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Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności 

 
Nie udziela żadnej gwarancji w związku z błędami, niewłaściwą instalacją i obsługą. Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za przypadkową awarię lub nieuniknione uszkodzenia. 

 
Treść niniejszej instrukcji obsługi jest objęta ochroną prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez 
uprzedniej zgody firmy zabronione jest powielanie, fotografowanie, reprografia lub tłumaczenie na inne języki 
jakiejkolwiek części instrukcji. 

 
Firma jest odpowiedzialna za niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność sprzętu tylko w przypadku, gdy: 
montaż, rozbudowa, regulacja, poprawa wydajności i konserwacja są wykonywane przez upoważniony personel 
lub jednostkę naszej firmy; wyposażenie elektryczne jest zgodne z odpowiednimi normami państwowymi; 
obsługa tego sprzętu jest zgodna z niniejszą instrukcją. 

 
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. 

Ostrzeżenie  

Jeżeli szpital lub jednostka medyczna korzystająca z urządzenia nie posiada odpowiedniego schematu 
konserwacji, może dojść do awarii urządzenia, co może zagrażać zdrowiu ludzi. 

Zapewnienie jakości: 
Konserwacja 

Usługa bezpłatna: 

Bezpłatna usługa dostępna jest dla wszystkich urządzeń w ramach serwisu gwarancyjnego firmy. 

Usługa ładowania: 

(1) Usługa odpłatna dostępna jest dla urządzeń spoza zakresu serwisu gwarancyjnego Spółki; 
(2) W okresie gwarancyjnym, serwisowanie produktu spowodowane następującymi przyczynami: 

niewłaściwe użytkowanie; przepięcie, siła wyższa. 
firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie i końcowe szkody lub opóźnienia z powodu 
następujących (w tym, ale ograniczonych do) przyczyn: niewłaściwego użytkowania; zastąpienia komponentów 

nieautoryzowanymi przez firmę lub konserwacji przeprowadzonej przez personel nieautoryzowany przez firmę. 
 

 
 

Zwrot maszyny 

Procedury zwrotu towarów 

Jeśli konieczny jest zwrot towaru, prosimy o wykonanie następujących kroków: 

1.  Uzyskanie zezwolenia na zwrot: Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej naszej firmy, aby zaoferować 
numer seryjny produktu. Jeśli numer seryjny nie jest wystarczająco jasny, zwrot towarów zostanie odrzucony. 
Prosimy o wyraźne wskazanie modelu produktu, numeru seryjnego i krótkie oświadczenie dotyczące 
powodów zwrotu towarów. 

2 ． Fracht: Użytkownicy muszą ponieść koszty frachtu (w tym opłatę celną), jeśli serwisowanie produktu jest 
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konieczne do wykonania w naszej firmie. 
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Struktura produktu: 

 

Monitor pacjenta jest przenośnym wieloparametrowym monitorem pacjenta, który może być wykorzystywany 
w sytuacji dnia operacji, rekonwalescencji operacyjnej/anestezjologicznej, izby przyjęć do monitorowania 
funkcji życiowych osób dorosłych, dzieci i noworodków. 

Monitor pacjenta jest zasilany z wewnętrznej baterii lub z sieci elektrycznej. Wyposażony jest w uchwyt 

ułatwiający przenoszenie. Zakres zastosowania: 
Monitor pacjenta jest odpowiedni do monitorowania i pomiaru parametrów życiowych pacjentów, takich jak 

tętno/ puls, nieinwazyjne ciśnienie krwi (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie), inwazyjne ciśnienie krwi 
(ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie), częstość oddechów, elektrokardiogram, nasycenie krwi tlenem i 
temperatura w szpitalu. 

Środowisko użytkowania i środki ostrożności: 
● Ten produkt nie jest sprzętem do terapii domowej. 

● Proszę zamocować urządzenie, aby uniknąć obrażeń osób i uszkodzeń sprzętu. 

● Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń MRI, aby uniknąć poparzeń pacjentów spowodowanych 

prądem indukcyjnym. 

● Urządzenie należy trzymać z dala od miejsca pracy z łatwopalnym gazem anestetycznym lub innym 
gazem. 

● Urządzenie należy trzymać z dala od miejsca, w którym występuje promieniowanie 
elektromagnetyczne, np. miejsca, w którym używa się telefonu komórkowego. 

● Konserwacja może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. 

● Zastępowanie kabla zasilającego tego urządzenia jest zabronione. Nie należy podłączać trójżyłowego 
przewodu zasilającego do gniazda 2-biegunowego. 

● Podczas defibrylacji należy trzymać go z dala od pacjenta, sprzętu i łóżka chorego. 
Środki ostrożności: 

● Przed użyciem należy skalibrować i zapewnić normalne działanie sprzętu. 
● Należy zwrócić uwagę na przewód zasilający, przepust i wszystkie kable, aby zapobiec uduszeniu się 

pacjenta i potknięciu innych osób. 
● Utrzymuj tył urządzenia otwarty dla eliminacji ciepła. 
● W przypadku wpadnięcia cieczy do obudowy urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilanie i 

skontaktować się z pracownikami obsługi technicznej. 
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Rozdział 1Ogólne wprowadzenie do produktu 

 
◼ Proszę zapoznać się z treścią podsumowania monitora pacjenta, aby uzyskać ogólne zrozumienie 

monitora pacjenta. 

◼ W celu zapoznania się z informacjami wyświetlanymi na ekranie należy zapoznać się z 
wprowadzeniem dotyczącym wyświetlania ekranu. 

◼ Proszę zapoznać się z treścią obejmującą kluczowe funkcje i podstawową obsługę urządzenia w celu 
poznania metody obsługi. 

◼ Proszę zapoznać się z treścią dotyczącą interfejsu zewnętrznego w celu określenia pozycji interfejsu. 

◼ Należy zapoznać się z treścią dotyczącą wewnętrznego akumulatora do ładowania, aby poznać środki 
ostrożności dotyczące zasilania monitora przez akumulator. 

 

Ostrzeżenie  
 

Przenośny wieloparametrowy monitor pacjenta służy do monitorowania klinicznego. Mogą go używać tylko 
lekarze i pielęgniarki. 

 

Ostrzeżenie  
 

Nie należy otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem. Konserwację i modernizację 
urządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie osoby przeszkolone i upoważnione przez. 

 

Wojna  
 

Aby uniknąć wybuchu, należy trzymać urządzenie z dala od miejsc z substancjami łatwopalnymi, takimi jak 
środki znieczulające. 

 

Ostrzeżenie  
 

Użytkownicy są zobowiązani do sprawdzenia, czy sprzęt i jego elementy działają normalnie przed użyciem. 

 

Ostrzeżenie  
 

Aby uniknąć opóźnień w udzielaniu pomocy medycznej, należy ustawić odpowiedni alarm dla każdego 
pacjenta i udostępnić dźwięk alarmu. 

 

Ostrzeżenie  
 

Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzenia. Zbyt silne pole promieniowane 
generowane przez telefon komórkowy może zakłócić działanie monitora pacjenta. 

 

Ostrzeżenie  
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Podczas defibrylacji trzymać z dala od pacjenta, stołu i sprzętu. 
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Ostrzeżenie  
 

Urządzenia podłączone do kardiomonitora muszą być uformowane jako ciało ekwipotencjalne 
(połączenie ochronne i skuteczne). 

 

Ostrzeżenie  
 

Podczas stosowania tego urządzenia razem z elektrycznym sprzętem chirurgicznym, użytkownicy (lekarze 
lub pielęgniarki) powinni zapewnić monitorowanemu pacjentowi bezpieczeństwo. 

 

 Ostrzeżenie  
 

Kontroluj materiał opakowaniowy zgodnie z obowiązującymi normami kontroli odpadów i trzymaj materiał 
opakowaniowy poza zasięgiem dzieci. 

 

Uwaga 
 

W przypadku wygaśnięcia ważności produktu i elementów zawartych w niniejszej instrukcji należy 
bezwzględnie kontrolować je zgodnie z odpowiednią normą. W celu uzyskania szczegółowych informacji 
prosimy o kontakt z jej przedstawicielami. 

 

Uwaga  
 

W przypadku, gdy doskonałość i rozmieszczenie uziemienia zewnętrznego urządzenia są wątpliwe, należy 
je eksploatować z wykorzystaniem baterii wewnętrznej. 

1.1 Ogólne wprowadzenie do monitora pacjenta 
 

Przenośny wieloparametrowy monitor pacjenta charakteryzuje się nowatorskim wzornictwem przemysłowym, 
niewielkimi rozmiarami i zasilaniem AC/DC. Wyposażony jest w uchwyt i wewnętrzny akumulator dla wygody 
przenoszenia pacjentów. Sprzęt służy do monitorowania i pomiaru parametrów życiowych pacjentów w zakresie 
tętna/pulsów, nieinwazyjnego ciśnienia krwi (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie), inwazyjnego 
ciśnienia krwi (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie), częstości oddechu, elektrokardiogramu, nasycenia 
krwi tlenem i temperatury. może pochwalić się następującymi cechami: 

☆ Ekran 12.1'',15'' z true color, szerokim kątem widzenia, wysoką jasnością wyświetlacza LCD. 

☆ Prosty i przyjazny interfejs wyświetlacza operacyjnego. 
☆ Wewnętrznie ładowany akumulator o dużej pojemności zapewnia wygodę poruszania się pacjentów. 

☆ Funkcja odtwarzania i przeglądania dla długotrwałego zapisu danych falowych i monitorowych. 

☆ Opcjonalna funkcja wyjścia do drukowania, alarm wyzwala drukowanie. 

☆ Automatyczny podwójny alarm z sygnałem dźwiękowym i widzialnym 

☆ Antydefibrylacja, przeciwdziałanie zakłóceniom od noża elektrycznego wysokiej częstotliwości 
☆ Pełnosynchroniczny, wielokanałowy wyświetlacz EKG 

Środowisko pracy 
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Temperatura: 

 Temperatura 

pracy0- 40 ( C) Temperatura 

transportu i przechowywania-20- 60  (C) 

 
Wilgotność: 

 

Wilgotność robocza <= 85 % 

Wilgotność podczas transportu i 
przechowywania 

<= 93 % 

 

Wysoko

ść: 
 

 

Napięci
e 

 

 Wysokość robocza-500- 4.600m(-1.600 

-  15.000 stóp) Wysokość transportowa i 
magazynowa-500-13.100m(-1.600 - 43.000 stóp) 

 
100-250 (V)AC, 50/60 (Hz) 

Pmax=70VA 

Bezpiecznik T 

3.0A 

cieszy się dużym zakresem wieloparametrowych funkcji monitora (jak pokazano na zdjęciu 1-1). Nadaje się do 
monitorowania chorych, dzieci i noworodków. Użytkownicy mogą wybrać różne konfiguracje parametrów 
pomiarowych w zależności od różnych potrzeb. 

 
Ten sprzęt może być używany do monitorowania głównie parametrów elektrokardiogramu (EKG), oddychania 
(RESP), nasycenia krwi tlenem (Sp02), nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) i temperatury (TEMP). Integruje 
on funkcję modułu pomiaru parametrów z wyświetlaniem i zapisem danych wyjściowych, co przyczynia się do 
powstania uderzeniowego i przenośnego monitora pacjenta. Wewnętrzna bateria zapewnia pacjentowi łatwość 
poruszania się. 4 kształty fal i wszystkie dane parametrów monitorowania są wyświetlane na interfejsie 

wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości. 
 

 

 

 
 

WPROWADZENIE KLUCZA NA MONITORZE DO MODELU B : 

 

Przełącznik zasilania  "" urządzenia znajduje się po lewej stronie przedniego okna（jak pokazano na rysunku 1-1 ①）. 

Wskaźnik AC" "znajduje się po prawej stronie przełącznika zasilania. Gdy urządzenie jest zasilane prądem 
zmiennym, wskaźnik ten świeci na zielono. Wskaźnik ładowania "POWER" znajduje się pod wskaźnikiem AC" 

".Gdy urządzenie jest zasilane z wewnętrznej baterii, wskaźnik ten świeci na zielono. (Jak pokazano na rysunku 
1-1 ②). Wskaźnik alarmu ALARM znajduje się w prawej górnej części zestawu. W przypadku wystąpienia 
alarmu wskaźnik ten miga (Jak pokazano na zdjęciu 1-1 ④). Gniazdo czujnika znajduje się na dole po lewej 
stronie przedniego okna l (Jak pokazano na zdjęciu 1-1 ⑤). Rejestrator znajduje się na górze po lewej stronie 
zestawu (jak pokazano na zdjęciu 1-1 ⑥). Pozostałe gniazda i gniazdo zasilania znajdują się na tylnej szybie. 
Posiada przyjazny interfejs obsługi. Wszystkie operacje można osiągnąć za pomocą klawiszy i pokręteł na 
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przednim oknie (Jak pokazano na zdjęciu 1-1⑦ i ⑧). Szczegółowe informacje znajdują się w treści Klawiszy 
funkcyjnych. 
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Zdjęcie 1-1 Przenośny wieloparametrowy monitor pacjenta-B-MODEL(12 cali) 

 

 

WPROWADZENIE KLUCZA NA MONITORZE DO MODELU C : 

 
Przełącznik zasilania  "" urządzenia znajduje się po lewej stronie przedniego okna (jak pokazano na rysunku 1-1+ ①）. 

Wskaźnik AC" "znajduje się po prawej stronie przełącznika zasilania. Gdy urządzenie jest zasilane prądem 
zmiennym, wskaźnik ten świeci na zielono. Wskaźnik ładowania "POWER" znajduje się po prawej stronie 
wskaźnika AC" ".Gdy urządzenie jest zasilane z wewnętrznej baterii, wskaźnik ten świeci na zielono; (jak 
pokazano na zdjęciu 1-1+ ②). Wskaźnik alarmu ALARM znajduje się w prawej górnej części zestawu. W 
przypadku wystąpienia alarmu wskaźnik ten miga (Jak pokazano na zdjęciu 1-1+ ③). Gniazdo czujnika 

znajduje się na dole po lewej stronie przedniego okna l (Jak pokazano na zdjęciu 1-1+ ④). Rejestrator znajduje 

się w lewej górnej części zestawu (Jak pokazano na zdjęciu 1-1+ ⑤). Pozostałe gniazda i gniazdo zasilania 
znajdują się na tylnej szybie. 
Posiada przyjazny interfejs obsługi. Wszystkie operacje można osiągnąć za pomocą klawiszy i pokręteł na 
przedniej szybie (jak pokazano na zdjęciu 1-1+ ⑥ i ⑦).Baterię zainstalować po lewej stronie zestawu (jak 
pokazano na zdjęciu 1-1+ ⑧). Szczegółowe informacje znajdują się w treści Kluczy funkcyjnych. 
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Zdjęcie 1-1+ Przenośny wieloparametrowy monitor pacjenta-C-MODEL(12 cali) 

 
WPROWADZENIE KLUCZA DO MONITORA DLA MODELU D : 

 
Przełącznik zasilania  "" urządzenia znajduje się po lewej stronie przedniego okna (jak pokazano na Rysunku 1-1++ ①） .  

Wskaźnik AC" "znajduje się po prawej stronie przełącznika zasilania. Gdy urządzenie jest zasilane prądem 
zmiennym, wskaźnik ten świeci na zielono. Wskaźnik ładowania "POWER" znajduje się po prawej stronie 
wskaźnika AC" ".Gdy urządzenie jest zasilane z wewnętrznej baterii, wskaźnik ten świeci na zielono. (Jak 
pokazano na Rysunku 1-1++ ②). Wskaźnik alarmu ALARM znajduje się w prawej górnej części zestawu. W 
przypadku wystąpienia alarmu wskaźnik ten miga (Jak pokazano na Rysunku 1-1++ ③ ). Gniazdo czujnika 

znajduje się na dole po lewej stronie przedniego okna l (Jak pokazano na Rysunku 1-1++ ④). Rejestrator 

znajduje się na górze po lewej stronie zestawu (Jak pokazano na Rysunku 1-1++ ⑤). Pozostałe gniazda i 
gniazdo zasilania znajdują się na tylnej szybie. 
Posiada przyjazny interfejs obsługi. Wszystkie operacje można osiągnąć za pomocą klawiszy i pokręteł na przednim 
oknie (As 

sho ++Baterię należy zainstalować po lewej stronie zestawu (jak pokazano na zdjęciu 1-1++ ⑧). Proszę 

szczegółowe informacje znajdują się w treści Kluczy funkcyjnych. 
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Zdjęcie 1-1++ Przenośny wieloparametrowy monitor pacjenta D-MODEL (15 cali) 

 
Definicja skrót： 

Pozycje Definicja, skrót 

EKG Elektrokardiogram 

RESP Oddychanie 

TEMP Temperatura 

NIBP Nieinwazyjne ciśnienie krwi 

SPO2 Wysycenie krwi tlenem 

HR Częstotliwość uderzeń serca 

RR Szybkość oddychania 

PR Częstotliwość pulsu 

ART Ciśnienie aortalne 

PA Ciśnienie w tętnicy płucnej 
CVP Centralne ciśnienie żylne 

LAP Ciśnienie w lewym przedsionku 

RAP Ciśnienie w prawym przedsionku 

ICP Ciśnienie śródczaszkowe 
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① 

② 
  ④ 

③ 

P1 Skojarzony kanał ciśnieniowy 1 

P2 Skojarzony kanał ciśnieniowy 2 

CVA Zaburzenia układu krążenia i oddychania 
 

1.2 Interfejs wyświetlacza 
 

Urządzenie jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD, na którym można jednocześnie wyświetlać 
parametry pacjenta, zebrane parametry falowe oraz informacje o alarmach, numer łóżka chorego, stan monitora 
pacjenta, czas i inne podpowiedzi dostarczane przez monitor pacjenta. 

Główny ekran jest podzielony na 3 obszary（jak pokazano na rysunku 1-2，） :  

1. Obszar informacyjny ①③  

2. Obszar kształtu fali ② 

3. Obszar parametrów ④  

 

 

Rysunek 1-2Główny interfejs wyświetlacza dla modelu B 

 
4. Obszar informacyjny ①③  

5. Obszar kształtu fali ② 

6. Obszar parametrów ④  
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① 

 

 

 

② ④ 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 
 

Rysunek 1-2Główny interfejs wyświetlacza dla modelu C 

 

 

7. Obszar informacyjny ①③  

8. Obszar kształtu fali ② 

9. Obszar parametrów ④  

 

 

①  

 

 

 

 
 

②   
④ 

 

 

 

 

  ③ 

 

 

 

 

Rysunek 1-2Główny interfejs wyświetlacza dla modelu D 
 

 

 

 

Obszar informacyjny(①③)： 

 
Obszar informacyjny znajduje się w górnej części ekranu i pokazuje stan monitora pacjenta i pacjenta. 
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Znaczenie zawartości obszaru informacyjnego jest określone w następujący sposób: 

"Sickbed No."：sickbed No. of the patient being monitored 

"Adult"：type of the patient being monitored 

"2007-3-13"： bieżąca data 
"10：23：45"： bieżąca 
godzina 

 
Pozostałe podpowiedzi obszaru informacyjnego są wyświetlane i znikają wraz z wyświetlanym stanem. Według 

zawartości są one posortowane jako: 
◼ Prompt monitora pacjenta wyświetla stan monitora pacjenta lub czujnika pojawiającego się zawsze 

po obszarze "Dorosły"; 

◼ Informacje o alarmach monitora pacjenta（Patrz rozdział Alarm, aby uzyskać szczegółowe informacje 
o sposobie ustawienia. ）; 

 

to znak zawieszenia alarmu. Po naciśnięciu klawisza "ALARM", pojawi się ten znak. Oznacza 
to, że wszystkie alarmy zostały tymczasowo zamknięte. System będzie ponownie sygnalizował 
alarm do momentu naciśnięcia klawisza "ALARM" lub zakończenia okresu zawieszenia alarmu. 

Czas zawieszenia alarmu można wybrać w zakresie "jedna minuta", "dwie minuty", "trzy minuty". 

to znak wyciszenia. Po naciśnięciu klawisza "SILENCE", pojawi się ten znak. Oznacza to, że 
wszystkie dźwięki są wyciszone sztucznie. System będzie odtwarzał dźwięki do momentu 
naciśnięcia klawisza "SILENCE" lub pojawienia się nowego alarmu w systemie. 

jest znakiem zamknięcia głośności alarmu. Oznacza to, że alarm dźwiękowy jest na stałe 
zamknięty, dopóki operator nie zmieni ustawienia na alarm dźwiękowy włączony. 

 

Uwaga  
 
 

 Powyświetleniuznaku, nie zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy Operator musi 

zachować większą uwagę podczas korzystania z tej funkcji. 

◼ Kiedy przebieg na ekranie jest zamrożony, odpowiednie okno z monitem "Freeze" zostanie 
wyświetlone na dole ekranu. 

◼ Informacja o alarmach parametrów pacjenta jest wyświetlana zawsze w prawym, stałym obszarze 
ekranu. 

 
Obszar Waveform/Menu (②)： 

 
W obszarze kształtu fali wyświetlane są 4 przebiegi. Kolejność wyświetlania przebiegów jest regulowana. W 

największej konfiguracji system może wyświetlać 2 przebiegi EKG, przebieg pletyzmografii Sp02 i przebieg 
oddechu w obszarze kształtu fali. 

 
W obszarze przebiegu można wyświetlić maksymalnie 6 przebiegów EKG w pełnym ekranie. 
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Na m e przebiegu jest wyświetlany w lewym górnym rogu każdego przebiegu. Przewód kardiologiczny może 
być wybrany w zależności od potrzeb. Wzrost kanału i sposób filtrowania EKG będą wyświetlane na każdym 
przebiegu. Po lewej stronie przebiegu EKG znajduje się skala 1mv. Tak długo, jak menu jest wyświetlane, jest 
wyświetlane w stałej pozycji centrum obszaru przebiegu, obejmując część przebiegu tymczasowo. Oryginalny 
interfejs zostanie przywrócony po wyjściu z menu. 

 
Przebieg będzie odświeżany z ustawioną szybkością. W celu ustawienia szybkości odświeżania kształtu fali 
należy zapoznać się z ustawieniem parametrów. 

 
Parametr Powierzchnia (④)： 

 
Obszar parametrów znajduje się po prawej stronie obszaru przebiegu, prawie naprzeciwko przebiegu. Parametry 

wyświetlane w obszarze parametrów obejmują: 
EKG 

 

 

SpO2 

 

 

NIBP 

 

 

TEMP 

RESP 

-HR lub PR (jednostka: beat/min.) 

-wynik analizy odcinka ST1, ST2 dla P1 i P2 (jednostka: mV）) 

 
— Wysycenie krwi tlenem（jednostka：%） 

— PR（jednostka: beat/min. ）(gdy dla źródła HR wybrano opcję "Równoczesność") 

 
— W kolejności od lewej do prawej leżą: skurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie krwi i 

rozkurczowe ciśnienie krwi; （jednostka: mmHg lub kPa）. 

 
— Temperatura（jednostka: ℃ lub ℉） 

 
— Respiration rate（jednostka：times/min. ） 

 

Wskaźnik alarmu i stan alarmu: 

 
Wskaźnik alarmu nie świeci się w normalnym stanie. 

W przypadku wystąpienia alarmu, wskaźnik alarmu miga lub świeci. Kolor wskaźnika reprezentuje poziom 
alarmu. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Alarm". Informacje o alarmach i podpowiedzi można 
znaleźć w odpowiednich parametrach w powiązanych rozdziałach. 

1.3 Kluczowe funkcje i podstawowe operacje 
 

Operacje na można osiągnąć za pomocą klawiszy i gałek. 
 

 

Naciśnij ten przycisk na min. 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć monitor pacjenta. 

⚫ SILENCE 

Naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać alarm na 3 minuty ("1 minuta", "2 minuty" i "3 minuty" są opcjonalne), a 

znak "  " zostanie wyświetlony w obszarze informacyjnym. Naciśnij ten przycisk na dłużej niż 1 sekundę, aby 

wyświetlić ekran dźwiękowy (jak dźwięk alarmu, bicie serca, puls i klawiatura), a znak "  " zostanie 

wyświetlony w obszarze informacyjnym. Po naciśnięciu tego przycisku 
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ponownie, dźwięk zostanie wznowiony i zniknie znak "  ". 

Uwaga  
 

Jeśli w czasie wstrzymania/wyciszenia alarmu pojawi się nowy alarm, wstrzymanie/wyciszenie alarmu 
zostanie automatycznie wznowione. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym 
alarmów. 

 

Uwaga  
 

Wznowienie alarmu zależy od istnienia czynnika alarmowego. Natomiast naciśnięcie klawisza SILINCE może 
na stałe zamknąć alarm spowodowany awarią elektrody EKG i czujnika Sp02. 
⚫ ALARM 

Po naciśnięciu tego przycisku, czas alarmu może wynosić nawet 3 minuty (można wybrać "1 
minutę"、"2 minuty" i "3 minuty"). W obszarze informacji pojawi się 

"  ". Wszystkie alarmy mogą zostać ponownie uruchomione, a 

symbol "  "może zostać anulowany po ponownym naciśnięciu tego 
przycisku. 

 

Uwaga  
 

Alarm wyłączenia przewodów EKG i czujnika SPO2 można zamknąć po naciśnięciu klawisza "Alarm". 

 
⚫ NIBP 

Naciśnij ten przycisk, aby napompować mankiet w celu dokonania pomiaru krwi. Podczas pomiaru naciśnij ten 
przycisk, aby zatrzymać pomiar i opróżnić mankiet. 
⚫ FREEZE 

Naciśnij ten przycisk, aby wejść w stan zamrożenia (scena pozostaje nieruchoma dla lepszej obserwacji). 
Naciśnij go ponownie, system zostanie odmrożony (scena wraca do stanu monitorowania). 
⚫ RECORD 

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć nagrywanie w czasie rzeczywistym. 

⚫ MENU 

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie "menu systemu". W menu systemowym użytkownik może 
ustawić informacje o systemie i wykonać operację retrospektywną. 
⚫ Obrotowe pokrętło sterujące（Po prostu pokrętło） 

Użytkownik może obrócić to pokrętło, aby wybrać pozycje menu i zmienić ustawienia. Pokrętło może być 
obracane w prawo i w lewo, może być również naciskane w celu obsługi. Za pomocą tego pokrętła można 
wykonywać wszystkie operacje na ekranie głównym, w menu systemowym i menu parametrów. 

Operacja na ekranie wykonywana za pomocą pokrętła: 

Prostokątny znak poruszający się wraz z obrotem gałki na ekranie nosi nazwę kursora. Operacje mogą być 
wykonywane w miejscu, w którym może znajdować się kursor. Gdy kursor znajduje się w obszarze kształtu fali, 
użytkownik może zmienić aktualne ustawienie. Kiedy kursor znajduje się w obszarze parametrów, użytkownik 
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może otworzyć odpowiednie menu parametrów i ustawić odpowiednie informacje o parametrach. 
Metody działania: 
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■ Ustawić kursor na opcji, która ma być obsługiwana. 
■ Wcisnąć pokrętło. 

■ System wyświetli jedną z 4 poniższych opcji: 

⚫ Na ekranie pojawi się menu lub okno pomiarowe. Albo menu zostanie zastąpione nowym. 

⚫ Kursor z uziemieniem wejdzie w ramkę bez uziemienia, co oznacza, że zawartość ramki 
może być zmieniana wraz z obrotem gałki. 

⚫ W tym miejscu pojawia się znak "√" oznaczający wybór tej opcji. 

⚫ Natychmiastowe wykonanie określonej funkcji. 

 

1.4 Interfejsy zewnętrzne monitora pacjenta 
 

Dla wygody obsługi, w różnych miejscach zaprojektowano różne interfejsy. 
Rejestrator znajduje się w lewej górnej części monitora pacjenta, natomiast kabel pacjenta i gniazdo czujnika 
znajdują się w lewej dolnej części, jak pokazano na rysunku 1-3. (UWAGA: Gniazdo czujnika jest odpowiednie dla 

modeli B,C i D) 

Gniazdo kabla EKG 

Gniazdo NIBP 

Gniazdo sondy 

TEMP1 Gniazdo 

sondy TEMP2 

Gniazdo czujnika 

Spo2 

 

 
Rys. 1-3Gniazdo czujnika 

 

 
 

Ten znak oznacza "Uwaga". Należy zapoznać się z załączonym dokumentem (niniejszą instrukcją). 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Znak ten oznacza, że zastosowany element jest sklasyfikowany jako typ CF. Konstrukcja posiada specjalną ochronę 
przeciwporażeniową (wyposażona jest w odłącznik uziemienia typu F w szczególności 
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w t on dopuszczalny wyciek waluty). Tymczasem nadaje się do użycia podczas defibrylacji. 

Pozostałe znaki zostały określone w rozdziale Bezpieczeństwo pacjentów. 

 
 

 

 

 

 

SIEĆ 

BEZPIECZNIK T1.6A 
 

② 

 

 

① 

 

AC 100V-250V 

 

③ 

 

Gniazda na tylnej szybie są pokazane na zdjęciu 1-4 (UWAGA: To gniazdo czujnika jest odpowiednie dla 

modelu B,C i D)A: 

Zdjęcie 1-4Okno tylne 

 

 

① Gniazdo zasilania (①)： Interfejs wejścia zasilania 

Uchwyt bezpiecznika（②）： dla bezpiecznika trzymającego（φ5X20/2A） 

③  N ET（③）： dla połączenia z innymi urządzeniami 
 

Ostrzeżenie  
 

Wszystkie urządzenia symulacyjne i cyfrowe podłączone do kardiomonitora muszą być produktami 
posiadającymi certyfikat zgodności z normami IEC (np. IEC 60950 Data Processing Equipment Standard 

i IEC 60601-1 Medical Device Standard). Ponadto, wszystkie konfiguracje muszą być zgodne z 
obowiązującym standardem systemowym IEC 60601-1-1. Personel odpowiedzialny za podłączenie 
opcjonalnych urządzeń z portem sygnałowym wejścia/wyjścia ma za zadanie skonfigurować system 
medyczny i jest odpowiedzialny za zgodność systemu z normą IEC 60601-1-1. W przypadku 

jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dostawcą. 

1.5 Wewnętrzna ładowalna bateria 
 

Przenośny wieloparametrowy monitor pacjenta wyposażony jest w wewnętrzny, ładowany akumulator. Po 
podłączeniu zasilania AC, akumulator zostanie automatycznie naładowany i ładowanie nie zostanie przerwane 
aż do pełnego naładowania. 

 
Gdy monitor jest zasilany z baterii, alarm zostanie wygenerowany przy niskim poziomie baterii. W przypadku 

rozładowanej baterii, uruchomiony zostanie najwyższy stopień alarmu, wydając ciągły dźwięk, a w obszarze 
informacyjnym wyświetlony zostanie komunikat "very low battery". W tym czasie do ładowania baterii 
wymagane jest zasilanie AC. Jeśli monitor jest zasilany z baterii, nastąpi automatyczne wyłączenie monitora przed 
rozładowaniem baterii (około 5 minut po wystąpieniu alarmu). 
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Rozdział 2 Instalacja monitora pacjenta 

 

2.1 Inspekcja rozpakowania 
 

Ostrożnie wyjąć monitor pacjenta i akcesoria z opakowania. Należy zachować materiał opakowaniowy na wypadek 
przyszłego transportu i przechowywania. Sprawdzić akcesoria zgodnie z listą pakowania. 

■ Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia mechanicznego. 

■ Sprawdź wszystkie odsłonięte przewody, włóż część akcesoriów. 

 
 

2.1.1 Przyłącze elektryczne 

Czynności związane z podłączeniem przewodu zasilającego AC: 

■ Upewnij się, że zasilanie AC spełnia wymagania specyfikacji : 100-250VAC，50／60Hz 

■ Z kardiomonitorem należy używać załączonego kabla zasilającego. Włóż kabel zasilający do interfejsu 
zasilania monitora pacjenta i podłącz drugi koniec kabla zasilającego z uziemionym 3-żyłowym 
gniazdem zasilania. 

 

 

Uwaga  
 

Podłączyć kabel zasilający do specjalnego gniazda w szpitalu. 
 

 
 

Uwaga  
 

W przypadku konfiguracji z akumulatorem, po transporcie lub przechowywaniu monitora pacjenta 

konieczne jest naładowanie akumulatora. W związku z tym monitor pacjenta nie będzie mógł normalnie 
pracować z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora, jeśli bezpośrednie uruchomienie nastąpi 
bez zasilania AC. Jeśli zasilanie AC jest podłączone, akumulator będzie ładowany bez względu na to, czy 
monitor pacjenta jest otwarty czy zamknięty. 

2.2 Włączenie zasilania 
 

Po włączeniu zasilania, system wejdzie w główny ekran monitorowania po udanym autoteście około 5 sekund 
później. W tym czasie użytkownicy mogą wykonywać operacje. 

Ostrzeżenie  

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia funkcji lub wystąpienia błędu, proszę nie używać kardiomonitora 
do monitorowania pacjenta i skontaktować się ze szpitalnym inżynierem biomedycznym lub technikami 
konserwacji naszej firmy. 

Uwaga  

Jeśli podczas autotestu zostanie wykryty istotny błąd, system wyda alarm. 
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Uwaga  
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Che c k wszystkie dostępne funkcje monitorowania w celu zapewnienia normalnego działania monitora 

pacjenta. 
 

 

Uwaga  

Jeśli skonfigurowano baterię, ładowanie baterii jest wymagane po każdym użyciu, aby zapewnić 
wystarczającą rezerwę baterii. 

Uwaga  

Ponowne uruchomienie urządzenia przez minimum 1 minutę po jego wyłączeniu. 
 

2.3 Podłączenie czujnika 
 

Podłączyć wymagany czujnik do monitora pacjenta i monitorowanego pacjenta. 

Uwaga  

Prawidłowe podłączenie i wymagania dotyczące czujnika znajdują się w powiązanych rozdziałach. 
 

2.4 Inspekcja na rejestratorze 
 

Jeśli kardiomonitor jest wyposażony w rejestrator, należy sprawdzić, czy papier jest dostępny w gnieździe papieru 
po lewej stronie rejestratora. 
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Rozdział trzeciMenu systemowe 

 
◼ Zarządzanie informacjami o pacjentach 

◼ Konfiguracja domyślna 

◼ Funkcja retrospektywna 

◼ Informacje o monitorze pacjenta 

◼ Ustawienie monitora pacjenta 

◼ Konserwacja monitora pacjenta 

◼ Obliczanie leków (brak takiej funkcji na monitorze pacjenta) 

◼ Funkcja demonstracyjna 

 

Monitor pacjenta cieszy się elastyczną konfiguracją. Zawartość monitorowania i prędkość skanowania przebiegów 
mogą być skonfigurowane zgodnie z potrzebami użytkownika. Po naciśnięciu przycisku MENU na przednim 

oknie, pojawi się menu pokazane na rysunku 3-1 i będzie można wykonać następujące operacje: 
 
 

 
 

Rysunek 3-1Menu systemowe 

 

 
3.1 Zarządzanie informacjami o pacjentach 

 
 

 

Uwaga  

W celu wyczyszczenia bieżących danych pacjentów należy zapoznać się z punktem "Wyczyść zapisane dane 

pacjentów" w tym rozdziale. 

Wybierz "Zarządzanie informacjami o pacjentach" w menu systemu, pojawi się menu pokazane na rysunku 3-2. 
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Zdjęcie 3-2Zarządzanie informacjami o pacjentach 

Łóżko chorego nr  1-200 opcjonalnie 

PłećPłeć pacjenta 

Rodzaj pacjentaTyp pacjenta (dorośli, dzieci, noworodki) 

Rozrusznik sercaPacjent jest ze stymulatorem serca lub nie. Jeśli tak, proszę wybrać On.(Jeśli tak, w obszarze 

przebiegu EKG zostanie wyświetlony rząd kropek. 
 Odświeżenie pacjentaMonitorowanienowego pacjenta, ale nie spowoduje 

usunięcia danych monitorowania poprzedniegopacjenta. 

W tym menu użytkownik może również wybrać opcję "Odświeżenie pacjenta", aby wejść do okna dialogowego 
"Potwierdź odświeżenie pacjenta" w celu określenia, czy wyczyścić dane. Jak pokazano na rysunku 3-3: 

 

Obraz 3-3Potwierdzenie odświeżenia danych pacjentów 

Wybrać "Tak", aby usunąć wszystkie informacje o monitorowanym pacjencie i opuścić 
menu. Wybrać "Nie", aby zapisać informacje o pacjencie i opuścić menu. 

Uwaga  

Wybór opcji "Tak" spowoduje usunięcie wszystkich informacji o monitorowanym pacjencie. 

 

3.2 Konfiguracja domyślna 
 

Użytkownicy mogą ustawić bieżącą konfigurację systemu jako konfigurację domyślną użytkownika. W tym czasie 
system automatycznie zapisze wszystkie bieżące ustawienia menu parametrów, prowadzenie EKG, zwiększenie i 
filtrowanie jako odpowiadające typowi użytkownika domyślne treści konfiguracyjne zgodnie z typem pacjenta, a 

okno dialogowe pokazane na rysunku 3-4 zostanie wyskoczone: 
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Rysunek 3-4Menu konfiguracji domyślnej 
Wybrać "Tak", aby zapisać wszystkie konfiguracje bieżącego pacjenta jako konfigurację domyślną użytkownika. 
Wybierz "Nie", aby usunąć bieżącą operację. System zachowa niezmienioną pierwotną konfigurację. 

 

3.3 Funkcja retrospektywna 
 

Po wybraniu w "Menu systemu" opcji "Funkcja retrospektywna" pojawi się menu pokazane na rysunku 3-5. 
 

Zdjęcie 3-5Menu funkcji retrospektywnych 

Po wybraniu w "Funkcji retrospektywnej" opcji "Retrospekcja pomiaru NIBP", pojawi się menu jak na rysunku 3-

6: 

3.3.1 Retrospekcja NIBP: 
 

Monitor pacjenta może wyświetlać ostatnie 400 danych pomiarowych NIBP w retrospekcji NIBP. 

Po wybraniu w "Menu systemu" opcji "Retrospekcja pomiaru NIBP", w oknie zostaną wyświetlone 3 ostatnie 
razy wynik pomiaru NIBP i czas pomiaru. 
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Rysunek 3-6Retrospekcja pomiaru NIBP 

 
Dane są ułożone w kolejności czasu pomiaru, począwszy od ostatniego. Na każdym ekranie można wyświetlić 
10 razy dane pomiarowe. Wybierz "Page down/up", aby uzyskać wcześniejsze lub późniejsze dane pomiarowe. 
Max. 400 razy można wyświetlić wynik pomiaru. Gdy pomiar przekroczy 400 razy, wyświetlone zostaną 
ostatnie 400 razy dane. 

 
 

3.3.2 Retrospekcja zdarzenia alarmowego ： Niedostępne） 

 

3.3.3 Retrospekcja wykresu trendu: 
 

◼ Wykres trendu z ostatniej 1 godziny może być wyświetlany z rozdzielczością danych 1/sekundę lub 5/sekundę. 
◼ Wykres trendu z ostatnich 96 godzin może być wyświetlany z rozdzielczością jednego punktu odniesienia 

na każdą 1 minutę, 5 minut lub 10 minut. 

Po wybraniu w "Menu systemu" opcji "Retrospekcja wykresu trendu" pojawi się następujące okno. 
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Rysunek 3-7Menu wykresu trendu 

 

Rzędna pionowa wskazuje wartość pomiarową, natomiast rzędna pozioma wskazuje czas pomiaru. "  " jest 

kursorem wykresu trendu. Wartość pomiarowa pozycji wskazanej przez "  " zostanie wyświetlona w dolnej 
części wykresu trendu, a odpowiadający jej czas zostanie wyświetlony w górnej części wykresu trendu. Z 
wyjątkiem wartości NIBP, inne trendy będą wyświetlane w postaci ciągłych krzywych. W wykresie trendu NIBP, 
"S" oznacza skurczowe ciśnienie krwi; "D" oznacza rozkurczowe ciśnienie krwi; "M" oznacza średnie ciśnienie 
krwi. Wybierz wyświetlanie wykresu trendu z różnymi parametrami: 
Wybierz kursorem opcję "Wybór parametrów" aby zmodyfikować wyświetlaną treść. Gdy pojawi się żądany 

parametr, naciśnij pokrętło. 
Wykres trendu tego parametru jest wyświetlany w oknie. 

Wybierz 1-godzinny lub 96-godzinny wykres trendu: 

Wybrać kursorem opcję "Resolution". Wybierz 1 sekundę lub 5 sekund, jeśli chcesz obserwować trend 1-

godzinny. Wybierz 1 minutę, 5 minut lub 10 minut, jeśli chcesz obserwować trend 96-godzinny. 

Zaobserwować wcześniejszą lub bliższą krzywą trendu: 

Jeśli po prawej stronie okna znajduje się instrukcja " ", naciśnij klawisz "Przesuwanie w lewo i w prawo", obróć 
pokrętło w prawo, aby obserwować bliższą krzywą trendu; jeśli po lewej stronie okna znajduje się instrukcja " ", 
naciśnij klawisz "Przesuwanie w lewo i w prawo", obróć pokrętło w lewo, aby obserwować wcześniejszą 
krzywą trendu; 
Modyfikacja proporcji wyświetlacza 

Proporcje rzędnej pionowej można zmienić za pomocą przycisku "Amplitude adjustment", a proporcje krzywej 
trendu zostaną odpowiednio zmienione. Wartość wyższa niż maksymalna wartość współrzędnych jest 
przedstawiana jako wartość maksymalna. 
Pobierz dane trendu określonego momentu z bieżącego wykresu trendu 
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Wybierz "Ruchomy kursor" i obróć gałkę w lewo lub w prawo, kursor będzie się wtedy przesuwał wraz z nim. 
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Wskazany przez nią okres czasu również ulegnie odpowiedniej zmianie. Wartość parametru dla tego momentu 

zostanie  wyświetlona pod poziomą rzędną.  Jeżeli
 prawej stronie okna się instrukcja ""to po 
przesunięciu kursora do tej pozycji zostanie automatycznie wykonana strona w dół/w górę wykresu trendu, aby 
wyświetlić bliższąkrzywą trendu; jeżeli po lewej stronie okna znajduje się instrukcja ""to po przesunięciu kursora 
do tej pozycji zostanie automatycznie wykonana strona w dół/w górę wykresu trendu, aby wyświetlić 
wcześniejszą krzywą trendu. 
Przykład działania 

Obserwacja wykresu trendu NIBP dla ostatniej 1 godziny: 

◼ Naciśnij klawisz MENU w oknie sterowania, pojawi się "Menu systemowe"; 

◼ W menu wybierz "Retrospekcja wykresu", a następnie wybierz "Retrospekcja wykresu trendu"; 

◼ Wybór parametru: Obracać pokrętłem w opcji "Wybór parametrów", aż w polu pojawi się "NIBP"; 
◼ W opcjach "Resolution" wybierz "1 sekunda" lub "5 sekund"; 

◼ Wybierz "Left and right moving", obróć pokrętło, obserwuj zmiany czasowe wykresu trendu i zmiany 
krzywej trendu; 

◼ Zatrzymaj się na odcinku czasu potrzebnym do dokładnej obserwacji. W przypadku niewłaściwej 
proporcji rzędnej pionowej, np. wartość trendu częściowego przekracza aktualną wartość maksymalną 
rzędnej pionowej, należy wybrać do regulacji "Regulacja amplitudy"; 

◼ Aby poznać wartość pomiarową określonego momentu, wybierz "Moving cursor" i przesuń kursor w 
to miejsce. Czas zostanie wyświetlony w górnej części, a wartość pomiarowa w dolnej części; 

◼ Naciśnij przycisk "Exist", aby zakończyć obserwację wykresu trendu. 
 

3.3.4 Retrospekcja tabeli trendów 
 

◼ Dane tabeli trendów z ostatnich 96 godzin mogą być wyświetlane z rozdzielczością: 1 minuta, 5 minut, 10 
minut, 30 minut, 60 minut. 

 
Po wybraniu w "Menu systemu" opcji "Retrospekcja tabeli trendów" pojawi się następująca tabela trendów: 
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Rysunek 3-8Menu ustawień stołu Trend 
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Czas c odpowiadający każdej grupie danych trendu zostanie wyświetlony w lewym skrajnym wierszu. Te w 
nawiasach to daty. Te wymienione pod Event to zaznaczone zdarzenia odpowiadające czasowi zaznaczenia 
zdarzeń. Parametry w tabeli trendów można posortować na 8 grup: 

HR， PVC； RR；STl，ST2；Tl，TD T2；SP02, PR； NIBP S／M／D。 

Wyświetlanie danych trendu NIBP ma swoją specyfikę. Oprócz wartości pomiarowej, pod "Punktem 
pomiarowym" wyświetlany jest również czas pomiaru NIBP. Jeśli jest więcej wartości pomiarowych, 
wyświetlana jest tylko jedna grupa. 
W międzyczasie "*" zostanie wyświetlone w miejscu "MORE", co oznacza, że istnieją dwa lub więcej razy 
wyniki pomiaru. 

 
Wybierz tabelę trendów w różnych rozdzielczościach: 
Wybrać rozdzielczość kursorem, zmienić opcje pokrętłem, zmienić przedział czasowy danych trendu. 

 

Zaobserwować wcześniejszą lub bliższą krzywą trendu: 

Jeśli  nad oknemsię instrukcja  , można wybrać "Page 
down/up", obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby obserwować bliższe dane trendu; jeśli 
podoknem znajduje się  instrukcja"Page down/up", można wybrać "Page 
down/up", obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby obserwować wcześniejsze dane trendu; 

 
Obserwuj dane o trendach przy różnych parametrach 

Wybierz "Ruch w lewo i w prawo". Można wybrać dowolną grupę z sześciu grup. Po prawej stronie najbardziej 
prawego parametru znajduje się znak " " oznaczający, że strona może być przewrócona w prawo; po lewej stronie 
parametru 

W lewym skrajnym parametrze zaznaczono znak " " wskazujący, że strona może być przewrócona w lewo. 

 

Przykład działania 

Obserwuj tabelę trendów NIBP: 

◼ Naciśnij klawisz MENU w oknie kontrolnym, pojawi się "Menu systemowe"; 

◼ Wybierz w menu opcję "Retrospekcja tabeli trendów"; 
◼ Wybrać parametr: Wybierz" Lewy i prawy ruch", obracaj pokrętłem aż dane NIBP pojawią się w oknie; 

◼ Wybierz rozdzielczość: wybierz opcję po lewej stronie, wybierz żądany przedział czasowy; 

◼ Wybierz " Page down/up", obróć pokrętło, obserwuj dane dotyczące trendu NIBP w różnym czasie; 

◼ Naciśnij przycisk "Exit", aby zakończyć obserwację tabeli trendów. 

 

3.4 Informacje o monitorze pacjenta 
 

"Informacje monitora pacjenta" można wybrać w "Menu systemu" dla informacji monitora pacjenta, jak pokazano 

na rysunku 3-9. 
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Rysunek 3-9Wersja maszyny 

Wybierz "Konfiguracja monitora pacjenta", aby wyświetlić konfigurację tego modelu urządzenia, jak pokazano na 
rysunku 3-10. 

 

Rysunek 3-10Konfiguracja monitora pacjenta 

 

3.5 Ustawianie monitora pacjenta 
 
Wybierz "Setting of patient monitor" (Ustawienia monitora pacjenta) w "System menu", pojawi się menu pokazane 

na rysunku 3-11: 
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 Zdjęcie 3-

11Ustawienie monitora pacjenta W menu "Ustawienie monitora pacjenta" 

użytkownicy mogą ustawić następujące pozycje: 

3.5.1 Wybór interfejsu roboczego 
 

Wybierz opcję "Wybór interfejsu roboczego" w menu "Ustawienie monitora pacjenta", możesz zobaczyć, że 
aktualną opcją jest standardowy interfejs. 

3.5.2 Wskazanie granicy alarmu 
 

Wybierz opcję "Alarm limit display" w menu "Setting of patient monitor". Dostępne są dwa stany "Off" i "On". 
Kiedy wybrany jest stan "On", wartość graniczna alarmu będzie wyświetlana w obszarze wyświetlania danych 
parametru. Natomiast po wybraniu stanu "Off" (Wył.) wartość graniczna alarmu nie będzie wyświetlana. 

3.5.3 Czas nagrywania alarmu 
 

Wybierz opcję "Alarm recording time" w menu "Setting of patient monitor" (Ustawienia monitora pacjenta), obróć 
pokrętło, aby ustawić czas nagrywania podczas alarmu. Dostępne są opcje "8 sekund", "16 sekund" i "32 
sekundy". 

3.5.4 Czas alarmu 
 

Wybierz "Alarm timeout" w menu "Setting of patient monitor", obróć pokrętło, aby ustawić czas przerwy. W tym 
okresie czasu system nie będzie zajmował się żadnym alarmem. Dla czasu przerwy dostępne są opcje "1 minuta", 
"2 minuty" i "3 minuty". 

3.5.5 Parametr Metoda alarmowa 
 

Wybierz "Parameter alarm method" w menu "Setting of patient monitor" (Ustawienia monitora pacjenta), obróć 
pokrętło, aby ustawić zatrzaskiwanie, zatrzaskiwanie dla alarmu. 

3.5.6 Ustawienie czasu systemowego 
 

Po wybraniu opcji "System time setting" w menu "Setting of patient monitor" (Ustawienia monitora pacjenta), 

pojawi się menu pokazane na rysunku 3-12: 
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Rysunek 3-12Ustawienie czasu systemowego 
 

3.5.7 Ustawienie wyjścia zapisu （ T a  funkcja jest niedostępna w tym monitorze pacjenta. ） 
 

3.5.8 Event Setting （ T a  funkcja jest niedostępna w tym monitorze pacjenta. ） 

 

3.6 Konserwacja monitora pacjenta 
 

Wybierz opcję "Maintenance of patient monitor" w "System menu", pojawi się okno dialogowe "Enter 

maintenance password", jak pokazano na rysunku 3-13. 

 
Użytkownicy mogą wykonywać czynności konserwacyjne w menu konserwacji użytkownika po podaniu hasła 
użytkownika. Użytkownicy nie mogą wykonywać funkcji konserwacji fabrycznej. Ta opcja jest dostępna tylko dla 
wyznaczonego przez naszą firmę personelu konserwacyjnego. 

 

Rysunek 3-13Wprowadzanie hasła konserwacyjnego 

Po wpisaniu prawidłowego hasła użytkownika w polu "Enter maintenance password" i naciśnięciu klawisza 
"Enter" pojawi się menu "User maintenance". Można ustawić informacje jak na rysunku 3-14. 
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Rysunek 3-14 Konserwacja  użytkownika 

Język: Użytkownik może ustawić język wyświetlania ekranu jako "CHINESE", "ENGLISH". Opcja 
ta zależy od konfiguracji użytkownika. 

Styl nazewnictwa ołowiu: Wybierz "AHA" lub "EURO". Szczegółową różnicę między tymi dwoma 
stylami można znaleźć w powiązanej treści "Monitor EKG/RESP". 

Dźwięk alarmu: Włączenie lub wyłączenie dźwięku alarmu są dostępne jako opcja. 

Ostrzeżenie  

Kiedy głośność alarmu systemowego jest wyłączona, monitor pacjenta nie może wydawać dźwięków 
alarmowych w przypadku wystąpienia alarmu. Dlatego operator powinien ostrożnie korzystać z tej funkcji. 

 
Jeśli dla głośności alarmu w stanie wyciszenia lub przekroczenia czasu alarmu zostanie wybrana opcja Wył. 

 
Gdy głośność alarmu jest wyłączona, jeśli operator wybierze opcję Wyciszenie lub Czas alarmu, system 
wznowi odtwarzanie dźwięku alarmu do poziomu głośności sprzed zamknięcia dźwięku, w międzyczasie 
system przejdzie w stan wyciszenia lub czas alarmu. 

Uwaga  

Stan "Close Alarm volume" (Zamknij głośność alarmu) obowiązuje tylko podczas tego włączenia zasilania. 
Przy następnym włączeniu zasilania ustawienie to zostanie przywrócone do poprzedniej wartości. 
Kolor zdefiniowany przez użytkownika: służy do zdefiniowania koloru wyświetlania na ekranie dla kształtu fali i 
parametrów, jak pokazano na rysunku 3-15. 
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Rysunek 3-15 Kolor zdefiniowany przez użytkownika 
 

Wezwanie pielęgniarki: po wybraniu tej opcji kardiomonitor uruchomi funkcję "Wezwanie pielęgniarki". Funkcja 
ta będzie realizowana wspólnie z centralnym systemem monitorowania. (Ta funkcja jest niedostępna w tym 
monitorze pacjenta). 

3.7 Funkcja demonstracyjna 
 

Po wybraniu w "Menu systemu" funkcji "Demonstracja", pojawi się okno dialogowe "Wprowadź hasło do 
demonstracji". Po wprowadzeniu prawidłowego hasła, system przechodzi w stan przebiegu demonstracyjnego. 
Przebieg demonstracyjny jest symulacyjnym przebiegiem demonstracyjnym ustawionym przez producenta w 

celu pokazania działania urządzenia i pomocy użytkownikom w szkoleniu. W rzeczywistym użyciu klinicznym, 
funkcja demonstracji kształtu fali jest zabroniona, ponieważ może to spowodować, że personel medyczny 
pomyli się z przebiegiem fali pacjenta i parametrem monitorowanym, a tym samym monitorowaniem pacjenta i 
opóźnieniem leczenia. Z tego powodu menu to jest wyposażone w hasło, jak pokazano na rysunku 3-16. 

Rysunek 3-16 Funkcja demonstracji 
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Rozdział czwarty Bezpieczeństwo pacjentów

Konstrukcja przenośnego monitora pacjenta spełnia wymagania odpowiednich międzynarodowych norm IEC60601-1ja

EN60601-2-27 i EN60601-2-30 utworzone dla medycznych urządzeń elektrycznych. System ten wyposażony jest w 

zabezpieczenie wejścia odłączającego uziemienie antydefibrylacyjne oraz elektryczny nóż chirurgiczny. W przypadku 

przyjęcia prawidłowego stojaka (patrz rozdział EKG i RESP) i zamontowania go zgodnie z zaleceniami producenta, 

wyświetlanie ekranu może zostać wznowione 10 sekund później po defibrylacji.

Ten znak wskazuje, że komponent jest urządzeniem CF zgodnym z normą IEC 60601-1. Jego konstrukcja ma specjalną ochronę 

przeciwwstrząsową (jest wyposażona w urządzenie odłączające uziemienie typu F, szczególnie w przypadku dopuszczalnego wycieku 

waluty) i nadaje się do stosowania podczas defibrylacji.

Ostrzeżenie

Podczas defibrylacji należy trzymać się z dala od pacjenta, sprzętu do łóżka chorego.

Środowisko:

Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Środowisko użytkowania 

przenośnego monitora pacjenta powinno być wolne od wibracji, kurzu, gazów żrących lub wybuchowych, ekstremalnych 

temperatur i wilgotności itp. Po zainstalowaniu w szafce należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca z przodu, aby zapewnić 

wygodę obsługi. Gdy drzwi szafy są otwarte, z tyłu powinno być wystarczająco dużo miejsca na konserwację. W szafce powinna 

być zapewniona dobra wentylacja.

System monitoringu może spełniać indeks techniczny w temperaturze otoczenia w zakresie 0℃40℃.Jeśli temperatura 

otoczenia przekroczy taki zakres, może to wpłynąć na dokładność sprzętu lub komponentów lub uszkodzenie obwodu 

spowodowane w. min. Wokół urządzenia należy zachować 2 cale (5 centymetrów) odstępów, aby zapewnić dobrą 

wentylację.

Wymagania dotyczące zasilania

Proszę zapoznać się z rozdziałem Specyfikacja produktu.

Uziemienie przenośnego monitora pacjenta

Aby chronić pacjenta i personel medyczny, przenośny monitor pacjenta musi być bezpiecznie uziemiony. Przenośny monitor 

pacjenta jest wyposażony w odłączany kabel 3-żyłowy. Po włożeniu do odpowiedniego 3-żyłowego gniazda jest uziemiony 

przez przewód uziemiający przewodu zasilającego. Jeśli nie ma dostępnego gniazda 30-rdzeniowego, skonsultuj się z 

elektrykiem szpitalnym.

Ostrzeżenie
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Zabrania się podłączania 3-żyłowego kabla urządzenia z gniazdem 2-żyłowym.

Podłącz przewód uziemiający do zacisku o równym potencjale elektrycznym. Jeśli nie masz pewności, że określona kombinacja 

sprzętu jest niebezpieczna lub nie wynika ze specyfikacji sprzętu (np. niebezpieczeństwo spowodowane nagromadzeniem 

waluty wycieku), powinieneś skonsultować się z producentem lub ekspertem, aby upewnić się, że niezbędne zabezpieczenie 

sprzętu nie będzie zostać zniszczone przez zalecaną kombinację.

Uziemienie o równym potencjale elektrycznym

Zabezpieczenie pierwszego stopnia urządzenia wchodzi w skład systemu uziemienia ochronnego domu poprzez uziemienie gniazdka 
elektrycznego. W celu przeprowadzenia wewnętrznej kontroli serca lub mózgu przenośny monitor pacjenta musi być oddzielnie 
podłączony do systemu uziemienia o równym potencjale elektrycznym. Jeden koniec równego potencjału elektrycznego (przewód 
wyrównujący) jest podłączony do zacisku uziemiającego o równym potencjale elektrycznym na tylnym oknie urządzenia, a drugi koniec 
jest podłączony do innego zacisku systemu równego potencjału elektrycznego. W przypadku uszkodzenia układu uziemienia 
ochronnego, układ wyrównania potencjałów może pełnić funkcję ochronną przewodu uziemienia ochronnego. Badanie serca (lub 
mózgu) można przeprowadzić tylko w pomieszczeniu medycznym wyposażonym w ochronny system uziemienia. Przed użyciem, należy 
sprawdzić, czy sprzęt jest w dobrym stanie technicznym. Kabel używany do połączenia pacjenta z urządzeniem musi być wolny od 
zanieczyszczeń elektrolitami.

Ostrzeżenie

Jeżeli system uziemienia ochronnego jest niestabilny, monitor pacjenta powinien być zasilany z baterii 

wewnętrznej.

Kondensacja :Podczas pracy sprzęt musi być wolny od kondensacji. Podczas przenoszenia sprzętu z 
jednego pomieszczenia do drugiego może dojść do kondensacji pary wodnej. Jest to spowodowane 
wystawieniem sprzętu na działanie wilgotnego powietrza i różnych temperatur.

Ostrzeżenie

Stosowanie w miejscu z palnym środkiem znieczulającym grozi wybuchem.

Interpretacja znaków używanych na monitorze pacjenta

Bądź ostrożny. Zapoznaj się z załączonym dokumentem (niniejsza instrukcja).

Ten znak wskazuje, że jest to element typu CF, zaprojektowany ze specjalnym urządzeniem przeciwporażeniowym (to

jest wyposażony w urządzenie odłączające uziemienie typu F, szczególnie w dopuszczalnej walucie 
upływu.) i ma rezystancję defibrylatora.

Zasilanie włącz / wyłącz

Koniec uziemienia o równym potencjale elektrycznym
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Rozdział piąty Konserwacja i czyszczenie

5.1 Konserwacja i testowanie

Przed użyciem tego sprzętu należy przetestować:

● uszkodzenie mechaniczne;

● cały odsłonięty ołów, wkładkę i akcesoria;
● wszystkie funkcje sprzętu służące do monitorowania pacjenta i zapewnienia dobrego stanu sprzętu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek dowodów wskazujących na uszkodzenie funkcji urządzenia, zabrania się używania tego 

urządzenia do monitorowania pacjenta. Prosimy o kontakt ze szpitalnym inżynierem biomedycznym lub technikami utrzymania ruchu 

naszej firmy.

Kompleksowy test funkcjonalny, w tym test bezpieczeństwa, musi być wykonywany raz na 6-12 miesięcy przez 

wykwalifikowany personel i po każdej konserwacji.

Ostrzeżenie

Jeśli szpital lub jednostki medyczne korzystające z tego sprzętu nie mają odpowiedniego planu konserwacji, 

może to spowodować awarię sprzętu, która może zagrażać zdrowiu.

5.2 Ogólne czyszczenie

Uwaga: Przed czyszczeniem tego urządzenia i czujnika należy wyłączyć i odłączyć zasilanie.

To urządzenie musi być umieszczone w środowisku wolnym od kurzu.

Zaleca się oczyszczenie powierzchni obudowy i ekranu wyświetlacza. Używaj niekorozyjnych środków czyszczących, takich jak mydło i 

czysta woda.

- Nie używaj silnych rozpuszczalników, takich jak aceton.

Uważaj, aby nie uszkodzić monitora pacjenta.-

- Dopiero po rozcieńczeniu można użyć większości środków czyszczących. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta, aby rozcieńczyć środki czyszczące.

-

-

Materiały eksploatacyjne są surowo zabronione (na przykład wełna stalowa lub środek do polerowania srebra).

Zapobiegaj przedostawaniu się jakichkolwiek płynów do wnętrza obudowy. Zanurzenie jakiejkolwiek części systemu w płynie jest surowo 

zabronione.

- Nie pozostawiaj płynu czyszczącego na powierzchni urządzenia.

5.3 Stosowanie środka czyszczącego

Z wyjątkiem roztworów wymienionych w punkcie „Uwaga”, wszelkie roztwory sklasyfikowane jako produkt o następujących właściwościach mogą być 

stosowane jako środki czyszczące:

-rozcieńczony amoniak
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-rozcieńczony podchloryn sodu (proszek wybielający do prania)

Zakres stężeń wynosi od około 500 ppm (rozcieńczony 1:100 proszek wybielający do użytku domowego) podchlorynu sodu do 

5000 ppm (rozcieńczony 1:10 proszek wybielający do użytku domowego), który jest bardzo skuteczny. Ilość ppm zależy od ilości 

materii organicznej (krwi, śluzu zwierzęcego i roślinnego) na czyszczonej i dezynfekowanej powierzchni.

-

-

-

-

35〜37% rozcieńczony formaldehde 35〜37%

Nadtlenek wodoru 3%

etanol

sopropanol

Powierzchnię monitora pacjenta i czujnika można czyścić alkoholem medycznym i suszyć naturalnym wiatrem lub 

czystą i suchą szmatką.

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność produktów chemicznych stosowanych do zwalczania chorób 

zakaźnych. Prosimy o skonsultowanie się z dyrektorem ds. kontroli zakażeń w szpitalu lub ekspertami ds. chorób zakaźnych.

5.4 Dezynfekcja i sterylizacja

Aby uniknąć długotrwałego uszkodzenia sprzętu, zaleca się, aby sterylizacja produktu była przeprowadzana tylko wtedy, gdy 

jest to konieczne w ramach szpitalnego schematu konserwacji. Zaleca się również czyszczenie produktu przeznaczonego do 

sterylizacji.

Zalecane materiały do   sterylizacji: etanol, aldehyd
Ostrożność

-

-

-

-

-

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi rozcieńczenia lub zastosuj najniższe możliwe stężenie.

Trzymaj płyn z dala od wnikania do obudowy.

Zanurzenie jakiejkolwiek części systemu jest surowo zabronione.

Podczas sterylizacji nie należy wlewać płynu do systemu.

Nie pozostawiaj środków bakteriobójczych na powierzchni sprzętu. Proszę użyć wilgotnej szmatki do czyszczenia 

resztek (jeśli są).

5.5 Dezynfekcja

Aby uniknąć długotrwałego uszkodzenia sprzętu, zaleca się, aby sterylizacja produktu była przeprowadzana tylko wtedy, gdy 

jest to konieczne w ramach szpitalnego schematu konserwacji. Zaleca się również czyszczenie produktu przeznaczonego do 

sterylizacji.

Jeśli chodzi o przewód EKG, czujnik SpO2, mankiet do pomiaru ciśnienia krwi, sondę temperatury, należy zapoznać się z treścią odpowiednich 

rozdziałów.

Ostrożność

Uważaj, aby nie uszkodzić monitora pacjenta. Nie dezynfekuj monitora pacjenta za pomocą EtO lub 
formaldehydu.
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Rozdział szósty Alarm

- W tym rozdziale zostaną przedstawione ogólne informacje dotyczące alarmu i środków, jakie należy podjąć w przypadku alarmu.

Aby uzyskać informacje o każdym alarmie parametru i podpowiedziach, należy zapoznać się z treścią odpowiednich rozdziałów dotyczących ustawiania 

parametrów.

-

6.1 Ogólne wprowadzenie do alarmu

Tak zwany alarm wskazuje na monit wysyłany przez monitor pacjenta do użytkownika, gdy zmiany parametrów życiowych 

monitorowanego pacjenta są tak ważne, aby wzbudzić jego uwagę lub spowodować niepowodzenie w monitorowaniu pacjenta z 

powodu awarii sprzętu.

6.2 Właściwość alarmu

6.2.1 Typ alarmu

Istnieją dwa rodzaje alarmów: Jeśli alarm jest spowodowany zmianami parametrów życiowych pacjenta, to znaczy, że 

parametry fizjologiczne monitorowanego pacjenta przekraczają określony zakres lub pacjent ma nieprawidłowości 

fizjologiczne, których nie można zmierzyć przez przekroczenie pojedynczej wartości fizjologicznej. parametr, alarm jest 

nazywany alarmem fizjologicznym; jeżeli alarm jest spowodowany przez sprzęt, tzn. alarm jest spowodowany przeszkodami 

technicznymi w używaniu monitora pacjenta lub awarią sprzętu powodującą niedokładność monitorowania pacjenta, alarm 

jest nazywany alarmem technicznym.

6-1 Przykłady alarmów fizjologicznych i alarmów technicznych

Opis Rodzaj alarmu

Zmierzony HR pacjenta wynosi 114 BPM, co przekracza zakres alarmu HR ustawiony przez użytkownika. Alarm fizjologiczny

U pacjenta stwierdza się migotanie komór. Alarm fizjologiczny

Moduł pomiaru EKG wykrywa awarię odprowadzenia EKG. Alarm techniczny

Moduł pomiarowy SpO2 nie działa. Alarm techniczny

6.2.1.1 Klasyfikacja alarmów fizjologicznych

Istnieją dwa rodzaje alarmów fizjologicznych. Jednym z nich jest to, że parametry fizjologiczne monitorowanego 

pacjenta przekraczają określony zakres, a drugim jest to, że nieprawidłowości fizjologiczne pacjenta nie mogą być 

zmierzone przez przekroczenie jednego parametru fizjologicznego.

Ten ostatni należy do alarmu, który może monitorować ten pierwszy. Są 

to: zbyt słaby sygnał EKG;

zatrzymanie akcji serca; migotanie komór/częstoskurcz komorowyja

nie znaleziono pulsu;

Zakłócenia serca RESP; 
Uduszenie RESPja
Inne należą do pierwszego rodzaju.
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6.2.1.2 Poziom alarmu

Zarówno alarm techniczny, jak i alarm fizjologiczny mają charakterystykę poziomu. Im wyższy poziom alarmu, tym bardziej czujny 

sposób podpowiadania alarmu przez system. Wszystkie poziomy alarmów technicznych nie mogą być zmieniane przez użytkowników. 

Niektóre poziomy alarmów fizjologicznych mogą być ustawiane przez użytkowników, a niektóre nie mogą być zmieniane po 

wyznaczeniu przez system.

6.2.1.3 Zdejmowany dźwięk i światło

„Usuwalny dźwięk i światło” wskazuje, że niektóre alarmy techniczne są zmieniane na szybki sposób podpowiedzi, jeśli nastąpi 

przerwa w działaniu, bez względu na stan timeout lub wznowienie do normalnego stanu alarmowego, szczegóły są 

następujące:

1. Usunięto zdolność prowadzenia alarmu dźwiękowego i świetlnego, a mianowicie brak alarmu dźwiękowego i świetlnego.

2. Zdolność prowadzenia znaku została usunięta, a mianowicie, kolor pod kolorem zostanie zmieniony na taki sam 

kolor jak tytuł pod kolorem.

3. Po wznowieniu normalnego stanu alarmowego, gdy ten alarm zostanie wyzwolony, alarm zostanie zgłoszony jako alarm 

normalny.

Ten rodzaj alarmu technicznego spowodowany jest głównie błędami przebicia przewodu w alarmie technicznym, innymi błędami przekraczającymi limit 

alarmowy parametru NIBP oraz przeszkodą w normalnym użytkowaniu rejestratora.

6.2.1.4 Usuwanie wszystkich

Usuwanie wszystkich: naciśnij klawisz SILENCE, aby przejść do stanu pauzy, ten alarm może zostać usunięty, to znaczy, że nie jest już 

wyświetlany monit o alarm; w stanie pauzy alarm ten nie zostanie wykonany; po zakończeniu pauzy alarm nie zostanie wykonany, 

dopóki alarm nie zostanie ponownie wywołany. Głównie są to błędy komunikacji w alarmie technicznym oraz błędy inicjalizacji modułu.

6.3 Metoda monitowania o alarm

W przypadku alarmu, dźwięku i światła zostaną wyświetlone podpowiedzi dotyczące postaci.

6.3.1 Właściwość dźwięku i światła

6-2 Właściwości dźwięku i światła dla różnych poziomów alarmu

Poziom alarmu
Właściwości dźwięku alarmu Właściwości lampki alarmowej

Wysoki Tryb:
dud-pik-pik--pik-pik; dźwięk alarmu jest wydawany 
raz na 11 sekund (odstęp liczony jest od początku 
tego czasu do początku następnego razu.)

cyk-pyk-kok-pal-pik, Wskaźnik alarmu miga w kolorze czerwonym

i wysoka częstotliwość.

Środek Tryb: paluszek-puchacz; dźwięk alarmu jest wydawany 
raz na 25 sekund (przedział czasu liczony od początku 
tego czasu do początku następnego razu.)

Wskaźnik alarmu miga w kolorze żółtym 

i niskiej częstotliwości.

Niski Tryb: toot-; dźwięk alarmu jest wydawany raz na 
25 sekund (odstęp liczy od początku tego

Wskaźnik alarmu świeci na żółto.
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czas do początku następnego razu.)

6.3.2 Własność postaci

Pod kolorem: kolor czerwony oznacza wysoki poziom alarmu, kolor żółty oznacza średni i niski poziom alarmów.

Kolor ciągu znaków: Z wyjątkiem monitu, obszar alarmu technicznego NIBP, bez odniesienia do poziomu alarmu, jest 

zawsze czarny. Kolor ciągu znaków wyświetlany w obszarze podpowiedzi alarmu technicznego NIBP nie ma nic 

wspólnego z poziomem alarmu. Alarm wysoki wyświetlany jest na czerwono, alarm średni i niski na żółto. Gdy alarm 

fizjologiczny jest spowodowany przekroczeniem przez alarm mierzonego parametru, wartość parametru wywoła 

miganie alarmu. Znak „***” wyświetlany w obszarze informacyjnym w prawym górnym rogu ekranu wskazuje na 

wystąpienie alarmu, jego kolor jest czerwony. Jeśli jest to alarm techniczny, w obszarze informacyjnym nie pojawia się 

znak „*”.

6.3.3 Inne

Jeśli w tym samym czasie wystąpią różne poziomy alarmów, sygnał dźwiękowy i świetlny zostanie podany przy najwyższym poziomie 

bieżących alarmów.

6.4 Stan alarmowy

6.4.1 Ogólne wprowadzenie do stanu alarmowego

Każdy alarm ma dwa stany: stan wyzwolenia i stan usunięcia. W tym samym okresie dostępny jest tylko jeden 
stan.
Stan wyzwolenia: stan zaistnienia alarmu 

Stan usunięcia: stan nieistnienia alarmu

Na początku pracy wszystkie możliwe alarmy są w stanie usunięcia. Następnie, po spełnieniu warunków 
alarmowych, alarm przechodzi w stan wyzwolenia.
Cały system alarmowy (wszystkie alarmy) ma następujące stany:

1. Stan normalny: alarm jest w stanie wyzwolenia i może dawać wszystkie monity (w tym dźwięk, światło i charakter).

2. Stan limitu czasu alarmu: alarm jest w stanie wyzwolenia, ale chwilowo nie daje dźwięku, światła ani znaku.

3. Stan wyciszenia alarmu: alarm jest w stanie wyzwolenia, wyświetlając monit świetlny i znakowy, ale nie daje monitu dźwiękowego.

4. Stan wyłączenia dźwięku alarmu: głośność alarmu wynosi 0.

W tym samym czasie dla całego systemu alarmowego dostępny jest tylko jeden stan.

6.4.2 Stan wyciszenia alarmu

Stan wyciszenia alarmu oznacza, że   wszystkie dźwięki (w tym dźwięki alarmu, klawisza i impulsu) monitora pacjenta są 

wyłączone.

6.4.3 Stan wyłączenia dźwięku alarmu

Stan wyciszenia dźwięku alarmu oznacza, że   wszystkie inne dźwięki nie są wyciszone z wyjątkiem dźwięku 

podpowiedzi alarmu.

6.4.4 Stan przekroczenia limitu czasu alarmu

Podczas limitu czasu alarmu można zająć się następującymi kwestiami: 

Odrzuć monity dźwiękowe i świetlne dla wszystkich alarmów.
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Odrzuć monit o znaki dla wszystkich alarmów fizjologicznych.

Pozostały czas na przekroczenie limitu czasu alarmu jest wyświetlany w obszarze opisu alarmu 

fizjologicznego. Zmiana monitu alarmu dźwiękowego i lekkiego wymiennego alarmu na monit.

Usunięcie monitu o alarm kompletnego wymiennego alarmu.

6.4.5 Przełączanie stanu

W stanie normalnym:

1. Krótko naciśnij klawisz SILENCE (<2sjawejście w stan limitu czasu alarmu; długie naciśnięcie klawisza PAUSE/SILENCE（>= 2sja

aby wejść w stan wyciszenia alarmu. W stanie limitu czasu alarmu:

2. Krótko naciśnij przycisk SILENCE (<2s), aby przejść do normalnego stanu; długie naciśnięcie klawisza SILENCE（>=2sjaaby wejść w stan 

wyciszenia alarmu.

3. Jeśli nie naciśniesz klawisza podczas limitu czasu, przechodzi w stan normalny.

4. Podczas limitu czasu, jeśli pojawią się nowe alarmy, stan limitu czasu alarmu zostanie zakończony, przejdzie w stan normalny.

5. Podczas limitu czasu, jeśli pojawią się nowe alarmy fizjologiczne, system będzie nadal w stanie limitu czasu alarmu.

W stanie wyciszenia alarmu:

1. Aktualny stan wyciszenia alarmu zostanie zakończony do stanu normalnego w przypadku wystąpienia nowych alarmów 

technicznych lub nowych alarmów fizjologicznych.

2. Krótko naciśnij klawisz SILENCE (<2sjawejść w stan limitu czasu; długie naciśnięcie klawisza SILENCE（>=2sjawejść w 

stan normalny.

W dowolnych stanach:

1. W ustawieniach użytkownika, ustawiając dźwięk alarmu na Off, system przechodzi w stan wyłączenia alarmu.

2. W ustawieniach użytkownika, ustawiając dźwięk alarmu na On, system przechodzi w stan włączenia alarmu.

6.5 Metoda alarmu

6.5.1 Ogólne wprowadzenie

Istnieją dwie metody alarmowania: zatrzask i zatrzask.

Latch-up: gdy warunki alarmowe nie istnieją, właściwość, którą system nadal wyświetla monit o alarm, nazywana jest metodą 

zatrzaskową. Dopiero po zresetowaniu systemu alarmowego nieistniejący alarm może nie zostać zgłoszony.

Latch-out: gdy warunki alarmowe nie istnieją, właściwość polegająca na tym, że system nie wyświetla monitu o alarm, nazywana jest 

metodą latch-out.

6.5.2 Zakres zastosowania

Wszystkie alarmy fizjologiczne mogą działać metodą zatrzaskową. 

Wszystkie alarmy techniczne mogą działać tylko metodą zatrzaskową.

6.5.3 Komunikat alarmu zatrzaskowego

Gdy alarm jest podtrzymywany (co oznacza, że   ten alarm wystąpił, ale alarm nie był w stanie wyzwolenia), metody 

podpowiedzi tego alarmu będą miały następujące zmiany:

1. Mierzone parametry i odpowiedni limit alarmowy przestają migać.
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2. Po pytaniu lematu opisu alarmu jest czas systemowy na wejście w stan ostatniego wyzwolenia.

6.5.4 Usuwanie metody zatrzaskowej

Usunięcie metody zatrzasku jest również nazywane resetowaniem alarmu. Użytkownicy mogą użyć funkcji limitu czasu alarmu, aby zresetować 

alarm. Po usunięciu podtrzymania alarmu, alarmy, które wystąpiły i nieistniejące warunki alarmowe ze względu na metodę podtrzymania, ale 

nadal wyświetlają monity o alarmie, zostaną usunięte.

Gdy działa w trybie zatrzaskowym, klawisz limitu czasu alarmu na module klawiatury ma tylko funkcję limitu czasu, ale 

bez funkcji resetowania.

6.6 Ustawienia alarmu

Każdy parametr alarmu można ustawić w menu „Alarm”.

W menu „Ustawienia monitora pacjenta” wyświetlane są ustawienia alarmu każdego modułu parametrów, jak pokazano na rysunku 6-3.

Zdjęcie 6-3 Ustawienie alarmu

Ustawienie zawartości alarmu publicznego:

■ Wyświetlanie limitu alarmowego: Po wybraniu „Wł.”, ustawiony górny i dolny limit alarmowy będzie wyświetlany w każdym obszarze 

wyświetlania parametru.

■ Czas nagrywania alarmu:trzy opcje to: 8 sekund, 16 sekund, 32 sekundy
■ Czas oczekiwania na alarm: cztery opcje to: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty

■ Metoda alarmu parametrów:zatrzask i zatrzask
Ustawienie alarmu parametrów pomiarowych

Każde ustawienie alarmu parametru znajduje się w odpowiednim menu. Na przykład, po wejściu do menu „Ustawienia EKG”, można 

dokonać ustawień alarmu HR.

■ Ustawienie alarmu HR:

Krok 1: Wybierz „Ustawienia alarmu HR” w opcji „Wybór alarmu”, w tym czasie w menu wyświetlane są tylko parametry 

ustawień alarmu HR.

Krok 2: Użytkownicy mogą ustawić pięć pozycji, w tym „Alarm HR”, „Poziom alarmu”, „Zapis alarmu”, „Górny limit alarmu”, „Dolny limit alarmu”. 

Użytkownicy mogą przesunąć kursor za pomocą pokrętła do opcji, które mają być ustawione, a następnie nacisnąć pokrętło, aby ustawić. Pozostałe 

parametry pomiarowe można ustawić w ten sam sposób, o którym mowa powyżej.
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6.6.1 Ustawienie włączania/wyłączania dźwięku

Zapoznaj się z opisem włączania/wyłączania dźwięku alarmu podczas konserwacji monitora pacjenta w ustawieniach systemu.

6.6.2 Automatyczne wyłączanie alarmu

Automatyczne zamknięcie alarmu oznacza unieważnienie całej funkcji alarmowej. W tym czasie, nawet pod warunkiem, 

że warunki alarmowe są spełnione, system nie wyświetli monitu o alarm, drukowania alarmu i przechowywania alarmu.

W przypadku dołączenia nowego modułu pomiarowego lub na początku pracy modułu pomiarowego, w ciągu 30 

sekund liczonych od rozpoczęcia pracy modułu, wszystkie alarmy związane z tym modułem zostaną automatycznie 

wyłączone, natomiast pozostałe alarmy nie zostaną wyłączone. dotknięty.

6.6.3 Awaria przewodu zasilającego

Po włączeniu zasilania, jeśli otwarty moduł parametrów nie wyszedł, zostaną rozpatrzone następujące kwestie:

1. Jeśli chodzi o moduł EKG lub SPO2, monit o zmianę alarmu odprowadzenia nie wyświetla się (tzn. dźwięk i światło są automatycznie 

usuwane), a następnie powiadom użytkownika.

2.W przypadku innych modułów nie jest podawany alarm awarii przewodu.

6.7 Alarm parametrów

W każdym menu parametrów, parametr alarmu można ustawić osobno, a użytkownicy mogą ustawić limit alarmu i stan alarmu.

Gdy określony parametr alarmowy zostanie zamknięty, pojawi się znak zachęty „ ” wyświetlany w parametrze

obszar wyświetlania. Alarm On/Off dla każdego parametru można ustawić osobno.

Jeśli chodzi o ustawiony parametr alarmu, gdy określony parametr lub para parametrów przekroczy limit alarmu, monitor 

pacjenta automatycznie uruchomi alarm i zajmie się następującymi kwestiami:

1) Pojawienie się monitu na ekranie, metoda jest taka, jak wspomniano w metodzie alarmu;

2) Jeśli ustawiona jest głośność alarmu, dźwięk alarmu zostanie wydany zgodnie z ustawionym poziomem alarmu i głośnością alarmu;

3) Wskaźnik alarmu miga (jeśli jest dostępny);

6.8 Działania podejmowane w przypadku alarmu

Uwaga

W przypadku wystąpienia pewnego alarmu należy najpierw sprawdzić stan pacjenta.

Informacje o alarmie są wyświetlane w obszarze informacji o systemie lub obszarze informacji o alarmie systemu. Ten 

alarm musi być rozpoznany i należy podjąć odpowiednie środki w zależności od przyczyn alarmu.

1) Sprawdź stan pacjenta;
2) Rozpoznaj, który parametr wywołuje alarm lub jaki rodzaj alarmu ma miejsce;
3) Rozpoznaj przyczynę alarmu;

4) Alarm jest wyciszony w razie potrzeby;

5) Po zwolnieniu stanu alarmu sprawdź, czy alarm został usunięty.

W rozdziałach dotyczących monitorowania parametrów znajdują się informacje o alarmie i monit o parametr.
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Rejestrator rozdziału siódmego (opcja)

-

-

-

Ogólne informacje o rejestratorze

Metoda konfiguracji i rejestracji

Nagranie

7.1 Ogólne informacje o rejestratorze

Rejestrator używany w tym monitorze pacjenta to termoczuły rejestrator matrycowy o szerokości druku przebiegu 48 

mm.

Możliwości rejestratora

-

-

-

-

-

Sygnał wyjściowy rejestratora może mieć prędkość 25 mm/sekundę lub 50 mm/sekundę;

Maks. mają być zarejestrowane dwa przebiegija

Wyjście w języku angielskimja

Czas i przebieg nagrywania w czasie rzeczywistym;

podczas rejestrowania alarmu monitor pacjenta automatycznie wybiera krzywą w odniesieniu do parametru alarmu.

7.2 Rodzaj rekordu

Ten monitor pacjenta generuje następujący zapis wiązki:
-Rekord 8 sekund w czasie rzeczywistym

Nagrywanie w czasie rzeczywistym

Monitor pacjenta ustawia krzywą 8-sekundową rejestrację w czasie rzeczywistym (zwykle wyświetlane są dwie pierwsze 

krzywe).

Uwaga

Podczas wykonywania operacji wyjścia, naciśnij ponownie klawisz drukowania, wyjście parametrów zostanie ponownie wyeksportowane po 

zakończeniu bieżącego wyjścia.

7.3 Wyjście nagrywania

Data Czas
HR——tętno
SPO2——Saturacja krwi tlenem SYST

——Skurczowe ciśnienie krwi 

ŚREDNIA——średnie ciśnienie krwi 

DIAS——Rozkurczowe ciśnienie krwi 

TEMP1——Temperatura 1

RESP——Oddychanie

PR——częstotliwość impulsów ST——Wartość ST

TEMP2—— Temperatura 2
Ołów——Ołów
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7.4 Informacje o działaniu i stanie rejestratora

Wymóg dotyczący papieru do zapisu

Wymagany jest papier termoczuły do   musztardy, w przeciwnym razie nastąpi awaria zapisu, słaba 
jakość zapisu lub uszkodzenie głowicy termoczułej.

Normalna operacja

- Podczas normalnej pracy rejestratora papier jest dostarczany płynnie. Nie wyciągaj papieru, aby 
uniknąć uszkodzenia dyktafonu.

- Używanie rejestratora z niedostępnym papierem do zapisu jest zabronione.

Kroki wymiany papieru w rejestratorze

-

-

-

Otwórz drzwi rejestratora;

Prosto włóż nowy papier do papierowej szufelki, stroną drukującą w kierunku głowicy termoczułej;

Gdy druga krawędź papieru wysunie się, wyciągnij ją. Zwróć uwagę, aby prawidłowo ułożyć papier, aby nie 
przemieścił się;

- Zamknij drzwiczki rejestratora.

Uwaga

Wymień papier, uważając, aby nie dotknąć głowicy termoczułej. Nie pozostawiaj otwartych drzwi rejestratora, chyba że 

w celu wymiany papieru lub rozwiązywania problemów.

Wyjmowanie zaciętego papieru

W przypadku słyszenia nieprawidłowego dźwięku pracy rejestratora i dostarczenia papieru do zapisu, otwórz drzwiczki rejestratora, aby 

sprawdzić, czy papier się zaciął. Aby usunąć zacięty papier:

- Otwórz drzwi rejestratora;

Umieść ponownie prawidłowo papier, tak aby nie przesuwał się;-

- Zamknij drzwiczki rejestratora.
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Rozdział ósmy Elektrokardiogram i oddychanie (EKG/RESP)

8.1 Instrukcja monitorowania EKG

8.1.1 Definicja monitorowania EKG

Monitorowanie EKG generuje ciągłą krzywą aktywności EKG pacjenta. Służy do dokładnej oceny stanu fizjologicznego 

pacjenta w tym czasie. Upewnij się, że kabel EKG jest prawidłowo podłączony do prawidłowej wartości pomiarowej. W 

normalnym stanie roboczym przenośny monitor pacjenta wyświetla jednocześnie dwie krzywe EKG.

■ Do monitorowania należy używać urządzenia 5-przewodowego. EKG może pozyskać dwa rodzaje przebiegu z dwóch różnych odprowadzeń.

■ Parametry wyświetlane przez monitor obejmują HR, wartość pomiaru odcinka ST i arytmię (opcjonalnie)

■ Wszystkie powyższe parametry mogą służyć jako parametry alarmowe.

8.1.2 Środki ostrożności dotyczące monitorowania EKG

Ostrzeżenie

Podczas defibrylacji trzymaj go z dala od pacjenta, stołu lub sprzętu.

Ostrzeżenie

Do monitorowania sygnału EKG za pomocą przenośnego monitora pacjenta konieczne jest użycie kabla EKG dostarczonego przez 

naszą firmę.

Ostrzeżenie

Podłączając biegun lub kabel, upewnij się, że nie stykają się z innymi częściami przewodzącymi lub uziemieniem. W szczególności 

należy zwrócić uwagę, aby wszystkie bieguny EKG, w tym biegun neutralny, przylegały ściśle do pacjenta, aby zapobiec 

kontaktowi z częściami przewodzącymi lub ziemią.

Ostrzeżenie

Kabel EKG bez rezystancji nie może być używany do defibrylacji na monitorze pacjenta; nie można go używać do 

defibrylacji na innych monitorach pacjenta, jeśli monitor pacjenta nie jest wyposażony w rezystancję 

ograniczającą prąd defibrylacji.

Ostrzeżenie

Zakłócenia z nieuziemionych instrumentów w pobliżu pacjenta i ESU mogą powodować problemy z kształtowaniem fali.

Ostrzeżenie

Przebieg EKG może zaoszczędzić 100 minut

8.2 Sposób działania monitorowania EKG

8.2.1 Przygotowanie

1) Przed założeniem kijków przygotować skórę pacjenta;
● Skóra jest słabym przewodnikiem. Dlatego przygotowanie skóry pacjenta jest bardzo ważne dla dobrego kontaktu 

kijków ze skórą.
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● W razie potrzeby ogolić kijki.
● Umyj skórę mydłem i wodą (eter i czysty alkohol są zabronione, ponieważ zwiększają impedancję 
skóry).
● Natrzyj skórę na sucho, aby zwiększyć ukrwienie tkanek w naczyniach włosowatych oraz usunąć łuskę i natłuszczenie skóry.

2) Zamontuj kurek zaciskowy lub zatrzaski przed umieszczeniem tyczek.

3) Umieść kijki na pacjencie. Jeśli używane są kijki bez pasty przewodzącej, nałóż pastę przewodzącą przed umieszczeniem kijków.

4) Połącz przewód biegunowy z kablem pacjenta.

5) Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

Ostrzeżenie

Sprawdź, czy nabiegunnik EKG stymuluje skórę każdego dnia. W przypadku stwierdzenia alergii, wymień kij lub 

zmieniaj pozycję co 24 godziny.

Uwaga

W celu ochrony środowiska zużyty słup mus należy zregenerować lub odpowiednio zagospodarować.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem monitorowania należy sprawdzić, czy przewody są normalne. Po odłączeniu kabla EKG na ekranie 

pojawi się komunikat „Sensor fail” i zostanie uruchomiony alarm dźwiękowy.

8.2.2 Instalacja odprowadzenia EKG

Stanowisko biegunów monitorujących EKG

Sposób umieszczenia bieguna urządzenia n5 pokazano na rysunku 8-1.

-
-

Tyczka czerwona (prawa ręka) - umieść pod obojczykiem blisko prawego ramienia.

Tycz żółty (lewe ramię) - umieść pod obojczykiem blisko lewego ramienia. Umieść na klatce piersiowej, jak pokazano na 

poniższym obrazku.

Tycz czarny (prawa noga) — umieść w prawym dolnym odcinku brzucha. 

Zielony drążek (lewa noga) – umieść w lewym dolnym odcinku brzucha.

Biały drążek (klatka piersiowa) – umieść na klatce piersiowej jak na obrazku 10-2.

-
-
-

Uwaga

Nazwy ołowiu normy USA i normy europejskiej są wymienione w poniższej tabeli (R, L, N, F, C oznaczają ołów w 

normie europejskiej, podczas gdy w normie USA RAjaLAjaRLjaLLjaV są używane zamiast.)

USA Europa

Nazwa ołowiu Kolor Nazwa ołowiu Kolor

RA biały R czerwony

LA czarny L żółty

LL czerwony F Zielony
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RL Zielony N czarny

V brązowy C biały

RA:biały; LA:czarny; V:brązowy; RL: zielony; LL: czerwony

Rysunek 8-1 Pozycja 5-przewodowego bieguna

Uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, wszystkie odprowadzenia muszą być podłączone do pacjenta.

- Jeśli chodzi o konfigurację 5 odprowadzeń, umieść drążek na klatce piersiowej (v) w jednej z następujących pozycji, jak pokazano na 

rysunku 8-2:

V1 znajduje się na czwartym prawym 

ICS. V2 jest na czwartym lewym ICS.

V3 znajduje się w środkowej pozycji między V2 a V4. V4 znajduje się na 

piątej linii środkowej obojczyka po lewej stronie.

V5 znajduje się w lewej przedniej linii pachowej, będąc w płaszczyźnie poziomej jako V4. V6 

znajduje się w linii środkowej pachowej, będąc w płaszczyźnie poziomej jako V4. V3R-V7R 

znajduje się na prawej ścianie klatki piersiowej odpowiadającej lewej.

VE znajduje się w apofizie procesów wyrostka mieczykowatego. Jeśli chodzi o umiejscowienie tylnego wyprowadzenia „V”, wymagane jest 

umieszczenie drążka „V” w jednej z następujących pozycji.

V7 jest z tyłu piątą lewą linią tylną. V7R 
jest z tyłu piątą prawą linią tylną.

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

Wersja 1.0 Strona 47 z 100



Instrukcja obsługi wieloparametrowego monitora pacjenta

Rysunek 8-2 Pozycja 5-odprowadzeniowej elektrody pachowej

Połączenie odprowadzenia EKG zalecane dla pacjentów chirurgicznych

Ostrzeżenie

Podczas korzystania z urządzeń ES, umieść biegun EKG w środkowej pozycji między płytą uziemiającą ES a nożem 

ES, aby uniknąć oparzenia. Kable urządzeń ES i EKG nie mogą być splatane.

Umiejscowienie odprowadzenia EKG zależy od rodzaju operacji. Na przykład: w przypadku torakotomii kijki można umieszczać na klatce 

piersiowej bocznie lub grzbietowo. W sali operacyjnej, ponieważ używany jest nóż ES, czasami fałszywa różnica może wpływać na przebieg 

EKG. W celu zmniejszenia fałszywej różnicy kijek można umieścić na lewym i prawym ramieniu, blisko lewej i prawej strony brzucha. 

Prowadnica pachowa może być umieszczona po lewej stronie środka pachowego. Nie umieszczaj słupka na ramieniu, w przeciwnym razie 

przebieg EKG może być bardzo mały.

Ostrzeżenie

Podczas używania urządzeń ES, umieszczanie słupa na płycie uziemiającej urządzenia ES jest surowo zabronione. W 

przeciwnym razie będzie dużo zakłóceń sygnału EKG.

Korzystanie z 5-odprowadzeniowego urządzenia EKG

Użytkownicy mogą rozmieścić leady na P1 i P2 według własnych potrzeb. Nazwy odprowadzeń na dwóch kanałach wyświetlane są 

po lewej stronie odpowiednich krzywych, które można zmienić w menu EKG. Właściwy ołów można wybrać spośród I, II, I,AVR, 

AVL, AVF, odpowiednio od V do P1 i P2, jak pokazano na rysunku 8-3. gdy użytkownik wybierze to samo odprowadzenie, monitor 

pacjenta automatycznie zmieni je na inne odprowadzenie.
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Rysunek 8-3 Odprowadzenie EKG

Uwaga

Jeśli biegun jest ułożony prawidłowo, ale przebieg EKG jest nieprawidłowy, konieczna jest wymiana odprowadzenia.

Uwaga

Zakłócenia z nieuziemionych instrumentów w pobliżu pacjenta i ESU mogą powodować problemy z kształtowaniem fali.

8.3 Menu EKG

Menu ustawień EKG

Obróć pokrętło, przesuń kursor na głównym ekranie do klawisza skrótu EKG w obszarze parametrów, a następnie naciśnij pokrętło, aby wyświetlić 

menu ustawień EKG, jak pokazano na rysunku 8-4.

Rysunek 8-4 Menu ustawień EKG

-
-

Ustawienie alarmu EKG

Alarm HR: jeśli wybierzesz „On”, monit i zapisanie alarmu zostanie wykonane w przypadku alarmu HR; jeśli wybierasz

„Wył.”, alarm nie zostanie uruchomiony, a monit „ ” będzie wyświetlany w obszarze parametrów ekranu.

-
-
-
-

Poziom alarmu: „Wysoki”, „Średni” i „Niski” są dostępne jako opcja. „Wysoki” oznacza najbardziej niebezpieczny alarm. 

Nagrywanie alarmowe: jeśli wybierzesz „Wł.”, zapis zostanie wykonany w przypadku alarmu HR.

Górny limit alarmu: służy do ustawiania górnego limitu alarmu HR. Dolny 

limit alarmu: używany do ustawiania dolnego limitu alarmu HR.

Alarm zostanie uruchomiony w przypadku, gdy HR jest wyższy niż górny limit lub niższy niż dolny limit.
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Uwaga

Ustaw górną i dolną granicę alarmu zgodnie ze stanem klinicznym każdego pacjenta.

Górna granica alarmu HR jest bardzo ważna dla monitorowania. Górna granica nie powinna być ustawiona na skrajnie 

wysoką. Biorąc pod uwagę zmianę, nie należy ustawiać górnego limitu alarmu HR o 20 uderzeń/min powyżej HR pacjenta.

-Źródło HR
EKG, SOP2 można dowolnie wybrać do badania HR; jeśli wybierzesz „Automatycznie”, monitor pacjenta zdecyduje o źródle 

HR zgodnie z jakością sygnału; jeśli wybierzesz „Jednoczesność”, monitor pacjenta wyświetli jednocześnie HR i PR . Jeśli 

zapewnione przez SPO2, PULSE zostanie powiadomiony i dostępny będzie dźwięk PR.

Gdy SPO2 jest wybrane jako źródło HR, ocena alarmu HR nie zostanie wykonana, ale zostanie wykonana ocena 
alarmu PR.

Po wybraniu opcji „Wybierz wszystko”, wartość pomiaru PR zostanie wyświetlona po prawej stronie głównego ekranu 

SPO2; Alarmy HR i PR są podawane jednocześnie. Dźwięk bicia serca podlega HR. Jeśli HR jest z danymi, pojawi się monit 

dźwiękowy. Jeśli nie ma danych HR, pojawi się dźwiękowy monit o PR.

-Wybór kanału HR
„P1” oznacza obliczenie HR na podstawie danych z pierwszej fali EKG. „P2” oznacza obliczenie HR 
na podstawie danych z drugiej fali EKG. „Automatyczny” oznacza, że   kanał obliczania HR jest 
wybierany automatycznie przez monitor pacjenta.
-
-
Trzy opcje szybkości skanowania EKG 12,5ja25,0 i 50,0mmjasą dostępne.
-Analiza odcinka ST
Wybierz tę opcję, aby wejść do menu „Analiza odcinka ST”.
-
-
Wybierz tę opcję, aby wejść do menu „Ustawienia EKG”, jak pokazano na rysunku 8-5.

Rodzaj odprowadzenia: 5 odprowadzeń i 3 odprowadzenia są 

opcjonalne. Prędkość przebiegu

Analiza arytmii:jata funkcja jest niedostępna na tym monitorze pacjenta.ja Inne 

ustawienia

Zdjęcie 8-5

W podmenu znajdują się następujące funkcje:

-

Menu ustawień EKG

Typ monitorowania EKG: w przypadku wybrania opcji „Normalne wyświetlanie” zostaną wyświetlone dwie krzywe EKG w 5 odprowadzeniach. 

W przypadku wybrania „pełnoekranowego wyświetlania wieloodprowadzeniowego” w obszarze krzywych ekranowych zostanie wyświetlonych 

sześć krzywych EKG.

Głośność bicia serca: poziomy głośności 0, 1, 2, 3, 4 są opcjonalne.-
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- Analiza stymulacji: po wybraniu opcji „Wł.” w obszarze krzywych EKG zostanie wyświetlony rząd małych kropek.

Przemysłowe ograniczenie częstotliwości:jaTa funkcja jest niedostępna na tym monitorze pacjenta.ja 

Kalibracja EKG: Po wybraniu tej opcji krzywa EKG zostanie automatycznie skalibrowana. Konfiguracja 

domyślna: Wybierz tę opcję, aby przejść do okna dialogowego domyślnej konfiguracji EKG. Można wybrać 

domyślną konfigurację systemu.

-
-
-

■ Przebieg P1 i P2
Prowadzić,Ⅱ，Ⅲ，aVRjaaVLjaaVFjaV są opcjonalne.

■ wzrost EKG

Uwaga

Jeśli sygnał wejściowy jest zbyt silny, możliwe jest odcięcie szczytu szczytu fali. W tym czasie użytkownik może ręcznie 

zmienić poziom wzrostu krzywej EKG zgodnie z rzeczywistym przebiegiem, aby uniknąć niekompletnego przebiegu. 

Można wybrać zwiększenie dla każdego kanału obliczeniowego. Istnieją poziomy wzrostu: ×0,25 ×0,5, ×1 i ×2. Po lewej stronie 

każdej krzywej EKG znajduje się skala 1mv. Wysokość skali 1mv jest proporcjonalna do amplitudy.

■ Metoda monitorowania

Ostrzeżenie

Tylko w metodzie diagnostycznej system może dostarczyć nieprzetworzone sygnały rzeczywiste. W trybach 
filtrowania „Monitorowanie” i „Działanie” w przebiegu EKG wystąpią różne zniekształcenia. W tym czasie 
system może dostarczyć tylko podstawowe informacje o EKG i będzie miał duży wpływ na wynik analizy 
odcinka ST. W trybie pracy, wynik analizy ARR może również ulec częściowemu wpływowi. Dlatego zaleca 
się, aby w przypadku niewielkich zakłóceń zastosować tryb diagnostyczny do monitorowania pacjenta.

Bardziej czysty i precyzyjny przebieg fali można uzyskać poprzez filtrowanie.

Opcjonalnie dostępne są trzy metody filtrowania. W trybie diagnozy zostanie wyświetlona niefiltrowana krzywa EKG; 

metoda monitorowania odfiltruje fałszywe różnice, które mogą powodować fałszywy alarm; w sali operacyjnej metoda 

działania może zmniejszyć fałszywą różnicę i zakłócenia ze strony urządzeń ES.

8.4 Informacje o alarmie EKG

Informacje o alarmie

Podczas pomiaru EKG możliwe alarmy dzielą się na alarm fizjologiczny i alarm techniczny. W międzyczasie podczas pomiaru EKG 

mogą być generowane różne rodzaje podpowiedzi. Gdy wystąpią te alarmy i monity, należy zapoznać się z odpowiednimi opisami 

w rozdziale funkcji alarmów, aby uzyskać wizualne i dźwiękowe reprezentacje monitora pacjenta. Na wyświetlaczu alarm 

fizjologiczny i monit ogólny (alarm ogólny) są wyświetlane w obszarze alarmowym, natomiast alarm techniczny i monit o alarm, 

którego nie można wyzwolić, są wyświetlane w obszarze informacyjnym monitora pacjenta.

8.5 Monitorowanie odcinka ST

Uwaga

Podczas otwierania analizy odcinka ST monitor pacjenta znajduje się w trybie „Diagnostyka”. Użytkownik może zmienić ją 

na metodę „Monitoring” lub „Obsługa” w zależności od potrzeb, ale w tym czasie wartość odcinka ST jest poważnie 

zniekształcona.
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- Arytmetyka odcinka ST może mierzyć uniesienie lub obniżenie odcinka ST na drugim odprowadzeniu. Odpowiednie wyniki 

pomiarów ST są wyświetlane cyframi w ST1 i ST2 obszaru parametrów. „Retrospekcję wykresu trendu” i „Retrospekcję tabeli 

trendu” można otworzyć, aby wyświetlić rysunek i dane trendu wyświetlane w formie tabeli. Jednostka wartości pomiarowej 

odcinka ST: mv;

Znaczenie wartości pomiaru ST: liczba dodatnia oznacza podniesienie, a liczba ujemna oznacza 
obniżenie;
Zakres pomiarowy segmentu ST: -2,0mv+2.0mv;

-
-

-
Wybierz opcję „Analiza odcinka ST” w menu „Ustawienia EKG”, aby wejść do menu, jak pokazano na rysunku 
8-6.
Menu analizy odcinka ST

Zdjęcie 8ja6
Ustawienia alarmu dla wyników analizy ST

-

Menu analizy odcinka ST

Analiza odcinka ST: Ten przełącznik służy do ustawiania stanu analizy odcinka ST. Tylko włączenie może 
wykonać analizę odcinka ST.
Alarm ST: w przypadku wybrania opcji „Wł.”, monit i zapisanie alarmu zostanie wykonane w przypadku alarmu wyniku analizy ST;-

natomiast, jeśli wybierzesz „Wył”, nie pojawi się alarm i pojawi się monit „ ” zostanie wyświetlony przez ST2 w

obszar parametrów ekranu.

Poziom alarmu: służy do ustawiania poziomu alarmu ST. Dostępne są trzy opcje „Wysoki”, „Średni” i „Niski”. 

Nagrywanie alarmowe: po ustawieniu „Wł.” system uruchomi rejestrator i nagra alarm.

Górny limit alarmu: służy do ustawiania górnego limitu alarmu segmentu ST. Maks. limit wynosi 2,0, natomiast min. wartość graniczna musi 

być o 0,2 wyższa od ustawionej wartości.

Dolny limit alarmu: używany do ustawiania dolnego limitu alarmu segmentu ST. Min. wartość graniczna wynosi -0,2, natomiast max. wartość 

graniczna musi być o 0,2 niższa niż ustawiona górna granica.

Zakres regulacji górnej i dolnej granicy alarmu:
Maks. Górna granica

2.0mv

-
-
-

-

Min. dolna granica

- 2.0mv

pojedyncza regulacja czasu

0,1 mvST

Uwaga

Podczas analizy odcinka ST nie uwzględniono nieprawidłowej grupy załamków QRS.

Informacje o alarmie i monit analizy odcinka ST
- Decide ST segment analysis point: Wybierz tę opcję, aby wejść do okna „Decide ST segment analysis point” w celu 

ustawienia wartości ISO i ST, jak pokazano na rysunku 8-7.

1jaWIĘCjapunkt bazowy：ustaw punkt bazowy. Ustawienie włączenia: 80 milisekund
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2jaSTjaPunkt startu：ustawić punkt pomiarowy. Ustawienie włączenia: 108 milisekund

Zdjęcie 8ja7 Wybierz punkt analizy odcinka ST

Uwaga

Jeśli krzywa HR lub EKG pacjenta ma wyraźne zmiany, do dokonania regulacji wymagany jest punkt 
pomiarowy ST. Metoda jest jak poniżej:

- Metoda regulacji ISO i ST

Ustaw wartość, obracając pokrętłem.

Podczas ustawiania punktu pomiarowego odcinka ST otwórz okno „Zdecyduj o punkcie analizy”, w tym czasie w oknie 

wyświetlany jest moduł grupy załamków QRS (jeśli kanał nie jest otwarty, powiadom „Wyłącz analizę ST”), pozycja 

wysoka Linia jasności w oknie jest regulowana, wybierz najpierw ISO lub ST, a następnie obróć pokrętło w lewo i prawo, 

aby przesuwać linię jasności równolegle, aby wybrać punkt bazowy lub punkt pomiarowy.

Uwaga

Grupa załamków QRS nie została uwzględniona podczas analizy odcinka ST.

Informacje o alarmie i monit analizy odcinka ST

Uwaga

Gdy limity alarmowe dwóch wartości pomiaru ST są takie same, limitu alarmowego dla każdego kanału nie można 

ustawić osobno.

Gdy przełącznik rejestracji alarmowej w odpowiednim menu jest w pozycji On, te alarmy fizjologiczne spowodowane przekroczeniem 

limitu alarmowego parametru spowodują, że rejestrator automatycznie wyśle   parametr alarmu i powiązany z nim przebieg 

pomiarowy.
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8.6 Respirometria

Jak mierzyć oddychanie?

Monitor pacjenta mierzy oddech na podstawie wartości impedancji klatki piersiowej obu biegunów. Zmiany impedancji 

(spowodowane aktywnością klatki piersiowej) obu biegunów spowodują na ekranie falę oddechową.

Ustawianie monitorowania oddechu

Nie potrzeba więcej kijków do monitorowania oddychania, ale umieszczenie kijków jest bardzo ważne. Ze względu na stan 

kliniczny części pacjentów boczne rozszerzenie ich klatki piersiowej powoduje ujemne ciśnienie wewnętrzne w klatce 

piersiowej. W takich okolicznościach lepiej jest umieścić dwa drążki oddechowe na linii pachowej i max. obszar ruchu w 

przypadku klatki piersiowej lewy oddech, aby uzyskać najlepszą falę oddechową.

Uwaga

Monitorowanie oddechu nie jest odpowiednie dla pacjenta o bardzo dużym zakresie ruchów, ponieważ może powodować 

fałszywy alarm.

Inspekcja monitorująca RESP:

1jaPrzed założeniem kijków należy przygotować skórę pacjenta.

2jaZamontuj kurek zaciskowy lub zatrzask na słupie i umieść tyczki na pacjencie zgodnie z
zgodnie z metodą pokazaną na poniższym obrazku.

Umieszczanie tyczek do pomiaru oddychania

L

Żółty
R

Czerwony

N

Czarny
F

Zielony
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Zdjęcie 8ja8 Rozmieszczenie Polaków (5-odprowadzeń)

Uwaga

Ułożenie biało-czerwonych tyczek po przekątnej ma na celu uzyskanie najlepszej fali oddechowej. Wątroba i komora nie powinny znajdować się na 

linii bieguna oddechowego. W ten sposób unika się fałszywej różnicy spowodowanej zakryciem serca lub przepływem krwi w pałacu. Jest to bardzo 

ważne dla noworodka.

Menu ustawień RESP

Obróć pokrętło, przesuń kursor na klawisz skrótu RESP w obszarze parametrów ekranu głównego, a następnie naciśnij pokrętło, aby wejść do menu 

„Ustawienia RESP”, jak pokazano na rysunku 8-9.

Zdjęcie 8ja9 Menu ustawień RESP

Ustawienie alarmu RESP

-Przełącznik alarmu: w przypadku wybrania „Wł.”, monit o alarm i zapisanie zostanie wykonane w przypadku alarmu HR; jeśli

wybierając „Wyłącz”, nie pojawi się żaden alarm, a monit „ ” zostanie wyświetlony przez RESP na ekranie

obszar parametrów.

Nagrywanie alarmowe: w przypadku wybrania opcji „Wł.” wyjście rejestratora będzie realizowane w przypadku alarmu częstości RESP. 

Poziom alarmu: „Wysoki”, „Średni” i „Niski” są dostępne jako opcja. „Wysoki” oznacza najbardziej niebezpieczny alarm. Górny limit alarmu: 

służy do ustawiania górnego limitu alarmu.

Dolny limit alarmu: służy do ustawiania dolnego limitu alarmu.

Alarm częstości RESP podlega ustawionemu limitowi górnemu i limitowi dolnemu. W przypadku przekroczenia stawki RESP uruchamiany jest alarm.

Zakres regulacji dla górnego i dolnego limitu alarmu RESP:
Maks. Górna granica

-
-
-
-

Min. dolna granica

0
0

pojedyncza regulacja czasu

1
1

RR dorosły

RR dzieci/noworodki
-

120
150

Alarm asfiksji: Ustaw oceniający czas asfiksji pacjenta w zakresie 10 sekund〜40 sekund, każdy obrót pokrętła 
zwiększa/zmniejsza o 5 sekund.
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-
-
-

Szybkość przebiegu: Szybkość przebiegu RESP 6,25 mm/sja12,5 mm/sja25,0 mm / s są opcjonalne. Zakres przebiegu: użytkownik 

może ustawić powiększenie przebiegu RESP. Powiększenie wielokrotności 0,25ja0,5, 1ja2,4 są opcjonalne. Konfiguracja domyślna: 

Wybierz tę opcję, aby przejść do okna dialogowego „Konfiguracja domyślna RESP. Użytkownik może wybrać „Domyślne ustawienia 

fabryczne” lub „Domyślne ustawienia użytkownika”. Po wybraniu okna dialogowego wyjścia, system wyświetli okno dialogowe z 

prośbą o potwierdzenie wyboru.

8.7 Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie

Ostrzeżenie

Przed czyszczeniem monitora pacjenta lub czujnika należy wyłączyć i odłączyć zasilanie prądem zmiennym.

Jeśli istnieje obraz uszkodzenia lub starzenia się kabla EKG, wymagana jest wymiana na nowy kabel.

-Czyszczenie

Powierzchnię monitora pacjenta i czujnika można czyścić alkoholem medycznym. Osusz je naturalnym wiatrem lub 

czystą i suchą szmatką.

-Sterylizacja

Aby uniknąć długotrwałego uszkodzenia produktu, zaleca się przeprowadzenie sterylizacji w razie konieczności 
zgodnie z przepisami szpitala. Zaleca się również czyszczenie produktu przed sterylizacją.

Materiały do   sterylizacji zalecane do monitora pacjenta:

- Etanol: 70% alkohol, 70% etylowy pęd

Aldehyd-

- Dezynfekcja

Aby uniknąć długotrwałego uszkodzenia produktu, zaleca się wykonanie w razie konieczności dezynfekcji 
zgodnie z przepisami szpitala. Zaleca się również czyszczenie produktu przed sterylizacją.
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Rozdział dziewiąty Nasycenie krwi tlenemjaSpO2ja

9.1 Instrukcja monitorowania SpO2

Definicja monitorowania SpO2

Parametr pletyzmografii SpO2 mierzy tętniczą SpO2, nazwać procent HbO2. Na przykład: w erytrocytach 
krwi tętniczej, jeśli zliczanie hemoglobiny stanowiącej 97% całości łączy się z tlenem, krew ma 97% SpO2, a 
odczyt wartości SpO2 na monitorze pacjenta 97%. Wartość SpO2 wyświetla procent hemoglobiny 
przenoszącej tlen tworzącej HbO2. Parametr pletyzmografii SpO2 dostarcza również sygnał PR i falę 
pletyzmograficzną.

Zasada pomiaru parametrów pletyzmografii SpO2

- SpO2 mierzy się za pomocą dozymetru impulsowego. Jest to ciągła nieinwazyjna metoda pomiaru 
saturacji hemoglobiny tlenem. Mierzy ilość promienia przenikającego przez tkanki pacjenta (np. 
palec lub ucho) emitowanego ze źródła światła czujnika i docierającego do odbiornika po drugiej 
stronie.

Długość fali mierzona przez czujnik wynosi zazwyczaj 660 mm dla czerwonej diody LED, 940 mm dla diody podczerwieni. Maks. 

opcjonalna moc wyjściowa dla LED to 4mW.

Ilość promieni penetrujących zależy od różnych czynników, a większość z nich jest stała. Ale jeden z czynników, a 

mianowicie przepływ krwi tętniczej, zmienia się w miarę upływu czasu, ponieważ jest pulsujący. Poprzez pomiar 

promienia zaabsorbowanego w okresie pulsacyjnym można uzyskać SpO2 krwi tętniczej. Impuls testowy może 

dawać kształt fali „pletyzmografii” i sygnał PR.

-

-

-

Na ekranie głównym można wyświetlić wartość „SpO2” i przebieg „pletyzmografii”.

SPO2 w niniejszej instrukcji oznacza fizjologiczną funkcję wysycenia krwi tlenem mierzoną 
metodą nieinwazyjną.

Ostrzeżenie

Jeśli istnieją chemikalia COHb, MHB lub rozcieńczające do barwienia, wystąpi błąd dla wartości SpO2.

Sp02pomiar parametrów pletyzmograficznych
- Wartość „Sp02” i przebieg pletyzmografii mogą być wyświetlane na ekranie głównym.

- SP02 w niniejszej instrukcji oznacza fizjologiczną funkcję wysycenia krwi tlenem mierzoną 
metodą nieinwazyjną.

Ostrzeżenie

Jeśli istnieją chemikalia COHb, MHB lub rozcieńczające do barwienia, wystąpi błąd dla wartości SpO2.

Monitorowanie SpO2/pulsu
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Ostrzeżenie

Kable urządzeń ES i EKG nie mogą być splatane.

Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać czujnika na części ciała, w której występuje przewodzenie tętnicze lub przewodzenie dożylne.

Uwaga

Nie umieszczaj sondy do pomiaru tlenu we krwi na tej samej części ciała z założonym mankietem do pomiaru ciśnienia krwi. 

Powoduje to niedrożność krwi podczas pomiaru ciśnienia krwi może wpływać na odczyt SpO2

Uwaga

-
-

Upewnij się, że odciąłeś światło gwoździem.

Kabel sondy należy umieścić z tyłu dłoni.

Uwaga

-
-

Wartość Sp02 jest zawsze wyświetlana w stałej pozycji. PR jest 

wyświetlany tylko w następujących okolicznościach:

1) „Źródło HR” jest ustawione na „SP02” lub „Wybierz wszystko” w menu EKG.

2) „Źródło HR” jest ustawione na „Automatyczne” i nie ma w tym czasie sygnału EKG.

Uwaga

Sp02kształt fali i objętość impulsu są nieproporcjonalne.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem monitorowania sprawdź, czy kabel czujnika jest w porządku. Podczas podłączania Sp02kabel czujnika, na ekranie 

zostanie wyświetlony komunikat „Sensor fail” i jednocześnie zostanie uruchomiony alarm dźwiękowy.,

Ostrzeżenie

Jeśli istnieją oznaki uszkodzenia opakowania czujnika lub czujnika, nie używaj tego Sp02czujnik i zwróć go do 

fabryki.

Ostrzeżenie

Ciągłe i długoterminowe monitorowanie może zwiększać ryzyko zmian właściwości skóry, takich jak 

nieprawidłowa alergia, zaczerwienienie, pęcherze lub martwica uciskowa. Występują częściej u noworodków lub 

pacjentów z przeszkodą perfuzyjną i metabolicznymi lub niedojrzałymi wykresami ułożenia skóry. W związku ze 

zmianami jakości skóry należy zwrócić większą uwagę na sprawdzenie umiejscowienia czujnika poprzez 

prawidłowe nakierowanie i przyklejenie trasy świetlnej. Należy regularnie sprawdzać pozycję przylegania czujnika 

i zmieniać pozycję przylegania, jeśli jakość skóry uległa pogorszeniu. Ze względu na różny status pacjentów, u 

niektórych pacjentów mogą być wymagane częstsze kontrole.

9.2 Sposób działania monitorowania SpO2

Sp02pomiar pletyzmografii
1) Włącz monitor pacjenta;
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2) Umieść czujnik we właściwej pozycji palca pacjenta;
3) Włóż złącze na jednym końcu kabla czujnika do Sp02Jacek.

Rysunek 9-1 Sonda tlenowa krwi dorosłych

■ Noworodek Sp02pomiar pletyzmografii
Noworodek Sp02Kroki pomiaru pletyzmografii są w zasadzie takie same jak w przypadku osoby dorosłej. Poniżej znajduje się 

wprowadzenie do sondy tlenowej krwi noworodka i metody umieszczania.

1jaSonda tlenowa krwi noworodka
Sonda tlenowa krwi noworodka składa się z sondy tlenowej krwi w kształcie litery Y i osłonki sondy tlenowej krwi 

noworodka. Włóż końcówkę LED i końcówkę PD sondy tlenowej krwi w kształcie litery Y do górnych i dolnych rowków na 

osłonie tlenowej krwi noworodka (jak pokazano na rysunku 9-2). Sonda tlenowa krwi noworodka z zakończeniem wkładki 

pokazana jest jak na zdjęciu 9-3.

Sonda tlenu we krwi w kształcie litery Y; Osłona sondy tlenowej krwi noworodka
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Zdjęcie 9ja2 sonda tlenowa krwi noworodka(1)

Zdjęcie 9ja3 sonda tlenowa dla noworodków (2)
2jaUmieszczenie sondy tlenowej krwi noworodka
Zamocuj sondę do pomiaru tlenu we krwi na dłoniach i stopach noworodka (jak pokazano na rysunku 9)ja4)ja

Przytrzymaj sondę do pomiaru tlenu we krwi, pociągnij pasek i umieść krawędź w kształcie litery V z boku paska w rowek w 

kształcie litery V po odpowiedniej stronie osłonki. Prawidłowo wydłuż pasek (około 20 mm) i umieść krawędź w kształcie litery V 

po drugiej stronie paska w rowek w kształcie litery V po drugiej stronie osłony. Następnie zwolnij pasek. Kiedy krawędź w kształcie 

litery V po obu stronach paska jest zaciśnięta z rowkiem w kształcie litery V po obu stronach osłony, wciągnij pasek w poprzeczkę, 

aby zablokować pasek, jak pokazano na rysunku. Jeśli pasek jest bardzo długi, wciągnij go do drugiej poprzeczki. Konieczne jest 

ustawienie sondy tlenu we krwi w celu prawidłowego ustawienia fotojednostek. Tymczasem uważaj, aby nie ciągnąć paska zbyt 

długo. Może to spowodować niedokładny pomiar i poważnie zablokować krążenie krwi.

Zdjęcie 9ja4 Umieszczenie sondy tlenowej krwi noworodków

Uwaga

Jeśli mierzona część i sonda nie mogą być ustawione dokładnie, może to spowodować niedokładny odczyt SpO2, nawet 

fali tętna nie można przeszukać w celu monitorowania tlenu we krwi. W tym czasie wymagana jest zmiana pozycji.

Nadmierny ruch mierzonej części może spowodować niedokładny pomiar. W tym czasie pacjent powinien być 
uspokojony lub umieszczony w nowej pozycji, aby zmniejszyć wpływ nadmiernego ruchu na pomiar.

Ostrzeżenie

W trakcie długotrwałego i ciągłego monitorowania stan krążenia obwodowego i stan skóry należy sprawdzać raz na 2 

godziny. Jeśli zostaną znalezione złe zmiany, pozycja pomiarowa powinna zostać zmieniona w odpowiednim czasie.
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W trakcie długotrwałego i ciągłego monitorowania wymagane jest regularne sprawdzanie 
położenia sondy, aby ruch sondy nie miał wpływu na dokładność pomiaru.

9.3 Limit pomiaru monitorowania SpO2

Podczas pracy na dokładność pomiaru SpO2 mogą wpływać następujące czynniki:
- Zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości, takie jak zakłócenia generowane przez jednostkę główną lub urządzenia ES 

połączone z systemem.

Podczas MRI nie należy używać pulsoksymetru, czujnika tlenu we krwi. Prąd indukcyjny może spowodować oparzenia. 

Barwnik dożylny.

Nadmierne poruszanie się pacjenta. 

Promieniowanie światła zewnętrznego.

Niewłaściwa instalacja czujnika lub niewłaściwa pozycja styku z obiektem. 
Temperatura czujnika (najbardziej odpowiedni zakres temperatur: 28℃42℃)
Umieść czujnik na części ciała z mankietem do pomiaru ciśnienia krwi, przewodem tętniczym lub przewodem w 

jamie. Stężenie niefunkcjonalnej hemoglobiny, takiej jak COHb i MetHb.

Nadmiernie niski SpO2.

Słaba perfuzja cyrkulacyjna mierzonej części.
Wstrząs, anemia, niska temperatura i zwężenie naczyń krwionośnych mogą obniżyć przepływ krwi tętniczej do 

poziomu, przy którym nie można wykonać pomiaru.

Pomiar zależy również od absorpcji hemoglobiny utlenowanej i hemoglobiny zredukowanej dla 
promienia o specjalnej długości fali. Jeśli istnieją inne substancje pochłaniające tę samą długość fali, 
powodują one fałszywe lub niskie SP02wartość pomiaru. Np. COHb, MetHb, błękit metylenowy, indygo 

Karmin.

Sp02czujnikja

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

9.4 Menu SpO2

Sp02Menu ustawień

Obróć pokrętło, przesuń kursor na interfejsie wyświetlacza na SP02klawisz skrótu w obszarze parametrów, naciśnij pokrętło, aby wejść do 

menu „SP02ustawienia”, jak pokazano na rysunku 9-5.

Zdjęcie 9ja5 SP02Menu ustawień
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Ostrzeżenie

Ustawienie Sp02górny limit alarmu do 100% oznacza odłączenie górnego limitu alarmu. Woda o wysokiej zawartości tlenu może 

powodować przedwczesne zachorowania na choroby tkanek z włókna kryształowego. Dlatego górna granica alarmu SpO2 musi być 

starannie ustawiona zgodnie z uznaną praktyką kliniczną.

Ustawienie alarmu SpO2

- Przełącznik alarmu: w przypadku wybrania opcji „Wł.”, monit i zapisanie alarmu zostanie wykonane w przypadku alarmu SpO2; jeśli

wybierając „Wyłącz”, nie pojawi się żaden alarm, a monit „ ” zostanie wyświetlony przez SpO2 na ekranie

obszar parametrów.

Nagrywanie alarmowe: w przypadku wybrania opcji „Wł.” nagrywanie będzie wykonywane w przypadku alarmu SpO2.

Poziom alarmu: „Wysoki”, „Średni” i „Niski” są dostępne jako opcja. „Wysoki” oznacza najbardziej niebezpieczny alarm. Górny i dolny 

limit alarmu SpO2: służy do ustawiania górnego limitu alarmu SpO2. Alarm jest generowany w przypadku przekroczenia przez SpO2 

górnego i dolnego limitu alarmu.

Górny i dolny limit alarmu PR: zgodnie z ustawionym limitem górnym i dolnym, alarm zostanie podany w przypadku przekroczenia 

limitu górnego i dolnego alarmu PR.

-
-
-

-

Zakres alarmów SpO2 i PR:

Parametr Maks. Górna granica Min. dolna granica Pojedyncza regulacja czasu

SpO2 100 0 1

PR 254 0 1

Domyślny zakres alarmów SpO2 i PR w domyślnej konfiguracji:

Parametr Maks. Górna granica Min. dolna granica

Dorosły 100 90

SpO2 Dzieci 100 90

Noworodek 95 85

Dorosły 120 50

PR Dzieci 160 75

Noworodek 200 100

- Prędkość przebiegu

12,5 i 25,0 mm/s są opcjonalne dla prędkości pletyzmografii SpO2. Głośność 

impulsu: 0ja1ja2ja3ja4 poziomy głośności impulsu są opcjonalne.-

- Czułość obliczeń: Wybierz średni czas obliczania wartości SpO2. Wybór „Wysoki”, „Średni” i „Niski” 
oznacza średnią wartość 4 sekund, 8 sekund i 16 sekund.

-Konfiguracja domyślna: Wybierz tę opcję, aby przejść do okna dialogowego konfiguracji domyślnej SPO2. System
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można wybrać konfigurację domyślną.

9.5 Informacje o alarmie SpO2

Sp02informacje o alarmie

Gdy przełącznik nagrywania alarmów w menu jest włączony, te alarmy fizjologiczne spowodowane przekroczeniem limitu 

alarmowego parametrów spowodują, że rejestrator automatycznie wyśle   wartość parametru alarmu i powiązane z nim 

mierzone przebiegi.

9.6 Konserwacja i czyszczenie

Uwaga i czyszczenie

Ostrzeżenie

Przed czyszczeniem monitora pacjenta lub czujnika należy wyłączyć i odłączyć zasilanie.

Ostrożność

Czujnika nie należy sterylizować pod wysokim ciśnieniem.

Nie zanurzaj czujnika w cieczy.

Zabrania się ich używania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zwyrodnienia czujnika lub kabla.

Czyszczenie:

- Powierzchnię czujnika można przetrzeć wacikami lub miękką szmatką nasączoną alkoholem medycznym, a 

następnie wysuszyć suchą szmatką. W ten sam sposób można czyścić światłowód i odbiornik czujnika.

- Kabel można dezynfekować 3% nadtlenkiem wodoru lub 70% alkoholem izopropylowym. Skuteczny jest również środek aktywny. 

Fugi nie mogą być zanurzane w roztworze.
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Rozdział dziesiąty TemperaturajaTEMPja

10.1 Instrukcja monitorowania TEMP

Przenośny monitor pacjenta może jednocześnie korzystać z dwóch sond temperatury. Zmierzone dwa dane temperatury i 

zebrane różnice.

Ustawienie pomiaru temperatury

- Jeśli używana jest jednorazowa sonda temperatury, kabel temperatury należy włożyć do kranu, a 
następnie podłączyć sondę i kabel. Możesz włożyć powtarzalną sondę temperatury bezpośrednio do 
kranu.
Przyklej sondę temperatury do ciała pacjenta. 
Podłącz do zasilania systemu.

-
-

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem monitorowania należy sprawdzić, czy kabel sondy działa prawidłowo. Odłącz kabel sondy 

temperatury P1 od kranu, na ekranie wyświetli się komunikat „T1 sensor fail” i zostanie uruchomiony alarm dźwiękowy. 

Pozostałe kanały są podobne do P1.

Uwaga

Jednorazowa sonda temperatury może być używana tylko raz.

Ostrzeżenie

Uważaj na sondę temperatury i kabel. Jeśli nie jest używany, skręć sondę i kabel w luźny pierścień. Zbyt mocne 

naciągnięcie przewodu spowoduje uszkodzenie mechaniczne.

Ostrzeżenie

Miernik temperatury należy kalibrować raz na dwa lata (lub postępować zgodnie z przepisami 
szpitala).

Uwaga

Podczas monitorowania miernik temperatury automatycznie wykona autotest raz na godzinę. Autotest 
będzie trwał 2 sekundy i nie wpłynie to na normalne działanie monitora temperatury.

10.2 Menu TEMP.

Użytkownik może za pomocą pokrętła przesunąć kursor na klawisz skrótu TEMP w obszarze parametrów na ekranie głównym, nacisnąć 

pokrętło, aby wejść do menu ustawień TEMP, jak pokazano na rysunku 10-1.
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Zdjęcie 10ja1 Menu ustawień TEMP

-Przełącznik alarmu: w przypadku wybrania „Wł.”, monit i zapisanie alarmu zostanie wykonane w przypadku alarmu TEMP; jeśli

wybierając „Wyłącz”, nie pojawi się żaden alarm, a monit „ ” będzie wyświetlany przez TEMP na ekranie

obszar parametrów.

Poziom alarmu: służy do ustawiania poziomu alarmu. „Wysoki”, „Średni” i „Niski” są dostępne jako opcja.

Nagrywanie alarmowe: używane do uruchamiania/zamykania funkcji alarmu TEMP nagrywania. Po wybraniu „Wł.” można wydrukować i 

wyprowadzić bieżący alarm TEMP.

Alarmy T1, T2 i TD są realizowane zgodnie z ustawionym limitem górnym i limitem dolnym. Alarm zostanie 

uruchomiony, jeśli temperatura będzie wyższa lub niższa niż ustawiony limit górny i limit dolny. T1 wskazuje 

temperaturę P1; T2 wskazuje temperaturę P2; TD wskazuje różnicę temperatur między dwoma kanałami.

-
-

-

Zakres regulacji górnej i dolnej granicy alarmu:
Parametr Maks. Górna granica Min. dolna granica Pojedyncza regulacja czasu

T1jaT2
TD

50
50

0
0

0,1
0,1

-
-

Jednostka temperatury:℃lub℉

Konfiguracja domyślna: Proszę odnieść się do „Domyślna konfiguracja EKG” w „Monitorowanie EKG/TEMP”.

10.3 TEMPAInformacje o alarmie i szybkie informacje

Gdy przełącznik rejestracji alarmowej w odpowiednim menu jest w pozycji On, te alarmy fizjologiczne spowodowane przekroczeniem 

limitu alarmowego parametru spowodują, że rejestrator automatycznie wyśle   parametr alarmu i powiązany z nim przebieg 

pomiarowy.

10.4 Konserwacja i czyszczenie

Ostrzeżenie

Przed czyszczeniem tego urządzenia i czujnika należy wyłączyć i odłączyć zasilanie.

Powtarzalna sonda temperatury:

1) Sonda temperatury nie może być podgrzana powyżej 100℃ (212).Może wytrzymać tylko temperaturę
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80℃ (176)~100℃ (212)w krótkim czasie.

2) Nie dezynfekuj sondy parą.

3) Do dezynfekcji używaj tylko ściereczki z alkoholem.

4) Używając normalnej sondy, spróbuj zaczepić ją gumą ochronną.

5) W celu umycia sondy jedną ręką trzymaj sondę, a drugą pocieraj sondę wilgotną, niestrzępiącą się 
szmatką w dół do złącza.

Uwaga

Zabrania się ponownej dezynfekcji lub wielokrotnego używania jednorazowej sondy temperatury.

Uwaga

W celu ochrony środowiska jednorazową sondę temperatury należy zregenerować lub odpowiednio zarządzać.
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Rozdział jedenasty Nieinwazyjne ciśnienie krwijaNIBPja

11.1 Instrukcja monitorowania NIBP

-

-

-

NIBP mierzy się za pomocą oscylometrii;

Może być stosowany u dorosłych, dzieci i noworodków;

Tryb pomiaru: ręczny, automatyczny i ciągły. W każdym trybie wyświetlane będzie ciśnienie 
skurczowe, średnie i rozkurczowe.

-“Tryb ręczny” mierzy tylko raz.

-“Tryb automatyczny” mierzy wielokrotnie.

Odstęp czasu można ustawić na 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480 minut.

-“Continuous” mierzy w sposób ciągły w ciągu 5 minut.

Ostrzeżenie

Pomiaru NIBP nie można wykonywać u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową oraz uszkodzeniami 

skóry lub przewidywanymi uszkodzeniami. U pacjentów z poważną przeszkodą w mechanizmie krzepnięcia 

automatyczny pomiar ciśnienia krwi określany jest na podstawie oceny klinicznej. Dzieje się tak, ponieważ 

miejsce kontaktu części ciała z mankietem grozi krwiakiem.

W przypadku stosowania u dzieci i noworodków należy upewnić się, że wybrano prawidłowe ustawienie trybu (Patrz 

ustawienie menu informacji o pacjencie). Używanie niewłaściwego trybu pacjenta może zagrażać pacjentowi. Dzieje się 

tak, ponieważ wyższy poziom ciśnienia krwi u dorosłych jest nieodpowiedni dla dzieci i noworodków.

11.2 Metoda działania monitorowania NIBP

11.2.1 Pomiar NIBP

Rurka ładująca łącząca mankiet z monitorem pacjenta powinna być wolna od przeszkód i skręcona. 1ja

Włóż rurkę ładującą do złącza mankietu, włącz urządzenie.

2jaW następujący sposób zawiąż mankiet na ramieniu lub udzie pacjenta, jak pokazano na rysunku 11-1.
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Zdjęcie 11ja1 Użycie mankietu

◆ Upewnij się, że mankiet jest całkowicie opróżniony.

◆ Użyj mankietu o odpowiednim rozmiarze, aby upewnić się, że ręcznik znajduje się bezpośrednio na odpowiedniej tętnicy. Upewnij się, że 

mankiet nie jest nadmiernie zaciśnięty na części ciała, w przeciwnym razie może dojść do zmiany koloru nawet niedokrwienia odległego końca ciała.

Uwaga

Szerokość mankietu powinna wynosić 40% obwodu ciała. (50% dla noworodków) lub 2/3 długości ramienia. Długość 

naładowanej części mankietu powinna wystarczyć na okręcenie 50〜80jacielesny. Mankiet o nieodpowiednim rozmiarze 

może dawać nieprawidłowy odczyt. Jeśli jest problem z rozmiarem mankietu, zastąp go większym, aby zmniejszyć błędy.

Powtarzalny mankiet dla dorosłych/noworodkówjaDziecko

Rodzaj pacjenta

Dziecko

dzieci
dorosły1

dorosły2

noga
Jednorazowy mankiet dla noworodków/niemowląt

Rozmiar

1
2
3
4

Obwód ciała
10〜19cm
18〜26 cm

25〜35cm
33〜47cm
46〜66 cm

Szerokość mankietu

8 cm
10,6 cm

14 cm

17cm
21 cm

Długość rurki ładującej

1,5m
lub
3m

Obwód ciała
3.1〜5,7 cm

4,3〜8,0 cm

5,8〜10,9 cm

7,1〜13,1 cm

Szerokość mankietu

2,5 cm

3,2 cm

4,3 cm
5,1 cm

Długość rurki ładującej

1,5 m lub

3m

◆ Krawędź mankietu znajduje się w miejscu oznaczonym <->. Jeśli nie, zastąp mankiet większym lub mniejszym.

3jaPołącz mankiet z rurką ładującą. Mierzone ciało powinno znajdować się na tym samym poziomie co serce. Jeśli to niemożliwe, 

zastosuj następujące metody, aby skorygować wynik pomiaru:

◆ Jeśli mankiet jest wyższy niż poziom serca, dodaj 0,75 mmHg (0,10 kPa) do wyświetlanej wartości dla bardzo centymetrowej 

różnicy.

◆ Jeśli mankiet jest poniżej poziomu serca, minus 0,75 mmHg (0,10 kPa) do wyświetlanej wartości dla bardzo centymetrowej 

różnicy.

4. Upewnij się, że metoda monitorowania jest prawidłowa (metoda monitorowania jest wyświetlana w obszarze informacji monitora 

pacjenta po prawej stronie numeru łóżka chorego). Jeśli konieczna jest zmiana metody monitorowania, wejdź w „Ustawienia informacji o 

pacjencie” w „menu systemowym”, aby zmienić „Typ pacjenta”.

5jaWybierz metodę pomiaru w menu NIBP. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z „Monitem obsługi” poniżej. 6

jaNaciśnij przycisk „START” na panelu przednim, aby rozpocząć pomiar ciśnienia.

Polecenie operacji

1jaJeden automatyczny pomiar

Wejdź do menu „Ustawienia NIBP”, wybierz opcję „Przedział czasu”. Użytkownik może wybrać wartość przedziału czasu dla
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pomiar automatyczny. Następnie naciśnij klawisz START na panelu przednim, system automatycznie naładuje się

pomiar zgodnie z ustawionym interwałem czasowym.

Ostrzeżenie

Jeśli NIBP w trybie automatycznym trwa zbyt długo, może dojść do plamicy, niedokrwienia, uszkodzenia nerwów i nerwów w 

miejscu, w którym mankiet styka się z ciałem. Podczas monitoringu wymagane jest regularne sprawdzanie barwy, stopnia 

nagrzania i wrażliwości dalekiego końca ciała. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości umieść mankiet w innym miejscu lub 

przerwij pomiar.

2jaZatrzymaj automatyczne pomiary

Naciśnij przycisk START w dowolnym momencie podczas pomiaru automatycznego, aby zatrzymać pomiar 

automatyczny. 3jaJeden pomiar ręczny

◆ Wejdź do menu „Ustawienia NIBP”, wybierz „Przedział czasu”, ustaw wartość na „Ręczny”, a następnie naciśnij przycisk START na 

panelu przednim, aby rozpocząć pomiar ręczny.

◆ W momencie bezczynności podczas automatycznego pomiaru, naciśnij przycisk START, aby rozpocząć pomiar ręczny. Jeśli w tym czasie 

ponownie naciśniesz przycisk START, pomiar ręczny zostanie zatrzymany, ale w celu wykonania pomiaru automatycznego.

4jaJeden pomiar ręczny podczas pomiaru automatycznego Naciśnij 

przycisk START na przednim panelu sterowania.

5jaZatrzymaj jeden pomiar ręczny w połowie. Naciśnij 

ponownie klawisz START na przednim panelu sterowania. 

6jaPomiar ciągły

Wejdź do menu „Ustawienia NIBP”, wybierz „Pomiar ciągły”, aby rozpocząć pomiar ciągły. Kurs trwa 5 
minut.

Ostrzeżenie

Jeśli NIBP w trybie ciągłym trwa zbyt długo, w miejscu, w którym mankiet styka się z ciałem, może dojść do plamicy, 

niedokrwienia i nigdy oraz uszkodzenia nerwów. Podczas monitoringu wymagane jest regularne sprawdzanie barwy, 

stopnia nagrzania i wrażliwości dalekiego końca ciała. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości umieść mankiet w 

innym miejscu lub przerwij pomiar.

7. Zatrzymaj ciągły pomiar w połowie drogi

Naciśnij przycisk START w dowolnym momencie podczas ciągłego pomiaru, aby zatrzymać ciągły pomiar.

Uwaga

W przypadku wątpliwości co do dokładności odczytu, przed sprawdzeniem funkcji monitora pacjenta należy sprawdzić parametry 

życiowe pacjenta za pomocą możliwych metod.

Ostrzeżenie

Jeśli ciecz rozpryskuje się na sprzęt lub akcesoria, zwłaszcza gdy ciecz może dostać się do wnętrza lub monitora 

pacjenta, należy skontaktować się z działem konserwacji szpitala.

Limit pomiaru

W zależności od stanu pacjenta pomiary oscylometryczne są ograniczone. To, czego szuka ten pomiar, to

regularna fala tętna generowana przez ciśnienie tętnicze. Jeśli ten pomiar stanie się bardzo trudny ze względu na pacjenta,

wartość pomiaru jest zawodna, a czas pomiaru wydłuża się. Użytkownik powinien wiedzieć, że następujące
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okoliczności będą kolidować z metodą pomiaru, powodując, że pomiar ciśnienia jest niewiarygodny lub pomiar ciśnienia

czas dłużej. W takiej sytuacji stan pacjenta powoduje, że pomiary są niewykonalne.
■ Przenoszenie pacjenta

Jeśli pacjent porusza się, drży lub drży, pomiar jest niewiarygodny lub niemożliwy. Dzieje się tak, ponieważ 
takie okoliczności mogą zakłócać sprawdzanie pulsu ciśnienia tętniczego, a czas pomiaru krwi zostanie 
wydłużony.
■ Arytmia
Jeśli pacjent jest wyświetlany z arytmią i nieregularnym biciem serca, pomiar będzie niewiarygodny lub nawet nie będzie 

można go wykonać, a czas pomiaru zostanie wydłużony.

■ Maszyna płucno-sercowa

Jeżeli pacjent do połączenia używa sztucznego serca, pomiar nie może być wykonany.
■ Zmiany ciśnienia
Jeśli w określonym czasie puls ciśnienia tętniczego jest analizowany w celu uzyskania wartości pomiarowej, ciśnienie krwi 

pacjenta gwałtownie się zmienia, a pomiar jest niewiarygodny lub wręcz niemożliwy do wykonania.

■ Poważny szok
Jeśli pacjent jest w poważnym wstrząsie lub nadmiernie niskiej TEMP, pomiar jest niewiarygodny, ponieważ zwiększenie 

obwodowego przepływu krwi może obniżyć tętno tętnicze.

■ Ostateczne tętno
Pomiaru ciśnienia krwi nie można wykonać, jeśli HR jest niższe niż40bpm(uderzenia/minutę) i wyższe niż 240bpm
(uderzenia/minutę).

11.2.2 Ustawienie i regulacja parametrów NIBP

Wyświetl układ wyniku pomiaru NIBP i odpowiednie informacje na ekranie:

Czas pomiaru

Jednostka BPNIBP 16:50 mmHg

Wartość pomiaru 108 84 70 NS
160
90 Limit alarmu NS

Aktualne ciśnienie w mankiecie
Tryb pomiaru

Wiadomość

PODRĘCZNIK

Pomiar ręczny …… MANKIET: 100

11.3 Menu NIBP

Obróć pokrętło, przesuń kursor na klawisz skrótu NIBP w obszarze parametrów ekranu, naciśnij pokrętło, aby wejść do menu 

„Ustawienia NIBP”, jak pokazano na rysunku n11-2.
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Zdjęcie 11ja2 Menu ustawień NIBP
- Ustawienie alarmu NIBP

-Przełącznik alarmu: w przypadku wybrania „Wł.”, monit i zapisanie alarmu zostanie wykonane w przypadku alarmu ciśnienia;

w przypadku wybrania opcji „Wył.”, alarm nie zostanie wyświetlony, a monit „ ” zostanie wyświetlony przez NIBP w

obszar parametrów ekranu.

Poziom alarmu: służy do ustawiania poziomu alarmu. „Wysoki”, „Średni” i „Niski” są dostępne jako opcja. „Wysoki” oznacza 

najbardziej niebezpieczny alarm.

Nagrywanie alarmowe: Po wybraniu „Wł.” wyjście rejestratora jest realizowane w przypadku alarmu ciśnienia. Alarm ciśnienia 

jest wykonywany zgodnie z ustawionym limitem górnym i limitem dolnym. Alarm zostanie podany w przypadku przekroczenia 

limitu alarmowego ciśnienia. Alarm dotyczący skurczowego ciśnienia krwi, średniego ciśnienia krwi i rozkurczowego ciśnienia 

krwi można rozpatrywać oddzielnie.

Zakres regulacji górnej i dolnej granicy alarmu:
Dorosły

Skurczowe ciśnienie krwi: 40〜270 mmHg 

Rozkurczowe ciśnienie krwi: 10〜215 mmHg 

Średnie ciśnienie krwi: 20〜235 mmHg 

Dzieci

Skurczowe ciśnienie krwi: 40〜200 mmHg 

Rozkurczowe ciśnienie krwi: 10〜150 mmHg 

Średnie ciśnienie krwi: 20〜165 mmHg 

Noworodek

Skurczowe ciśnienie krwi: 40〜135 mmHg 

Rozkurczowe ciśnienie krwi: 10〜100 mmHg 

Średnie ciśnienie krwi: 20〜110 mmHg

-Resetowanie

-

-
-

Zmierz stan resetowania pompy krwi.

Naciśnij ten przycisk, aby przywrócić wartość naładowania pompy krwi do ustawień początkowych.

Gdy pompa krwi pracuje nieprawidłowo, a pacjent nie zgłasza problemu, zaleca się użycie tego klucza. Dzieje się tak, 

ponieważ spowoduje to, że pompa krwi wykona autotest i automatycznie wyzdrowieje, jeśli nieprawidłowość jest 

spowodowana przypadkowymi przyczynami.
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-Pomiar ciągły

Rozpocznij pomiar ciągły
Po wybraniu tej opcji menu automatycznie zniknie i od razu rozpocznie pomiar ciągły. Przedział 
czasowy-

Automatycznie mierz interwał czasu (jednostka: minuta). Opcje 1ja2ja3ja4ja5ja10ja15ja30ja60ja90ja120ja 180ja240jaDostępnych 

jest 480 minut. Po wybraniu interwału zostanie wyświetlony monit „Naciśnij przycisk „start” w obszarze monitów NIBP. W tym 

czasie naciśnij przycisk START, aby rozpocząć ładowanie po raz pierwszy automatyczny pomiar. Aby zatrzymać pomiar 

automatyczny, należy wybrać opcję „Ręcznie”, aby powrócić do trybu ręcznego w odstępach między pomiarami.

- Jednostka ciśnienia

mmHg lub kPa są opcjonalne. 

Kalibracja ciśnienia-

Ostrzeżenie

Wymagana jest kalibracja pomiaru NIBP przez bardzo dwa lata (lub przestrzeganie przepisów dotyczących 

konserwacji).

- Domyślnakonfiguracja: Wybierz tę opcję, aby przejść do okna dialogowego domyślnej konfiguracji NIBP. W oknie 

dialogowym dostępne są dwie opcje: „Domyślna konfiguracja fabryczna” i „Domyślna konfiguracja użytkownika”. 

Wybierz dowolny, aby wyjść z okna dialogowego. System wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie 

wyboru.

- Kalibracja ciśnienia

Zaleca się stosowanie manometru z min. precyzja 1 mmHg (Mercurial Blood Pressure Meter). Wybierz „Kalibracja”, aby 

rozpocząć kalibrację. W międzyczasie ta opcja zmienia się na „Zatrzymaj kalibrację”. Jeśli naciśniesz ten klawisz w tym 

momencie, system zatrzyma kalibrację.

Ostrzeżenie

Kalibrację pomiaru NIBP należy przeprowadzać raz na dwa lata (lub postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi 

konserwacji). Sprawdź jego działanie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Kroki kalibracji czujnika ciśnienia:

Zastąp mankiet metalowym pojemnikiem o kubaturze 500ml+ 5%. Włóż skalibrowany manometr standardowy o max. 

tolerancja 0,8 mmHg, pompa powietrza z interfejsem w kształcie litery T i rurka ładująca do gniazd NIBP na module. 

Ustaw monitor pacjenta na „Standardowy”, zwiększ ciśnienie w metalowym pojemniku do 0, 50 i 200 mmHg za pomocą 

pompy powietrza. W tym czasie różnica między wartością manometru standardowego a ciśnieniem wykazanym na 

monitorze pacjenta powinna być mniejsza niż 3 mmHg. W przeciwnym razie skontaktuj się z serwisantami naszej firmy.

-Test szczelności

Służy do badania szczelności pompy pomiarowej NIBP. Podczas łączenia z mankietem użyj tego przycisku, aby rozpocząć ładowanie NIBP, aby sprawdzić, czy 

zamknięta trasa powietrza jest normalna. Jeśli test szczelności przeszedł pomyślnie, system nie wyświetla monitu; w przypadku niepowodzenia w obszarze 

informacyjnym NIBP zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
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Ostrzeżenie

Test szczelności różni się od zawartości normy EN 1060-1. Służy do prostego testowania nieszczelności podczas 

ładowania NIBP. Jeśli wyciek NIBP jest wyświetlany przez system, prosimy o kontakt z serwisantami naszej 

firmy.

Etapy testu szczelności:

1) Połącz mankiet z otworem powietrznym NIBP monitora pacjenta.

2) Zawiń mankiet na kolumnę o odpowiednim rozmiarze.

3) Wejdź do menu „Ustawienia NIBP”.

4) Obróć pokrętło, przesuń kursor do opcji „Test szczelności”, wciśnij pokrętło. W tym czasie w dolnej części obszaru 

parametrów NIBP na ekranie pojawi się komunikat „Test szczelności…”, wskazując, że system rozpoczyna test szczelności.

5) System automatycznie ładuje się do ciśnienia 180mmHg.

6) Około 20 sekund później system automatycznie otwiera zawór powietrza w celu spuszczenia powietrza, oznaczając zakończenie testu 

szczelności.

7) Jeśli w obszarze parametrów NIBP nie jest wyświetlany żaden monit, oznacza to brak wycieku w systemie. Wyświetlenie komunikatu „Wyciek 

pompy…” oznacza, że   istnieje możliwość przecieku w drodze powietrza. W tym czasie operator powinien sprawdzić, czy wszystkie 

połączenia są zabezpieczone. Jeśli tak, ponownie wykonaj test szczelności. Jeśli nadal pojawia się komunikat o usterce, skontaktuj się z 

producentem w celu naprawy.

- Konfiguracja domyślna: Wybierz tę opcję, aby przejść do okna dialogowego konfiguracji domyślnej NIBP. Można 

wybrać domyślną konfigurację systemu.

11.4 Konserwacja i czyszczenie

Ostrzeżenie

-

-

Nie naciskaj gumowej rurki mankietu.

Zapobiegaj przedostawaniu się wody lub roztworu myjącego do gniazda złącza z przodu monitora 

pacjenta.

- Podczas czyszczenia monitora pacjenta należy wytrzeć powierzchnię gniazda złącza, ale nie jego 

wnętrze.

- Gdy mankiet powtarzalny nie jest podłączony do monitora pacjenta lub jest czyszczony, pokrywka 

powinna zawsze znajdować się na gumowej rurce, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do gumowej 

rurki i wchłanianiu jej przez moduł.

Powtarzalny mankiet

Mankiet można sterylizować pod wysokim ciśnieniem w zwykłym piecu z gorącym powietrzem, dezynfekować gazem lub promieniowaniem lub 

sterylizować przez zanurzenie w roztworze detergentu. Pamiętaj, aby zdjąć gumową torbę, jeśli ta metoda zostanie przyjęta.
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Pranie chemiczne mankietu jest zabronione. Mankiet można prać w pralce lub ręcznie. Pranie ręczne przedłuży 
jego żywotność. Przed praniem wyjmij gumową torbę. Po umyciu i całkowitym wyschnięciu mankietu załóż z 
powrotem gumową torbę.

Uwaga

W celu ochrony środowiska, jednorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi musi być odzyskiwany lub właściwie 

zarządzany.
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Rozdział dwunasty Monitorowanie IBP

12.1 Wprowadzenie

Monitor mierzy bezpośrednio ciśnienie krwi (SYS, DIA i MAP) jednego wybranego naczynia krwionośnego za pośrednictwem 

dwóch kanałów i wyświetla dwie krzywe BP mierzące bezpośrednie ciśnienie krwi (SYS, DIA i MAP).

Dostępne etykiety ciśnieniowe to:

Etykieta Definicja

SZTUKA Tętnicze ciśnienie krwi

ROCZNIE Ciśnienie tętnicze płucne

CVP Centralne ciśnienie żylne

KUKS Ciśnienie w prawym przedsionku

OKRĄŻENIE Ciśnienie w lewym przedsionku

ICP Ciśnienie wewnątrzczaszkowe

P1-P2 Rozwiń ciśnienie

12.2 Środki ostrożności podczas monitorowania IBP

Ostrzeżenie

Operator powinien unikać kontaktu z przewodzącymi częściami aparatury podczas podłączania lub 
stosowania.

Ostrzeżenie

Gdy monitor jest używany z urządzeniami chirurgicznymi wysokiej częstotliwości, należy unikać przewodzącego połączenia 

głowicy i kabli ze sprzętem wysokiej częstotliwości, aby chronić pacjenta przed oparzeniami.

Ostrzeżenie

Jednorazowego głowicy lub kopuł IBP nie należy używać ponownie.

Notatka

Należy używać wyłącznie przetwornika ciśnienia wymienionego w rozdzialeAkcesoria i informacje dotyczące zamawiania.

Wyspecyfikowany przetwornik ma specjalną zdolność ochrony przed porażeniem elektrycznym (zwłaszcza 
dla dopuszczalnego prądu upływu) oraz jest chroniony przed skutkami wyładowania sercowego.
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defibrylator. Może być stosowany w operacji chirurgicznej. Kiedy pacjent jest w trakcie defibrylacji, krzywa 
ciśnienia może być chwilowo zniekształcona. Po defibrylacji monitorowanie będzie przebiegać normalnie, nie ma 
to wpływu na tryb pracy i konfigurację użytkownika.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem fazy monitorowania sprawdzić wykrywanie uszkodzeń kabli przetwornika. Odłącz 

przetwornik kanału 1 od gniazda, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie „IBP: CZUJNIK 1 WYŁĄCZONY” i 

aktywowany zostanie alarm dźwiękowy. Drugi kanał jest taki sam.

Notatka

Kalibruj instrument za każdym razem, gdy używany jest nowy głowicę lub tak często, jak jest to wymagane przez Zasady 

dotyczące procedur szpitalnych.

Ostrzeżenie

Jeśli jakikolwiek rodzaj cieczy, inny niż roztwór, który ma być podawany w przewodzie ciśnieniowym lub przetworniku, rozpryska się na 

urządzenie lub jego akcesoria lub może dostać się do przetwornika lub monitora, należy natychmiast skontaktować się ze szpitalnym 

centrum serwisowym.

12.3 Procedura monitorowania

Czynności przygotowawcze do pomiaru IBP:

1jaPodłącz kabel ciśnieniowy do odpowiedniego gniazda i sprawdź, czy monitor jest włączony.

2jaPrzygotuj przewód ciśnieniowy i przetwornik, przepłukując system normalnym roztworem soli fizjologicznej. Upewnij się, że w 

systemie nie ma pęcherzyków powietrza.

3jaPodłącz cewnik pacjenta do przewodu ciśnieniowego, upewniając się, że w cewniku lub przewodzie ciśnieniowym nie ma 

powietrza.

Ostrzeżenie

Jeśli w przewodzie ciśnieniowym lub przetworniku znajdują się pęcherzyki powietrza, należy przepłukać system 

roztworem do podania.

4jaUstaw głowicę tak, aby znajdowała się na tym samym poziomie co serce pacjenta, mniej więcej w środkowej linii pachowej. 5ja

Sprawdź, czy wybrałeś prawidłową nazwę etykiety. Szczegóły znajdziesz w następnej sekcji. 6jaWyzeruj przetwornik. Szczegóły 

znajdziesz w następnej sekcji.
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Zdjęcie 11- 1 Monitorowanie IBP

12.4 Menu IBP

Wybierz klawisz skrótu IBP na ekranie, aby uzyskać dostęp do menu WYBÓR IBP przedstawionego w następujący sposób:

Zdjęcie 11- 2 Menu WYBÓR IBP

Wybierz pozycję IBP SETUP, aby wywołać menu IBP SETUP w następujący sposób:
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Zdjęcie 11- 3 Menu USTAWIENIA IBP

Pozycje do ustawienia w menu obejmują:
■ ALM: Wybierz „ON”, aby włączyć monit o alarm i przechowywanie danych podczas alarmu IBP. Wybierz „OFF”, aby 

wyłączyć alarm dźwiękowy i wyświetlić symbol obok wartości numerycznej „IBP”.

■ ALM LEV: służy do ustawiania poziomu alarmu. Dostępne są trzy poziomy: WYSOKI, ŚREDNI, NISKI.

■ ALM REC: Wybierz „ON”, aby włączyć nagrywanie podczas alarmu IBP lub OFF, aby wyłączyć funkcję 

nagrywania alarmu.

■ AMPADJUST: służy do regulacji amplitudy przebiegu. Dostępne są dwie opcje: MANUAL, AUTO. Ustaw 
go na AUTO, nazwy ciśnienia IBP stają się P1 i P2 (lub P3, P4), a skala IBP jest regulowana 
automatycznie przez system. Ustaw ją na MANUAL, nazwy ciśnienia IBP mogą wybrać jedną z ART, PA, 
CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2, a skala IBP jest regulowana przez użytkownika za pomocą pozycji 
REGULACJA WAGI.

■ SWEEP: służy do wyboru szybkości skanowania fali IBP. Dostępne są dwie opcje: 12,5 mm/s lub 
25 mm/s.

■ UNIT: służy do wyboru jednostki ciśnienia (mmHg lub kPa).

■ FILTR: służy do wyboru sposobu filtrowania, który ma zostać przyjęty przez system. Dostępne są trzy 
opcje: NORMAL (filtrowanie przebiegu o częstotliwości 16 Hz), SMOOTH (filtrowanie przebiegu o 
częstotliwości 8 Hz) i NO FILTER (wyświetlanie oryginalnego przebiegu). Wartość domyślna to BRAK 
FILTRA.

■ USTAWIENIA LIMITU ALM: służy do uzyskania dostępu do podmenu IBP USTAWIENIA LIMITU ALM, w którym 

użytkownik może ustawić górny i dolny limit alarmowy ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego i 

średniego ciśnienia odpowiednio dla kanału 1 i kanału 2.

■ SCALE ADJUST: służy do uzyskania dostępu do podmenu IBP SCALE ADJUST, w którym użytkownik może 

dostosować położenie skali górnej, referencyjnej i dolnej dla dwóch przebiegów wyświetlanych na ekranie.

■ EXPAND PRESSURE: służy do uzyskania dostępu do podmenu IBP EXPAND PRESSURE, w którym użytkownik może 

wybrać nazwę ciśnienia, która będzie reprezentowana przez P1, P2.

■ DOMYŚLNA: wybierz tę pozycję, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego DOMYŚLNA KONFIGURACJA IBP, w którym 

użytkownik może wybrać, czy ma być używana DOMYŚLNA KONFIGURACJA FABRYCZNA czy DOMYŚLNA KONFIGURACJA 

UŻYTKOWNIKA. Po wybraniu dowolnej pozycji i wyjściu z okna dialogowego, system wyświetli okno dialogowe z prośbą o 

potwierdzenie użytkownika.

■ EXIT: służy do wyjścia z menu i powrotu do ekranu głównego.

Ostrzeżenie

Przed ustawieniem limitów alarmowych potwierdź wybór właściwej etykiety.
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Rysunek 11- 4 KONFIGURACJA LIMITU ALARM IBP

Alarm występuje, gdy wartość przekracza ustawione limity.

Limity alarmowe IBP:

Maks. Alarm wysoki

(mmHg)
Min. Alarm niski

(mmHg)
Krok

(mmHg)
Etykieta ciśnienia

SZTUKA 300 0 1
ROCZNIE 120 - 6 1

CVP 40 - 10 1
KUKS 40 - 10 1
OKRĄŻENIE 40 - 10 1
ICP 40 - 10 1

Przetwornik IBP Zero

Naciśnij przycisk IBP PRESSURE ZERO w menu IBP SELECT, aby wywołać menu IBP PRESSURE ZERO, jak pokazano 
poniżej:

Rysunek 11- 5 IBP CIŚNIENIE ZERO
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Notatka

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że procedura zerowania została niedawno wykonana na przetworniku, w 

przeciwnym razie nie będzie aktualnej, prawidłowej wartości zerowej używanej przez przyrząd, co może skutkować 

niedokładnymi wynikami pomiarów.

Zerowa kalibracja przetwornika
Wybierz CH1, system wyzeruje IBP1. Wybierz CH2, system wyzeruje IBP2. 
Przestrogi:
-
-
-

Przed rozpoczęciem procedury zerowania zakręcić kurek odcinający pacjenta.

Przetwornik musi być odpowietrzony do ciśnienia atmosferycznego przed procedurą zerowania.

Głowicę należy umieścić na tej samej wysokości co serce, mniej więcej w połowie osi.

Procedurę zerowania należy wykonywać przed rozpoczęciem monitorowania i co najmniej raz dziennie po każdym 

odłączeniu i podłączeniu kabla.

-

Informacja zachęty odnosząca się do zera, weź na przykład CH1.
■ „CZUJNIK WYŁĄCZONY, AWARIA”

Upewnij się, że przetwornik nie jest wyłączony, a następnie przystąp do zerowania.

■ „W POWODZIE DEMO”

Upewnij się, że monitor nie jest w trybie DEMO. W razie potrzeby skontaktuj się z technikiem serwisu.

■ „CIŚNIENIE W ZAKRESIE, UPADEK”
Upewnij się, że kurek jest odpowietrzony do atmosfery. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem

technik.

■ „CIŚNIENIE PULSACYJNE, UPADEK”
Upewnić się, że głowica nie jest przymocowana do pacjenta i że zawór odcinający jest odpowietrzony, aby:

atmosfera. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisantem.

Kalibracja IBP

Naciśnij przycisk KALIBRACJA CIŚNIENIA IBP w menu WYBÓR IBP, aby wywołać menu KALIBRACJA 
CIŚNIENIA IBP, jak pokazano poniżej:
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Rysunek 11-6 Menu kalibracji IBP

Skalibruj przetwornik:

Obrócić pokrętło, aby wybrać pozycję CH1 CAL VALUE, nacisnąć i obrócić pokrętło, aby wybrać wartość ciśnienia, która ma być

skalibrowany dla kanału 1. Następnie obróć pokrętło, aby wybrać pozycję KALIBRUJ, aby rozpocząć kalibrację kanału 1.

Obrócić pokrętło, aby wybrać pozycję CH2 CAL VALUE, nacisnąć i obrócić pokrętło, aby wybrać wartość ciśnienia, która ma być

skalibrowany dla kanału 2. Następnie obróć pokrętło, aby wybrać pozycję KALIBRUJ, aby rozpocząć kalibrację kanału 2.

- Kalibracja ciśnienia monitora
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Zdjęcie 11- 7 Kalibracja IBP

Ostrożność:

- Kalibracja rtęci powinna być wykonywana przez dział inżynierii biomedycznej za każdym razem, gdy używany jest nowy 

przetwornik lub tak często, jak jest to nakazane przez zasady postępowania szpitalnego.

Celem kalibracji jest zapewnienie, że system zapewnia dokładne pomiary. Przed 
rozpoczęciem kalibracji rtęciowej należy wykonać procedurę zerowania.
Jeśli musisz wykonać tę procedurę samodzielnie, będziesz potrzebować następujących elementów wyposażenia:

-
-
-
-Sfigmomanometr standardowy
-kran trójdrożny
-Wężyk o długości około 25 cm

Procedura kalibracji: (patrz Rysunek 0-7)

Ostrzeżenie

Nigdy nie wolno wykonywać tej procedury podczas monitorowania pacjenta.

1. Zamknąć kurek odcinający otwarty na ciśnienie atmosferyczne do kalibracji zera.
2. Podłącz rurkę do ciśnieniomierza.
3. Upewnij się, że połączenie prowadzące do pacjenta jest wyłączone.

4. Podłącz 3-drożne złącze do 3-drożnego zaworu odcinającego, który nie jest podłączony do cewnika pacjenta.

5. Otworzyć port trójdrożnego kranu do ciśnieniomierza.
6. Wybierz kanał do kalibracji w menu i wybierz wartość ciśnienia, do której ma być dostosowany IBP.

7. Napompuj, aby słupek rtęci wzrósł do ustawionej wartości ciśnienia.
8. Dostosuj kilkakrotnie, aż wartość w menu będzie równa wartości ciśnienia pokazanej przez kalibrację 
rtęci.
9. Naciśnij przycisk Start, urządzenie rozpocznie kalibrację.
10. Poczekaj na wynik kalibracji. Powinieneś podjąć odpowiednie kroki na podstawie szybkich informacji.

11. Po kalibracji zdemontuj przewód do pomiaru ciśnienia krwi i dołączony zawór trójdrożny.

Jeśli pojawią się następujące komunikaty, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami (weź na przykład kanał 1):

-“CZUJNIK WYŁĄCZONY, Upadek”

Upewnij się, że czujnik nie jest wyłączony, a następnie kontynuuj kalibrację.

-“W DEMO, NIEPOWODZENIE”

Upewnij się, że monitor nie jest w trybie DEMO. W razie potrzeby skontaktuj się z technikiem serwisu.

-“CIŚNIENIE W ZAKRESIE, AWARIA”
Upewnij się, że wybrałeś wartość przetwornika w IBP CAL, a następnie kontynuuj kalibrację.
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Zmiana etykiety

- Podmenu REGULACJA WAGI IBP:

Zdjęcie 11- 8 Menu REGULACJA WAGI IBP

Krzywa i odpowiadająca jej skala pojawiają się w obszarze krzywych IBP z trzema kropkowanymi liniami przedstawiającymi:

Skala górnego limitu, skala odniesienia i skala dolnego limitu od góry do dołu. Wartości trzech skal

może być ustawiony przez użytkownika zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

■ Etykieta IBP: do wyboru ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2;
■ HI: wartość IBP skali High Limit, zakres jest zakresem pomiarowym aktualnego ciśnienia

Notatka

Wartość HI musi być wyższa niż wartość LO.

■ LO: wartość IBP skali dolnego limitu, zakres jest zakresem pomiarowym aktualnego ciśnienia.

Notatka

Wartość LO musi być niższa niż wartość HI.

■ VAL: wartość IBP skali referencyjnej (pomiędzy HI i LO).
.

Notatka

Po zmianie skali HI, Low scale lub Reference scale i odpowiadające im krzywe IBP są 
wyświetlane pod oknem menu, przebieg będzie przenikał przez okno menu w celu obserwacji.
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12.5 Informacje o alarmach i podpowiedzi

Komunikaty alarmowe

Wśród alarmów fizjologicznych te należące do typu, w którym parametr przekroczył limity, mogą aktywować rejestrator do 

automatycznego wyprowadzania parametrów i powiązanych z nimi mierzonych przebiegów, gdy wystąpią alarmy, pod 

warunkiem, że przełącznik nagrywania alarmu w odpowiednim menu jest włączony.

Poniższe tabele opisują możliwe alarmy fizjologiczne, alarmy techniczne i komunikaty pojawiające się 
podczas pomiaru IBP.

Alarmy fizjologiczne:

Wiadomość Przyczyna Poziom alarmu

Wartość pomiarowa SYS kanału 1 jest powyżej 

górnego limitu alarmowego.
IS1 ZA WYSOKIE Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa SYS kanału 1 jest poniżej 

dolnego limitu alarmowego.
IS1 ZA NISKI Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa DIA kanału 1 jest powyżej 

górnego limitu alarmowego.
ID1 ZA WYSOKIE Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa DIA kanału 1 jest poniżej 

dolnego limitu alarmowego.
ID1 ZA NISKI Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa MAP kanału 1 jest powyżej 

górnego limitu alarmowego.
IM1 ZA WYSOKI Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa MAP kanału 1 jest poniżej 

dolnego limitu alarmowego.
IM1 ZA NISKI Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa SYS kanału 2 jest powyżej 

górnego limitu alarmowego.
IS2 ZA WYSOKIE Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa SYS kanału 2 jest poniżej 

dolnego limitu alarmowego.
IS2 ZA NISKI Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa DIA kanału 2 jest powyżej 

górnego limitu alarmowego.
ID2 ZA WYSOKIE Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa DIA kanału 2 jest poniżej 

dolnego limitu alarmowego.
ID2 ZA NISKI Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa MAP kanału 2 jest powyżej 

górnego limitu alarmowego.
IM2 ZA WYSOKIE Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa MAP kanału 2 jest poniżej 

dolnego limitu alarmowego.
IM2 ZA NISKI Do wyboru przez użytkownika

Alarmy techniczne:
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Alarm

Poziom
Wiadomość Przyczyna Zaradzić

Upewnij się, że kabel jest prawidłowo 

podłączony.Kabel IBP kanału 1 
odpada od monitora.

CZUJNIK IBP1 WYŁĄCZONY NISKI

Kabel IBP kanału 2 
odpada od monitora.

Upewnij się, że kabel jest prawidłowo 

podłączony.
CZUJNIK IBP2 WYŁĄCZONY NISKI

IBP(1,2) POCZĄTKOWY BŁĄD

IBP(1,2) POCZĄTKOWY ERR1

IBP(1,2) POCZĄTKOWY ERR2

IBP(1,2) POCZĄTKOWY ERR3
Przestań korzystać z funkcji pomiarowej 

modułu IBP, powiadom inżyniera biomedyka 

lub nasz serwis.

IBP(1,2) POCZĄTKOWY ERR4 Awaria modułu IBP WYSOKI

IBP(1,2) POCZĄTKOWY ERR5

IBP(1,2) POCZĄTKOWY ERR6

IBP(1,2) POCZĄTKOWY ERR7

IBP(1,2) POCZĄTKOWY BŁĄD8

IBP(1,2)
awaria

błąd w komunikacji

moduł
lub

Przestań korzystać z funkcji pomiarowej 

modułu IBP, powiadom inżyniera biomedyka 

lub nasz serwis.

IBP(1,2) STOP KOMU. WYSOKI

Przestań korzystać z funkcji pomiarowej 

modułu IBP, powiadom inżyniera biomedyka 

lub nasz serwis.

IBP(1,2)
błąd komunikacji

IBP(1,2) COMM ERR WYSOKI

Przestań korzystać z funkcji pomiarowej 

modułu IBP, powiadom inżyniera biomedyka 

lub nasz serwis.

Funkcjonalny

awaria

bezpieczeństwo

IBP1 ALM LMT ERR WYSOKI

Przestań korzystać z funkcji pomiarowej 

modułu IBP, powiadom inżyniera biomedyka 

lub nasz serwis.

Funkcjonalny

awaria

bezpieczeństwo

IBP2 ALM LMT ERR WYSOKI

Komunikat monitu (ostrzeżenia ogólne):

Alarm

Poziom
Wiadomość Przyczyna

Wartość pomiaru skurczowego kanału 1 jest poza 

zakresem pomiarowym.
IBP1 SYS PRZEKROCZENIE WYSOKI

IBP1 ŚREDNICA PRZEKROCZONA Rozkurczowa wartość pomiarowa kanału 1 wynosi WYSOKI
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poza zakres pomiarowy.

Średnia wartość pomiarowa kanału 1 jest poza 

zakresem pomiarowym.
PRZEKROCZENIE ŚREDNIEJ IBP1 WYSOKI

Wartość pomiaru skurczowego kanału 2 jest poza 

zakresem pomiarowym.
PRZEKROCZENIE SYSTEMU IBP2 WYSOKI

Rozkurczowa wartość pomiarowa kanału 2 jest poza 

zakresem pomiarowym.
IBP2 ŚREDNICA PRZEKROCZONA WYSOKI

Średnia wartość pomiarowa kanału 2 jest poza 

zakresem pomiarowym.
PRZEKROCZENIE ŚREDNIEJ IBP2 WYSOKI

Kalibracja zera musi być wykonana przed pomiarem 

w kanale IBP 1.
IBP1 POTRZEBA KALIBRACJI ZEROWEJ NISKI

Kalibracja zera musi być wykonana przed pomiarem 

w kanale IBP2.
IBP2 POTRZEBA KALIBRACJI ZEROWEJ NISKI

12.6 Konserwacja i czyszczenie

Pielęgnacja i czyszczenie

Ostrzeżenie

Przed czyszczeniem monitora lub przetwornika upewnij się, że sprzęt jest wyłączony i 
odłączony od linii zasilającej.
Czyszczenie głowicy IBP (wielokrotnego użytku)

Po zakończeniu operacji monitorowania IBP wyjmij rurki i kopułę z przetwornika i przetrzyj membranę 
przetwornika wodą. Moczenie i/lub wycieranie mydłem może wyczyścić głowicę i kabel oraz wodę lub 
środki czyszczące, takie jak wymienione poniżej:

Cetylocyd

Wawicyd-01

Wescodyne

Cidex

Lizol

Vesphene

Nie zanurzaj złącza w żadnym płynie. Po oczyszczeniu dokładnie osusz przetwornik przed przechowywaniem. Niewielkie 

odbarwienie lub chwilowy wzrost lepkości powierzchni kabla nie powinny być uważane za nienormalne. Jeśli pozostałości 

taśmy klejącej muszą zostać usunięte z kabla przetwornika, narzędzie do usuwania podwójnej taśmy uszczelniającej jest 

skuteczne i spowoduje minimalne uszkodzenie kabla, jeśli będzie używane oszczędnie. Aceton, alkohol, amoniak i chloroform 

lub inne silne rozpuszczalniki nie są zalecane, ponieważ z czasem okablowanie winylowe zostanie uszkodzone przez te środki.

Notatka
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Jednorazowych głowic lub kopułek nie wolno ponownie sterylizować ani używać ponownie.

Notatka

W celu ochrony środowiska jednorazowe głowice lub kopułki należy poddać recyklingowi lub odpowiednio 

zutylizować.

Sterylizacja

■ Sterylizacja chemiczna w płynie

Usuń widoczne zanieczyszczenia, stosując procedurę czyszczenia opisaną wcześniej. Wybierz środek sterylizujący, 

który Twój szpital lub instytucja uznała za skuteczny w sterylizacji płynami chemicznymi wyposażenia sali 

operacyjnej. Stwierdzono, że buforowany gluteraldehyed (np. Cidex lub Hospisept) jest skuteczny. Nie używaj 

czwartorzędowych detergentów kationowych, takich jak chlorek zefiranu. Jeśli całe urządzenie ma być 

sterylizowane, zanurz głowicę, ale nie złącze elektryczne, w środku sterylizującym na zalecany okres sterylizacji. 

Upewnij się, że kopuła jest zdjęta. Następnie przepłucz wszystkie części głowicy z wyjątkiem złącza elektrycznego 

sterylizowaną wodą lub solą fizjologiczną. Przetwornik musi być dokładnie wysuszony przed przechowywaniem.

■ Sterylizacja gazowa

Aby uzyskać pełniejszą aseptykę, użyj sterylizacji gazowej.

Usuń widoczne zanieczyszczenia, stosując procedurę czyszczenia opisaną wcześniej. Aby zapobiec tworzeniu się 

glikolu etylenowego, gdy gazowy tlenek etylenu jest używany jako środek dezynfekujący, głowica powinna być 

całkowicie sucha.

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta gazowego środka dezynfekującego.

Ostrzeżenie

Temperatura sterylizacji nie może przekraczać 70°C (158°F). Tworzywa sztuczne w przetworniku ciśnienia mogą odkształcić się 

lub stopić powyżej tej temperatury.
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Rozdział trzynasty Pomiar CO2

13.1 Ogólne
Ten rozdział zawiera kilka istotnych danych dotyczących monitorowania CO2.

Monitor zapewnia dwa rodzaje metod pomiaru CO2 zgodnie z wymaganiami użytkowników, którymi są 
MainStream i SideStream.
Ten moduł może być stosowany w sali operacyjnej, jednostkach monitorujących itp., może mierzyć ciśnienie cząstkowe CO2 lub 

stężenie w drodze powietrznej pacjenta, uzyskiwać EtCO2, maksymalne wdychane CO2 (InsCO2), częstość oddychania w drodze 

powietrznej (AwRR) i wyświetlać krzywe stężenia CO2 . Symbole parametrów wyświetlane na ekranie są zdefiniowane w następujący 

sposób:

CO2:EtCO2

INS: InsCO2

AWRR: Oddychanie drogą powietrzną (AwRR) (czasy odpowiedzi/MIN)

Zdjęcie 13-1 Wyświetlacz CO2

Notatka

Nie używaj urządzenia w otoczeniu łatwopalnego gazu znieczulającego.

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez personel, który przeszedł profesjonalne przeszkolenie i zapoznał się z niniejszą 

instrukcją.

Ostrzeżenie

Moduł CO2 należy unikać zderzeń i wibracji.

13.2 Procedura monitorowania

Zasada pomiaru CO2 opiera się na długości fali absorpcji CO2 dla przenoszonych charakterystyk podczerwieni 4,3um. 

Sposób pomiaru gazu CO2 dostarczanego od strony komory pomiarowej promieniowaniem podczerwonym, a po 

drugiej stronie czujnikiem mierzącym dopuszczalny stopień tłumienia promieni podczerwonych,
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stopień tłumienia jest proporcjonalny do stężenia CO2. Zależność 
konwersji ciśnienia cząstkowego CO2 i stężenia CO2:
Ciśnienie parcjalne CO2 (mmHg) = Stężenie CO2 (%) * Pamp (ciśnienie otoczenia mmHg) / 100 

Ciśnienie parcjalne CO2 (kPa) = Ciśnienie punktowe CO2 (mmHg) / 7,5

Instalacje do pomiaru CO2:

1. Pomiar potrzeby zatonie w stałym gnieździe zbiornika wody;

2. W przypadku Mainstream podłączyć czujnik do gniazda modułu CO2. W przypadku Sidestream podłącz syfon do jego 

podstawy mocującej. Dodaj trwale używaną rurkę nafionową między linią do pobierania próbek a pułapką wodną,   aby 

jeszcze bardziej usunąć wpływ pary wodnej.

3. Uruchomienie zakończone, na ekranie wyświetlany jest komunikat: „Nagrzewa się moduł CO2”, następnie moduł znajduje się w 

stanie precyzyjnego pomiaru

4. Rozgrzewka po zakończeniu modułu do stanu pomiaru pełnej precyzji;

Zdjęcie 13-2 Moduł CO2
Gdy przyrząd jest włączony, domyślny tryb pracy modułu CO2 „do” czuwania”, tryb pracy „oddech 

użytkownika” „jest ustawiony na” oznacza „w celu uruchomienia modułu CO2. Przyrząd zostanie ponownie 

uruchomiony, pozostanie przed ostatnim trybem wyłączenia działania, że   jeżeli wyłączenie jest wybrane pomiarem, to 

przy następnym włączeniu moduł CO2 automatycznie wejdzie w tryb pomiaru. Więcej informacji, patrz „tryb pracy” Inne 

ustawienia sekcja 11.4 rozdziału menu dwutlenku węgla.

- Nie używaj sterylnego dostarczonego zestawu pułapki wodnej CO2 (do strumienia bocznego, w tym pułapki wodnej i przewodu próbki oraz 

kaniuli) oraz adaptera powietrza (do strumienia głównego), jeśli opakowanie lub czujnik są uszkodzone i zwróć je sprzedawcy.

Wyświetlony na ekranie komunikat „CO2 WARM UP” lub „CO2 SENSOR START UP” wskazuje, że czujnik jest w 
trakcie rozgrzewania lub rozruchu. Po zniknięciu informacji z ekranu można wygenerować standardowy 
pomiar.
Obok monitora znajduje się syfon, który zapobiega przedostawaniu się do modułu wilgoci lub kropel wody powstających podczas 

oddychania pacjenta. Linia do pobierania próbek i pułapka wodna to jednorazowe materiały eksploatacyjne, które nie mogą być 

wielokrotnie używane przez różnych pacjentów.

-

-
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13.3 Menu CO2

13.3.1 Konfiguracja i regulacja parametrów

Obróć pokrętło, aby wybrać i naciśnij klawisz skrótu CO2 na ekranie, aby aktywować menu „Ustawienia CO2”, jak pokazano poniżej:

Zdjęcie 13-3 Menu ustawień CO2

Następujące funkcje mogą być realizowane poprzez menu CO2 SETUP.

■ ALM: wybierz „ON”, aby włączyć i zapisać monit o alarmie, gdy parametry CO2 mają alarmy. Wybierz „OFF”, aby 

wyłączyć alarm i wyświetlić obok CO2. Ustawienie domyślne to „WŁ”.

■ ALM REC: wybierz „ON”, aby generować dane wyjściowe z rejestratora od momentu wystąpienia alarmu parametru CO2. Ustawienie 

domyślne to „WYŁ”.

■ ALM LEV: wybierz spośród WYSOKI, ŚREDNI i NISKI. Poziom WYSOKI reprezentuje najpoważniejszy alarm, a 
następnie poziom ŚREDNI i NISKI ze spadkiem powagi. Zmiana „ALM LEV” może wpływać tylko na 
fizjologiczne poziomy alarmowe parametrów CO2, w tym górny limit EtCO2, dolny limit EtCO2, górny limit 
InsCO2, górny limit AwRR i dolny limit AwRR. Domyślny poziom alarmu to „MED”.

■ CO2 ALM HI: do regulacji górnego limitu alarmowego EtCO2. Jeśli zmierzona wartość jest większa niż górny 
limit alarmowy CO2, na ekranie pojawi się „CO2 TOO HIGH”. Po powrocie wartości pomiarowej do normalnej 
informacja znika.

■ CO2 ALM LO: do regulacji dolnego limitu alarmowego EtCO2. Jeśli zmierzona wartość jest mniejsza niż dolny 
limit alarmowy CO2, na ekranie pojawi się „CO2 TOO LOW”. Po powrocie wartości pomiarowej do normalnej 
informacja znika.

■ INS ALM HI: do regulacji górnego limitu alarmowego InsCO2. Jeśli zmierzona wartość jest większa niż górny 
limit alarmowy InsCO2, na ekranie pojawi się „INS ZA WYSOKA”. Po powrocie wartości pomiarowej do 
normalnej informacja znika.

■ AWRR ALM HI: do regulacji górnego limitu alarmowego AwRR. Jeśli wartość pomiaru jest większa niż 
górny limit alarmowy AwRR, na ekranie pojawi się „AWRR TOO HIGH”. Po powrocie wartości 
pomiarowej do normalnej informacja znika.

■ AWRR ALM LO: do regulacji dolnego limitu alarmowego AwRR. Jeśli wartość pomiaru jest mniejsza niż dolny limit 

alarmowy AwRR, na ekranie pojawi się komunikat „AWRR TOO LOW”. Po powrocie wartości pomiarowej do
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normalny, informacja znika.
■ UNIT: zmiana wyświetlanych jednostek parametrów CO2 i InsCO2. Do wyboru dostępne są „mmHg” i 

„kPa”.
■ SWEEP: aby dostosować szybkość wyświetlania krzywych CO2 za pomocą opcji „6,25 mm/s”, „12,5 mm/s” lub „25,0 

mm/s”.

■ Wyjście: zamknięcie menu CO2 SETUP.

Notatka

„BEZDECH” nie może być zamknięty.

Gdy jednocześnie wystąpią różne alarmy, na ekranie zostaną wyświetlone informacje o alarmie najwyższego poziomu.

13.3.2 INNE USTAWIENIA: wybierz tę pozycję w menu, aby wywołać podmenu ustawień dodatkowych CO2.

Zdjęcie 13-4 Więcej ustawień Menu

Teraz przedstawiamy Ci funkcje każdej pozycji w podmenu CO2 SETUP.
- SKALA FALI: do regulacji pełnego rozmiaru obszaru wyświetlania przebiegu CO2 za pomocą opcji „LOW” lub „HIGH”. 

Wartość domyślna to „NISKI”.

TRYB PRACY: zmiana trybu pracy CO2 z możliwością wyboru trybu „POMIAR” lub „STANDBY”. Domyślnym trybem 

jest „GOTOWOŚĆ”. Gdy wymagane jest monitorowanie CO2, wybierz tryb „PRACA”. Tryb „STANDBY” wyłącza pompę 

powietrza w module SideStream, czujnik i źródło podczerwieni (promienia podczerwonego) w module MainStream, 

zmniejszając w ten sposób zużycie energii i wydłużając żywotność źródła podczerwieni i całego modułu CO2.

-

Notatka

Gdy nie używasz funkcji monitorowania CO2, zaleca się, aby nie podłączać czujnika MainStream lub SideStream

zasyfonowanie i przejście do trybu „STANDBY”.

- CO2 COMPEN: do wykonywania operacji kompensacji zgodnie z wyborem użytkownika. GAZ 

BILANSOWY: POWIETRZE POKOJOWE, N2O, HEL.

Środek znieczulający: Intensywność środka 
znieczulającego GAS TEMP: Aktualna temperatura gazu

-
-
-
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-
-

Barometryczne: aktualne ciśnienie atmosferyczne

Okres ETCO2: Okres obliczania ETCO2, na oddech, 10s, 20s

-Aby wykonać ZERO. Użycie modułu zostanie wyświetlone w MENU.

Notatka

1. Jeśli element kompensacji nie jest prawidłowo ustawiony zgodnie z warunkami pracy, wynik będzie daleki od rzeczywistej 

wartości, co prowadzi do poważnej błędnej diagnozy.

2. Domyślna kompensacja pary wodnej jest włączona. Wyłącz go podczas pomiaru suchego gazu, na przykład podczas 

wykonywania regularnej konserwacji lub walidacji pomiaru przy użyciu suchego gazu kalibrowanego.

3. Domyślnie BTPS jest włączony. Włącz go podczas pomiaru nasyconego „wilgotnego” gazu w 
temperaturze ciała i ciśnieniu otoczenia i wyłącz podczas pomiaru „suchego” gazu w 
temperaturze i ciśnieniu otoczenia.

4. Działaj ściśle przestrzegając metody działania Kompensacja.

- DEFAULT: wybierz tę pozycję, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego CO2 DEFAULT CONFIG, w którym 

użytkownik może wybrać, czy ma być używana FACTORY DEFAULT CONFIG lub USER DEFAULT CONFIG. Po 

wybraniu dowolnej pozycji i wyjściu z okna dialogowego, system wyświetli okno dialogowe z prośbą o 

potwierdzenie użytkownika.

Górny limit alarmowy EtCO2: gdy wartość parametru przekroczy ten limit, pojawi się alarm przekroczenia górnego 

limitu.

Domyślna:

Dorosły:

Pediatryczny:

Noworodek:

Dolny limit alarmowy EtCO2: gdy wartość parametru jest mniejsza niż dolny limit, wystąpi alarm przekroczenia 
dolnego limitu.

Domyślna:

Dorosły:

Pediatryczny:

Noworodek:

50 mmHg

50 mmHg

45 mmHg

15 mmHg

20 mmHg

30 mmHg
Wersja 1.0 Strona 92   z 100



Instrukcja obsługi wieloparametrowego monitora pacjenta

Górny limit alarmowy InsCO2: gdy wartość parametru przekroczy ten limit, pojawi się alarm przekroczenia górnego limitu.

Domyślna:

Dorosły:

Pediatryczny:

Noworodek:

Górny limit alarmowy AwRR: gdy wartość parametru przekroczy ten limit, pojawi się alarm przekroczenia górnego 

limitu.

4 mmHg

4 mmHg

4 mmHg

Domyślna:

Dorosły:

Pediatryczny:

Noworodek:

Dolny próg alarmowy AwRR: gdy wartość parametru jest mniejsza niż próg, pojawi się alarm przekroczenia
dolna granica.

Domyślna:

Dorosły:

Pediatryczny:

Noworodek:

Czas BEZDECH: wybór to 10S do 40S,
Domyślnie: 20S.

Tryb pracy: strumień główny: tryb gotowości, pomiar;

SideStream: tryb gotowości, pomiar. 
Domyślnie: pomiar

Metoda kompensacji:

Strumień główny: Ogólne/O2/N2O/DES/ALL 

Strumień boczny: Ogólne/O2/N2O/DES/ALL 

Metody domyślne: Ogólne.

Szybkość pompowania: 100 – 200 ml/min.

Domyślnie: 100 ml/min

30 obr/min

30 obr/min

100 obr/min

8 obr/min

8 obr/min

30 obr/min

Jednostka: mmHg/kPa.

Domyślnie: mmHg

Przebieg fali: 25,0/12,5/6,25 (mm/s)
Domyślnie: 25,0 mm/s

Skala przebiegu: NISKA/WYSOKA

Domyślnie: NISKI

Poza tym, dla funkcji alarmu modułu CO2, patrz rozdział Alarm, dla jego funkcji nagrywania patrz rozdział

Rejestrowanie, a także informacje o przeglądzie zdarzeń alarmowych, trendach graficznych i tabelarycznych parametrów CO2, patrz

Rozdział Trend i wydarzenie.
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13.4 Informacje o alarmie i monit

Wśród alarmów fizjologicznych te należące do typu, w którym parametr przekroczył limity, mogą aktywować rejestrator do 

automatycznego wyprowadzania parametrów i powiązanych z nimi mierzonych przebiegów, gdy wystąpią alarmy, pod 

warunkiem, że przełącznik nagrywania alarmu w odpowiednim menu jest włączony.

Poniższe tabele opisują możliwe alarmy fizjologiczne, alarmy techniczne oraz komunikaty podpowiedzi pojawiające się 

podczas pomiaru CO2.

Alarmy fizjologiczne:

Wiadomość Przyczyna Poziom alarmu

Wartość pomiarowa EtCO2 jest powyżej górnego limitu 

alarmowego.
CO2 ZA WYSOKIE Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa EtCO2 jest poniżej dolnego limitu 

alarmowego.
ZA NISKA CO2 Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa InsCO2 jest powyżej limitów 

alarmowych.
ZA WYSOKA INSTALACJA Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa AwRR jest powyżej górnego limitu 

alarmowego.
AWRR ZA WYSOKA Do wyboru przez użytkownika

Wartość pomiarowa AwRR jest poniżej dolnego limitu 

alarmowego.
AWRR ZA NISKA Do wyboru przez użytkownika

W określonym przedziale czasu nie można wykryć 

RESP za pomocą modułu CO2.
BEZDECH CO2 WYSOKI

Alarmy techniczne:

Alarm
Poziom

Wiadomość Przyczyna Zaradzić

Czujnik strumienia głównego nie 

jest prawidłowo podłączony lub 

odpadł.

Robić
czujnik strumienia głównego

prawidłowo podłączony.

Jasne że
CZUJNIK CO2 WYŁĄCZONY NISKI jest

Syfon boczny nie jest 
prawidłowo podłączony 
lub odpadł.

Robić
boczny strumień

jest solidnie podłączony.

Jasne

woda
że
pułapkaCO2 BRAK WODY NISKI

Robić
boczny strumień

działa płynnie.

Jasne

woda
że
pułapka

WODOODPORNA CO2

OKLUDOWAĆ

Syfon boczny jest 
niedrożny.

NISKI

SYGNAŁ CO2 NISKI NISKI
W razie potrzeby uruchom ponownie

monitor. Jeśli błąd będzie się 

powtarzał, przestań używać

funkcja pomiarowa
Moduł CO2, powiadom
inżynier biomedyczny lub

Nasz personel serwisowy.

SYGNAŁ CO2 TEŻ
NISKI

NISKI

CO2 BAROMETRYCZNY

ZA DUŻY
Awaria techniczna modułu 

pomiarowego
ŚREDNI

CO2 PNEUMATYCZNY

PRZECIEK
ŚREDNI

GŁOŚNY SYGNAŁ CO2 NISKI
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SYGNAŁ CO2
NASYCIĆ

NISKI

OBLICZANIE CO2
BŁĄDZIĆ

WYSOKI

AWARIA CZUJNIKA CO2 WYSOKI

TEMP CZUJNIKA CO2
WYSOKI

WYSOKI

TEMP CZUJNIKA CO2
NISKI

WYSOKI

CO2 WATCHDOG
KONIEC CZASU

WYSOKI

CO2 WEWN. BŁĄD KOMU. WYSOKI

ROM SYSTEMU CO2
BŁĄDZIĆ

WYSOKI

CO2 FLASH CRC ERR WYSOKI

CO2 BŁĄD RAMY WEWNĘTRZNEJ WYSOKI

KONTROLA BŁYSKU CO2

BŁĄDZIĆ
WYSOKI

CO2 BŁĄD RAMY ZEWN. WYSOKI

PRZEKROCZONY STOSUNEK CO2 WYSOKI

USTERKA POMPY CO2 WYSOKI

CO2 PRZEPŁYW WSTECZNY WYSOKI

CO2 PRZEPŁYW DO PRZODU WYSOKI

AWARIA CO2 WYSOKI

CO2 BAROMETRYCZNY

WYSOKI
WYSOKI

CO2 BAROMETRYCZNY

NISKI
WYSOKI

Przestań używać

funkcjonować

moduł,
inżynier biomedyczny lub

Nasz personel serwisowy.

zmierzenie

CO2
notyfikować

Awaria komunikacji modułu 
CO2

CO2 COMM ERR WYSOKI

Moduł CO2 nie jest prawidłowo 

podłączony lub uszkodzony.

Przestań używać

funkcjonować

moduł,
inżynier biomedyczny lub

Nasz personel serwisowy.

zmierzenie

CO2
notyfikować

BŁĄD POCZĄTKOWY CO2 WYSOKI

Awaria modułu pomiarowego 

lub awaria komunikacji.
CO2 KOMUNIK STOP WYSOKI

CO2 ALM LMT ERR Awaria bezpieczeństwa funkcjonalnego WYSOKI Przestań używać

funkcjonować

zmierzenie

CO2INS ALM LMT ERR Awaria bezpieczeństwa funkcjonalnego WYSOKI

Wersja 1.0 Strona 95 z 100



Instrukcja obsługi wieloparametrowego monitora pacjenta

moduł,
inżynier biomedyczny lub

Nasz personel serwisowy.

notyfikować

AWRR ALM LMT ERR Awaria bezpieczeństwa funkcjonalnego WYSOKI

Szybka wiadomość:

Wiadomość Przyczyna Poziom alarmu

Przejście z trybu pomiarowego do trybu 

czuwania, dzięki czemu moduł będzie w 

stanie oszczędzania energii.

STAN GOTOWOŚCI CO2 Brak alarmu

Wskazuje, że czujnik jest w fazie 
nagrzewania.

ROZGRZEWANIE CO2 Brak alarmu

Wskazuje, że czujnik właśnie 
wchodzi w fazę rozruchu.

URUCHAMIANIE CZUJNIKA CO2 Brak alarmu

13.5 Konserwacja i czyszczenie

-Opieka i utrzymanie
1. Linia próbna jest do jednorazowego użytku w module SideStream. Nie sterylizować ani nie czyścić w celu ponownego użycia na innym pacjencie.

2. Adapter dróg oddechowych służy do jednorazowego użycia w module MainStream. Nie sterylizować ani nie czyścić w celu ponownego użycia na innym 

pacjencie.

3. Gdy system próbkowania modułu Sidestream wystąpi okluzja, najpierw sprawdź zagięcia linii próbkowania. Jeśli nie 

znaleziono żadnych zagięć, sprawdź syfon po odłączeniu przewodu próbki od syfonu. Jeśli komunikat okluzji na 

ekranie zniknie, należy wymienić linię próbkowania. Jeśli komunikat okluzji na ekranie pozostaje, pułapka wodna 

musi zostać wymieniona.

4. Nie jest wymagana rutynowa kalibracja w module CO2 strumienia głównego i bocznego.
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Załącznik I: Specyfikacja produktu
I.1 Specyfikacja EKG

I.1.1 Konfiguracja wyprowadzeń

Standardowy 3-przewodowy lub 5-przewodowy

3 odprowadzenia

5-odprowadzeniowy

I.1.2

RAjaLAjaLLjaMetoda ołowiu:IjaIIjaIII

RAjaLAjaLLjaRLjaVjaMetoda ołowiu:IjaIIjaIIIjaaVRjaaVLjaaVFjaV

Zwiększać

-250-500-1000-2000

HRI.1.3

Zasięg

Dorosły

Noworodek/dzieci

Precyzja

Rezolucja

I.1.4 Czułość

> 200 uV (wartość międzyszczytowa)

I.1.5 Impedancja wejściowa

> 5 (megaom)

I.1.6 Przepustowość

Tryb diagnostyczny

Tryb monitorowania

Tryb pracy

I.1.7 Współczynnik tłumienia w trybie wspólnym

Tryb diagnostyczny

Tryb monitorowania

Tryb pracy

I.1.8 Zakres napięcia polaryzacji bieguna

-300mV

I.1.9 Test impulsu stymulacji

Przetestuj tętno stymulacyjne zgodnie z następującymi warunkami:

Amplituda:

Szerokość:

Czas wschodu:

15〜 300bpm (uderzenia/minutę)

15〜 350 uderzeń na minutę (uderzenia/minutę)

±1% lub ±1bpmjawiększy przeważa

1 bpm (uderzenia/minutę)

0,05〜130 Hz

0,5〜40Hz

1〜20Hz

> 90 dB

> 100 dB

> 100 dB

±2mV〜 ±700mV

0.1ms〜 2ms

10us〜100µs
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I.1.10 Hamowanie impulsu stymulacyjnego

Gdy przełącznik analizy stymulacji jest włączony, impuls stymulacyjny zgodny z następującymi warunkami jest hamowany,

ale uczucia wobec kalkulacji HR.

Amplituda:

Szerokość:

Czas wschodu:

I.1.11 Bazowy czas przywracania

Po defibrylacji < 3 sekundy

I.1.12 Zasięg sygnału

-8mVjaWartość międzyszczytowaja

I.1.13 Kalibracja sygnału

1mV (wartość międzyszczytowa)japrecyzja

±2mV〜 ±700mV

0.1ms〜 2ms

10us〜 100µs

-5%

I.1.14 Objętość pomiarowa odcinka ST

Zakres pomiarowy: -2,0mV+2,0mV

Dokładność pomiaru: w zakresie -0,8 mV+0,8mV, błąd pomiaru wynosi ±0,02mV lub ±10%. Większy

przeważa.

Brak definicji dla innych zakresów.

I.2 Specyfikacja RESP

I.2.1 Metoda pomiaru

Impedancja RA-LL

Zakres pomiaru impedancji RESP

0,3〜3Ω

Podstawowy zakres impedancji

200〜4000Ω

Pasmo

0,1〜2,5 Hz

Stawka RESP

I.2.2

I.2.3

I.2.4

I.2.5

Zasięg

Dorosły

Dzieci i noworodki

Rezolucja

Precyzja

0〜120 obr/min

0〜150 Br/min

1 Br/min

-2 br/min
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I.2.6 Alarm asfiksji

10〜40 sekund

I.3 Specyfikacja NIBP

I.3.1 Metoda pomiaru

Oscylometria fali tętna

Tryb pracy

Ręczny/Automatyczny/STAT

Interwał pomiaru automatycznego trybu pomiaru

1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 minut

Pomiar czasu w trybie STAT

5 minut

Zakres PR

40 – 240 uderzeń/min

Zakres pomiarowy i precyzja

I.3.2

I.3.3

I.3.4

I.3.5

I.3.6

Zasięg

Dorosły Ciśnienie skurczowe

Rozkurczowe ciśnienie krwi

Średnie ciśnienie krwi

Ciśnienie skurczowe

Rozkurczowe ciśnienie krwi

Średnie ciśnienie krwi

Ciśnienie skurczowe

Rozkurczowe ciśnienie krwi

Średnie ciśnienie krwi

0〜300mmHg

40〜270mmHg

10〜215mmHg

20〜235mmHg

40〜200mmHg

10〜150mmHg

20〜165mmHg

40〜135mmHg

10〜100mmHg

20〜110mmHg

Dzieci

Noworodek

Zakres ciśnienia statycznego

Precyzja ciśnienia statycznego -3mmHg

Precyzja ciśnienia:

I.3.7 Ochrona przepięciowa

Tryb dla dorosłych

Tryb dzieci

Tryb noworodka

Maks. średni błąd: -5mmHgjaMaks. odchylenie standardowe: 8mmHg

300 mmHg

240 mmHg

150 mmHg

I.4 Specyfikacja SpO2

I.4.1 SpO2
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Zasięg

Rezolucja

Precyzja

0〜100%

1%

70〜100%：-2 CYFRY

0%〜69%:nie podano definicji

I.4.2 PR

Zasięg

Rezolucja

Precyzja

20〜300bpm

1bpm

-3bpm

I.5 Specyfikacja TEMP

I.5.1 nadaje się do czujnika temperatury

Seria YSIjaSeria CYF

I.5.2 Ilość kanałów

2 kanały

I.5.3 Pomiar

Zasięg

Rezolucja

Precyzja

0〜50-C

0,1-C

-0,1-Cjaz wyłączeniem błędu czujnikaja

I.6 IBP
Etykieta

Zakres pomiarowy i alarmowy

SZTUKA

ROCZNIE

CVP/RAP/OKR/ICP

P1/P2

ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2

0 ~ 300 mmHg

- 6 ~ 120 mmHg

- 10 ~ 40 mmHg

- 10 ~ 300 mmHg

Naciśnij czujnik

Wrażliwość

Impedancja

Rezolucja

Precyzja

Interwał aktualizacji

5 μV/V/mmHg

300-3000Ω

1 mmHg

-2% lub -1mmHg, co jest świetne

około 1 sek.
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