya sensör uzatma
kablosu hasarlı olabilir.

Sensör veya sensör uzatma kablosunu
değiştirin

Aşırı hasta hareketliliği veya
elektrocerrahi girişimi (enterferans).

Eğer mümkünse hastayı hareketsiz tutun.
Sensörün sağlam ve düzgün şekilde
yerleştirildiğinden emin olun. Gerekiyorsa
değiştirin, sensörü başka bir yere uygulayın
veya hareketine izin veren sensör kullanın.

Aşırı aydınlatma.

Sensör yerini kontrol edin veya sensörü koyu
veya opak bir materyalle sarın.

Sensörün arteriyel kateter,
intravasküler hat veya tansiyon
manşonu veya tırnak cilası bulunan
bir ekstremiteye yerleştirilmesi.

Sensör uygulama yerini kontrol edin.

Hastanın durumu.

Hastayı kontrol edin.

Aşırı hasta hareketliliği.

Mümkünse hastayı hareketsiz tutun ve
harekete izin veren bir sensör kullanın.

Yanlış SpO2 ölçümleri
görünüyor.

Yazıcı
Sorun
Yazıcı yazdırmıyor.
Yazıcının üzerindeki
Kırmızı Alarm ışığı
yanıp sönüyor.

Yazıcı çalışıyor, ancak
kağıt çıktısı boş.

Nedeni

İşlem

Yazıcı kapağı açık.

Plastik yazıcı kapağını tamamen açın, yazıcı
kağıdının birazının monitörün dışında
olduğundan emin olun ve sonra yerine
oturması için kapağı kapatın.

Yazıcı kağıdı, ya plastik kapağın
arasından düzgün çıkmıyor ya da
plastik kapağa takılmış.

Plastik yazıcı kapağını açın ve kağıdın
birazını monitörün dışına doğru çekin. Yazıcı
kağıdının kısa ucu monitörün dışında kalacak
şekilde kağıdı tutun ve sonra kapağı
kapatarak yerine oturtun.

Yazıcının kağıdı kalmamış.

Plastik kapağı açın ve yeni bir kağıt rulosu
takın.

Kağıt rulosu monitörün yazıcı
bölmesine ters yerleştirilmiş.

Plastik kapağı açın, kağıt rulosunu ters
çevirin ve kağıdın birazının monitörün dışında
kalmasına özen göstererek plastik kapağı
takın.
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Monitörün Geri Gönderilmesi

Nurse Call (Hemşire Çağrısı)
Nedeni

İşlem

Hemşire Çağrısı etkinleştirilmemiş.

Sistem kurulum ekranından veya Servis
Modunda Kurumsal Varsayılanlar ekranından
Hemşire Çağrı fonksiyonunu etkinleştirin.

Ses jakının tellerinde sorun.

Kablonun ve monitörün arka tarafındaki
Hemşire Çağrı soketine takılı ses jakının
tellerini kontrol edin.

Sorun
Hemşire Çağrısı çıkışı
çalışmıyor.

CO2 Kalibrasyonu
Sorun
CALIBRATION REQUIRED
(Kalibrasyon Gerekli) mesajı
monitörde görüntüleniyor,
ancak selamlama ekranı bir
sonraki kalibrasyona kadar
daha saatler olduğunu
gösteriyor.

İşlem

Nedeni
Son CO2 kalibrasyonundan bu yana bir
yıldan uzun bir süre geçmiş.

CO2 kalibrasyonu gerçekleştirin.

Monitörün Geri Gönderilmesi
Monitörün onarım için iade edilmesi gerekirse nakliye talimatları için yerel temsilcinizle irtibat kurun.
Monitörü yeniden paketlemek için aksesuarları monitörden ayırın. Monitörü orijinal paketine koyun. Eğer
orijinal karton yoksa, yeterli miktarda ambalaj materyali ile doldurulmuş uygun bir kutu kullanın. Sensörleri,
Microstream™ EtCO2 sarf malzemelerini veya güç kablolarını iade etmeye gerek yoktur.
Eğer monitör arızalanırsa, bakım için monitörü arıza anında kullanılan sarf malzemesiyle aynı kutu veya
gruptaki kullanılmamış bir sarf malzemesiyle ambalajlayarak birlikte gönderin.

Teknik Destek
Teknik bilgiler için yerel Medtronic temsilcinizle iletişime geçin veya
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com adresine yazın.
Servis Kılavuzu, uzman personelin monitörün bakımında gereksinim duyduğu bilgileri içerir.
Monitörün onarım için iade edilmesi gerekirse nakliye talimatları için yerel temsilcinizle irtibat kurun.
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Ek 1

Yapısal Ayarlar
Kurumsal Varsayılanlar
Kurumsal Varsayılanların Değiştirilmesi
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Kurumsal Varsayılanların Yüklenmesi veya İndirilmesi
Monitör Ayarlarının Değiştirilmesi

Kurumsal Varsayılanlar
Capnostream™20p, tüm değiştirilebilir ayarları fabrikadan Monitör Ayarlarının Değiştirilmesi, sayfa 128
içindeki tablolara göre yapılandırılmış olarak gönderilir. Bunlara Fabrika Varsayılan Ayarları adı verilir.
Kullanım ortamında başka ayarlar tercih ediliyor veya gerekiyorsa ya da Kurumsal ilke Fabrika
Varsayılanlarından farklı değerler gerektiriyorsa, varsayılan ayarlar monitör her açıldığında geçerli kalacak
şekilde değiştirilebilir. Bu, ekip üyelerinin her kullanımdan önce ayarları değiştirmesinden daha güvenilirdir.
Varsayılan ayarlar yetkili teknisyen / biyomedikal mühendis tarafından kurumsal varsayılanları üretmek için
manuel olarak değiştirilebilir. Varsayılan ayarlar, Servis ekranından ulaşılan Kurumsal Varsayılanlar ekranından
ayarlanabilir. Servis Ekranı parola korumalıdır. Prosedürün açıklaması için, bkz. aşağıda Kurumsal
Varsayılanların Değiştirilmesi alt.

Kurumsal Varsayılanların Değiştirilmesi
Ana ekranda, kontrol düğmesini kullanarak SYSTEM (Sistem) düğmesini seçin ve sonra Servis ekranını açmak
için menüde SERVICE (Servis) düğmesini seçin. Parolayı girin kutusu ekranın üst tarafında görünür.
ENTER PASSWORD
(Parolayı Girin)
Ekranda Gezinme, sayfa 38 içinde açıklandığı gibi, ENTER PASSWORD (Parolayı Girin) öğesini seçmek için
kontrol düğmesini kullanın. Kontrol düğmesini kullanarak parolayı girin ve son harften sonra kontrol düğmesine
yeniden tıklayın. Parola Capnostream™ Servis Parolası, 'de sayfa 147 görülebilir. Servis parolası sayfası
güvenlik için kılavuzdan çıkartılmış olabilir.
INST DEFAULTS (Kurumsal Varsayılanlar) düğmesini seçmek için kontrol düğmesini kullanın. ALARM
LIMITS, TRENDS, MONITOR, CO2 ve SpO2 (Alarm Limitleri, Trendler, Monitör, CO2 ve SpO2) için
varsayılan ayarları değiştirme seçeneğine sahipsiniz.
Herhangi bir fabrika ayarını kuruma özel bir ayarla değiştirdikten sonra, yeni ayarların kaydedildiğinden emin
olmak için cihazı açma/kapama düğmesini kullanarak kapatın ve yeniden başlatın.
UYARI:
Not:

Ayarların değiştirilmesi hastaların izlenmesini ters etkileyebilir. Kurumsal Varsayılanlar yalnızca
yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.
Cihaz servis modundayken, monitöre bir hasta bağlı olsa bile izlenmeyecektir. (Servis
parolası girildiğinde monitör servis modundadır.) Bu nedenle, monitörü servis moduna
geçirirken, FilterLine™'ı hastadan ayırmak veya FilterLine™'ın monitörle bağlantısını kesmek
isteyebilirsiniz. Monitör servis modundayken veriler kaydedilmez ve bu nedenle servis
modunda hasta izlemeyi denemek eksik veri sorunlarına yol açabilir.
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Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Aşağıda açıklanan ayarlar bölümlerinden her biri, bu bölümü fabrika ayarlarına sıfırlamanıza olanak tanır.
Ayrıca tüm bölümlerdeki tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlamak için global sıfırlama yapabilirsiniz. Bunun
için, Kurumsal Varsayılanlar ekranını ilk seçtiğinizde RESET (Sıfırlama) düğmesini seçin.

Şekil 49 – Kurumsal Varsayılanlar Ekranı

Kurumsal Varsayılanların Yüklenmesi veya İndirilmesi
Capnostream™20p, kurumsal varsayılanların monitörden USB Flash Bellek sürücüsüne indirilmesi veya USB
Flash Bellek sürücüsünden monitöre yüklenmesi seçeneği sunar.
Bu program, örneğin bir kurum belirli bir gruptaki veya bölümdeki tüm cihazların aynı kurumsal varsayılanları
kullanmasını istediğinde, yapılacak işlemin kolaylaştırılmasını sağlar. Bu gibi bir durumda, kurumsal varsayılanlar
bir cihazda değiştirilip aşağıda açıklandığı gibi bir USB Flash bellek cihazına yüklenebilir. Sonra bu varsayılanlar,
bu prosedür kullanılarak bölümdeki/kurumdaki diğer Capnostream™20p cihazlarına indirilebilir.
 KURUMSAL VARSAYILANLARI YÜKLEMEK VEYA İNDİRMEK İÇİN:
1. Yükleme için, Capnostream™20p'nin USB portuna en az 2 KB boş belleği olan bir USB Flash Bellek cihazı
takın. İndirme için, Capnostream™20p'nin USB portuna daha önce Kurumsal Varsayılanlar yüklenmiş bir
USB Flash Bellek cihazı takın.
2. Ana Sistem ekranına girmek için SYSTEM (Sistem) menü düğmesine tıklayın.
3. Servis ekranına girmek için SERVICE (Servis) menü düğmesine tıklayın ve Servis parolasını girin
(bkz. Capnostream™ Servis Parolası, sayfa 147).
4. Yazılım Destek ekranına girmek için SOFTWARE SUPPORT (Yazılım Destek) menü düğmesine tıklayın.
Yazılım Destek ekranını görmek için, bkz. Şekil 50 – Yazılım Destek Ekranı, sayfa 129.
5. Varsayılanları Capnostream™20p'den USB Flash Bellek sürücüsüne yüklemek için UPLOAD DEFAULTS
(Varsayılanları Yükle) düğmesine, USB Flash Bellek sürücüsünden Capnostream™20p'ye indirmek için
DOWNLOAD DEFAULTS (Varsayılanları İndir) düğmesine tıklayın. Varsayılanların indirilmesi, USB
Flash Bellek sürücüsünde varsayılanların diğer bir Capnostream™20p'ye yüklenmesinde kullanılacak
dosyaları içeren settings (ayarlar) adlı bir klasör oluşturur. Varsayılanları yükledikten sonra, monitör
kendiliğinden kapanır; çalışmaya başlamak için monitörü yeniden başlatın.
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Şekil 50 – Yazılım Destek Ekranı

Monitör Ayarlarının Değiştirilmesi
Alarm Limitleri
Monitörde saklanan, Yetişkin/Pediatrik ve İnfant/Neonatal hasta tipleri için iki farklı alarm limiti seti
bulunmaktadır. (Yetişkin/Pediatrik limitler yetişkin hastalar ve her üç pediatrik hasta tipi içindir.) Yetişkin ve
Neonatal alarm limitlerinin fabrika varsayılan ayarları için, bkz. yukarıda Tablo 32 – Fabrika Varsayılan
Alarm/Gösterge Limitleri, sayfa 130.
Her hasta tipinin alarm limitlerini değiştirmek için, Kurumsal Varsayılanlar ekranını açın. ALARM LIMITS
(Alarm Limitleri) düğmesini seçin ve sonra hangisi gerekiyorsa SET INFANT/NEONATAL (İnfant/Neonatal
Ayarlama) veya SET ADULT/PEDIATRIC (Yetişkin/Pediatrik Ayarlama) veya SET ALARM DELAY (Alarm
Erteleme Ayarlama) düğmesini seçin. Ardından Kurumsal Varsayılanlar ile başvuracaksınız: Alarm Limitleri:
Bebek/Neonatal veya Kurumsal Varsayılanlar: Alarm Limitleri: Yetişkin/Pediatrik ekranı veya Alarm Erteleme
ekranı. Alarm Erteleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. Alarm Erteleme, sayfa 72.
Ayarları Alarm Limitlerinin Değiştirilmesi, sayfa 80 içinde açıklandığı gibi değiştirin.
Varsayılan olarak, Uyarı alarmları devre dışıdır ve Alarm Limitleri ekranında Uyarı alarmı ayarları için sayılar
gri görünür. Uyarı alarmlarını etkinleştirmek istiyorsanız CAUTION ENABLE (Uyarı Etkinleştir) düğmesini
seçin. Uyarı alarmları etkinleştirildiğinde, Uyarı alarm ayarları için sayılar griden beyaza döner.
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Şekil 51 – Kurumsal Varsayılanlar Alarm Limitleri Ekranı

Yetişkin/Pediatrik ve İnfant/Neonatal alarm limitlerinin fabrika varsayılan ayarları aşağıdadır.
Tablo 32 – Fabrika Varsayılan Alarm/Gösterge Limitleri

Parametre

Yetişkin/Pediatrik Yetişkin/Pediatrik Bebek/Neonatal Bebek/Neonatal
Kırmızı Acil
Sarı Uyarı
Kırmızı Acil
Sarı Uyarı
Alarm
Alarmı
Alarm
Alarmı

Aralık

EtCO2 High
(EtCO2 Yüksek)

60

55

50

45

5-150 mmHg

EtCO2 Low
(EtCO2 Düşük)

15

17

20

22

0-145 mmHg

FiCO2 High
(FiCO2 Yüksek)

8

8

5

5

2-98 mmHg

RR High
(RR Yüksek)

30

25

65

60

5-150 bpm

RR Low
(RR Düşük)

5

7

25

28

0-145 bpm

No Breath
Detected (Nefes
Saptanmadı)

30

Yok

15

Yok

10-60 sn

SpO2 High
(SpO2 Yüksek)

100

100

98

98

%25-100
satürasyon

SpO2 Low
(SpO2 Düşük)

85

90

85

90

%20-95
satürasyon

Pulse Rate High
(Nabız Hızı
Yüksek)

140

140

200

200

30-240 bpm

Pulse Rate Low
(Nabız Hızı
Düşük)

50

50

100

100

25-235 bpm
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Parametre

Yetişkin/Pediatrik Yetişkin/Pediatrik Bebek/Neonatal Bebek/Neonatal
Kırmızı Acil
Sarı Uyarı
Kırmızı Acil
Sarı Uyarı
Alarm
Alarmı
Alarm
Alarmı

Aralık

IPI Low Alarm
(IPI Düşük
Alarmı)

3

5

Yok

Yok

1-9 veya OFF
(KAPALI)

SatSeconds
(Satürasyon
Saniyesi)

25

25

25

25

10, 25, 50,
100 veya Off
(Kapalı)

Alarm Erteleme
Bazı alarmlar 10, 15, 20 veya 30 saniye ertelenebilir ya da hiç ertelenmeyebilir (Alarm Erteleme devre dışı). Bu
seçenek tüm hasta tipleri için mevcuttur.
Alarm Erteleme, Kurumsal Varsayılanlar ekranından ayarlanabilir. Bu ayara şu yolla ulaşılabilir:
SYSTEM>SERVICE>INPUT SERVICE PASSWORD (Sistem>Servis>Servis Parolasını Girin) (bkz.
Capnostream™ Servis Parolası, sayfa 147) >INST DEFAULTS>ALARM LIMITS>SET ALARM DELAY
(Kurumsal Varsayılanlar>Alarm Limitleri>Alarm Erteleme Ayarlama).
Tablo 33 – Fabrika Varsayılan ve İsteğe Bağlı Alarm Erteleme Limitleri

Parametre

Seçenekler

Factory Default
(Fabrika Varsayılan Ayarı)

EtCO2 High Alarm Delay
(EtCO2 Yüksek Alarmı Erteleme)

10, 15, 20 veya 30 seconds (saniye) ya
da Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

RR High Alarm Delay
(RR Yüksek Alarmı Erteleme)

10, 15, 20 veya 30 seconds (saniye) ya
da Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

SpO2 Low Alarm Delay
(SpO2 Düşük Alarmı Erteleme)

10, 15, 20 veya 30 seconds (saniye) ya
da Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

PR Low Alarm Delay
(PR Düşük Alarmı Erteleme)

10, 15, 20 veya 30 seconds (saniye) ya
da Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

PR High Alarm Delay
(PR Yüksek Alarmı Erteleme)

10, 15, 20 veya 30 seconds (saniye) ya
da Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

Trend Ayarları
Kurumsal Varsayılanlar, monitörde saklanan Trendleri ve bunların ekranda nasıl görüntülendikleri değiştirecek
şekilde ayarlanabilir. SpO2 ve CO2 özel trend ayarları için, SpO2 ve CO2 parametreleri için aşağıda açıklanan
özel ayarlara bakın.
Tablo 34 – Fabrika Varsayılan ve İsteğe Bağlı Trend Limitleri

Parametre

Seçenekler

Factory Default (Fabrika
Varsayılan Ayarı)

Trend Recording Resolution
(Trend Kaydetme
Çözünürlüğü)

5 seconds at 12 hours
(12 saat boyunca 5 saniye)
10 seconds at 24 hours
(24 saat boyunca 10 saniye)
30 seconds at 72 hours
(72 saat boyunca 30 saniye)

30 seconds at 72 hours
(72 saat boyunca 30 saniye)

Tabular Increment Display
Default (Tablo Artış
Görünümü Varsayılanı)

MINIMUM (Minimum); 1,5; 3; 15 veya
60 minutes (60 dakika)

1,5 Minutes (1,5 Dakika)

Graphical View Default
(Grafik Görünüm
Varsayılanı)

2, 4 veya 12 hours (saat)

4 hours (4 saat)
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Ana IPI Görünümü Varsayılanı da (bkz. IPI Görünümü, sayfa 65) Trend Ayarları varsayılanları ekranında
görünür.
Varsayılan Trend Kaydetme Çözünürlüğü, kaç saatlik hasta bilgisinin kaydedilebileceğini belirler.
Tablo Artış Görünümü, tablodaki değerler için ayarlanacak varsayılanı etkinleştirir.
Grafik Görünüm Varsayılanı, Trend penceresi farklı bir veri zaman aralığını gösterecek şekilde değiştirilebilir.
Not:

Trend çözünürlüğünün değiştirilmesi, monitördeki tüm hasta verilerini silerek Trend belleğini
temizler.

Trend Varsayılanlarını değiştirmek için, menü çubuğunda SERVICE>INST DEFAULTS>TREND
(Servis>Kurumsal Varsayılanlar>Trend) düğmelerine tıklayın. Yukarıda açıklanan parametrelere gitmek için
kontrol düğmesini kullanın ve seçenekleri görüntülemek için tıklayın. Kontrol düğmesini kullanarak bir seçenek
seçin ve bu seçeneği varsayılan olarak kaydetmek için yeniden tıklayın.
Trend Görünümündeki Parametrelerin Sırasının Değiştirilmesi
Grafik ve Tablo ekranları beş farklı hasta parametresi gösterir. Trend parametrelerinin sırası, daha önemli
parametrelerin ikinci trend görünümü ekranı yerine ilk ekranda gösterilmesi için Kurumsal Varsayılanlar
ekranından değiştirilebilir. İşlem şöyle gerçekleştirilir: SYSTEM>SERVICE> (Sistem>Servis) düğmelerine
tıklayın. Servis parolasını girin (bkz. Capnostream™ Servis Parolası, sayfa 147) Kurumsal Varsayılanlar: Trend:
Görünüm Yapılandırma ekranını açmak için INST DEFAULTS>TREND>CONFIG. DISPLAY (Kurumsal
Varsayılanlar>Trend>Yapılandırma Ekranı) adımlarını izleyin. Trend: Görünüm Yapılandırma ekranı.
Değiştirmek istediğiniz her konum için, kontrol düğmesiyle imleci o satıra getirin, kontrol düğmesine tıklayın
ve sonra Mevcut Parametreler sütunundan bu satırda göstermek istediğiniz parametreyi seçin. Örneğin,
Parametre Konumu 1 için varsayılan EtCO2'dir. Trend ekranını IPI ilk parametre olarak görünecek şekilde
değiştirmek için, imleci Seçili Parametre: EtCO2'nin üzerine getirin, kontrol düğmesine tıklayın ve sonra
Mevcut Parametreler sütununda IPI'ye ulaşana kadar kontrol düğmesini çevirin. IPI'yi trend görünümlerinde ilk
parametre olarak yerleştirmek için kontrol düğmesine tıklayın.
Trend görünümünü değiştirmeyi bitirdiğinizde, seçimlerinizi saklamak için BACK>BACK>BACK>HOME
(Geri>Geri>Geri>Ana Ekran) düğmelerine tıklayın. Varsayılan görünüme dönmek için Kurumsal Varsayılanlar:
Trend: Görünüm Yapılandırma ekranında FACTORY DEFAULTS (Fabrika Varsayılanları) düğmesine
tıklayın. Trend: Görünüm Yapılandırma ekranı.
Trend kaydında kullanılan olay etiketleri de, menü çubuğu kullanılarak Kurumsal Varsayılanlar: Trend
ekranından değiştirilebilir. Ayrıntılı bir açıklama için, bkz. aşağıda Olaylar.
Olaylar
Capnostream™20p'de her üç kategoride 10'a kadar olay adı saklanabilir. Bu da, hastaya bakan sağlık çalışanının
monitörün belleğine girilen olayı açıklamasına olanak tanır. Bu üç kategori ilaçlar, hasta hareketleri ve klinik
müdahalelerdir.
Çoğu olay adı fabrika varsayılanları olarak sağlanmış ve her üç kategoride bazıları boş bırakılmıştır. Ancak,
monitörün kullanılacağı ortam için en uygun açıklamaları sağlamak amacıyla 30 olay adının tümü de
düzenlenebilir.
Her bir olay adı 11 alfanümerik karakter içerebilir. Bir olay adı boş bırakılırsa bu olayın seçilmesi olayı trend
belleğinde Hızlı olay olarak saklar (Olayların kullanılması hakkında bilgi için, bkz. Hasta Olaylarının Girilmesi,
sayfa 45).
İlaç Olayları
Kurumun, izleme sırasında verilen ilacı işaretlemek için kullanıcı tarafından kullanabilecek 10 olay etiketi
girmesine olanak tanır. Varsayılan ilaçlar şunlardır: FENTANYL, VERSED, MIDAZOLAM, MORPHİNE,
DEMEROL, PROPOFOL, SURFACTANT, ve DİĞER. Son üç ayar boş bırakılmıştır. Tüm ayarlar
değiştirilebilir. İlaç Olaylarını fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için kontrol düğmesini kullanarak
FACTORY DEFAULTS (Fabrika Varsayılanları) düğmesini seçin.
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Hasta Olayları
Kurumun, izleme sırasında hastanın başına gelen olayları işaretlemek için kullanıcı tarafından kullanabilecek
10 olay etiketi girmesine olanak tanır. Varsayılan Hasta Olayları şunlardır: EATING, DRINKING,
COUGHING, AMBULATING, CHEST PT, TURNED, SNORING ve OTHER (Yeme, İçme, Öksürme,
Yürütme, Göğüs Pt, Ters, Horlama ve Diğer). Son iki ayar boş bırakılmıştır. Tüm ayarlar değiştirilebilir. Hasta
Olaylarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için kontrol düğmesini kullanarak FACTORY DEFAULTS (Fabrika
Varsayılanları) düğmesini seçin.
Müdahale Olayları
Kurumun, izleme sırasında hastaya fiziksel veya diğer müdahale olaylarını işaretlemek için kullanıcı tarafından
kullanabilecek 10 olay etiketi girmesine olanak tanır. Varsayılan Müdahale Olayları şunlardır: OXYGEN,
SUCTION, ADJ AIRWAY, NARCAN, ROMAZICON, NEB TX, STIMULATED, CO2 INSUFFL (CO2
Insufflation), ABG ve OTHER. (Oksijen, Emme, Hava Yolu Ayarlama, Narcan, Romazicon, Nebülizatör
Tedavisi, Uyarıldı, CO2 İnsuflasyonu, Arteriyel Kan Gazları ve Diğer). Son iki ayar boş bırakılmıştır. Tüm
ayarlar değiştirilebilir. Müdahale Olaylarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için kontrol düğmesini kullanarak
FACTORY DEFAULTS (Fabrika Varsayılanları) düğmesini seçin.
Olay Varsayılanları Nasıl Değiştirilir
Servis ekranında, INST DEFAULTS (Kurumsal Varsayılanlar) ve sonra TREND ekranını seçin. Kurumsal
Varsayılanlar: Trend ekranının Menü Çubuğunda seçilebilecek seçenekler; ilaç olayları ayarlarını değiştirmek
için MED, (İlaç) hasta olayları ayarlarını değiştirmek için PAT (Hasta) ve müdahale olayları ayarlarını
değiştirmek için INT'dir (Müdahale). Bir olayı değiştirmek için, belirli bir olay etiketine gidin ve alanı silip yeni
bir olay adı girebilmek için alana tıklayın.
Monitör Ayarları
Kurumsal Varsayılanlar ekranında, MONITOR (Monitör) düğmesini seçin.

Şekil 52 – Kurumsal Varsayılanlar: Monitör
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Monitörün ayarlanabilen Kurumsal Varsayılanları aşağıdadır:
Parametre

Seçenekler

Factory Default (Fabrika
Varsayılan Ayarı)

Date Format (Tarih Formatı)

dd mmm yy (gg aaa yy) veya
mmm dd, yy (aaa gg, yy)

mmm dd, yy (aaa gg, yy)

Time Format (Saat Formatı)

12 veya 24 hour (saat)

12 hour (12 saat)

Language (Dil)

English (İngilizce), Spanish
(İspanyolca), French (Fransızca),
German (Almanca), Italian (İtalyanca),
Dutch (Flemenkçe), Portuguese
(Portekizce), Russian (Portekizce),
Swedish (İsveççe), Norwegian
(Norveççe), Japanese (Japonca)

English (İngilizce)

Audio Alarm Silence
(Sesli Alarm Susturma)

Maximum (Maksimum), Last Setting
(Son Ayar), Audio Off (Ses Kapalı)

MAXIMUM (Maksimum)

Event Marking Mode
(Olay İşaretleme Modu)

Quick/Detailed (Hızlı/Ayrıntılı)

DETAILED (Ayrıntılı)

RS-232 Baud Rate
(RS-232 Baud Hızı)

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

AUTO (Otomatik)

Nurse Call (Hemşire Çağrısı)

Enabled (Etkin), Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

Home Screen (Ana Ekran)

Standard (Standart), Numeric (Sayısal)

STANDARD (STANDART)

IPI Display (IPI Görünümü)
(ANA, trend ve alarm inceleme
ekranlarında)

Enabled (Etkin), Disabled (Devre Dışı)

ENABLED (Etkin)*

IPI Alarm (IPI Alarmı)

Enabled (Etkin), Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

RS232 FUNCTION
(RS232 Fonksiyonu)

VueLink: IPI, A/hr, ODI
VueLink:IPI
VueLink: CO2 ONLY (Yalnızca CO2)
Standard (Standart)

Standart; VueLink artık
Capnostream™20p ile
kullanılmamaktadır

A/hr and ODI Display (A/hr ve ODI
Görünümü) (mevcutsa)

Enabled (Etkin), Disabled (Devre Dışı)

ENABLED (Etkin)*

Parameter standby mode
(Parametre bekleme modu)

Enabled (Etkin), Disabled (Devre Dışı)

DISABLED (DEVRE DIŞI)

* IPI'nin İnfant/Neonatal hastalar için kullanılabilir olmadığını ve bu nedenle İnfant/Neonatal hastalarda otomatik
olarak devre dışı bırakıldığını lütfen unutmayın. Buna ek olarak, A/hr ve ODI; infant/neonatal veya pediatrik
hastalarda mevcut değildir.
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Monitör Ayarlarının Değiştirilmesi

CO2 Parametreleri
Monitörden ayarlanabilen tüm CO2 parametreleri için Kurumsal Varsayılanlar ayarlanabilir. Parametreleri
değiştirmek için, Kurumsal Varsayılanlar ekranında CO2'yi seçin.
Parametre

Seçenekler

Factory Default (Fabrika
Varsayılan Ayarı)

CO2 Birimleri

mmHg, kPa, %Hac.

mmHg

BTPS*

On/Off (Açık/Kapalı)

On (Açık)

FiCO2 Display (FiCO2 Görünümü)

On/Off (Açık/Kapalı)

On (Açık)

Pump-Off Timeout (minutes)
[Pompa Kapama Zaman Aşımı (dakika)]

5, 10, 15 veya 30

15

CO2 Waveform Scale (mmHg)
[CO2 Dalga Formu Ölçeği (mmHg)]

50, 100, 150, Auto (Otomatik)

Auto (Otomatik)

EtCO2 Trend Display Scale (mmHg)
(EtCO2 Trend Görünümü Ölçeği
(mmHg))

50, 100, 150

50

Trend RR Scale Display Scale (bpm)
(RR Trend Görünümü Ölçeği (bpm))

50, 100, 150

50

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
[Yetişkin/Pediatrik Tarama Hızı (mm/sn)]

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

Sweep Speed Infant/Neonatal (mm/sec)
[İnfant/Neonatal Tarama Hızı (mm/sn)]

3, 6,3, 12,5, 25

6,3

*

BTPS, vücut sıcaklığı, basınç ve satürasyon için ölçüm sırasında kullanılan standart düzeltmeyi belirtir. BTPS, tüm
ölçüm prosedürleri sırasında AÇIK olarak ayarlanmalıdır. Cihaz kalibrasyon prosedürleri sırasında BTPS
düzeltmesini otomatik olarak kapatır ve bu prosedürlerden sonra yeniden açar. Kullanıcının BTPS ayarında
herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur.

SpO2 Parametreleri
Monitörden ayarlanabilen tüm SpO2 parametreleri için Kurumsal Varsayılanlar ayarlanabilir. Parametreleri
değiştirmek için, Kurumsal Varsayılanlar ekranında SpO2'yi seçin.
Parametre

Seçenekler

Factory Default (Fabrika
Varsayılan Ayarı)

Pulse Tone (Nabız Tonu)

On/Off (Açık/Kapalı)

Kapalı

Sat-Seconds (Satürasyon Saniyesi)

On/Off (Açık/Kapalı)

On (Açık)

SpO2 Scale for Trend Display (Trend
Görünümü İçin SpO2 Ölçeği)

0-100, 50-100

50-100

PR Scale for Trend Display (Trend
Görünümü İçin PR Ölçeği)

150, 300

150

Sweep Speed Adult/Pediatric (mm/sec)
[Yetişkin/Pediatrik Tarama Hızı (mm/sn)]

3, 6,3, 12,5, 25

25

Sweep Speed Infant/Neonatal (mm/sec)
[İnfant/Neonatal Tarama Hızı (mm/sn)]

3, 6,3, 12,5, 25

25
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Güç Kaynağı

Ek 2

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

Teknik Özellikler
Güç Kaynağı
Batarya
Kontroller
Ekran
Microstream™ Kapnografi
Nellcor™ Oximax™ Nabız Oksimetresi
Alarmlar
Çıkışlar
Dahili Termal Yazıcı (isteğe bağlı)
Genel Karakteristikler
Ekipman Sınıflandırması
Uyumluluk

Güç Kaynağı
Değer

Kriter
Giriş Voltajı

100-240 VAC, 50/60 Hz

Sigortalar

İki adet F3.15 A 250 Volt düşük kesme kapasitesi* **

Giriş Gücü

90 VA

*Üretici, bunun yerine F3.15A 250 Volt yüksek kesme kapasiteli sigortalar vermeyi seçebilir.
**Sadece üretici tarafından sağlanan sigortaları kullanın.

Batarya
Değer

Kriter
Batarya Tipi

14,4 V, 4,5 Ah Lityum-İyon

Batarya Çalışması

2,5 saat (termal kaydedici olmadan)

Batarya Şarj Süresi

12 saatte %100

Kontroller
Kriter
Ön Panel
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Değer
Monitör Açma/Kapama kontrolü için 1 Düğme
4 özel fonksiyon düğmesi
1 düğmeli optik kodlayıcı
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Ekran

Ekran
Değer

Kriter
Ekran

162 mm (6,4 inç) Renkli TFT Ekran
Piksel Aralığı: 0,204 (Y) x 0,204(D) mm (0,008 inç)
Aktif Görüntüleme Alanı: 130,56 (Y) x 97,92(D) mm
(5.14 inç x 3.86 inç)
Çözünürlük 640 x 480 piksel
Görüntüleme açısı (dikey) 110
Görüntüleme açısı (yatay) 140

İz Hızı

3,0; 6,3; 12,5 ve 25 mm/sn

Dalga formu örnekleme hızı

SpO2 için 75,7 örnek/sn (sabit)
Kapnografi için 20 örnek/sn (sabit)

Trend Saklama

8640 saklama noktası
- 5 sn çözünürlükle 12 saat
- 10 sn çözünürlükle 24 saat
- 30 sn çözünürlükle 72 saat

Trend Görünümü

Grafik Görünümü:
- 2 saat, 6 saat, 12 saat görünümleri
Tablo Görünümü
- 60 dk, 15 dk, 3 dk, 1,5 dk ve minimum çözünürlük (minimum
çözünürlük 5, 10 veya 30 saniye ayarlanabilir)

Microstream™ Kapnografi
Değer

Kriter
CO2 Birimleri

mmHg veya kPa veya %Hac.

CO2, EtCO2, FiCO2 Aralığı

0-150 mmHg

CO2 Dalga Formu Çözünürlüğü

0,1 mmHg

EtCO2, FiCO2 Çözünürlüğü

1 mmHg

CO2 Doğruluğu

0-38 mmHg: ± 2 mmHg
39-150 mmHg: ± (38 mmHg'nin üstündeki her 1 mmHg için
ölçümün %5'i + %8)
Solunum hızı için doğruluk 80 bpm'ye kadardır. 80 bpm'nin
üzerindeki solunum hızları için doğruluk 4 mmHg veya okumanın
±%12'sidir (hangisi daha büyükse) 18 mmHg'yi aşan etCO2
değerleri için.

Solunum Hızı Aralığı

0-150 bpm

Solunum Hızı Doğruluğu

0-70 bpm: + 1 bpm
71-120 bpm: + 2 bpm
121-150 bpm: + 3 bpm

CO2 Alarmları

Nefes yok, etCO2 yüksek, etCO2 düşük, RR yüksek, RR düşük,
IPI düşük (IPI için ayrıca nabız oksimetresi bilgileri gerekir)

Akış Hızı

50 (42,5 ≤ akış ≤ 65) ml/dk, akış hacim cinsinden ölçülür

Dalga Formu Örnekleme

20 örnek/sn

Yanıt Süresi

2,95 (tipik); uzun örnekleme hatlarıyla kullanıldığında, ~5.0 s

Başlatma Süresi

40 sn (tipik)

Kalibrasyon Aralığı

Başlangıçta 1200 çalışma saatinden sonra, bundan sonra ise
yılda bir kez veya 4000 çalışma saatinden sonra, hangisine daha
önce ulaşılırsa kalibre edin
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Nellcor™ Oximax™ Nabız Oksimetresi

Nellcor™ Oximax™ Nabız Oksimetresi
Değer

Kriter
SpO2 Ölçüm Aralığı

%0-100

SpO2 Doğruluğu*
Yetişkin ve Pediatrik Modları
SpO2 aralığı %70 – %100

 2 rakamlı

SpO2 aralığı 0 – %69

Belirtilmemiş

İnfant/Neonatal Modu
SpO2 aralığı %70 – %100

 3 rakamlı

SpO2 aralığı 0 – %69

Belirtilmemiş

Nabız Hızı Aralığı

20-250 bpm

Kalp Atım Hızı Doğruluğu

 3 bpm

Alarmlar

Ayarlanabilir Alarm Limitleri
SpO2 yüksek, SpO2 düşük, Nabız Hızı yüksek, Nabız Hızı düşük

Sat Sec Aralığı

10, 25, 50, 100

* Düşük perfüzyon varlığında okuma doğruluğu (algılanan kızılötesi nabız modülasyonu genliği %0,03 ila
%1,5 arasındadır), hasta simülatörü ile sağlanan sinyaller yardımıyla doğrulandı. SpO2 ve nabız hızı
değerleri, bir dizi zayıf sinyal koşullarında, izleme aralığı boyunca değiştirildi ve giriş sinyallerinin
bilinen gerçek satürasyonu ve nabız hızı ile karşılaştırıldı.

Alarmlar
Değer

Kriter
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Yüksek Öncelikli Hasta Uyarı
Alarmları

Yanıp Sönen Kırmızı LED
Yanıp Sönen Kırmızı Sayısal
Tekrar eden bip sesi
Ekran Alarm Göstergesi
Nurse Call (Hemşire Çağrısı)

Hasta Uyarı Alarmları

Yanıp Sönen Sarı LED
Yanıp Sönen Sarı Sayısal
Sesli alarm yok

Orta Öncelikli Alarm

Yanıp Sönen Sarı LED
Her otuz saniyede bir üç bip sesi
Ekran Alarm Göstergesi
Nurse Call (Hemşire Çağrısı)

Hatırlatmalar

Tek bip
Ekran Uyarı Göstergesi

Sessiz Hatırlatmalar

Ekran Uyarı Göstergesi

Alarm Ses Seviyesi Kontrolü

5 adım

Alarm ses şiddeti seviye aralığı

50 ila 85 dB(A)

Geçici Alarm Susturma

Tüm sesli alarmlar 2 dakika için susturulur
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Çıkışlar

Çıkışlar
Analog Çıkış
15 pinli dişi D-tipi konnektör
Pin şeması:

Pin

Atama

Pin

Atama

1

Toprak

9

Toprak

2

Kanal 1 Sinyal

10

Toprak

3

Toprak

11

Kanal 5 Sinyal

4

Kanal 2 Sinyal

12

Toprak

5

Toprak

13

Kanal 6 Sinyal

6

Kanal 3 Sinyal

14

Toprak

7

Toprak

15

Kanal 7 Sinyal

8

Kanal 4 Sinyal

Nurse Call (Hemşire Çağrısı)
Normalde Açık/ Normalde Kapalı Röle
Rated Carrying current (Akım Taşıma kapasitesi): 2 A
Max Allowable Current (Maks. İzin Verilen Akım): 2 A
Max Allowable Voltage (Maks. İzin Verilen Voltaj): 24 V DC
Kontak Kapasitesi: 2 A @ 24V DC.
1/8 inç stereo jak
Stereo jakın eşleşme pin şeması

N1 – N2: Normalde Kapalı röle
N1 – N3: Normalde Açık röle
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Dahili Termal Yazıcı (isteğe bağlı)

RS-232
9 pinli dişi D-tipi konnektör
Pin şeması

Pin

Atama

1

--

2

PC_RX

3

PC_TX

4

5V

5

Yalıtılmış Topraklama

6

--

7

5V

8

--

9

--

USB
USB Tip A konnektörü (dişi)
Yalnızca flash bellek sürücüleriyle kullanılmak içindir.
Pin şeması

Pin

Atama

1

VBUS

2

Veri -

3

Veri +

4

Toprak

Dahili Termal Yazıcı (isteğe bağlı)
Değer

Kriter
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Türü

İki Kanallı

Yazdırma Yöntemi

Termal Kayıt

Nokta Yoğunluğu

203 dpi

Kağıt Genişliği

58 mm (2 ¼ inç)

Kağıt Rulosu Çapı (maksimum)

40 mm (1 1/2 inç)

Kağıt Uzunluğu (maksimum)

15,2 metre (50 ft)

Hız

25 mm/sn
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Genel Karakteristikler

Genel Karakteristikler
Değer

Kriter
Birimin Boyutları

167 mm(y) x 220 mm(g) x 192 mm(d)
(6,6 inç (y) x 8,7 inç (g) x 7,6 inç (d))

Birim Ağırlığı

2,2 kg (4,85lb)

Çalışma Sıcaklığı

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

Çalışma Basıncı ve Rakımı

Hava Basıncı: 430 mmHg - 795 mmHg
Rakım: -381 m ila 3000 m (-1.250 ft ila 9.843 ft)

Çalışma Nemi

%10 - %95; yoğunlaşmayan

Depolama ve Taşıma Sıcaklığı

Alt limit: -20C (-4°F)
Üst limit: 60C (140°F)

Saklama ve Taşıma Basıncı ve
Rakımı

Hava Basıncı: 430 mmHg - 795 mmHg
Rakım: -381 m ila 4572 m (-1.250 ft ila 15.000 feet)

Depolama ve Taşıma Nemi

%10 - %95; yoğunlaşmayan

Paketlenmiş Boyutları

315 mm(y) x 340 mm(g) x 285 mm(d)
(12,4 inç (y) x 13,4 inç (g) x 11,2 inç (d))

Paketlenmiş Ağırlığı

5,9 kg (13,0 lb)

Ekipman Sınıflandırması
Değer

Kriter
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
Tipleri

Sınıf 1

Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
Derecesi

BF Tipi defibrilasyon koruması uygulanan kısımlar

Çalıştırma Modu

Sürekli

Sıvı Sızıntısına Karşı Koruma
Derecesi

IEC 60601-1, IPX1 Sızdırmaz ekipman sınıfı için alt bent 11.6.5*

* IPX1, cihazın dikey düşen su damlalarının zararlı etkilerine karşı korumalı olduğunu gösterir.

Uyumluluk
Bu ürün aşağıdaki standartlara uygun tasarlanmıştır:
IEC/EN60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 No 601.1-M90
IEC/EN60601-1-2 A Sınıfı Yayılan ve İletilen Emisyon
IEC 60601-1-8 (Sesli ve Görsel Alarmlar)
ISO 80601-2-55 (Kapnografi)
ISO 80601-2-61 (Nabız Oksimetresi)
IEC 60601-2-49 Çok fonksiyonlu hasta izleme ekipmanı güvenliği için özel gereksinimler

Elektromanyetik Bağışıklık
Bu monitör belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanıma uygundur. Monitör kullanıcısı, aşağıda belirtilen
türde bir manyetik ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
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Uyumluluk
Tablo 35 – Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Emisyonlar

Emisyon Testi
RF emisyonları
EN 55011
RF emisyonu
EN 55011
Harmonik emisyon
IEC 61000-3-2

Uyumluluk

Elektromanyetik Ortam – Kılavuz

Grup 1

Capnostream™20p, RF enerjisini sadece dahili
fonksiyonu için kullanır. Bu nedenle, RF emisyonu
çok düşüktür ve etrafındaki elektronik donanıma bir
girişim yapması muhtemel değildir.

Sınıf A

Bu monitör hastanelerde kullanıma uygundur

Sınıf A

Gerilim dalgalanmaları/
titreşme emisyonları
EN 61000-3-3

Madde 5

Tablo 36 – Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık

Bağışıklık Testi

Uyum
düzeyi

Elektrostatik boşalma
(ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV kontak
±(2, 4, 8, 15) kV hava

±8 kV kontak
±(2, 4, 8, 15) kV hava

Yerler tahta, beton veya karo seramik
olmalıdır. Yerler sentetik malzemeyle
kaplıysa bağıl nem en az %30
olmalıdır. Sentetik malzeme
kullanılmasıyla birlikte düşük bağıl
nem, elektrostatik voltajın artmasıyla
sonuçlanabilir. Artmış voltajın
elektrostatik boşaltımı, cihazın
çalışmasında bir parazite neden
olabilir.

Elektriksel geçici
rejimler/ani akım
EN 61000-4-4

Güç kaynağı hatları
için ±2 kV

Güç kaynağı hatları
için ±2 kV

Şebeke gücünün kalitesi, tipik ticari
veya hastane ortamında olduğu gibi
olmalıdır.

Giriş/çıkış hatları için
±1 kV

Giriş/çıkış hatları için
±1 kV

AC Gücü için ±2 KV

AC Gücü için ±2 KV

±500 V, ±1 kV
diferansiyel modu

±500 V, ±1 kV
diferansiyel modu

±500 V, ±1 kV,
±2 kV ortak mod

±500 V, ±1 kV,
±2 kV ortak mod

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

%0 UT; 0,5 döngü

%0 UT; 1 döngü
(0°)

%0 UT; 1 döngü

%70 UT; 25/30 döngü
(0°)

%70 UT; 25/30 döngü

Ani yükselme
EN 61000-4-5

Güç besleme hattında
Gerilim çukurları, kısa
kesintiler ve gerilim
değişiklikleri
EN 61000-4-11
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Elektromanyetik Ortam –
Kılavuz

IEC 60601-1-2
test düzeyi

Şebeke gücünün kalitesi, tipik ticari
veya hastane ortamında olduğu gibi
olmalıdır.

Şebeke gücünün kalitesi, tipik ticari
veya hastane ortamında olduğu gibi
olmalıdır. Capnostream™20P'nin
kullanıcısı güç kesintisi sırasında
çalışmaya devam etmek istiyorsa
monitörün bir kesintisiz güç kaynağı
veya bataryadan beslenmesi önerilir.
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Uyumluluk

Bağışıklık Testi

IEC 60601-1-2
test düzeyi

Uyum
düzeyi

Elektromanyetik Ortam –
Kılavuz

Güç frekansı
(50/60 Hz) manyetik
alanı
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Güç frekansı manyetik alanları tipik
ticari veya hastane ortamı karakteristik
düzeylerinde olmalıdır.

İletilen
RF IEC 61000-4-6

3 Vrms, 150 kHz –
80 MHz
ISM bandında 6 Vrms
150 kHz ve 80 MHz

3 Vrms, 6 Vrms
(modüle edilmemiş)

Yayılan
RF IEC 61000-4-3

Yayılan RF EM
Alanlar:
3 V/m 80 MHz 2,7 GHz

Portatif ve mobil RF iletişim cihazları,
Capnostream™20P’nin kabloları dahil,
vericinin frekansı için geçerli
denklemden hesaplanan tavsiye edilen
ayırma mesafesinden daha yakında
kullanılmamalıdır.
Önerilen ayırma mesafeleri:
d = 1,2√𝑃
d= 1.2√𝑃 80 MHz ila 800 MHz:
d= 2.3√𝑃 800 MHz ila 2,5 GHz:
Burada P, verici üreticisine göre watt
(W) olarak vericinin maksimum nominal
çıkış gücü ve d, metre (m) olarak
tavsiye edilen ayırma mesafesidir.2
Elektromanyetik alan taramasıyla
hesaplandığı şekilde sabit RF
ileticilerinin alan güçleri, her frekans
aralığında uyum düzeyinden daha
düşük olmalıdır.ab
Aşağıdaki sembolle işaretlenmiş
cihazların yakınında girişim olabilir:

3 V/m (modüle
edilmemiş, rms)

Yayılan RF Yakınlık
Alanları:
27 V/m, 385 MHz

27 V/m

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

28 V/m

9 V/m, 710, 745,
780 MHz

9 V/m

28 V/m, 810, 870,
930 MHz

28 V/m

28 V/m, 1720, 1845,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m, 2450 MHz

28 V/m

9 V/m, 5240, 5500,
5875 MHz

9 V/m

Daha yüksek BAĞIŞIKLIK
SEVİYELERİ için minimum ayırma
mesafesi aşağıdaki denklem
kullanılarak hesaplanmalıdır:

E=

6
𝑑

√𝑃

P, W cinsinden maksimum güç; d, m
cinsinden minimum ayırma mesafesi
ve E, V/m cinsinden BAĞIŞIKLIK TEST
DÜZEYİDİR.
Minimum ayırma mesafesi, yakınlık
alanları için 0,3 m’dir.

UT test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. şebeke voltajıdır.
80 MHz ve 800MHz’de, daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT: Bu kılavuz prensipleri, tüm durumlar için uygulanamayabilir. Elektromanyetik yayılma; yapılardan, nesne ve kişilerden emilim ve
yansımalar yoluyla etkilenebilir.
1
2

a TV yayınları, AM ve FM radyo yayınları, amatör telsiz, telsiz telefonlar (cep /kablosuz) ve karasal mobil telsizler için baz istasyonları gibi sabit vericilerden kaynaklanan
alan güçleri, teorik olarak tam doğrulukla kestirilemezler. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortam bilgisi edinmek için bir elektromanyetik tesis etüdü
düşünülmelidir. Capnostream™20P'nin kullanıldığı yerdeki ölçülen alan şiddeti yukarıdaki geçerli RF uyumluluk düzeyini aşıyorsa, Capnostream™20P'nin normal
çalıştığının izlenerek doğrulanması gerekir. Eğer normal olmayan performans gözleniyorsa, Capnostream™20P'nin yönünün veya yerinin değiştirilmesi gibi ek önlemler
gerekebilir.
b 150 kHz - 80 MHz frekans aralığının dışında, alan güçleri en fazla [V1] V/m olabilir.
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Uyumluluk

Monitör, yayılan RF etkilerinin denetlendiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak için hazırlanmıştır.
Monitörün sahibi veya kullanıcısı elektromanyetik parazitten korunmak için taşınabilir ve mobil RF iletişim
aygıtları (vericiler) ile monitörün arasında, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne bağlı olarak, aşağıda
önerilen minimum mesafeyi muhafaza etmelidir.
Tablo 37 – Taşınabilir ve Mobil RF İletişim Ekipmanları ve Monitör Arasında Önerilen Ayırma Mesafeleri

İleticinin maksimum nominal
çıkış gücü W

İleticinin frekansına göre metre cinsinden ayırma
mesafesi1
150 kHz - 80 MHz
d = 1,2√𝑃

80 MHz - 800 MHz
d = 1,2√𝑃

800 MHz - 2,5 GHz
d = 2,3√𝑃

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

Yukarıda listede verilmeyen maksimum çıkış gücü derecesine sahip vericiler için metre (m) cinsinden d önerilen
ayırma mesafesi, P'nin verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecesi olduğu, verici
frekansı için geçerli denklem kullanılarak tahmin edilebilir.
1

80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.

NOT: Bu kılavuz prensipleri, tüm durumlar için uygulanamayabilir. Elektromanyetik yayılma; yapılardan, nesne ve kişilerden emilim ve yansıma
yoluyla etkilenebilir.
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Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri
Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri

Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri
Aşağıdaki tabloda H ürünler (nemlendirilmiş ortamlarda kullanım için) yıldız işaretiyle (*) işaretlenmiştir.
Microstream™ Sarf Malzemeleri

Entübe Sarf Malzemeleri
FilterLine™ Seti Yetişkin/Pediatrik
FilterLine™ Seti Yetişkin/Pediatrik 100 birim
FilterLine™ H Seti Yetişkin/Pediatrik*

XS04620
010579
XS04624

FilterLine™ H Seti Yetişkin/Pediatrik 100 birim*

010580

FilterLine™ H Seti Bebek/Neonatal*
FilterLine™ Set Yetişkin/Pediatrik Uzun

006324
007768

FilterLine™ H Seti Yetişkin/Pediatrik Uzun*

007737

FilterLine™ H Seti Bebek/Neonatal Uzun*

007738

VitaLine™ H Seti Yetişkin/Pediatrik*
VitaLine™ H Seti Bebek/Neonatal*
Entübe Olmayan Sarf Malzemeleri
Smart CapnoLine™ Plus (O2 konektörü)

010787
010807

Smart CapnoLine™ Plus (O2 konektörü) 100 birim

010209

Smart CapnoLine™ Plus Uzun (O2 konektörü)
Smart CapnoLine™ Plus Uzun (O2 konektörü) 100 birim

010340
010339

Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2 hortumu)
Smart CapnoLine™ Plus O2 (O2 hortumu) 100 birim

009822
010210

Smart CapnoLine™ Plus O2 Uzun (O2 hortumu)
Smart CapnoLine™ Plus O2 Uzun (O2 hortumu), 100 birim

009826
010341

Smart CapnoLine™ Pediatrik
Smart CapnoLine™ O2 Pediatrik (O2 hortumu)
Smart CapnoLine™ O2 Ped Uzun (O2 hortumu)

007266
007269
007743

Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2 hortumu)*
Smart CapnoLine™ H Plus O2 (O2 hortumu) 100 birim*

010433
010625

Smart CapnoLine™ H Plus O2 Uzun (O2 hortumu)*
Smart CapnoLine™ H O2 Pediatrik (O2 hortumu)*
Smart CapnoLine™ H O2 Pediatrik Uzun (O2 hortumu)*

012463
010582
012464

Smart CapnoLine Guardian™ (O2 konnektörü)
Smart CapnoLine Guardian™ (O2 konnektörü) 100 birim

012528
012537
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Microstream™ EtCO2 Sarf Malzemeleri

Microstream™ Sarf Malzemeleri

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2 tüpleri)

012529

Smart CapnoLine Guardian™ O2 (O2 tüpleri) 100 birim

012538

Smart CapnoLine Guardian™ O2 uzun (O2 tüpleri)

012530

Smart CapnoLine Guardian™ O2 uzun (O2 tüpleri) 100 birim

012539

Bağlama Kayışı

012542

O2/CO2 Nazal FilterLine™ Yetişkin (O2 hortumu)
O2/CO2 Nazal FilterLine™ Yetişkin (O2 hortumu) 100 birim

006912
010304

O2/CO2 Nazal FilterLine™ Yetişkin Uzun (O2 hortumu)

007739

O2/CO2 Nazal FilterLine™ Yetişkin Uzun (O2 hortumu) 100 birim

010344
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Capnostream™ Servis Parolası

|
|
|

Capnostream™ Servis Parolası
Bu servisin parolası: SERV

|
|
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|
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|
|
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