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Terimler Sözlüğü
24 Saatlik Saat

İzleme sistemi 24 saatlik bir saat kullanarak zamanı ekranda gösterir. Format ss:dd:ss
(saat:dakika:saniye) şeklindedir ve “am” veya “pm” seçeneği yoktur. 24 saatlik bir saatte her gün
00:00:00'da (gece yarısı) başlar. 01:00:00, 1:00 a.m., 02:00:00, 2:00 a.m. vb. şekildedir. 12:00:00,
öğlendir (12:00 p.m.). Saat, 1:00 p.m.'i temsil eden 13:00:00'ü göstererek devam eder ve 23:59:59'a
(gece yarısından 1 saniye önce) ulaşana kadar bu şekilde gider. Daha sonra saat tekrar 00:00:00'dan
başlar. Örnek: 16:30:00, 4:30 p.m. ile aynıdır.

Bakıcı

Hastaya eşlik eden ve izleme sistemi ölçümlerini ve sensör yerleşimini kontrol eden kişi.

BPM

Dakikada nabız hızı. Nabız ölçümünün standart bir birimidir.

Frekans

Akımın ne sıklıkla yön değiştirdiğini ve her saniye orijinal yönüne döndüğünü gösteren bir
alternatif akım (AC) ölçümüdür. Ölçüm birimi Hertz'dir (Hz). Çalışması veya bataryasını şarj etmesi
için izleme sisteminin 50/60 Hz (Hertz) frekansta 100-240 Volt AC (VAC) güç sağlayan bir prize
ihtiyacı vardır. Ayrıca bkz. “Voltaj.”

Kalp Atış Hızı

Kalbin atış sayısıdır, genellikle dakika başına bir değerdir.

Klinisyen

Hastayı izlemeniz ve monitörü evinizde kullanmanız konusunda size yardımcı olan eğitimli sağlık
uzmanı. Bu kişi hastayı tedavi eden doktor, hemşire veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı olabilir.
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İzleme Sistemi

Bu evde kullanım kılavuzunda açıklanan cihaz, bir hastanın SpO2 ve nabız hızı değerlerini ölçmek
için kullanılır.

Nabız BPM veya
Nabız Hızı (NABLZ)

Nabız hızı. Kalbin bir dakika içindeki atış sayısının ölçümüdür. Nabız hızına kalp atış hızı, dakikada
nabız hızı veya BPM de denir.

Oksijen
Satürasyonu
(Doygunluğu)

Hastanın kanında dolaşan oksijen yüzdesinin ölçümüdür. Oksijen satürasyonu SpO2 veya %SpO2
olarak da tanımlanır.

Ortam Işığı

Hasta sensörünün bulunduğu alandaki ışık. Floresan lambalar, kızılötesi ısıtma lambaları ve
doğrudan güneş ışığı gibi parlak ışık kaynakları, bir SpO2 sensörünün performansını etkileyebilir.

SatSecondsTM

NellcorTM izleme sisteminin bu özelliği hastanın SpO2 ölçümünün ayarlanan alarm aralığı dışına
çıkması halinde bir alarm oluşup oluşmadığını belirler. Bazen hastanın SpO2 ölçüm değeri
ayarlanan aralığın biraz veya kısa süreyle dışına çıkar. Bu gibi durumlarda hasta tıbbi yardıma
ihtiyaç duymayabilir. SatSecondsTM özelliği örnek olaylara bakar ve bir alarm oluşturma gerekliliğini
belirler. Not: Bu özellik evde kullanım için mevcut değildir; hastanın SpO2 ölçüm değeri ayarlanan
aralığın dışına çıktığında tüm örnek olaylarda bir alarm oluşturulur.
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Sensör

Hasta bilgilerini toplamak ve izleme sistemine aktarmak için bir aksesuar kullanılır. Sensör, hastanın
nabız hızını ve kanındaki oksijen miktarını tespit ederek ölçümleri toplar ve bu bilgileri izleme
sistemine gönderir.

Sensör Bölgesi

Hastanın vücudunda; parmak, ayak parmağı, kulak memesi veya alın gibi, sensörün uygulandığı
yerdir.

SpO2 (%SpO2)

İzleme sistemi tarafından ölçülen, kandaki tahmini oksijen miktarıdır.

Voltaj

Bir cihazın veya güç kaynağının elektrik kapasitesinin ölçümüdür. Voltaj, elektrik akımının bir telden
geçmesini, bir elektronik cihaza güç vermesini sağlar. Voltaj, DC (düz akım) veya AC (alternatif akım)
olabilir. Çalışması veya bataryasını şarj etmesi için izleme sisteminin 50/60 Hz (Hertz) frekansta
100-240 Volt AC (VAC) güç sağlayan bir prize ihtiyacı vardır. Ayrıca bkz. “Frekans”.

Yanıcı

Alev alabilir veya hızlıca yanabilir. Bazı yanıcı materyal örnekleri benzin, propan ve doğal gazdır.
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1

B

Hoşgeldiniz

u kılavuz evde bakım için Nellcor™ hastabaşı SpO2
hasta izleme sistemi (PM100N) kullanan bakıcı
veya hasta içindir.
UYARI - İzleme sistemini kullanmadan önce bu
kılavuzun tamamını okuyun. Bu kılavuz yaralanmaları
önlemeye ve izleme sisteminin uygun şekilde
kullanılmasına yönelik önemli bilgiler içermektedir.

İzleme Sistemi Ne İşe Yarar?
İzleme sistemi, hastanın nabız hızını ve kanındaki
oksijen miktarını ölçmek için tasarlanmıştır. İki
ölçümden biri ayarlanan sınırın altında veya üstünde
kaldığında izleme sistemi bir alarm çalarak, bir işaret
göstererek ve bir sayıyı yanıp söndürerek sizi uyaracak
şekilde tasarlanmıştır.
Destek 1.800.635.5267
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İzleme Sistemi Neden Kullanılır?

Bakıcı Olarak Sizin Rolünüz Nedir?

Nellcor™ Hastabaşı SpO2 Hasta İzleme Sistemi,
hastanın SpO2 ve nabız hızı değerlerini izlemek
ve doktora bilgi vermek için bir hasta veya bakıcı
tarafından evde kullanılmak üzere reçete edilmektedir.
Doktorunuz tıbbi ihtiyaçlarınıza uygun olarak bu cihazı
reçete edebilir.

•• İzleme sisteminin açılması ve kapatılması
•• Sensörün takılması
•• Alarmlara yanıt verilmesi
•• Soru veya sorun olduğunda klinisyene başvurulması

İzleme sistemi her yaştan hasta için kullanılabilir bebekler, çocuklar ve yetişkinler. Klinisyeniniz, cihazı
ve uygun NellcorTM sensörünü hastanın boyutuna ve
yaşına göre yazar.
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Klinisyenin Rolü Nedir?
Klinisyen aşağıdakileri yapan eğitimli bir sağlık
uzmanıdır:

Bu kılavuzda verilen bilgilerle ilgili sorularınız varsa,
klinisyeninize sorun.

•• Evinizde kullanım için bir izleme sistemini ve
sensörleri reçete eder

İzleme Sistemi’ni Evde veya Seyahatte
Kullanmadan Önce

•• Alarm sınırlarını ayarlar ve hastaya uygun diğer
ayarları yapar

İzleme sistemi ile seyahate çıkıp çıkamayacağınızı
klinisyeniniz belirleyecektir.

•• Sizi izleme sistemi ve sensörlerin kullanımı
konusunda bilgilendirir

İzleme sistemini evinizde veya başka bir yerde
kullanabilmek, izleme sistemini çalıştırabilmek veya
bataryayı şarj edebilmek için bir prize erişiminizin
olması gerekir. Priz topraklı olmalıdır ve gerekli voltajı
ve frekansı (100-240 VAC, 50/60 Hz, 45 VA) sağlıyor
olmalıdır. Emin değilseniz klinisyeninize danışın.

•• Hastanın izlenmesinde size yardımcı olur ve
sorularınızı yanıtlar
•• İzlenen sonuçları ve hastanın durumunu gözden
geçirir
•• İzleme sisteminin doğru şekilde çalışmasını sağlar
•• Düzenli olarak sizi takip eder ve izleme sisteminin
hastanın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olur
Destek 1.800.635.5267
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Dikkat – İzleme sistemini duvar anahtarıyla kontrol
edilen bir prize takmayın. Duvar anahtarının yanlışlıkla
kullanılması, izleme sistemine giden gücü kesebilir.
Ayrıca, anahtar kapalıysa, sistem batarya gücüyle çalışır
ve şarjlı kalmaz.

İzleme Sistemini Saklamanız Gerekirse

Eğer klinisyeniniz seyahatte izleme sistemini yanınızda
götürmenizi söylerse sistemi gittiğiniz yerde batarya
ile veya uygun bir prizin olduğu herhangi bir yerde
kullanabilirsiniz. Uçakla seyahat ederken hava yolu
şirketinin tamamen basınçlı bagaj bölmelerine sahip
olduğundan emin olun. Eğer böyle bir bölme varsa
izleme sistemini burada saklanmak üzere bagajınıza
yerleştirebilirsiniz. Eğer bagaj bölmesi tamamen
basınçlı değilse izleme sistemini bir el bagajı olarak
taşıyabilirsiniz.

İzleme sisteminin ve aksesuarlarının geri dönüşümü
veya imhası yerel ve bölgesel yönetmeliklere göre
gerçekleştirilir. İzleme sistemine ait herhangi bir
parçayı imha etme kararında doktor bilgilendirme
yapacak ve bu işlem için gerekli talimatı verecektir.
Emin değilseniz klinisyeninizle irtibat kurun.

Destek 1.800.635.5267
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2

Güvenlik Bilgileri

Cihazı Kullanmanın Faydaları
Cihazın, bir klinisyen tarafından reçete edilmesi
halinde bu cihazın evde bakım yaparken izleme
amaçlı kullanılması, daha hızlı müdahale edilebilmesi
amacıyla, değişen fiziksel semptomların daha çabuk
bildirilmesini sağlayabilmektedir.

Cihazı Kullanmanın Riskleri
•• İzleme sistemi elektrikli bileşenler içerir. Cihazı
yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
Ender durumlarda, cihaz açık aleve veya ısıtma
elemanlarına maruz kaldığında patlama veya yangın
meydana gelebilir.
•• İzleme sistemi elektrik ve elektrikli bileşenler
kullanır. Bu bileşenler doğru kullanıldığında
elektrik çarpması olasılığı çok düşüktür. Yanlış
Destek 1.800.635.5267
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kullanım elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yanlış kullanım aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla
sınırlı değildir: Uyumlu olmayan bir bataryanın
kullanımı, batarya kapağının çıkarılarak cihazın
çalıştırılması, cihazın üzerine dökülen sıvı, kabloların
hasar görmesi nedeniyle tellerin açığa çıkması
veya cihazın gereksinimlerini karşılamayan bir
elektrik prizinin kullanılması. Elektrikli ekipman,
elektrikli cihazlardan yayılan elektriksel parazitlere
karşı hassastır. İzleme sistemini etkileyebilecek
cihazlara dikkat edin. Bunlar aşağıdakileri içerir,
ancak bunlarla sınırlı değildir: Cep telefonları,
radyo vericileri, motorlar, telefonlar, lambalar,
elektrocerrahi üniteleri, defibrilatörler ve diğer
cihazlar. Elektriksel parazitlenme oluşturan
kaynaklardan nasıl kaçınacağınız konusunda emin
değilseniz, klinisyeninize başvurun.
PM100N Evde Kullanım Kılavuzu

koşulları. Ayrıca, ışığın çok parlak olduğu yerlerde
cihazın ekranını okumak zorlaşabilir.

•• İzleme sisteminin ekranı toksik kimyasallar içerir.
Ekran kırılmadığı sürece bu kimyasallar hastaya veya
bakıcıya temas etmez. Kırık bir ekrana dokunmayın,
aksi takdirde bu zehirli kimyasallarla temas etmenize
neden olur.

•• İzleme sistemi uyumlu, reçete ile yazılan bir sensör
ile kullanılmalıdır. Bazı durumlarda, sensör hasar
görmüşse, sensör bağlantısı başarısız olursa, sensör
hastadan düşerse veya hasta çok fazla hareket
ederse sensör düzgün çalışmayabilir. Sensör düzenli
olarak hareket ettirilmezse, bazı hastaların sensörün
takılı olduğu alandaki cildi tahriş olabilir.

•• İzleme sistemi hastanın yanında sağlam bir yüzeye
yerleştirilmelidir. Cihaz, taşıma sırasında güvenli bir
şekilde tutulmalı ve kullanım sırasında güvenli bir
şekilde yerleştirilmelidir. Cihaz düşerse hasta veya
bakıcı yaralanabilir veya cihaz zarar görebilir.

•• İzleme sistemi batarya gücüyle kullanılabilir. Batarya
düşük bir seviyeye ulaştığında bir alarm çalacaktır.
Batarya gücü tamamen kaybolduğunda izleme
sistemi kapanır.

•• İzleme sistemi çeşitli ortamlara uygunluk
bakımından test edilmiştir. Sıra dışı koşullarda, cihaz
düzgün çalışmayabilir. Bu koşullar aşağıdakileri
içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: Aşırı sıcaklıklar,
aşırı ısı birikmesi ve bazı parlak çevresel aydınlatma

Destek 1.800.635.5267
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Not: İzleme sistemini bir ışık anahtarına bağlı bir
prize takarken dikkatli olun. Eğer anahtar kapalıysa,
sistem batarya gücüyle çalışır ve şarj edilmez.

•• Hastanın SpO2 veya nabız sayısı ölçümleri,
klinisyeniniz tarafından belirlenen ön ayar aralığının
dışına çıktığında alarmlar oluşur. Hoparlörün
bozulması, sesin kullanıcı tarafından duyulamayacak
seviyeye ayarlanması veya kullanıcının “Sessize
Al” özelliğini seçmesi durumunda, sesli bir alarm
duymayabilirsiniz. Hoparlörün düzgün şekilde
çalıştığını kontrol etmek için izleme sistemini
açarken çıkan sesleri dinleyin.

•• Sistem hastanın ölçülen SpO2 ve nabız hızını izler.
Bazı hasta koşulları, cihazın hastanın SpO2 ve nabız
hızını ölçme yeteneğini etkileyebilir. Bu koşullar
aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
İşlevsel olmayan hemoglobin, arteriyel boyalar,
düşük perfüzyon veya cilt renginin koyulaşması.
Bunlardan herhangi birinin sizin için geçerli olup
olmadığından emin değilseniz, klinisyeninize
başvurun.

•• Cihazın onarımı sadece yetkili servis personeli
tarafından yapılmalıdır. Kullanıcının onarabileceği
hiçbir parça bulunmamaktadır. Cihazı evde
onarmaya kalkmak cihazın düzgün çalışmamasına
neden olabilir.

•• Kablolar sensörü izleme sistemine bağlar. Kablolar
ayrıca izleme sistemini elektrik prizine bağlar.
Boğulma veya takılıp düşme riskini azaltmak için
tüm kabloları dikkatlice yerleştirdiğinizden emin
olun.
Destek 1.800.635.5267
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Cihazınız, hasta için faydalı olan belirli fonksiyonları
gerçekleştirmesini sağlayan özelliklerle donatılmıştır.
Ancak, tam olarak faydalanabilmek için bu cihazı
kullanırken dikkat etmeniz gereken belirli hususlar
bulunmaktadır.

UYARILAR- Büyük Zararları

Önlemek İçin Ne Yapmak Gerekir?

UYARI

UYARI – İzleme sistemini kullanmadan önce bu
Evde Kullanım Kılavuzu'nun tamamını okuyun. Bu
kılavuz yaralanmaları önlemeye ve izleme sisteminin
uygun şekilde kullanılmasına yönelik önemli bilgiler
içermektedir.

Önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek bir duruma karşı sizi uyarır.

UYARI – Bir alarm duyduğunuzda klinisyeninize başvurun.
Hastanın hemen tıbbi yardım alması gerekebilir.

Dikkat

UYARI – İzleme sistemini yanıcı maddelerin çevresinde
kullanmayın. Bu durum patlamaya veya yangına neden
olabilir.

Güvenlik Sembolleri

Önlenmezse, kullanıcı veya hastanın hafif
veya orta derecede yaralanmasına veya
ekipmanın veya diğer eşyaların zarar
görmesine neden olabilecek bir duruma
karşı sizi uyarır.
Destek 1.800.635.5267
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UYARI – İzleme sistemi ile birlikte verilenin haricinde
bir batarya kullanmayın. Uyumlu olmayan bataryalar
elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI – Kabloları gevşek bırakmaktan kaçının, aksi
taktirde takılıp düşmeye veya boğulmaya neden
olabilir.

UYARI – İzleme sistemini veya reçeteyle yazılan
sensörü suya batırmayın veya ıslatmayın. Bu elektrik
çarpmasına neden olabilir.

UYARI – İzleme sistemini hastanın üzerine
düşebileceği bir yere koymayın. Bu durum hastanın
yaralanmasına veya izleme sisteminin hasar görmesine
neden olabilir.

UYARI – Kabloya zarar verebileceğinden, sensör
kablosunu veya güç kablosunu kıvırmayın. Hasarlı
kablolar ölçüm doğruluğunu etkileyebilir ve elektrik
çarpması riskini artırabilir.

UYARI – İzleme sistemini sensör ya da sensör
kablosu ile kaldırmayın ya da taşımayın. Bu, sensörün
sökülmesine ve izleme sisteminin düşmesine neden
olarak hastanın veya bakıcının yaralanmasına ya da
izleme sisteminin hasar görmesine neden olabilir.

UYARI – İzleme sistemini hiçbir zaman fişten
çekmeden temizlemeyin. Cihazın elektrik prizine takılı
olması elektrik çarpmasına neden olabilir.

UYARI – Boğulma veya monitörün düşmesi nedeniyle
yaralanma gibi kazaları önlemek için izleme sistemini
çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir
yerde tutun.

UYARI – Eğer kırıksa LCD ekrana dokunmayın. Ekran,
sağlığınız için tehlikeli olabilecek toksik kimyasallar
içerir.
Destek 1.800.635.5267
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UYARI – Hasarlı görünen bir izleme sistemini veya
sensörü kullanmayın. Hasarlı bir izleme sisteminin veya
sensörün kullanılması yanlış ölçümlere neden olabilir.

•• Sensörü bant veya diğer yapıştırıcılar yardımıyla
takmak
•• Sensörü bir noktada tavsiye edilenden daha uzun
süre tutmak
Sensörün doğru kullanımı konusunda emin değilseniz
klinisyeninize danışın.

UYARI – Asla klinisyeniniz tarafından öngörülenler
dışındaki aksesuarları kullanmayın. Uyumsuz
aksesuarların kullanılması, yanlış ölçümlere veya
izleme sistemine veya izleme sisteminden diğer
elektronik cihazlara artan elektromanyetik girişime
neden olabilir.

UYARI – Sadece tek kullanım için tasarlanan herhangi
bir sensörü tekrar kullanmayın. Bu, yanlış ölçümlere
yol açabilir. Reçeteyle yazılan sensörün sadece tek
kullanımlık olup olmadığından emin değilseniz
klinisyeninize danışın.

UYARI – Sensörün yanlış uygulanmasından veya
kullanılmasından kaçının. Yanlış kullanım doku
hasarına veya hatalı ölçümlere yol açabilir. Yanlış
uygulama örnekleri şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı
değildir:

UYARI – Bazı fiziksel koşullar SpO2 ve nabız hızının
hesaplanmasını etkileyebilir. Bu koşullar aşağıdakileri
içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: İşlevsel olmayan
hemoglobin, arteriyel boyalar, düşük perfüzyon ve
cilt renginin koyulaşması. Bu koşullardan herhangi
birinin sizin için geçerli olduğundan emin değilseniz,
klinisyeninize başvurun.

•• Sensörü çok sıkı bir şekilde takmak (çok fazla basınç)
•• Sensörü başka bir materyal ile sarmak
Destek 1.800.635.5267
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UYARI – İzleme sistemini hastanın çok fazla hareket
ettiği, sensör kullanım hatalarının olduğu ve ışığın
çok parlak olduğu durumlarda kullanmaktan kaçının,
çünkü bu koşullar nabız oksimetre ölçümlerini ve nabız
sinyalini etkileyebilir.

Dikkat edilecek hususlar - Diğer
Zararlardan Kaçınmak için Ne
Yapmalısınız?
Dikkat – İzleme sistemini listelenen aralıklar dışındaki
koşullarda çalıştırmayın veya saklamayın. İzleme
sisteminin listelenen aralıklar dışındaki koşullarda
çalıştırılması veya saklanması, izleme sisteminin
arızalanmasına neden olabilir.

•• Işığın çok parlak olduğu durumlarda sensör
bölgesini ışığı kesecek bir materyalle kapatın
(sarmayın).
UYARI – İzleme sistemi üzerinde tavsiye edilen temizlik
çalışması dışında hiçbir onarım yapmayın, çünkü bu
tarz bir müdahale izleme sistemine hasar verebilir veya
hatalı ölçüm yapılmasına neden olabilir. Her ne olursa
olsun, sadece kalifiye bir personel dahili bileşenlere
erişmelidir. Herhangi bir sorunuz varsa klinisyeninize
başvurun.

Destek 1.800.635.5267
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Taşıma ve Depolama

Çalıştırma

-20 ºC ila 60 ºC,
(-4 ºF ila 140 ºF)

5 ºC ila 40 ºC
(41 ºF ila 104 ºF)

50 kPa ila 106 kPa
(14,7 inç Hg ila
31,3 inç Hg)

58 kPa ila 103 kPa
(17,1 inç Hg ila
30,4 inç Hg)

%15 ila %93 yoğuşmayan
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Dikkat – İzleme sistemi batarya gücüyle çalışabilir.
İzleme sistemi, batarya gücü düşük olduğunda görsel
ve sesli olarak alarm verecektir. Düşük batarya alarm
süresi, batarya eskidikçe kısalabilir. Tüm batarya gücü
tükendiğinde, izleme sistemi kapanır ve artık SpO2 ve
nabız hızı ölçümü yapmaz.

Dikkat – Hoparlör deliklerini kapatmayın/
engellemeyin veya sesli alarmın sesini kapatmayın
veya azaltmayın. Bunu yapmak, alarmlar duyulmadığı
için izleme sisteminin güvenliğini azaltabilir.
Dikkat – Ayarlanabilir alarm sesini hastanın veya
bakıcının işitme seviyesinin altına düşürmeyin. Alarm
sesinin kısılması, alarmlar duyulmadığı için izleme
sisteminin güvenliğini azaltabilir.

Dikkat – İzleme sistemini duvar anahtarıyla kontrol
edilen bir prize takmayın. Duvar anahtarının yanlışlıkla
kullanılması, izleme sistemine giden gücü kesebilir.
Ayrıca, anahtar kapalıysa, sistem batarya gücüyle çalışır
ve şarjlı kalmaz.

•• Hoparlörlerin düzgün çalıştığını kontrol etmek için,
izleme sistemini açtığınızda çıkan sesleri dinleyin
(bkz. “İzleme Sistemini Açmak”, sayfa 26).

Destek 1.800.635.5267
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Dikkat – İzleme sistemini örtmeyin, bu aşırı ısınmaya
neden olabilir.
Dikkat – Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla,
elektromanyetik parazitlenme kaynaklı olası
parazitlenmeleri önleyin: Cep telefonları, radyo
vericileri, motorlar, telefonlar, lambalar, elektrocerrahi
üniteleri, defibrilatörler ve diğer cihazlar. Parazitlenme
yanlış ölçümlere neden olabilir. Cihazınızın doğru
çalışıp çalışmadığından emin değilseniz, klinisyeninize
başvurun.

Destek 1.800.635.5267
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3

İzleme Sistemini Kullanıma Hazırlama

İ

İzleme Sisteminin Parçaları

zleme sistemini hastanızda kullanmak üzere
hazırlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

•• İzleme sisteminin parçalarını tanımlayın
•• Monitör için prize yakın bir yer seçin
•• İzleme sistemine ve hastaya bir sensör takın
•• İzleme sistemini açın
•• Çalıştığını doğrulayın
•• İzleme sistemini kapatın
1
2
3
4

Destek 1.800.635.5267
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Sensör Konektörü
Hızlı Kılavuz
Alarmı Sessize Al Düğmesi
Ana Sayfa Düğmesi

5
6
7
8

Güç Düğmesi
Tuş (Çevir/Bas)
İzleme Ekranı
Sensör
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Ek Konektörler

1

1

Servis Konektörü (klinisyeniniz tarafından belirtilmedikçe
kullanmayın.)

Destek 1.800.635.5267
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AC Elektrik Kablosu Konektörü
İletişim Portu (klinisyeniniz tarafından belirtilmedikçe
kullanmayın.)
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Düğmeler ve Bas-Çevir Tuşu Nasıl Kullanılır?

Bas-Çevir Tuşu: Seçimleri ekranda vurgulamak
veya bir menüdeki bir değeri azaltmak için bas-çevir
tuşunu çevirin. Ardından, bir seçim yapmak veya
seçimi onaylamak için bas-çevir tuşuna basın.

Alarmı Sessize Al Düğmesi: Alarm sesini
geçici olarak kapatmak için bir kez basın.
Ana Sayfa Düğmesi: Seçenekler
menüsünü görüntülemek için bir kez basın.
Menü ekrana geldiğinde ana ekrana geri
dönmek için bir kez basın.
Güç Düğmesi: İzleme sistemini açmak veya
kapatmak için basılı tutun.

Destek 1.800.635.5267

23

PM100N Evde Kullanım Kılavuzu

AC (şebeke elektriği) veya Batarya Gücünü
Seçin

•• AC gücü kullanmak için: Elektrik kablosunun
(temin edilen) bir ucunu izleme sisteminin arkasına
(resimde daire içine alınmıştır) takın. Kablonun diğer
ucunu bir elektrik prizine takın.
Panelin önündeki AC gücü ve batarya şarjı
göstergelerinin izleme sistemine güç gittiğini
gösterdiğini kontrol edin.
•• Batarya gücünü kullanmak için: Elektrik
kablosunu prizden ve (opsiyonel olarak) izleme
sisteminin arkasından çıkarın.
İzleme sistemini açtığınızda ekranda, izleme
sisteminin batarya gücü ile çalıştığını gösteren yeşil
batarya simgesine bakın.
Destek 1.800.635.5267
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Sensörü İzleme Sistemine Bağlama

3. Mandalı sensör konektörünün üstüne kapatın.
Mandalın tamamen kapandığından emin olun.

1. Uzatma kablosunu izleme sistemi üzerindeki SpO2
konektörüne sağlamca takın. Konektör sadece bir
yönde takılabilir.

Sensörü Hastaya Takma
Reçeteyle yazılan sensörü klinisyeninizin belirttiği gibi
hastanın uygun bir yerine takın (örneğin parmağına,
alnına ya da ayağına).

2. Uzatma kablosundaki şeffaf plastik mandalı açın ve
sensör konektörünü sağlamca takın. Konektör
sadece bir yönde takılabilir.

Destek 1.800.635.5267
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İzleme Sistemini Açma

Sesleri duymazsanız ya da örnekteki (sayılar farklı
olabilir) gibi bir ekran görmezseniz sensörün hastaya
ve izleme sistemine takıldığından emin olun.

Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun. Güç
düğmesi, Ana Sayfa düğmesi ve Alarmı Sessize Al
düğmesi yanarak izleme sisteminin açık olduğunu
belirtir.

Ekranda oksijen satürasyonu (%SpO2) ve nabız hızı
(NABLZ) değerlerinin doktorunuz tarafından hastaya
uygun olarak belirlenen aralıkta gösterildiğini kontrol
edin (hiçbir alarm oluşmamalıdır).

Ardından daha yüksek bir sesin çaldığı artan üç ses
serisini dinleyin. Bu alarm sesi için yapılan bir testtir.

Uygun oksijen satürasyonu ve nabız hızı değerlerinden
emin değilseniz klinisyeninizle irtibat kurun.

Sistemin kullanıma hazır olduğunu gösteren izleme
sistemi ana ekranı açılır.

Destek 1.800.635.5267
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İzleme Sistemini Kapatma
Güç düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Ekran ve düğme ışıkları sönerek izleme sisteminin
kapatıldığını gösterir.

Destek 1.800.635.5267
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4

H

Hastayı İzleme

astayı izlerken aşağıdaki görevleri
gerçekleştireceksiniz:

• Normal koşullarda ana ekranın nasıl
göründüğünü bilmek
• Alarmları tanımlamak ve bunlara yanıt vermek
• Sinyal parazitini tanımlamak ve azaltmak
• Batarya durumunu kontrol etmek (izleme
sistemini batarya gücü ile kullanıyorsanız).
• Gerektiğinde parlaklık ve ses seviyesi gibi izleme
sistemi ayarlarını değiştirmek
• Eğer isterseniz alarm ayarlarını görüntülemek
Destek 1.800.635.5267
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Ana Ekran Bileşenlerini Tanımlayın
1. Geçerli saat (24 saatlik saat formatında
saat:dakika:saniye)
2. Batarya gücü seviyesi
3. Mesaj alanı
4. Mevcut % SpO2 (oksijen) ölçümü
5. Nabız göstergesi (yansıtma çubuğu)
6. Mevcut nabız hızı (dakikadaki atım sayısı, BPM)
7. Evde Bakım Modu göstergesi
8. Seçenekler Menüsü simgesi

Destek 1.800.635.5267
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Sensör Hastadan Çıkarsa
Sensör hastadan çıkarsa sağda gösterilen ekran açılır.
Sensörü yeniden takın.
Sorun çıkarsa, klinisyeninize başvurun.

Sensör İzleme Sistemi'nden Çıkarsa
Sensör, izleme sisteminden çıkarsa, sağda gösterilen
ekran açılır.
Sensör konektörünü, izleme sisteminin ön kısmında
bulunan fişe düzgün bir şekilde takın.
Sorun çıkarsa, klinisyeninize başvurun.

Destek 1.800.635.5267
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Bir Nabız Hızı Alarmı Oluşursa
Yüksek ya da düşük nabız hızı meydana gelirse nabız
hızı değerinin arka planı sarı olur ve ekranın altında bir
mesaj görürsünüz. Alarm duyarsınız.
UYARI- Eğer bir nabız hızı alarmı oluşursa hastanın
tıbbi yardıma ihtiyacı olabilir. Derhal klinisyeninize
başvurun.

Bir SpO2 Alarmı Oluşursa
Yüksek ya da düşük SpO2 ölçüm meydana gelirse SpO2
ölçümünün arka planı sarı olur ve ekranın alt kısmında
bir mesaj görürsünüz. Alarm duyarsınız.
UYARI - Eğer bir SpO2 alarmı oluşursa hastanın
tıbbi yardıma ihtiyacı olabilir. Derhal klinisyeninize
başvurun.
Destek 1.800.635.5267
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Alarmı Sessize Almak İçin

Sinyal Paraziti Oluşursa

Alarmı Sessize Al düğmesine basarak bir alarmı geçici
olarak sessize alın.

İzleme sistemi sensörden güçlü bir sinyal almazsa,
sinyal paraziti sembolünü görürsünüz.

Alarmı Sessize Al sembolü ekranda görünür.

1. Hastayı hareket etmemeye teşvik edin.
2. Yakındaki diğer elektronik cihazları kapatın.
UYARI - Parazit sembolü kenar çubuğunda görünmeye
devam ederse klinisyeniniz ile görüşün. İzleme sistemi
doğru şekilde çalışmıyor olabilir.

Destek 1.800.635.5267
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İzleme Sistemini Batarya Gücü ile Kullanırken

Kritik Derecede Düşük Batarya

İzleme sistemi dahili batarya ile (bir prize takılı
değilken) çalıştırılırsa batarya durumu şu sembollerle
gösterilir:

“Kritik Derecede Düşük Batarya” mesajı görünür ve
bir alarm duyarsınız.
UYARI - Kritik derecede düşük batarya durumunda
elektrik kablosunu hemen takın. Kablo prize
takılmazsa batarya şarj olamaz ve izleme sistemi
kapanır.

Batarya Tamam
Az sayıda çubuk gücün az olduğunu gösterir.
Düşük Batarya
“Düşük Batarya” mesajı görünür ve bir alarm
duyarsınız.
UYARI - Düşük batarya durumunda izleme
sisteminin kapanmasını önlemek için 15 dakika
içinde elektrik kablosunu takın.
Not: Düşük batarya alarm süresi, batarya eskidikçe
kısalabilir.
Destek 1.800.635.5267
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Ses Seviyesini Ayarlamak İçin

3. Değiştirmek istediğiniz ses seviyesi ayarı (Alarm ya
da Nabız) seçeneğinin yanmasını sağlamak için
bas-çevir tuşunu çevirin.
4. Bas-çevir tuşuna basın. Ses seviyesi ayarı seçeneği
siyah üzerine sarı olarak vurgulanır ve ayarın
değiştirilebileceğini gösterir.

Alarmların ses seviyesini ve nabız biplemesini şu
şekilde ayarlayabilirsiniz:
1. Seçenekler Menüsü'nü görüntülemek için Ana
Sayfa düğmesine basın. Ses seçeneği vurgulanır.

5. Ses seviyesini ayarlamak için bas-çevir tuşunu
çevirin. Boyutu soldan sağa doğru büyüyen
çubuklar daha yüksek sesi ifade eder.
6. Ayarı kaydetmek için bas-çevir tuşuna basın. Ayar
rengi tekrar mavi üzerine beyaza döner.
7. Ana ekrana geri dönmek için Ana Sayfa düğmesine
basın.

2. Ses seviyesini seçmek için bas-çevir tuşuna basın.
Ses Seviyesi ekranı açılır.

Destek 1.800.635.5267
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Parlaklığı Ayarlamak İçin

4. Tekrar bas-çevir tuşuna basın. Parlaklık ayarı
seçeneği siyah üzerine sarı olarak vurgulanır ve
ayarın değiştirilebileceğini gösterir.

Ekranın parlaklığını şu şekilde ayarlayabilirsiniz:
1. Seçenekler Menüsü'nü görüntülemek için Ana
Sayfa düğmesine basın.

5. Parlaklığı ayarlamak için bas-çevir tuşunu çevirin.
Boyutu soldan sağa doğru büyüyen çubuklar daha
yüksek parlaklığı ifade eder.
2. Parlaklık seçeneği yanıncaya kadar bas-çevir tuşunu
çevirin.

6. Parlaklık ayarını kaydetmek için bas-çevir tuşuna
basın. Ayar rengi tekrar mavi üzerine beyaza döner.

3. Bas-çevir tuşuna basın. Parlaklık ekranı açılır.

7. Ana ekrana geri dönmek için Ana Sayfa düğmesine
basın.

Destek 1.800.635.5267
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Klinisyeninizin Yaptığı Alarm Ayarlarını
Görüntülemek İçin

2. Alarm Ayarlarını Gözden Geçir seçeneği yanıncaya
kadar bas-çevir tuşunu çevirin.

Hastaya yönelik alarmın ne zaman oluşacağını
belirleyen ayarları görüntüleyebilirsiniz. Bu değerleri
klinisyeniniz, hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlar.
Ayarları görüntüleyebilirsiniz, ancak değiştiremezsiniz.

3. Bas-çevir tuşuna basın. Alarm Ayarlarını Gözden
Geçir ekranı açılır.
Klinisyeninizin SpO2 (oksijen) ve nabız hızı (NABLZ)
için ayarladığı Yüksek ve Düşük değerleri
göreceksiniz. Not: SatSeconds™ Değeri'nin hiçbir
etkisi yoktur; bu özellik evde kullanım için mevcut
değildir.

1. Seçenekler Menüsü'nü görüntülemek için Ana
Sayfa düğmesine basın.
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4. Ana ekrana geri dönmek için Ana Sayfa düğmesine
basın.

Destek 1.800.635.5267

37

PM100N Evde Kullanım Kılavuzu

5 Sensörün Değiştirilmesi

K

Sensör Yerleştirme Örnekleri

linisyeniniz, sensörün ne zaman değişmesi veya
hastanın başka bir yerine takılması gerektiğini
belirlemenize yardımcı olabilir. Hastaya belirli bir
süre boyunca takılan sensörlerde aşağıdaki özelliklere
bakın:
•• Hastanın, sensörün altındaki cildinde kuruluk,
kızarıklık veya ağrı oluşuyor.
UYARI - Ciltte tahriş olursa, daha fazla cilt hasarını
önlemek için sensörün yerini hemen değiştirin ve
klinisyeninize başvurun.
•• Sensördeki yapışkan çok iyi yapışmıyor.
•• Sensör kolayca çıkıyor ya da hastaya taktıktan
hemen sonra çıkıyor.

Destek 1.800.635.5267

38

PM100N Evde Kullanım Kılavuzu

Sensör Bilgileri
Bazı sensörler steril ambalajda sunulurken bazıları
böyle sunulmaz. Hastada kullandığınız sensörler
hakkında sorularınız varsa, klinisyeninize başvurun.

Destek 1.800.635.5267
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6

İzleme Sistemini ve Sensörü Temizleyin

UYARI - İzleme sisteminin üzerine herhangi bir sıvı
dökülürse, çalışmayı kesintiye uğratmamak için izleme
sistemini derhal temizleyin ve kurulayın. Ekranda
okumayı zorlaştıran herhangi bir madde varsa, tüm
sayılar ve göstergelerin kolayca görülebilmesi için
ekranı temizleyin.
Ayrıca tozları ve kir lekelerini çıkarmak için izleme
sistemini istediğiniz gibi temizleyebilirsiniz.
Klinisyeniniz reçetenizin bir parçası olarak
dezenfeksiyon talimatı ekliyorsa, klinisyeninizin tüm
talimatına uyun.

Destek 1.800.635.5267
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İzleme Sisteminin Temizlenmesi

3. İzleme sisteminin tüm yüzeylerini yavaşça silin.

İzleme sistemini temizlemek için aşağıdakilerden
herhangi birini kullanın:

4. İzleme sisteminin kurumasına izin verin.

•• Musluk suyu, izopropil alkol veya %10 çamaşır
suyu çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez
(klinisyeninize sorun)
•• Islak mendil (klinisyeninize sorun)
1. Sensörü hastadan çıkarın ve izleme sistemini kapatın.
2. Musluk suyu, izopropil alkol veya %10 çamaşır suyu
çözeltisi ile yumuşak bir bezi nemlendirin. Çözeltiyi
nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, klinisyeninize
sorun. Bez sıvıyla gereğinden fazla ıslanırsa, kuru bir
bezle tekrar başlayın.

UYARI - İzleme sistemine, aksesuarlarına,
konektörlerine, anahtarlarına veya kasadaki açıklıklara
sıvı hiçbir şey püskürtmeyin, dökmeyin veya akıtmayın,
aksi halde izleme sistemi hasar görebilir.

Ya da klinisyeniniz tarafından önerilen ıslak bir
mendil kullanın.
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Sensörün Temizlenmesi

İzleme Sisteminin ve Sensörün Dezenfekte
Edilmesi
Klinisyeniniz tarafından sağlanan talimata bakın.

Sensör tekrar kullanılabilirse, klinisyeniniz onun nasıl
temizleneceğine ve ne sıklıkta temizleneceğine dair
talimat verecektir.
Sensör tek kullanımlıksa, periyodik olarak atın ve
klinisyeniniz tarafından belirtilen şekilde yenisiyle
değiştirin.
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7

İ

Aksesuarlar

zleme sisteminin birkaç aksesuarı vardır.
Klinisyeninize kullanımınız için uygun olup
olmadıklarını sorun.
•• 10 Saatlik veya 15 Saatlik Batarya - Yeniden şarj
etmeden önce izleme sisteminin daha uzun süre
kullanılmasına izin verir. Standart izleme sistemi
5 saatlik bir batarya ile birlikte gelir.
•• Taşıma Çantası - İzleme sisteminin taşınmasını
kolaylaştırır.
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8

Semboller

İ

zleme sistemindeki etiketlerde bulunan semboller
bu bölümde açıklanmıştır.
Sembol

Sembol

Giriş koruma (IP) sınıfı: Tehlikeli bölümlere
bir parmak veya 12,5 mm'den daha büyük
sert bir nesne ile temasa karşı korumalıdır.
Cihaz normal pozisyonundan 15 dereceye
kadar eğildiğinde akan su damlalarına karşı
korumalıdır.

Açıklama
Reçeteye tabi cihaz
Kullanım talimatlarına bakın

UL sınıflandırmalı (ABD ve Kanada'daki belirli
gerekliliklere göre Underwriters
Laboratories tarafından test edilmiştir)

Elektrikli ve elektronik ekipmanlara yönelik
uygun atık imhası

CE İşareti - Avrupa'da satış ve kullanım için
onaylanmıştır

Sınıf II elektrikli ekipman

Destek 1.800.635.5267
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Sembol

Açıklama
Referans kodu (parça numarası)
Üretici
Seri numarası
Üretim tarihi

Destek 1.800.635.5267

45

PM100N Evde Kullanım Kılavuzu

Dizin
A
AC gücü 24
aksesuarlar 43
alarm ayarları, görüntüleme
36-37
Alarmı Sessize Al düğmesi 8,
21, 23, 32
alarmı sessize al sembolü 32
alarmlar 31-32
ana ekran 29
ana sayfa düğmesi 8, 21,
23, 26
atma 11
atmosferik basınç, çalışma
18

B
bakıcının rolü 9
bas-çevir tuşu 8, 21, 23
batarya durumu 29, 33

Destek 1.800.635.5267

batarya gücü 24
BPM (dakikadaki atım sayısı;
nabız hızı) 5, 6, 29

Ç
çalıştırma ortamı 13, 18
çevre koşulları 13,18

D

İ

P

izleme sistemini açın 26
izleme sistemini kapatın 27
izleme sisteminin tanımı 8,
21,-22
izleme sisteminin parçaları
8, 21

parlaklık, ayarlama 35

K

dezenfekte etme 40, 42
dikkat edilecek hususlar
18-20

klinisyenin rolü 10
konektörler 21-22, 25, 30
kurulum 21-27

E

N

ekran 29

nabız hızı (PR) 6, 29
nem oranı, çalışma 18

G
geçerli saat 29
geri dönüşüm 11
güç düğmesi 8, 21, 23 , 26
güvenlik bilgileri, 12-20

O
oksijen (% SpO2) ölçümü
6, 7, 29
46

S
saklama 11, 18
sensör 7, 8, 21, 25, 30, 38-39
ses, ayarlama 34
seyahat 10-11
sıcaklık, çalışma 18
SpO2 (oksijen) ölçümü 6,
7, 29

T
taşıma 10-11, 18
temizleme 40-42

U
uyarılar 15-18

PM100N Evde Kullanım Kılavuzu

Notlar:

Part No. PT00097688 Rev A (A7489-2) 2019-02
COVIDIEN, COVIDIEN with logo, and Covidien
logo and Positive Results for Life are U.S. and
internationally registered trademarks of
Covidien AG. Other brands are trademarks of a
Covidien company.
™* brands are trademarks of their respective
owners.
© 2014 Covidien. All rights reserved.
Covidien llc, 15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA.
Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore,
Ireland.

0123

www.covidien.com

