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Sikkerhedsforanstaltninger
Systemsikkerhedsmeddelelserne gælder for hele systemet. Sikkerhedsmeddelelser vedrørende specifikke dele af systemet findes i de relevante
afsnit.

Signalord for sikkerhedsmeddelelser
Signalordene for sikkerhedsmeddelelser angiver alvorligheden af en
potentiel fare.
Fare
Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
vil føre til dødsfald eller alvorlig personskade.
Advarsel
Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
kan føre til dødsfald eller alvorlig personskade.
Forsigtig, Forholdsregler
Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
kan føre til mindre eller moderat personskade.
Bemærkning Angiver en farlig situation, der ikke har med
personskade at gøre, og som, hvis den ikke undgås,
kan føre til materiel skade.

•

•

Faresikkerhedsmeddelelser
Der anvendes ikke faresikkerhedsmeddelelser på dette
overvågningssystem.

er fysisk skadet som følge af rensning, desinficering,
re-sterilisation og/eller genbrug.
Anvend kun godkendt tilbehør, inklusive holdere og
defibrillatorsikre kabler og invasive tryktransducere. Du kan
se en liste over godkendte tilbehør i den materiale- og
tilbehørsoversigt, der fulgte med monitoren. Andre kabler,
transducere og tilbehør kan udgøre en sikkerhedsrisiko,
beskadiges udstyret eller systemet, vil det resultere i øget
udsendelse af stråling. Formindsket beskyttelse af udstyret
kan forstyrre målingen.
ELEKTRISK STØD – Brug kun beskyttede afledninger og
patientkabler med denne monitor. Brugen af ubeskyttede
afledninger og patientkabler udgør en potentiel mulighed for
at oprette en elektrisk tilslutning til jord eller til en kraftigere
spændingsstrømkilde, der betyder, at patienten kan blive
alvorligt kvæstet eller dø.

Kabler/kvælningsadvarsler
•

Advarselssikkerhedsmeddelelser

KABLER – Før alle kabler væk fra patientens hals for at undgå
en mulig kvælning.
PLACERINGSKRAV – Placer ikke kabler og slanger på en sådan
måde, at nogen personer er i fare for at falde over dem.

Der anvendes følgende advarselssikkerhedsmeddelelser på dette
overvågningssystem.

•

Tilbehørsadvarsler

Defibrilleringsadvarsel

•

•

Engangstilbehør er ikke beregnet til at blive genanvendt.
Genanvendelse kan forårsage risiko for krydskontaminering,
påvirke nøjagtighed af målinger og/eller systempræstation
og forårsage fejlfunktion som et resultat af, at et produkt
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Rør ikke ved patienten, bordet, sengen, instrumenterne,
modulerne eller monitoren under defibrillering.
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El-advarsler
•
•
•

Fjern under ingen omstændigheder jordlederen fra strømstikket.
Kontrollér altid, at netledningen og -stikket er intakt og
ubeskadiget.
Hvis der ved et uheld er trængt væske ind i systemet eller dets
komponenter, skal netledningen fjernes fra strømforsyningen og
udstyret efterses af autoriseret servicepersonale.
FRAKOBLING FRA NETSPÆNDINGEN – Når enheden kobles fra
netspændingen, skal du tage stikket ud af stikkontakten først.
Du kan derefter tage netledning ud af enheden. Hvis du ikke
overholder denne rækkefølge, er der en risiko for utilsigtet at
komme i kontakt med netspændingen ved at indsætte
metalobjekter, som f.eks. ben til afledningerne, i stikket til
netledningen.

Udstyrsadvarsler
•

•
•
•

Hvis der vises en fejlmeddelelse under betjeningen, er det den
autoriserede praktiserende læges ansvar at beslutte, om
enheden stadig kan bruges til patientovervågning. Som en
generel regel skal overvågningen kun fortsætte ved yderste
alvorlige sager og under direkte overvågning af en autoriseret
praktiserende læge. Enheden skal repareres, før den bruges på
en patient igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse efter opstarten,
skal enheden repareres, før den bruges på en patient.
Kontrollér, at modulerne er sikkert monterede.
Parametermodulerne kan ikke tåle uindpakkede tab fra en højde
af 1 m uden at blive beskadiget. Hvis et modul tabes, skal
modulet serviceres, før det kan tages i brug igen.
Hvis monitoren tabes, skal monitoren serviceres, før den kan
tages i brug igen.

Forsigtigsikkerhedsmeddelelser
Der anvendes følgende forsigtigsikkerhedsmeddelelse på dette
overvågningssystem.
• TAB AF DATA – Hvis monitoren på et givent tidspunkt skulle gå
hen og miste patientdata, er der en potentiel risiko for, at der ikke
udføres en aktiv overvågning. Patienten skal observeres nøje,
eller der skal anvendes andre overvågningsenheder, indtil
monitorfunktionen er genoprettet. Hvis monitoren ikke
automatisk genoptager funktionen inden for 60 sekunder, skal
du tænde og slukke for monitoren med tænd/standby-knappen.
Når overvågningen er genoprettet, skal du kontrollere, at den
korrekte overvågningstilstand og alarmfunktion anvendes.

Bemærkningssikkerhedsmeddelelse
Der anvendes følgende bemærkningssikkerhedsmeddelelse
på dette overvågningssystem.
• BEMÆRKNING – Garantien dækker ikke skader, der opstår som
følge af brugen af tilbehør og produkter fra andre producenter.

Sikkerhedssymboler
Følgende sikkerhedsrelaterede symboler vises på en eller flere af enhederne:

VIGTIGT: Se i de medfølgende vejledninger.

Type BF-beskyttelsesgrad (IEC 60601-1) mod elektrisk
stød Isoleret (flydende) anvendt del til tilsigtet ekstern
og intern anvendelse på patienten, eksklusive direkte
kardiel anvendelse.

Se betjeningsvejledningen.

Defibrillatorsikker type BF-beskyttelsesgrad
(IEC 60601-1) mod elektrisk stød Isoleret (flydende)
anvendt del til tilsigtet ekstern og intern anvendelse på
patienten, eksklusive direkte kardiel anvendelse.

FARE – Fare for elektrisk stød. Farlig spænding. For
at reducere risikoen for elektrisk stød må dækslet ikke
fjernes. Tilkald en kvalificeret tekniker ved eftersyn.

Type CF-beskyttelsesgrad (IEC 60601-1) mod elektrisk
stød Isoleret (flydende) anvendt del til tilsigtet ekstern
og intern anvendelse på patienten, eksklusive direkte
kardiel anvendelse.

Elektrostatisk følsom enhed. Der må ikke foretages
tilslutninger til denne enhed, med mindre
ESD-sikkerhedsprocedurerne følges.

Defibrillatorsikker type CF-beskyttelsesgrad
(IEC 60601-1) mod elektrisk stød Isoleret (flydende)
anvendt del til tilsigtet ekstern og intern anvendelse på
patienten, eksklusive direkte kardiel anvendelse.

LASERSTRÅLING: Se ikke ind i strålen.
Klasse 2-laserprodukt.

ADVARSEL – Sikkerhedsregel vedrørende jording.
Tag fat i stikket, når netledningen skal trækkes ud
af stikkontakten. Træk aldrig i kablet.

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Der kan
forekomme interferens i nærheden af denne enhed.
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Om denne enhed
Indikationer for brug af denne enhed
CARESCAPE Monitor B650 er en patientmonitor til anvendelse af flere
parametre og er beregnet til brug på flere områder og intern
hospitalstransport inden for en professionel sundhedsorganisation.
CARESCAPE Monitor B650 er beregnet til brug for voksne,
pædiatriske og neonatale patienter og til én patient ad gangen.
CARESCAPE Monitor B650 er indikeret til monitorering og optagelse
af, samt generering af alarmer for, status for hæmodynamik
(inklusive EKG, ST-segment, arytmidetektering, diagnostisk
EKG-analyse og -måling, invasivt tryk, non-invasivt blodtryk,
pulsoxymetri, cardiac output, temperatur og blandet venøs
oxygensaturation), impedansrespiration, luftvejsgasser (CO2, O2, N2O
og anæstesimidler), spirometri, gasudveksling og neurofysiologi
(inklusive elektroencefalografi, entropi, bispektralt indeks (BIS) og
overvågning af neuromuskulær transmission).
CARESCAPE Monitor B650 kan anvendes som enkeltstående monitor
eller tilsluttes andre enheder. Den kan også tilsluttes andre
monitorer for fjernvisning samt til enheder med
datastyringssoftware via et netværk.
CARESCAPE Monitor B650 er beregnet til brug under direkte
overvågning af en autoriseret praktiserende læge eller af personale,
der er uddannet i korrekt anvendelse af udstyret i en professionel
sundhedsorganisation.
CARESCAPE Monitor B650 er ikke beregnet til brug under MRI.

Sikkerhedsforanstaltninger ved indikationer for brug
Advarsler ved indikationer for brug
• Læs alle sikkerhedsoplysninger inden anvendelse af monitoren
første gang.
Denne håndbog indeholder de instruktioner, der er nødvendige
for at betjene denne enhed sikkert og i overensstemmelse med
dens funktioner og tiltænkte anvendelse.
Denne håndbog er beregnet til det kliniske personale. Klinisk
personale forventes at have den professionelle viden om
medicinske procedurer, praksis og terminologi, som er
nødvendig for overvågning af alle patienter.
• ENKELTPATIENTBRUG – Dette udstyr er udviklet til brug på én
patient ad gangen. Hvis dette udstyr bruges til at overvåge
forskellige patienter på samme tid, går det ud over
nøjagtigheden af de indsamlede data.
• BRUGSANVISNING – For fortsat sikker brug af dette udstyr er det
nødvendigt at de angivne anvisninger følges. De anvisninger,
der er angivet i denne håndbog, tilsidesætter dog på ingen måde
den etablerede medicinske praksis, hvad angår patientpleje.
Forholdsregler ved indikationer for brug
• I henhold til amerikansk lovgivning må denne anordning kun
forhandles eller ordineres af en læge.
• OVERVÅGET ANVENDELSE – Dette udstyr er beregnet til brug
under direkte overvågning af en autoriseret praktiserende læge.

Oplæringskrav
Der kræves ikke produktspecifik oplæring til brugen af denne monitor.

EMC-forholdsregler

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

•

EMC-sikkerhedsforanstaltninger
EMC-advarsler
• Andet udstyr kan forstyrre systemet, selv om det andet udstyr
overholder CISPR-udstrålingskravene.
• Anvend kun godkendte tilbehørsdele. Du kan se en liste over
godkendte tilbehør i den materiale- og tilbehørsoversigt, der
fulgte med monitoren. Andre kabler, transducere og tilbehør kan
udgøre en sikkerhedsrisiko, beskadiges udstyret eller systemet,
vil det resultere i øget udsendelse af stråling. Formindsket
beskyttelse af udstyret kan forstyrre målingen.
• Ben på konnektorer, der er identificeret med ESDadvarselssymbolet, må ikke berøres. Der må ikke foretages
tilslutninger til disse stik, medmindre ESDsikkerhedsprocedurerne anvendes. Se "CARESCAPE Monitor
B650 Technical Manual" for at få yderligere oplysninger.
• Anvend ikke monitoren i højelektromagnetiske felter
(for eksempel under MRI-scanning).

•
•

Brug af kendte RF-kilder, som f.eks. mobiltelefoner eller andet
udstyr, der udsender radiosignaler, i nærheden af systemet,
kan forårsage uventet eller uønsket enheds-/systemfunktion.
Kontakt kvalificeret personale angående enheds-/
systemkonfigurationen.
Enheden/systemet må ikke anvendes ved siden af eller stablet
med andet udstyr. Kontakt kvalificeret personale angående
enheds-/systemkonfigurationen.
Ændringer eller modifikationer af dette udstyr/system, som ikke
udtrykkeligt er godkendt af GE, kan forårsage EMC-problemer
med dette eller andet udstyr.

Forholdsregler ved elektrostatisk udledning (ESD)
•

•

For at undgå at der opbygges en elektrostatisk udladning,
anbefales det at opbevare, vedligeholde og bruge udstyret ved
en relativ luftfugtighed på 30 % eller derover. Gulve skal være
dækket af ESD-svage tæpper eller lignende, og der skal bæres
beklædning, der ikke er syntetisk.
Aflad al den statisk ladning, du kan have opbygget, før du
håndterer ESD-følsomme dele, ved at berøre et stort
metalobjekt, der befinder sig tæt på udstyret.

Se "CARESCAPE Monitor B650 Technical Manual" for at få yderligere
oplysninger.
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Overensstemmelsesklassifikationer
ADVARSEL – EKSPLOSION – Dette produkt må ikke
bruges i nærheden af brændbare anæstesimidler, dampe
eller væsker.
I overensstemmelse med IEC 60601-1:
-

Klasse I-udstyr – beskyttelsestype mod elektrisk stød.
Type BF- eller CF-udstyr. Beskyttelsesgraden mod elektrisk stød
er angivet med et symbol på hvert parametermodul.
Udstyret er ikke egnet til anvendelse i nærheden af brændbare
anæstetiske blandinger med luft, ilt eller lattergas.
Uafbrudt drift i henhold til driftstilstand.

I overensstemmelse med IEC 60529:
-

IPX1 – beskyttelsesgrad mod skadelig indtrængen af vand.
BEMÆRK! Graden af beskyttelse mod skadelig indtrængen
af vand for hvert parametermodul er angivet i håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger".

I overensstemmelse med EU's direktiv om medicinsk udstyr:

0537

Klasse IIb.
Klassifikation i henhold til kravene i Rådets
direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr ændret
jvf. 2007/47/EF.

I overensstemmelse med det canadiske direktiv om
medicinsk udstyr:
Klasse 3. Certificeret i Canada af Canadian
Standards Association CAN/CSA C22.2. Nr. 601.1
(1990).

I overensstemmelse med CISPR 11:
-

Gruppe 1, klasse A

Producentens ansvar
GE er kun ansvarlig for resultater af sikkerhed, pålidelighed og drift,
hvis:
- Samling, tilslutninger, tilpasninger, modifikationer, eller
reparationer udføres af autoriseret GE-personale.
- Det relevante rums elinstallationer overholder gældende krav
iht. de relevante bestemmelser.
- Udstyret anvendes i henhold til denne brugsanvisning.
- Udstyret installeres, vedligeholdes og serviceres
i overensstemmelse med instruktionerne i de relaterede
tekniske håndbøger.

Produkttilgængelighed
Visse af de produkter, der nævnes i denne håndbog, er ikke
tilgængelige i alle lande. For oplysninger om tilgængelighed kan
den lokale forhandler kontaktes.

Om denne håndbog
Denne håndbog indeholder de instruktioner, der er nødvendige for
at betjene dette udstyr i overensstemmelse med dets funktioner og
tiltænkte anvendelse.

-

Oplysninger, der kun refererer til bestemte versioner af produktet,
er efterfulgt af modelnummeret eller -numrene på det eller de relevante
produkter. Modelnummeret findes på produktets navneplade.

Navngivningskonventioner for modulet til dataindsamling
I denne håndbog anvendes følgende konventioner for navne til at
henvise til forskellige moduler og modulkategorier:
- PDM: CARESCAPE-patientdatamodul
- PSM: Patient Side Modul: E-PSM og E-PSMP
- E-moduler: alle moduler med forstavelsen "E-". BEMÆRK:
I parameterkapitler refererer "E-moduler" til de moduler,
der måler den eller de pågældende parametre.
- Hæmodynamiske E-moduler: E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN
- Cardiac output- og SvO2-E-moduler: E-COP, E-COPSv
- Tryk E-moduler: E-P, E-PP, E-PT
- Kompakte gasmoduler: E-CO, E-COV, E-COVX, E-CAiO,
E-CAiOV, E-CAiOVX
- Enkeltbredde gasmoduler: E-miniC
- Special-E-moduler: E-NMT, E-EEG, E-BIS og E-ENTROPY
- SpO2-E-moduler: E-NSATX, E-MASIMO

Alle illustrationer i denne håndbog er udelukkende vist som
eksempler. De afspejler ikke nødvendigvis de
overvågningsindstillinger og -data, der vises på din monitor.

Konventioner i håndbogen
I denne håndbog anvendes særlige skrifttyper og særlige formater
til at skelne mellem udtryk set på skærmen, en knap der skal trykkes
på eller en liste med menukommandoer, du skal vælge:
- Til tekniske dokumentationsformål er forkortelsen GE anvendt
som navnet på den juridiske enhed, GE Medical Systems
Information Technologies, Inc. og GE Healthcare Finland Oy.
- Navne på hardwaretaster på udstyr, trykknappanel,
fjernbetjening og moduler er skrevet med fed skrifttype:

Start Stop.
-

Bemærkninger indeholder tip til anvendelse eller andre nyttige
oplysninger.
Der refereres i denne håndbog til CARESCAPE Monitor B650 som
monitoren.

Menupunkter skrives med fed og kursiv: Monitoropsætning.
Fremhævet tekst er angivet med kursiv.
Efterfølgende valgte menupunkter eller kontrolindstillinger
adskilles med symbolet >: Procedurer > Cardiac output.
Ved henvisning til forskellige afsnit i denne vejledning skrives
afsnitsnavnene mellem dobbelte anførselstegn: "Rengøring
og vedligeholdelse".
Ordet "vælg" betyder både at vælge og bekræfte.
Beskeder (alarmbeskeder, oplysende meddelelser), der vises på
skærmen, markeres med enkelte anførselstegn: 'Indlærer.'

Se afsnittet "E-modul- og PDM-parametre" for at få vist en liste over
de parametre, hvert modul måler.

Trykte kopier af denne håndbog
Yderligere papirkopier af denne håndbog kan udleveres efter ønske.
Kontakt din lokale GE-repræsentant og bed om det
bestillingsnummer, der er anført på håndbogens første side.
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Relaterede dokumenter
-

-

CARESCAPE Monitor B650, Håndbog for klinisk reference
CARESCAPE Monitor B650 Technical Manual
Module Frames and Modules Technical Manual
CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger
CARESCAPE Monitor B650, Tilbehør
CARESCAPE Monitor B650, Monitor og funktions oversigt
Marquette 12SL ECG Analysis Program Physician's Guide
CARESCAPE Modular Monitors Mounting Reference Guide
Viser brugervejledningen. Se denne håndbog for yderligere
oplysninger om sikkerhed, overensstemmelsesklassifikationer,
tekniske specifikationer og installation for displayet D15K
og D19T.
Unity Network Interface-enhed (ID), Brugervejledning
Brugerhåndbog til iCentral og iCentral Client
CIC Pro klinisk informationscenter, Brugervejledning

Revisionshistorik
Revision

Kommentarer

1. udgave

Første udgave af dette dokument.

Varemærker
DINAMAP, IntelliRate, MUSE, TRAM, Tram-Net, Tram-Rac, Trim Knob,
Aqua-Knot, Quantitative Sentinel, Unity Network, Multi-Link, 12RL,
12SL, CIC Pro og EK-Pro er er varemærker tilhørende GE Medical
Systems Information Technologies, Inc.
S/5, D-lite, D-lite+, Pedi-lite, Pedi-lite+, D-fend, D-fend+, Mini D-fend,
Entropy, Patient O2 og Patient Spirometry er varemærker tilhørende
GE Healthcare Finland Oy.
Datex, Ohmeda og OxyTip+ er varemærker tilhørende GE Healthcare
Finland Oy og Datex-Ohmeda, Inc.
iPanel er et varemærke tilhørende GE Healthcare Finland Oy og
GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
CARESCAPE er et varemærke tilhørende General Electric Company.

Tredjepartsvaremærker
Masimo SET er et varemærke tilhørende Masimo Corporation.
Nellcor er et varemærke tilhørende Nellcor Puritan Bennett, Inc.

Introduktion til systemet
•

Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler vedrørende systemet
•
•
•
•
•
•

Montér aldrig udstyr over patienten.
For at forhindre, at der trænger væske ind i monitoren, skal det
sikres, at monitoren ikke vippes mere end +/- 15 grader.
Hvis monitoren bruges uden for det angivne ydelsesområde, kan
det medføre unøjagtige resultater.
Der må ikke sluttes en monokromt skærm til monitoren. Visuelle
indikatorer vil muligvis ikke blive vist korrekt.
Hvis der benyttes skærme fra andre producenter end GE, kan de
medføre, at visuelle alarmer og patientovervågning ikke bliver
vist.
KRAFTIG LÆKSTRØM – Hvis der anvendes en sekundær skærm
eller printer, som er af ikke-medicinsk type, i patientmiljøet, skal
denne altid forsynes med strøm fra en ekstra transformator, der
som et minimum har grundliggende isolering (isolations- eller
skilletransformer). Hvis dette udstyr anvendes uden
isolationstransformer, kan det medføre uacceptabelt høj
lækstrømstyrke i kabinettet.

•

KRAFTIG LÆKSTRØM – Laserprintere er udstyr certificeret i
henhold til UL 60950/IEC 60950, som ikke opfylder de krav
vedrørende lækstrøm, der gælder for hospitalsudstyr til
patientpleje. Dette udstyr må ikke placeres i patientmiljøet, med
mindre standarden EN 60601-1-1 for medicinske systemer følges.
En laserprinter må ikke tilsluttes en flerstiksdåse, der har
patientbehandlingsudstyr tilsluttet. Hvis der bruges en
flerstiksdåse til et system, vil det medføre kabinetlækstrøm
svarende til summen af individuelle jordlækstrømspændinger for
systemet, hvis jordforbindelsen til flerstiksdåsen afbrydes. Kontakt
din lokale repræsentant før installation af en laserprinter.
PERSONSKADE – Der skal udvises forsigtighed, når der monteres
udstyr på et IV-stativ. Hvis en enhed monteres for højt på
IV-stativet, kan det komme ud af balance og vælte.

Systemforholdsregler
•

14

For at overholde FCC-kravene til RF-eksponering skal monitoren
med den trådløse netværksfunktion (WLAN) betjenes i en afstand
af 20 cm eller mere fra en persons krop.

15
Til notater

Systemkomponenter
BEMÆRK! Alle disse komponenter følger ikke nødvendigvis med dette system. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger
om de tilgængelige komponenter.

1

4

3

2

5
7

6

8

9
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(1) CARESCAPE Monitor B650
(2) GE 15-tommer skærm uden touchscreen-funktion: Ikke
touchscreenen, der har indbygget trykknappanel i fuld størrelse
og Trim Knob.

(6) Standardtastatur: Giver mulighed for indlæsning af data
uden brug af skærmtastaturet eller touchscreenen.

(7) Mus: Giver mulighed for brugervalg og dataangivelse på
skærmen.

(3) GE 19-tommer touchscreenskærm: Touchscreen med
integreret afkortet trykknappanel og Trim Knob-knap.

(8) Stregkodelæser: Bruges til scanning af Tekniker ID og Patient

(4) Laserprinter: Denne enhed kan tilsluttes monitoren,

(9) Fjernbetjening og trykknappanel: Giver mulighed for

netværket eller en overvågningscentral på netværket.
Laserprinteren kan udskrive kurver, alarmkurver, numeriske
trend og rapporter.

(5) Moduler til dataindsamling: Der er to typer moduler til
dataindsamling, der kan bruges sammen med monitoren:
Patientdatamodulet (PDM) og E-moduler.

ID fra stregkoder ved indskrivning af patienter.
betjening af alle patientmonitorens funktioner på en bærbar
komponent med Trim Knob-knappen.

(10) Unity Network ID-forbindelsesenhed: Bruges sammen
med monitoren til kommunikation med GE og andre eksterne
sengeenheder, f.eks. respiratorer og gasleveringssystemer,
så patientdata kan samles på én enhed.

Frontpanel på monitor

Bagpanel på monitor
1
1

2

3

10
4

6

9

2

5

5

8
4

3

Den anden panelfunktion:

(1) Alarmlys
(2) Trim Knob-knap
(3) Indbygget trykknappanel (kun tasterne Hjem og Afstil alarmer
på touchscreenversionen)
(4) Batteristrøm-/netstrømindikatorer
(5) Tændt/i standby-tilstand

(1) Svingarmsmodulrack
(2) Skydemontage, tilslutning til PDM
(3) Skydemontage, tilslutning til PSM
(4) Stik til sekundær (klonet) skærm
(5) Stik til ePort (PDM-kabel) *
(6) Stik til tilslutning/frakobling af fjernenhed
(7) Netværksstik (et eller fire) *
(8) USB-stik (to eller fire) *
(9) Strøm og jord
(10) Kabeludløser
* = tilbehør
18
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Alarmlys
Det indbyggede alarmlys giver en visuel alarm, når der findes en
alarmtilstand. Angiver alarmen med højeste prioritet. Alarmlyset
udgår også en visuel indikator, når lydalarmerne er sat på pause,
eller lydalarmerne er slået fra. Se kapitlet "Alarmer" for at få
yderligere oplysninger.

Sidevisninger af monitor

1
1

2
2
3

(1) Område for lydalarm på pause/slået fra
(2) Område for alarmlys (blå = lav prioritet, gul = middel prioritet,
rød = høj prioritet)

4

5

6

(1) Recorder*, se side 21
(2) Modulstik* til et dobbeltbredt eller to enkeltbredde moduler,
se side 21
(3) Udløserkontakt til svingarmsmodulrack
(4) Defibrillator (EKG) og IABP-synkronisering (kun E-moduler)
(5) Lås til batteridæksel*
(6) Batteridæksel*
* = tilbehør

Software
Monitoren har mange konfigurationsindstillinger og giver mange
overvågningsmuligheder ved hjælp af softwarelicenser. Se
håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for konfigurationsoplysninger.

Sekundær skærm

ADVARSEL – For at forhindre, at der trænger væske
ind i skærmpanelet, skal det sikres, at displayet ikke
vippes mere end +/-15 grader.

Monitoren understøtter en sekundær (klonet) skærm.
1

1

ADVARSEL – ELEKTRISK STØD – Tag altid de jordede
kabler ud, når de ikke bruges. Hvis du lader dem sidde
i, kan det resultere i elektrisk stød fra den jordede
kontakt i den anden ende.
ADVARSEL – Den sekundære skærm afgiver ingen
akustiske alarmlyde. Hold derfor altid patienten
under tæt opsyn.
5

4

3

2

5

4

3

Skærmene har indbyggede visuelle alarmer og giver mulighed for
USB-tilslutning. Der er to forskellige skærmstørrelser. GE 15-tommer
skærm uden touchscreen-funktion har et indbygget trykknappanel
i fuld størrelse og en Trim Knob-knap. GE-touchscreenen på
19-tommer har et indbygget trykknappanel i mindre størrelse og
en Trim Knob-knap.

2

(1) Alarmlys
(2) USB-stik (bag på skærmen)
(3) Trim Knob-knap
(4) Indbygget trykknappanel
(5) Tændt/standby-knap
BEMÆRK: Tændt/standby-knappen afbryder ikke USB-stikkene
bag på skærmen. Hvis skærmen skal slukkes helt, skal
hovedstrømafbryderen bag på skærmen slås fra
BEMÆRK: Hovedstrømafbyderen sidder på bagsiden af skærmen.

20
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Svingarmsmodulrack

Brug af svingarmsmodulrack'et

ADVARSEL – Rør ikke ved det elektriske stik, der findes
i svingarmsmodulrack'et.
Svingarmsmodulrack'et udgør en tilslutningsenhed mellem
monitoren og dataindsamlingsmodulerne.

(1) Tryk på udløserkontakten til
svingarmsmodulrack'et, og brug
skinnen øverst på rack'et til at hjælpe
dig med at flytte racket som vist på
billedet.

Der er fire tilgængelige indstillinger for svingarmsmodulrack'et:
-

Rack med PSM- og PDM-understøttelse
Rack med PSM-, PDM- og E-modul-understøttelse
Rack med PSM-, PDM- og recorder-understøttelse
Rack med PSM-, PDM-, E-modul- og recorder-understøttelse

2

3

(2) Hold udløserkontakten trykket nede, og drej modulrack'et til den
ønskede position (0, 45 eller 90 grader). Modulrack'et klikker, når
det er låst fast i position. På dette billede er modulrack'et drejet til
en position på 45 grader.
(3) Modulrack'et i en position på 90 grader.
Hvis du vil returnere svingarmsmodulrack'et til dets oprindelige
position (0 grader), skal du trykke på udløserkontakten og dreje
rack'et. BEMÆRK! Kontrollér, at rack'et er låst fast i position, og at
den røde farve øverst på kontakten ikke længere er synlig.

Indsættelse og udtagning af batteri

Monitorbatteri (tilbehør)

Sådan indsættes og fjernes batteriet:
1. Åbn batteriporten ved at dreje låsen 90 grader med uret.

ADVARSEL: Et batteri må ikke brændes eller
opbevares ved høje temperaturer. Dette kan medføre
alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL: Hvis der benyttes andre batterier end
de anbefalede, kan de medføre skade på eller
forbrænding af patienter eller brugere. Brug kun
batterier fra GE. Garantien kan blive ugyldig, hvis der
anvendes andre batterier end de anbefalede.

2. Sæt batteriet hele vejen ind i batteriporten med
testindikatorsiden opad og stikenden først. Du fjerner batteriet
ved at trække det ud ved ledningen.
3. Tryk dækslet tilbage igen, og lås det fast ved at dreje låsen
90 grader mod uret.

Kontrol af batteriets opladningsniveau

Hvis din monitor indeholder porten til det ekstra batteri, kan du
indsætte et litium-ion-batteri og bruge monitoren med batteristrøm.
Lysdiodeindikatorerne på monitorens frontpanel angiver, om
monitoren bruges med batteristrøm eller netstrøm, og også om
batteriet er ved at blive opladet, er fuldt opladet eller mangler:
Indikator

Ved brug af monitorsoftwaren
Du kan kontrollere batteristatus ved hjælp af monitorsoftwaren:
1. Vælg Monitoropsætning > Batteristatus.
2. Vælg fanen Monitor.
3. Kontrollér statusoplysningerne.
Kontrol af symbolet for monitorbatteriet på skærmen
Du kan også kontrollere batteriets opladningsniveau ud fra
symbolet for monitorbatteriet i øvre, højre hjørne af skærmen. Jo
mere det er opladet, desto større er den grønne bjælke i symbolet.
Når batteriet er ved at blive ladet op, vises der en hvid bevægelig
bjælke inden i symbolet. Ved batterifejl er symbolet krydset ud.
Ved brug af testknappen på batteriet
Når batteriet ikke er sat i monitoren, kan du kontrollere dets status
ved at bruge Test-knappen på selve batteriet. Tryk på knappen, og
kontrollér de grønne indikatorer for opladningsniveauet for at se,
hvor meget strøm der er tilbage (25 %, 50 %, 75 % eller 100 %).

Betydning
(grøn, til)

Monitoren kører på netstrøm.

(grøn, til)

Monitoren kører på batteristrøm.

(orange
blinker)

Batterifejl eller intet batteri.

(orange til)

Batteriet oplader. Indikatoren slukkes,
når batteriet er ladet helt op.
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Moduler til dataindsamling

Øvrige hæmodynamiske moduler
Andre hæmodynamiske moduler er Cardiac Output og SvO2
E-moduler og tryk-E-moduler. Disse tilvejebringer målinger for
yderligere hæmodynamiske parametre. Se tabellerne "E-modul- og
PDM-parametre" for at få yderligere oplysninger.
E-moduler indeholder et bredt udvalg af
parameterindsamlingsfunktioner til patientovervågningssystemet.
BEMÆRK! E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
Kun PDM kan bruges med softwarepakken Neonatal intensiv.

Dataindsamlingsmoduler for gas

Der kan bruges forskellige typer dataindsamlingsmoduler sammen
med monitoren. De giver forbindelse til patienten, behandler
patientdatasignaler og sender patientdatasignaler til monitoren.
BEMÆRK! Se dokumentet "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for at se en samlet oversigt over kompatible enheder.

Hæmodynamiske multiparametermoduler
Det hæmodynamiske multiparametermoduler til dataindsamling
er PSM-modulerne (Patient Side Modules) (E-PSM, E-PSMP),
hæmodynamiske E-moduler (E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN) og PDM
(Patient Data Module).

Dataindsamlingsmoduler for gas er E-CO, E-COV, E-COVX, E-CAiO,
E-CAiOV, E-CAiOVX og E-miniC E-moduler. Disse tilvejebringer
målinger for gasparametre, anæstesimidler, patientspirometri,
gasudveksling og metaboliske parametre. Se tabellerne "E-modulog PDM-parametre" for at få yderligere oplysninger.

SpO2 E-moduler
SpO2 E-moduler er E-MASIMO og E-NSATX.

Særlige moduler
Særlige moduler er modulerne E-NMT, E-EEG, E-BIS og E-ENTROPY.
E-moduler. Disse tilvejebringer målinger for hjernemonitorering og
relaksering. Se tabellerne "E-modul- og PDM-parametre" for at få
yderligere oplysninger.

E-PSMP forfra

E-PRESTN forfra
1

10

2

1

2

10

3

3

4

5

9
9

8
7

4
8

6
5

7

(1) Auto Til/Fra (til NIBP)
(2) Start Stop (til NIBP)
(3) Nulstil P2
(4) Pal til demontering af modulet
(5) EKG (Imp. Resp.)
(6) SpO2
(7) T1-T2
(8) P1-P2
(9) NIBP
(10) Nulstil P1

(1) Auto Til/Fra (til NIBP)
(2) Start Stop (til NIBP)
(3) Nulstil P1
(4) Nulstil P2
(5) P1-P2
(6) EKG (Imp. Resp.)
(7) Moduludløserlås
(8) NIBP
(9) SpO2
(10) T1-T2
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PDM forfra

1

2

PDM-strømindikator

3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EKG (Imp. Resp.)
T1-T2/C.O.
P1-P4
SpO2
NIBP
Kommunikations4
5
6
indikator
7 (7) Strømindikator
(8) Tænd og Nulstil alt,
dobbeltfunktions9 8
knap
10
(9) Defib/Sync
(10) Pal til demontering
af modulet

BEMÆRK: Det kræver yderligere tid at starte PDM-modulet op, når
det bruges uden PDM-batteriet. Afbryd ikke opstartssekvensen ved
at trække stikket til PDM-modulet ud.

PDM-sikkerhedsforanstaltninger
PDM-advarsler
• PERSONSKADE – PDM må ikke monteres over en patient.
Kontrollér, at batteriet er sat helt i, og at batteridækslet er lukket
helt. Udfaldende batterier kan medføre alvorlig eller dødelig
skade på nyfødte eller skrøbelige patienter.
• PERSONSKADE – PDM må ikke monteres over en patient. Der kan
forekomme udsivning fra battericeller under ekstreme forhold.
Væsken kan ætse øjnene og huden. Hvis væsken kommer i
kontakt med øjne eller hud, skal der skylles med rent vand og
søges behandling af læge.

•
•
•
•

Strømindikatoren lyser gul under opstart og bliver grøn, når
opstartssekvensen er afsluttet.
Strømindikatoren lyser grønt, når PDM-modulet strømforsynes
af monitoren.
Strømindikatoren lyser grønt, når PDM-batteriet er installeret,
og PDM-modulet tilføres strøm ved tryk på knappen Tænd.
Strømindikatoren lyser ikke, når der ikke er strøm på PDMmodulet.

PDM-kommunikationsindikator
•
•
•

Kommunikationsindikatoren lyser gult under opstart og bliver
grøn, når opstartssekvensen er afsluttet.
Kommunikationsindikatoren blinker gult, hvis kommunikationen
afbrydes.
Kommunikationsindikatoren lyser ikke, når der ikke er strøm
på PDM-modulet.

Oplysninger om PDM-batteriet
Denne vejledning indeholder oplysninger om PDM-batteriet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".
BEMÆRK: Når monitoren bruges med batteristrøm, oplades
PDM-batteriet ikke.

E-modul- og PDM-parametre
De fleste af modulerne til dataindsamling måler flere parametre. Følgende tabeller viser de parametre, der måles, for hvert
dataindsamlingsmodul. Et "X" angiver, at modulet måler den viste parameter. Et tal angiver, at modulet måler det viste parameter og det antal
steder, der kan måles for det pågældende parameter.
E-moduler
og PDM

EKG

Invasivt
BT

E-PRESTN

Op til 12 afledninger 2*

SpO2 #
SpO2# Nellcor
GE Ohmeda (OxiMax)

SpO2 #
Masimo

X

Temp

NIBP

Imp.resp.

2*

X

X

C.O.

E-PRETN

Op til 12 afledninger 2*

2*

X

X

E-RESTN

Op til 12 afledninger

X

2*

X

X

E-PSM

Op til 12 afledninger

X

2*

X

X

E-PSMP

Op til 12 afledninger 2*

X

2*

X

X

PDM
(Masimo)

Op til 12 afledninger 4*

2* (eller
C.O.)

X

X

X (eller
2 Temp)

2* (eller
C.O.)

X

X

X (eller

PDM (Nellcor) Op til 12 afledninger 4*
E-P

X
X

2 Temp)

1

E-PP

2

E-PT

1

E-COP

1

X

E-COPSv

1

X

E-NSATX

SvO2

2*

X

E-MASIMO

X

+ E-COP- og E-COPSv-moduler måler også ventrikulær uddrivningsfraktion (REF).
*
Der kræves et dobbelt adapterkabel for overvågning af to målinger af Invasivt BP/temp. på en enkelt konnektor.
# Der kræves forskellige SpO2-kabler for hver type SpO2-behandling. Kabelkonnektorerne kan ikke forveksles.
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Særligt E-modul RelakseringsE-moduler
niveau

Nervestimula- EEG
tion

E-NMT

X

X

E-EEG

X

AEP

Entropi

BIS

X

E-BIS

X

E-ENTROPY

X

Gas
E-moduler

CO2

N2O

O2

Anæstesimidler

Identifikation
af anæstesimiddel

E-miniC

X

+

E-CO

X

+

X

E-COV

X

+

X

E-COVX

X

+

X

E-CAiO

X

X

X

X

X

E-CAiOV

X

X

X

X

X

E-CAiOVX

X

X

X

X

X

Gasudveksling Patientspirometri

X
X

X

X
X

X

+ Modulerne E-CO, E-COV og E-COVX kompenserer automatisk for N2O i realtid, selv om N2O-værdierne ikke vises på skærmen. E-miniC kræver manuelt valg fra
skærmmenuen for at kompensere for N2O.

Bogstaverne på gasmodulerne står for:
C = CO2 (og N2O)
O = Patient-O2
V = Patientspirometri
Ai = Anæstesimidler, identifikation af anæstesimiddel
X = Gasudveksling

Stregkodelæser

Mus

Stregkodelæseren kan bruges til scanning af tekniker-id og
patientoplysninger fra stregkoder ved indskrivning af patienter.

En standardmus kan tilsluttes monitoren eller skærmen via et af
USB-stik bag på monitoren eller i bunden af skærmen. Musen gør
det muligt at vælge elementer på skærmen uden brug af Trim
Knob eller en touchscreen.

BEMÆRK! Stregkodelæseren er forkonfigureret ved levering, og den
konfiguration må ikke ændres. Hvis stregkodelæseren ændres,
vil den ikke fungere korrekt sammen med monitoren.

Tastatur

Fjernbetjening

Der er specificeret et vaskbart, antibakterielt tastatur til brug
sammen med monitoren. Det kan tilsluttes monitoren eller den
sekundære skærm via en af USB-stikene bag på monitoren eller
i bunden af skærmen. Tastaturet giver mulighed for at indtaste data
uden brug af tastaturet på skærmen eller en touchscreen.

Fjernbetjeningen giver mulighed for betjening af alle
patientmonitorens funktioner på en bærbar komponent med Trim
Knob-knap. Fjernbetjeningen kan tilsluttes patientmonitoren via et
af USB-stik bag på monitoren eller i bunden af skærmen.

ADVARSEL: Brug kun vaskbare tastaturer med mindst
IPX1-beskyttelse mod indtrængen af vand.

Se afsnittet "Hovedmenuknapper og kontroltaster" for at få vist en
beskrivelse af de knapper og kontrolelementer, der findes på
fjernbetjeningen og trykknappanelet.
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Laserprintere og recordertilbehøret

Monitoren kan udskrive til en konfigureret netværkslaserprinter,
eller til den recorder, der følger med som tilbehør i
svingarmsmodulrack'et, eller til en ekstern recorder på netværket.
Se kapitlet "Udskrivning" for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK! Du skal bruge Unity IX-netværket eller S/5-netværket til
netværksprinteren.

Unity Network ID-forbindelsesenhed

Unity Network ID-forbindelsesenheden henter digitale data fra otte
individuelt isolerede serielle porte. Dataene indsamles fra op til otte
eksterne enheder (som ikke nødvendigvis er fremstillet af GE), og
enheden sender derefter det formaterede data til monitoren.
Se kapitlet "Tilslutning af eksterne enheder" for at få grundliggende
oplysninger om tilkobling af andre producenters enheder. Der findes
yderligere oplysninger i bruger- og servicehåndbogen til Unity
Network Interface Device (ID).

CIC Pro-overvågningscentral

iCentral

CARESCAPE-netværket MC etablerer kommunikationer og tillader, at
der sendes patientdata til en eventuel CIC Pro-overvågningscentral.
Se "CIC Pro klinisk informationscenter Brugervejledning" for at få
betjeningsvejledning.

S/5-netværket (Ethernet) etablerer kommunikationer og tillader,
at der sendes patientdata til en eventuel iCentral
(overvågningscentral). Se brugerhåndbogen til iCentral og iCentral
Client for en betjeningsvejledning.
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Symboler på udstyret
BEMÆRK! Følgende symboler vises på en eller flere af enhederne:

Batteri (monitor). Et fast grønt symbol angiver,
at monitoren bruges med batteristrøm.

Annuller alarm. Lyd fra.
Batteri (monitor): Dækslet til batteriporten er
åben/lukket.
Lyd på pause. Lyd fra midlertidigt.



Batteri (monitor): Testknap på batteriet til at
kontrollere batteriets opladningsniveau.

Generel alarm.
Batteri (monitor).
Sikring. Der skal bruges en sikring af samme type
og styrke ved udskiftning.

Batteri (monitor): Det blinkende orange symbol
angiver, at der er en batterifejl/mangler et batteri.




Må ikke genanvendes.

Batteri (PDM).

Kommunikation.

Strømindikator.

Batteri (monitor): Et fast orange symbol angiver,
at batteriet er ved at blive opladet.



Nulstil alle.

Konnektorport til defibrillatorsynkronisering

Vekselstrøm.
På monitorens frontpanel: Monitoren bruges
med netstrøm.
Jævnstrøm.

DVI-stik. Videoudgangsstik til digital eller analog
kilde.

Ækvipotentialitet. Enhedens forbindelse til en
udligningsledning.

USB-stikport.

Jordledning. Konnektorer, der har jordforbindelse
til vekselstrømkilden.

Ethernet-konnektorport.

(WLAN) Klasse 2-identifikator
Gasindgang.

Gasudtag.


Produktionsdato. Dette symbol angiver denne
enheds produktionsdato. De første fire tal angiver
året, og de sidste to tal angiver måneden.
Producentens navn og adresse.

Beskyttelse mod indtrængen af vand.



-05

Hjem. Vend tilbage til hovedskærm.
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Batch- eller partinummer
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lbl p/n

Forkortelse for artikelnummer på mærkat
(label part number).

Begrænsninger for luftfugtighed.

Katalognummer eller bestillingsnummer.
Skal holdes tør. Skal beskyttes mod regn.
Enhedens serienummer.
Skrøbelig. Vær forsigtig ved håndtering.
Maksimal stabling angivet ved tal.


Denne side opad.
Tændt/standby-knap.

Begrænsninger for atmosfærisk tryk.

Temperaturbegrænsninger.

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk
affald ikke må bortskaffes som almindeligt
usorteret affald men skal indsamles særskilt.
Kontakt en autoriseret repræsentant for
producenten for at få oplysninger om, hvordan
udstyret skal bortskaffes.
Genbrugsmaterialer eller materialer, der kan
genbruges.

Kviksølv. Dette produkt består af enheder, der kan
indeholde kviksølv, som skal genbruges eller
bortskaffes i henhold til lokale, statslige eller
landets love. (I dette system indeholder
bagbelysningslamperne i skærmen kviksølv).

IC

CMIIT ID

Autoriseret repræsentant i Europa.

EU-Overensstemmelseserklæring.

Kun Canada. Industry Canadacertifikationsnummer, der angiver, at dette
produkt lever op til de gældende tekniske Industry
Canada-specifikationer.
Kun Kina. China Ministry of Industry and
Information Technology-identifikationsnummer
for type af godkendelse af
radiotransmissionsudstyr.
Kun Australien. Produktet overholder den
gældende australske standard og etablerer en
registrerbar forbindelse mellem udstyret og
producenten, importøren eller den forhandler,
der er ansvarlig for overholdelsen.

FCC. Kun for USA. Er i overensstemmelse med
gældende amerikanske myndighedsregler
(Federal Communications Commission) for
radiofrekvent interferens.

Kun Japan. Godkendt iht. de japanske TELEC-krav.

Enhed underlagt lægeordination. Kun for USA.
Skal forhandles eller ordineres af en læge.

Kun for Rusland. GOST-R-mærke.

Certificeret i Canada af Canadian Standards
Association CAN/CSA C22.2. Nr. 601-1 (1990).
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BEMÆRK! Følgende symboler (som kun er påkrævet i henhold til lovgivning i Kina) repræsenterer, hvad der muligvis
kan ses på udstyret.
Tallet i symbolet angiver EFUP-perioden i antal år, som beskrevet herunder. Se symbolet på udstyret for at få oplysning
om udstyrets EFUP-periode.
Dette symbol angiver, produktet indeholder farlige materialer, som overskrider de grænser, der er fastlagt af den
kinesiske standard SJ/T11363-2006 vedrørende anbefalinger for koncentrationsgrænser for bestemte farlige stoffer
i elektroniske informationsprodukter. Tallet i symbolet er EFUP-perioden (Environment Friendly User Period – periode
for miljøvenlig brug), som angiver det tidsrum, hvor giftige eller farlige stoffer eller elementer i elektroniske
informationsprodukter ikke vil lække fra produktet eller udvide sig under normale driftsforhold, så brugen af sådanne
elektroniske informationsprodukter ikke medfører alvorlig miljøforurening, personskade eller skade på ejendele. Enheden
for perioden er "År".
Den angivne EFUP-periode er betinget af, at produktet bliver betjent normalt i henhold de instruktioner og miljøforhold,
der er angivet i vejledningen til produktet, og planerne for periodisk vedligeholdelse, der er angivet i
Vedligeholdelsesprocedurer for produktet, følges nøje.
Forbrugsstoffer og visse dele kan have et andet mærke med en EFUP-værdi, der er lavere end produktets. Der skal
udføres periodisk udskiftning af disse forbrugsstoffer eller dele i henhold til Vedligeholdelsesprocedurerne for produktet,
så de angivne EFUP-værdi bibeholdes. Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret affald og skal indsamles separat
og håndteres korrekt efter dekommissionering.
Dette symbol angiver, at dette elektroniske informationsprodukt ikke indeholder nogen giftige eller farlige stoffer
eller elementer, der overskrider den maksimale koncentration, der er fastlagt i den kinesiske standard Chinese
standard SJ/T11363-2006, og at det kan genbruges efter bortskaffelse og skal bortskaffes med omtanke.

Symboler i brugergrænseflade
BEMÆRK! Følgende symboler vises i softwarebrugergrænsefladen.

Ikon for lydalarmer på pause. Hvis denne
funktion vælges, vil lydalarmer blive afbrudt på
forskellige måder, afhængigt af om alarmerne
er aktive, og/eller om de er kvitteringsalarmer
eller ej.

Indikator for, at aktive lydalarmer er sat på
pause. Angiver, at en aktiv lydalarm midlertidigt
er sat på pause. Se kapitlet "Alarmer" for
yderligere oplysninger.

Lydstyrkeikon for påmindelse. Juster lydstyrken
for den tone, der lyder hvert andet minut, når
lydalarmerne er slået fra.

Indikator for, at alarm er slået fra. Angiver, at
alarmen er deaktiveret (slået fra). BEMÆRK!
Symbolet vises ikke på overvågningscentralen
eller på en ekstern sengemonitor.
Indikator for alarmprioritet: Høj (rød). Angiver en
alarm med høj prioritet.

Ikon for touchlydstyrke. Juster lydstyrken for
den tone, der lyder, når en bruger rører ved
touchscreenen.

Indikator for alarmprioritet: Mellemhøj (gul).
Angiver en alarm med mellemhøj prioritet.

Ikonet Hjem. Lukker alle menuer/applikationer,
der vises på skærmen.



Indikator for alarmprioritet: Lav (blå). Angiver en
alarm med lav prioritet.

&

Ikon for alarmlydstyrke. Justerer den laveste
lydstyrke for alarmtonen.

Indikator for låsning af indstilling. Angiver, at
denne indstilling er låst og ikke kan justeres.
Indikator for netværksforbindelse. Angiver, at
monitoren er tilsluttet lokalnetværket (LAN).

Indikator for, at lydalarmer er slået fra. Angiver,
at lydalarmerne for den angivne alarmgruppe
(ALLE, APN, APN EKG eller EKG) er slået fra.

Indikator for netværksforbindelse. Angiver, at
monitoren er tilsluttet det trådløse lokalnetværk
(WLAN).

Indikator for, at lydalarmer er sat på pause.
Angiver, at alle lydalarmer er sat på pause, og
den resterende tid for alarmpausen vises som
en nedtælling.
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Respirationsindikator. Angiver, at
impedansrespirationsalgoritmen har detekteret
respiration.

WLAN-netværkssignalstyrke. Antallet af
segmenter svarer til signalstyrken: fire segmenter
angiver stærkt signal, ét segment svagt signal.
Når forbindelse til adgangspunkt søges, ruller
segmenterne fra nul til fire og tilbage.

Indikator for BIS- og Entropisensorimpedanskontrol. Vises for hver enkelt
sensor, år impedanskontrollen er i gang.

Ladeindikator for monitorbatteriet. Angiver, at
batteriet oplades.

Monitor

Opladningsindikator for monitorbatteriet.
Angiver batteriets opladningsniveau.

Monitor

Fejlindikator for monitorbatteriet. Angiver,
om der mangler et batteri eller er opstået en
batterifejl.

Fejlindikator for BIS- og Entropisensorimpedanskontrol. Angiver, at den angivne
sensor ikke bestod impedanskontrollen.
Godkendelsesindikator for BIS- og Entropisensorimpedanskontrol. Angiver, at den angivne
sensor bestod impedanskontrollen.




Lydstyrkeikon for gennemført NIBP. Juster
lydstyrken for den tone, der lyder, når et
målingsresultat for NIPB er tilgængeligt.

3'0

Ladeindikator for PDM-batteriet. Angiver,
at batteriet oplades.

3'0

Opladningsindikator for PDM-batteriet. Angiver
batteriets opladningsniveau.

3'0

Fejlindikator for PDM-batteriet. Angiver,
at batteriet ikke er tilgængeligt til brug.

Indikator for Nellcor OxiMax SatSeconds.
Angiver, hvor længe SpO2-mætningen skal være
uden for grænserne, før der genereres alarmer.

Snapshotindikator. Angiver, at hændelsen har
et snapshot tilknyttet.

Indikator for SpO2-signalstyrke. Angiver
signalstyrken, hvor tre stjerner angiver det
stærkeste signal.

Ikon for pulslydstyrke. Juster lydstyrken for
QRS-biptonen.

Ikon for manuel NIBP. Start af manuel NIBPmåling.

Lydstyrkeikon for NMT-stimulus-bip. Juster
lydstyrken for den tone, der lyder, når der
genereres en stimulationsimpuls.
Statusbjælke. Angiver, hvor lang tid der resterer
før den næste automatiske måling.
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Til notater

Basis monitorering
Tilslutning af et PSM eller PDM

ADVARSEL: Der må ikke bruges identiske
målingsmoduler eller moduler, der knytter en måling
til samme kanal eller parametervindue. Hvis der er
tilsluttet sådanne moduler, skal det senest tilsluttede
modul fjernes. Du kan også fjerne begge moduler og
sætte det nye modul på igen efter fem sekunder.

1. Tilslut et modul ved at placere det ud for styrerillerne på
svingarmsmodulrack'et.
2. Skub modulet ind i rack'et, indtil det klikker på plads og stopper.

Identiske moduler
Følgende moduler anses for at være identiske og må ikke bruges
samtidigt i det samme monitoreringssystem.
Monitorering:

Vælg ét af disse moduler:

EKG, NIBP, SpO2, Temp,
Pressure, Resp

E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN,
E-PSM, E-PSMP, PDM

C.O., Pressure, SvO2

E-COP, E-COPSv
BEMÆRK! Det kræver yderligere tid at starte PDM-modulet op, når
det bruges uden PDM-batteriet. Afbryd ikke opstartssekvensen ved
at trække stikket til PDM-modulet ud.

CO2, O2, N2O,
E-CO, E-COV, E-COVX,
E-CAiO, E-CAiOV, E-CAiOVX, E-miniC
patientspirometri,
anæstesimidler og deres id,
gasudveksling
Pressure

E-P, E-PT

Separat SpO2-måling

E-NSATX, E-MASIMO

Fjernelse af et PSM eller PDM
1. Træk palen ud, og træk modulet ud af styrerillerne.
2. Hold fast i modulet for at sikre, at de ikke tabes, når det tages ud.

Tilknytninger af målingskanaler er beskrevet i kapitlerne
"Pulsoximetri (SpO2)", "Invasive blodtryk", og "Temperatur".
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Tilslutning af andre E-moduler end PSM

Fjernelse af andre E-moduler end PSM

1. Når modulet vender korrekt (udløserlåsen til modulet skal vende
nedad), skal du justere styrerillehullet på modulet, så det passer
med styrerillen på modulrack'et.
2. Skub modulet ind i modulrack'et, indtil det klikker på plads.

1. Tryk på udløserknappen nederst til venstre på modulet.
2. Grib godt fast om modulet, og træk det ud af modulrack'et.

Når skærmbilledets informationsområde vælges med musen, Trim
Knob eller via touchscreenen, åbnes vinduet Indskriv/Udskriv, og

Layout af hovedskærmbillede
På hovedskærmbilledet vises alarmer, informationer, trend,
snapshot, kurver, parametervinduer og hovedmenuen
i foruddefinerede områder.
Alarmområde

Område til delt
Kurveområde
skærm (tilføjelse).
Minitrend kan
også vælges som
tilføjelse til dette
område.

der opnås adgang til fanerne Patient, Indlæs patient, Administr.
oplysninger og Standby.
BEMÆRK! Hvis softwarepakkerne OP eller OPVÅGNING bruges,
åbnes vinduet Registrerings opsætning, og fanen Standby vil ikke
være tilgængeligt.

Informationsområde

Desuden indeholder skærmbilledets informationsområde følgende
oplysning:

Lodrette
parametervinduer

•
•
•
•
•

Horisontale parametervinduer (tilføjelse)

•

Hovedmenuområde

•
•
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Patientnavn (hvis det er angivet).
Det profilnavn, der bruges til patientovervågning.
Ikoner for PDM-batteriopladning og batteristatus, hvis der er
tilsluttet et PDM-modul til monitoren.
Ikon for monitorbatteriopladning og batteristatus, hvis det ekstra
batteri er sat i monitoren.
Sengenavn og afdeling for den lokale monitor (hvis der er
forbindelse til CARESCAPE-netværket MC).
Netværkssymbol (hvis der er forbindelse til CARESCAPEnetværket MC eller S/5-netværket).
Symbol for WLAN-signalstyrke (hvis der er forbindelse til det
trådløse netværk).
Aktuelt klokkeslæt.
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Hovedmenuknapper og kontroltaster
Monitorens hovedmenuknapper, fjernbetjening (tilbehør) og indbyggede trykknappanel (tilbehør) kan bruges til forskellige funktioner på
monitoren. Der findes en Trim Knob-knap på fjernbetjeningen og de indbyggede trykknappaneler. Den bruges til valg af menuer og
menuindstillinger. Et "X" angiver, at den viste funktion understøttes af hovedmenuen eller patientenheden.

Hovedmenu

Fjernbetjening

Skærm uden
touchscreenTouchscreenskærm
funktion (indbygget (indbygget monitor
monitor og GE
og GE 19-tommer)
15-tommer)

Nøgle

Funktion



Hjem. Lukker alle menuer/applikationer, der vises på
skærmen.

X

X

X

X

Sæt lydalarm på pause. Sæt aktive lydalarmer på
pause, eller vælg pause for kommende lydalarmer i
forvejen.

X

X

X

X

Evaluer alarmgrænser, alarmprioriteter,
arytmialarmindstillinger og indikatorer for lydalarmer
og visuelle alarmer.

X

X

X

X

X

X

Alarmopsætning

Monitoropsætning Vælg skærmopsætning, parameterfarver, lydstyrker,

indstillinger for lysstyrke, parameterindstillinger,
udskriftsopsætning, visning af status for ekstra
monitorbatteri, visning af status for PDM-batteri (når
PDM-modulet er tilsluttet monitoren) og kalibrering af
invasive blodtryk. Desuden vises der også følgende
funktioner, som er beskyttet med adgangskode:
Standardopsætning, Servicekalibrering, Service.

Hovedmenu

Fjernbetjening

Skærm uden
touchscreenTouchscreenskærm
funktion (indbygget (indbygget monitor
monitor og GE
og GE 19-tommer)
15-tommer)

Nøgle

Funktion

Procedurer

Vælg procedurer for cardiac output,
kateterindsættelse, Wedge, 12 afledningsanalyse,
ST-trend og patientspirometri-loop. Vælg timer for
forløbet tid eller nedtælling.

X

X

X

Få vist lægemiddelberegning, laboratoriedata,
værdiberegninger for hæmodynamik, oxygenering og
ventilationsmåling, andre patienter på netværket,
indskrivnings-/udskrivning af patient
(softwarepakkerne Intensiv, Skadestue og Neonatal
intensiv), start/afslut sag (softwarepakkerne OP eller
OPVÅGNING), og vælg foruddefinerede sider på
skærmen.

X

X

X

Få vist eller udskriv grafiske eller numeriske trend eller
trend for snapshot eller ST-snapshot. Få vist eller
udskriv hændelsesdata.

X

X

X

X

X

X

Data og sider

Trend

Udskriv kurver eller Udskriv eller stands udskrivning af parameterkurver.
Når der trykkes på knappen, skifter den til Stop
Stop udskrivning
udskrivning.
BEMÆRK! Hvis du vil standse udskrivningen med
fjernbetjeningen og den 15-tommer skærm uden
touchscreen-funktion, skal du trykke på Udskriv
kurver igen.
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Nøgle

Funktion

Hovedmenu

Fjernbetjening

Skærm uden
touchscreenTouchscreenskærm
funktion (indbygget (indbygget monitor
monitor og GE
og GE 19-tommer)
15-tommer)

Frys/ Snapshot eller Frys eller ophæv frysning af de rullende kurver. Når
der trykkes på knappen, skifter den til Start kurver.
Start kurver

Tryk på knappen igen for at deaktivere frysning.
Frysningen vil ellers blive deaktiveret automatisk efter
15 sekunder.
Der tages et snapshot, hver gang der trykkes på denne
tast.
BEMÆRK! Hvis du vil standse udskrivningen med
fjernbetjeningen og den 15-tommer skærm uden
touchscreen-funktion, skal du trykke på Frys/
Snapshot igen.

NIBP Start auto

X

X

X

Start eller stop en automatisk måling af non-invasivt
blodtryk med fastsatte tidsintervaller. Når der trykkes
på knappen, skifter den til NIBP Stop auto.

X

NIBP Start eller
NIBP Afbryd

Start eller stop en måling af non-invasivt blodtryk. Når
der trykkes på knappen, skifter knappen navn til NIBP
Afbryd.

X

NIBP Auto

Start eller stop automatisk måling af non-invasivt
blodtryk med fastsatte tidsintervaller.

X

X

NIBP Start/Stop

Start eller stop en måling af non-invasivt blodtryk.

X

X

Parametre

Vælg og evaluer parameterindstillinger.

X

X

Nulstil alle tryk

Nulstil alle kanaler for invasivt blodtryk. BEMÆRK!
Dette gælder ikke for ICP.

X

X

eller NIBP Stop

auto

X

Menuindstillinger med alternativknapper

Valg af menuindstillinger

Nogle menuindstillinger er alternativknapper. En alternativknap er et
element på den grafiske brugergrænseflade, der giver mulighed for
valg af et foruddefineret sæt af indstillinger:

I denne betjeningsvejledning betyder ordet "vælg", at musen, Trim
Knob-knappen eller touchscreenen bruges til valg af et element på
skærmbilledet.

Feltet er ikke aktivt.

Sådan vælges menuindstillinger med en mus
1. Bevæg musen, indtil markøren (pilen) er over den
menuindstilling, du vil vælge.
2. Klik én gang med venstre museknap.

Indstillinger for menu med afkrydsningsfelter
Nogle menuindstillinger er afkrydsningsfelter. En afkrydsningsfelt er
et element på den grafiske brugergrænseflade, der giver mulighed
for at vælge et eller flere foruddefinerede sæt af indstillinger:

Sådan vælges menuindstillinger med en Trim Knob-knap
1. Drej Trim Knob -knappen i en vilkårlig retning for at flytte den
fremhævede markør fra en indstilling til en anden på skærmen.
2. Tryk på Trim Knob-knappen for at vælge den markerede
indstilling.

Feltet er ikke aktivt.

På samme måde som for menuindstillinger kan musen, Trim Knobknappen eller touchscreenen bruges til valg af elementer på en liste.

Rør ved menuindstillingen med fingeren.

Listenavn

BEMÆRK! Der må ikke bruges blyanter, kuglepenne eller andre
skarpe genstande på touchscreenen. Touchscreenen fungerer ikke
korrekt, hvis der sættes tape eller papir på skærmens overflade.

Valg 1

Menuindstillinger med faner

Valg 2

Nogle menuindstillinger findes på forskellige faner. En fane er et
navigeringselement, der bruges til skift mellem forskellige sæt af
indstillinger. Det er et tekstmærkat, der vises øverst i vinduet.
Når en fane aktiveres, bliver dets tilknyttede indhold synligt.

Fanetekst 2

Feltet er aktivt.

Liste med valgmuligheder

Sådan vælges menuindstillinger med touchscreen

Fanetekst 1

Feltet er aktivt.

Valg 3

Fanetekst 3
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(er nu valgt)
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Indtastning af data i et datafelt

Indstillinger for låste alarmer og parametre

Standardtastaturet eller tastaturet på skærmen kan bruges til
indtastning af data i et datafelt.

Nogle indstillinger for afdelinger og profiler kan låses.
Disse indstillinger

BEMÆRK! Et datafelt kan vælges med en mus, Trim Knob-knap
eller touchscreen.

er markeret med et låsesymbol: &

Sådan indtastes data med et standardtastatur
Hvis du vil indtaste data i et datafelt ved hjælp af et
standardtastatur, skal du gøre følgende:
1. Vælg det ønskede datafelt.
2. Indtast den ønskede tekst i det valgte felt med tastaturet.

Sådan indtastes data med et skærmtastatur
Når der kræves indtastning af data, vises der automatisk et tastatur
på skærmen.
Hvis du vil indtaste data i et datafelt, når skærmtastaturet er
tilgængeligt, skal du gøre følgende:
1. Vælg det ønskede felt.
Det valgte felt skifter farve til gult, hvilket angiver, at du kan
begynde at skrive teksten.
2. Vælg de tegn, du vil indtaste med musen, Trim Knob-knappen
eller touchscreenen.

Klinikere kan ikke justere låste indstillinger for den indskrevne
patient.
Hvilke alarm- og parameterindstillinger der kan låses, afhænger af
dataindsamlingsmodulet og afdelingens indstillinger. Se håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger" for oplysninger
om standardindstillingerne fra fabrikken.

Når monitoren tages i brug
•

Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler om krav til placeringen
•

•

FØR INSTALLATION – Kompatibilitet er afgørende for, at denne
enhed kan bruges sikkert og effektivt. Kontakt den lokale salgseller servicerepræsentant før installationen for at få bekræftet
udstyrets kompatibilitet.
TAB AF OVERVÅGNING – Gør plads til luftcirkulation for at
forebygge overophedning af monitoren. Producenten er ikke
ansvarlig for skade på udstyr, der er forårsaget af forkert
ventilerede kabinetter, utilstrækkelig eller forkert strømforsyning
eller utilstrækkelig styrke af den væg, der skal understøtte
vægmonteret udstyr.

•

Forsigtighedsanvisning om krav til placeringen
•

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE – Emballagen skal bortskaffes i
overensstemmelse med de gældende regler for behandling af
affald.

Forsigtighedsanvisning vedrørende elektricitet
•

El-advarsler
•

•

FORBINDELSE TIL ANDET UDSTYR – Enheder må kun kobles
sammen eller kobles til andre dele af systemet, når kvalificeret
medicoteknisk personale har fastslået, at det ikke kan medføre
fare for patienten, brugeren eller miljøet. I situationer, hvor der er
den mindste tvivl om sikkerheden af de tilsluttede enheder, skal
brugeren kontakte de pågældende producenter (eller andre med
ekspertviden) for at få oplysninger om den korrekte brug. Under
alle omstændigheder skal det kontrolleres i brugsanvisningen fra
den pågældende producent, hvordan udstyret bruges sikkert og
korrekt, og systemstandarderne i IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1
skal følges.
KRAFTIG LÆKSTRØM – Ved brug sammen med andet udstyr, må
enhederne kun kobles sammen eller kobles til andre dele af
udstyret, når kvalificeret medicoteknisk personale har fastslået,
at det ikke kan medføre fare for patienten, brugeren eller miljøet.

STRØMFORSYNING – Enheden skal tilsluttes et korrekt installeret
netstrømudtag med jordforbundne stik. Hvis der er tvivl om,
hvorvidt den beskyttende jordledningsanordning fungerer
korrekt, skal monitoren kobles fra netledningen, og den skal
bruges med batteritilbehøret, hvis dette er tilgængeligt. Hvis
installationen ikke har jordforbindelse, skal monitoren kobles fra
netledningen. Alle systemets enheder skal være tilsluttet samme
strømforsyningskreds. Enheder, der ikke er tilsluttet samme
strømforsyningskreds, skal være elektrisk isolerede under drift.
KRAFTIG LÆKSTRØM – Undlad at bruge flerstiksudtag eller
forlængerledning.
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STRØMFORSYNING – Før enheden tilsluttes lysnettet, skal det
kontrolleres, at lysnettets niveauer for spænding og frekvens er
de samme, som er angivet på enhedens mærkat. Hvis dette ikke
er tilfældet, må systemet ikke tilsluttes lysnettet, før enheden er
justeret til at stemme overens med strømkilden. Hvis dette
udstyr installeres i U.S.A., og der skal bruges 240 V i stedet for
120 V, skal strømkilden være et 240 V enkeltfasekredsløb med
midterudtag. Dette udstyr er egnet til tilslutning til lysnetstrøm
efter specifikationerne i CISPR 11.
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Advarsler for betjening
•
•
•
•
•
•

Efter flytning og geninstallering af monitoren skal det altid
kontrolleres, at den er korrekt tilsluttet, og at alle dele er
monteret sikkert.
Hvis du skulle komme til at tabemonitoren eller modulerne ved et
uheld, skal de kontrolleres af autoriseret servicepersonale før
klinisk brug.
Pas på ikke at tabe modulerne, når de afmonteres. Støt altid med
den ene hånd, mens der trækkes med den anden hånd.
For at forhindre, at der trænger væske ind i skærmpanelet, skal
det sikres, at skærmen ikke vippes mere end +/- 15 grader.
For at forhindre, at der trænger væske ind i monitoren, skal det
sikres, at monitoren ikke vippes mere end +/- 15 grader.
NØJAGTIGHED – Hvis der kan rejses tvivl om nøjagtigheden af en
værdi, der vises på monitoren eller overvågningscentralen, eller
der er udskrevet på en grafstrimmel, skal patientens vitale
funktioner bestemmes på anden vis. Kontrollér, at alt udstyr
fungerer korrekt.

Forsigtighedsanvisning for drift
•

Enheden/systemet må ikke anvendes ved siden af eller stablet
med andet udstyr. Kontakt kvalificeret personale angående
enheds-/systemkonfigurationen.

Bemærkninger om installation af monitoren
•

•

For at undgå at der opbygges en elektrostatisk udladning,
anbefales det at opbevare, vedligeholde og bruge udstyret ved
en relativ luftfugtighed på 30 % eller derover. Gulve skal være
dækket af ESD-afledende tæpper eller lignende ESD-afledende
produkter. Der skal bæres beklædning, der ikke er syntetisk, når
der arbejdes med udstyret.
Vælg en placering, der giver uhindret udsyn til skærmen og let
adgang til betjeningsenhederne ved monitoren eller eksternt via
visning ved alarm eller overvågning på overvågningscentral.

•
•
•
•
•

Installer monitoren på et sted med tilstrækkelig ventilation.
Enhedens ventilationsåbninger må ikke blokeres (f.eks. af udstyr,
vægge eller tæpper).
De miljømæssige driftsforhold, der er angivet i de tekniske
specifikationer, skal være sikret til enhver tid.
Monitoren er designet til at opfylde kravene i IEC 60601-1/
EN 60601-1.
Tilslut monitoren til netledningen ved hjælp af det strømkabel,
der fulgte med monitoren. Brug kun det originale kabel.
For målinger i eller nær hjertet anbefales det, at monitoren
kobles til potentialudligningssystemet. Brug det grønne og gule
potentialudligningskabel, og kobl det til benet med ækvipotentialsymbolet (

).

Tilslutning af strøm til monitoren
BEMÆRK: Monitoren er forudindstillet på fabrikken til en bestemt
vekselstrømsspænding. Før strømmen tilsluttes, skal det sikres,
at strømkravene stemmer overens med den strømforsyning, der
findes. Se mærkaten på monitorens bagpanel for at få oplysninger
om krav til spænding og strømstyrke.
1. Når alle kabler er korrekt tilsluttet, skal du trykke på tændt/
standby-knappen, der findes på monitorens frontpanel.
2. Slå strømmen til den valgfrie klonede displayskærm til. Efter ca.
10 sekunder vises et skærmbillede på monitoren.

Kontrol af ydeevne

Checkliste før overvågning

Når monitoren er slået til, og når den er i drift, kører den automatiske
selvtest. Hvis der detekteres en fejlfunktion, vises der en meddelelse
eller alarm på monitoren, afhængigt af hvor alvorlig fejlfunktionen er.

Før overvågningen af en patient påbegyndes, skal følgende
kontrolleres:
• Modulet til dataindsamling er sat ordentligt i.
• Tilbehøret er intakt og forbundet korrekt.
• Monitoren viser overvågningsskærmbilledet.
• Der vises ingen meddelelser, der indikerer, at monitoren eller
modulet til dataindsamling ikke fungerer.
• De ønskede parametre er valgt til visning på skærmen.
• Alarmsignalerne fungerer og kan ses og høres i det aktuelle
behandlingsmiljø.
• De krævede parameterkalibreringer er gennemført.

Servicemeddelelse for PDM
Når PDM-modulet er slået til, og når det er i drift, kører PDM-modulet
automatiske selvtest. Hvid der detekteres en fejlfunktion, vises en
meddelelse af typen ‘PDM TIL SERVICE’. Hvis denne meddelelse
vises, må modulet ikke bruges, og autoriseret servicepersonale skal
kontaktes.

Afbrydelse af hovedstrømforsyning
Hvis monitoren bruges uden det ekstra batteri, og strømmen til
monitoren bliver afbrudt i mindre end 15 minutter, gemmer
monitoren trenddata og de seneste brugerdefinerede indstillinger.
Hvis ikke, skal autoriseret servicepersonale kontaktes. Efter
15 minutter vil alle patientoplysninger og trenddata gå tabt, og
monitoren vender tilbage til standardindstillingerne (opstarttilstand).
Se den tekniske brugermanual for yderligere information.
BEMÆRK! Hvis der er strømafbrydelse, og monitoren bruges uden det
ekstra batteri, afgiver monitoren en alarm med middel prioritet. Denne
alarm forbliver aktiv i mindst to minutter, eller indtil den slukkes med
knappen Lydløs alarm, eller indtil strømmen genetableres.
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Tilslutning af eksterne enheder
Sikkerhedsforanstaltninger
Se desuden sikkerhedsforanstaltningerne for "Når monitoren tages i
brug".
BEMÆRK! Se brugervejledningen til Unity Network Interface Device
(ID) for at se en liste over kompatible eksterne enheder.

Advarsler vedrørende eksterne enheder
•
•

KUN TIL BRUG PÅ SAMME PATIENT – Alle otte serielle porte på
Unit Network ID-forbindelsesenheden må kun bruges på én
patient.
BEHANDLING – Patientens behandling må ikke baseres
udelukkende på de alarmmeddelelser og/eller tal, der vises via
Unity Network ID-forbindelsesenheden. Du skal selv kontrollere
nøjagtigheden af alarmmeddelelsen og/eller tallene på den
eksterne enhed, før behandling opstartes. Behandling skal
baseres på de oplysninger, der vises på den eksterne enhed.

Forholdsregler vedrørende eksterne enheder
•
•
•

Kontrollér altid softwareversionernes kompatibilitet før brug.
Se brugervejledningen til Unity Network Interface Device (ID).
INSTALLATION – For at undgå utilsigtet indtrængen af væske skal
Unity Network ID-forbindelsesenheden altid monteres i lodret
position med konnektorerne nederst.
INSTALLATION – Kvalificeret teknisk personale skal tilslutte
forbindelsesadapteren til den eksterne enhed og udføre
eventuelle nødvendige justeringer i den eksterne enhed
(baud-niveau, paritet osv.) som beskrevet i den specifikke
installationsvejledning til tilslutningsadapteren. Sæt kun kablerne
fra forbindelsesenheden i de angivne tilslutningsadaptere og de
angivne eksterne enheder. For at undgå utilsigtet frakobling skal
alle kabler trækkes på en måde, så der ikke opstår risiko for
snubleuheld. Oprul og fastgør overskydende kabler for at mindske
risikoen for, at patienter og personale bliver viklet ind i dem.
Montér ikke enheden et sted, hvor den kan falde ned på en person.

Unity Network ID-forbindelsesenhed

Unity Network ID-forbindelse

Monitoren kan bruges sammen med eksterne medicinske enheder,
som f.eks. respiratorer og gasforsyningssystemer, for at samle
patientdata på én enhed. Der bruges en Unity Network IDforbindelsesenhed sammen med monitoren til at etablere
kommunikation med eksterne enheder.

Unity Network ID-forbindelsesenheden er tilsluttet monitoren via den
Ethernet-port, der er markeret med "ID" på bagsiden af monitoren.
Der kræves en adapter, der er programmeret fra fabrikken, for at hver
enkelt ekstern enhed kan kommunikere med forbindelsesenheden.
(Se den vejledning, der følger tilslutningsadapteren, for at få
oplysninger om opsætning og installation af adapteren).

BEMÆRK! Monitoren kan kun vise de oplysninger, som de eksterne
enheder sender. De parametre, der sendes, varierer for hver enkelt
ekstern enhed og kan ændres.

FORSIGTIG: Hvis der bruges en forkert tilslutningsadapter,
kan det medføre driftsfejl på den understøttede eksterne
enhed.

I nogle tilfælde indeholder den eksterne enhed alarmkontrolparametre,
som det muligvis ikke er muligt at ændre eller slukke med monitorens
kontrolelementer.

1

(1) Tilslutningsadaptere
Når tilslutningsadapteren først er permanent forbundet med den
eksterne enhed, kan kablet sættes i en vilkårlig af de otte serielle
porte på forbindelsesenheden.
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Indikatorlys for serielle porte til Unity Network ID
Hver af de serielle porte på forbindelsesenheden har et indikatorlys lige ovenfor. Lyset angiver statussen for den serielle port.
Grøn indikator

Gul indikator

Status for seriel port

Beskrivelse

Fra

Ingen forbindelse

Der er ikke koblet noget til den tilhørende serielle
port, eller tilslutningskonnektoren fungerer ikke.

Fra

Til

Afventer kommunikationer

Kablet og tilslutningsadapteren er tilsluttet, men
der er endnu ikke etableret kommunikation med
den understøttede enhed.

Fra

Blinker langsom
(hvert 2. sekund)

Kommunikationsfejl

Tilsluttet, men der er kommunikationsfejl med den
understøttede enhed.

Fra

Blinker hurtigt (to gange
pr. sekund)

Andre fejl

Angiver:
- Der er tilsluttet for mange understøttede
enheder af én type.
- Tilslutningsadapteren har fejlfunktion.
- Softwaren til den understøttede enhed er ikke
kompatibel med monitorsoftwaren.
- Tilslutningsadapteren understøttes ikke af
monitorsoftwaren.

Til

Fra

Arbejder

Der er god kommunikation med den understøttede
enhed.

Fra

Parameterdata for ekstern enhed
De data fra en ekstern enhed, der vises på monitoren, varierer for hver enhed. Nedenstående diagram indeholder generelle oplysninger om,
hvilke data der er tilgængelige for overvågningssystemet, og hvordan de håndteres (trend, udsendelse af alarmer osv.) Se bruger- og
servicemanualen til Unity Network Interface Device (ID) for at få mere detaljerede oplysninger om kurver og alarmer.
Type af ekstern enhed

Kurvera, b

Parametervinduer

Trend

Udsendelse af
alarmerb

Udskrifter

Data til overvågningscentralc

Pulsoximetre

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Transkutane monitorer

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Respiratorer

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Begrænset

Gasanalyseinstrumenter

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontinuerlig cardiac
output

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Anæstesiapparater

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

POC-blodgasmonitorer

Nej

Nejd

Ja

Nej

Nej

Nej

a. Unity Network ID-forbindelsesenheden understøtter kun digitale kurver.
b. Se bruger- og servicemanualen til Unity Network ID for yderligere oplysninger.
c. CIC-version 1.0 og nyere.
d. Overvågningsdata for POC-blodgas vises i vinduet Data og sider > Laboratoriedata.
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Alarmgrænser for eksterne enheder
Alarmgrænserne kan ikke justeres, når målingskilden er fra en
ekstern enhed, der er tilsluttet Unity Network IDforbindelsesenheden. Alarmgrænser kan kun slås til eller fra.

Parametervinduer og menuer for eksterne enheder
Hvilke data der vises i parametervinduet, varierer for hver enhed.
Ikke alle indstillinger er tilgængelige på alle enheder. Respiratorer,
gasanalyseenheder, instrumenter til kontinuerlig cardiac output og
anæstesiapparater kan sende et antal parametre til monitoren.
I nogle tilfælde kan ikke alle parametre vises på samme tid.
BEMÆRK! Se bruger- og servicemanualen til Unity Network ID og
producentmanualerne for de eksterne enheder for at få flere
oplysninger.

Pulsoximetre
Parametervinduet for SpO2 viser en mætningsværdi og en
pulsfrekvens. Ext angiver, at dataene kommer fra en ekstern kilde.
Der er ingen tilknyttet kurve- eller parametermenu.
BEMÆRK! Der kan kun aktivt vises én SpO2-måling fra en ekstern
enhed på monitoren.

SvO2
Parametervinduet for SvO2 viser SvO2-indeksdata og en
kvalitetsindikator (Ingen, *, **, ***). For pålidelige mætningsværdier
skal signalstyrkeindikatoren være på mere end én stjerne.
Målingsområdet for SvO2 er fra 0 til 100 %. Ext angiver, at dataene
kommer fra en ekstern kilde. Sikkerhedsgrænser har ingen
indflydelse på alarmer fra en ekstern kilde.

Transkutan pO2/pCO2
TC Parametervinduet viser en pCO2-værdi, pO2-værdi, værdi for
stedets temperatur og en værdi for sensoreffekt. Ext angiver, at
dataene kommer fra en ekstern kilde. Der er ingen tilknyttet kurveeller parametermenu.
BEMÆRK! Kun én TC-måling fra en ekstern kilde kan være tilsluttet
og aktiv ad gangen.

Respiratorer
Monitoren viser målingsdata for Ppeak, Pplat, Pmean, PEEPtot, PEEPi,
PEEP, TVexp, TVinsp, MVexp, MVspont, Compl., Raw, I:E-forhold og
Statisk compl.

Anæstesiapparater og gasanalyseinstrumenter
Monitoren viser målingsdata for CO2, Resp. frekv, O2, N2O, halotan,
desfluran, enfluran og isofluran.

Laboratoriedata
Monitoren indeholder en Vis- og en Angiv data-menu.

Kontinuerlig cardiac output

Softwarekompatibilitet

Den tilsluttede måling af kontinuerlig cardiac output viser målinger
af C.O., blodtemperatur, CCO og SVR afhængigt af den tilsluttede
enhed. Ext angiver, at dataene kommer fra en ekstern kilde.

Se manualerne til Unity Network Interface Device (ID) for oplysninger
om softwarekompatibilitet.

Følgende forhold gælder for den tilsluttede måling af kontinuerlig
cardiac output:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.I.-værdien for den tilsluttede enhed beregnes ved hjælp af
følgende ligning: C.I. = C.O./BSA.
C.I.-værdien for den tilsluttede enhed er ugyldig, hvis BSA fra
monitoren ikke er tilgængelig.
CCI-værdien for den tilsluttede enhed beregnes ved hjælp af
følgende ligning: CCI = CCO/BSA.
CCI-værdien for den tilsluttede enhed er ugyldig, hvis BSA fra
monitoren ikke er tilgængelig.
SVR-værdien for den tilsluttede enhed beregnes ved hjælp af
følgende ligning: SVR = ((MAP - CVP)/CCO) * 79,9.
SVR-værdien for den tilsluttede enhed er ugyldig, hvis MAP,
CVP eller CCO fra monitoren ikke er tilgængelige.
SVRI-værdien for den tilsluttede enhed beregnes ved hjælp af
følgende ligning: SVRI = ((MAP - CVP)/CCI) * 79,9.
SVRI-værdien for den tilsluttede enhed er ugyldig, hvis MAP,
CVP eller CCI fra monitoren ikke er tilgængelige.
Opløsningen af C.O.-værdierne 0,1 l/min.
Tblod-værdien er den eneste temperaturværdi, der vises.
Alarmgrænsen for Tblod-T1-temperatur kan justeres.

BEMÆRK! Patientens BSA er tilgængelig efter patientens højde og
vægt er angivet i monitoren.
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Til notater

Monitoropsætning før brug
I dette kapitlet introduceres kontrolelementer til lyd og lysstyrke,
parameterområder, parametervinduer, sider og forskellige
ændringer, der kan foretages, så skærmen stemmer overens med
brugerens behov. Der findes en grafisk illustration af et generelt
layout i kapitlet "Basis monitorering".

Justering af indstillinger for lysstyrke
Brug af automatisk justering af lysstyrke
Ved brug af automatisk justering indstilles skærmkontrasten
automatisk ud fra det omgivende lys. Tastaturlyset tændes også
automatisk, når skærmens lysstyrkeniveau forbliver under eller over
angivne standardgrænser i mere end 10 sekunder.
1. Vælg Monitoropsætning > Lysstyrke.
2. Vælg alternativknappen for Automatisk.

Justering af lydstyrker
Diverse lydstyrker kan justeres i henhold til behandlingsmiljøets
aktuelle behov. Når lydstyrken justeres, høres der en tilsvarende lyd,
der fungerer som vejledning i bestemmelse af det passende niveau.
Alle andre lydstyrker end Alarmlydstyrke kan indstilles til 0, hvis det
er nødvendigt.
1. Vælg Monitoropsætning > Lydstyrker.
2. Juster de forskellige lydstyrker på listen:
- Pulslyd
- Lydstyrke ved NIBP afslut.
- Stim. lydstyrke
- Alarmlydstyrke. BEMÆRK: Yderligere oplysninger findes i
kapitlet "Alarmer".
- Touch volumen. Denne indstilling kan ikke ændres, hvis
valget er blevet låst. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor
B650, Supplerende oplysninger" for at få yderligere
oplysninger.

Brug af manuel justering af lysstyrke
Ved brug af manuel justering kan du indstille lysstyrkeniveauet for
skærmen og vælge at tænde eller slukke for tastaturlyset, alt efter
behov.
1. Vælg Monitoropsætning > Lysstyrke.
2. Vælg alternativknappen for Manuel.
3. Vælg Skærm %, og justér skærmkontrasten inden for intervallet
30 % til 100 %.
4. Vælg Tastatur, og indstil tastaturlyset til Til eller Fra.

Justering af lysstyrke for alarmlyset
Menuen Lysstyrke inkluderer også justering af lysstyrke for
alarmlyset. Yderligere oplysninger findes i kapitlet "Alarmer".
1. Vælg Monitoropsætning > Lysstyrke.
2. Vælg alternativknappen for Manuel.
3. Vælg Alarmlys %, og justér lysstyrken.
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Brug af sider
Når overvågningen påbegyndes, vises hovedsiden automatisk.
Denne forkonfigurerede side kaldes det normale skærmbillede.
Eventuelle ændringer, der foretages i skærmopsætningen under
overvågningen, vil være ændringer i denne normale skærmbillede.
Disse ændringer er ikke permanente, med mindre de gemmes i en
profil. De er gyldige, indtil sagen nulstilles/patienten udskrives fra
monitoren. De lagres også i monitorhukommelsen i 15 minutter,
efter strømmen er slået fra.
Sider er brugerdefinerede skærmbilledformater. Indholdet er
forkonfigureret, men det kan ændres. Sidekonfiguration er beskyttet
med adgangskode, men når siderne er konfigureret, kan de vælges
til skærmbilledet af alle brugere. Der kan være sider, der er
konfigureret til f.eks. læger, kirurger eller sygeplejersker. Se
håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at få yderligere oplysninger om sidekonfiguration.
Udover det normale skærmbillede har hver profil op til fem sider
yderligere, og nogle af disse kan være forkonfigureret. Disse sider er
f.eks. nødvendige, når ikke alle målte parametre kan være på det
normale skærmbillede. Disse sider kan også indeholde oplysninger,
der kun er nødvendige i en bestemt del af plejeforløbet. Navnet på
den side, der aktuelt er i brug, vises altid i den øverste del af
skærmbilledet.

Valg af det normale skærmbillede
Hvis du trykker på dette ikon eller tast, kan du når som helst
vende tilbage til det normale skærmbillede under overvågningen.
Du kan også vende tilbage til det normale skærmbillede via Data
og sider > Normal skærm.

Valg af andre sider
Sådan vises oplysninger på andre sider under overvågning:
1. Vælg Data og sider.
2. Vælg alternativknappen for den side, du vil se.
3. Du kan vende tilbage til det normale skærmbillede (som du har
konfigureret det) ved at vælge hjemikonet eller hjemtasten eller
via
Data og sider > Normal skærm.

Ændring af skærmopsætning
Valg af parametre til skærmbilledet
De fleste parametre vises automatisk på skærmen, når deres
målinger begynder. Hvis det parameter, der måles, ikke kan ses på
skærmen, skal du dog vælge det til skærmbilledet:
1. Vælg Monitoropsætning > Skærmopsætning.
2. Vælg parameteren til lodret eller horisontalt parameterområde:
• Vælg Lodret parameterområde >Vis parameter.
• Vælg Horisontal parameterområde, og marker
alternativknappen for dette parameter.

Beskrivelse af parametervinduer

Lodret parameterområde
BEMÆRK! Hvis parameteren stadig ikke vises i lodret
parameterområde, når du har valgt det til skærmbilledet, skal du
øge dets prioritet med piletasterne i kolonnen Rækkefølge. Da der
kun vises aktive parametre på skærmen, skal du kontrollere, at
kolonnen Aktiv indeholder et flueben for de parametre, du vil have
vist. Hvis du vil skjule kurven for et parameter, skal du fjerne
markeringen i Vis ved kurve.

Parametervinduer indeholder numerisk eller grafisk visning af
målingsdata. Hvert vindue kan indehold en eller flere parametre,
afhængigt af hvad du har valgt.
Parametervinduerne kan have fire forskellige størrelser, afhængigt
af antallet af valgte og aktive parametre på skærmen. Størrelserne
kan beskrives som stor (fuld bredde, fuld højde), lille (halv bredde,
halv højde), høj (halv bredde, fuld højde) og bred (fuld bredde,
halv højde):

Der kan maksimalt konfigureres otte individuelle kurver og op
til 16 parametervinduer i Lodret parameterområde, forudsat,
at Horisontal parameterområde er valgt fra. Ét parametervindue
kan indeholde mere end ét parameter, når der bruges
kombinationer af parametre (f.eks. SpO2 og SvO2).

LILLE
STOR

Du kan også kombinere kurver for invasive tryk. Ved EKG- eller
ST-overvågning reduceres antallet af øvre parametervinduer
med ét, og ved overvågningen af begge disse reduceres antallet
med to vinduer.

BRED
HØJ

Valg af visningsformat for kurver for invasivt blodtryk
Du kan vælge at kurver for invasive blodtryk skal vises som
individuelle kurver eller i en samlet visning.
1. Vælg Monitoropsætning > Skærmopsætning.
2. Vælg Lodret parameterområde.
3. Vælg en indstilling på listen Invasive trykkurver.
- Du kan kombinere de aktuelt viste kurver (2-4) ved at vælge
Kombineret. Det nye kurvefelt vil bruge den samlede højde
af de oprindelige felter.
- Hvis du vil kombinere op til fire kurver i ét felt, skal du vælge
4invBP. Det nye kurvefelt vil bruge den samlede højde to
øverste parametervinduer.

Horisontalt parameterområde
BEMÆRK! Alle parametervinduer i horisontal parameterområde,
der har et tomt felt (=FRA) over eller under, forstørres automatisk.
Der kan maksimalt konfigureres otte nedre parametervinduer. Når
de horisontale parametervinduer er slået til, bliver det område, der
bruges til kurver og øvre parametervinduer, mindre. Der kan derefter
vælges op til seks kurver og 12 parametervinduer til visning på det
lodret parameterområde af skærmbilledet.
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Opsætning af en delt skærm

Valg af farver

Kurveområdet kan også opdeles i to dele. Ved valg af delt skærm
opdeles skærmen, så der kan vises grafiske og/eller numeriske data
for den valgte måling i venstre side, mens der stadig kan vises kurver
og parametervinduer samtidig.

Du kan vælge visningsfarver til timeren og alle parametre efter
behov. Det skal dog bemærkes, at disse indstillinger ikke kan
ændres, hvis valget er blevet låst. Se håndbogen "CARESCAPE
Monitor B650, Supplerende oplysninger" for at få yderligere
oplysninger.
Valg af farver til mærkater med invasive blodtryk.
1. Vælg Monitoropsætning > Farver.
2. Vælg fanen Invasive tryk.
3. Vælg Mærkater, og vælg farverne på listen.
Valg af farver til kanaler for invasive blodtryk uden mærkat.
1. Vælg Monitoropsætning > Farver.
2. Vælg fanen Invasive tryk.
3. Vælg Generel, og vælg farverne på listen.
Valg af farver til andre parametre og timer.
1. Vælg Monitoropsætning > Farver.
2. Vælg fanen Andre parametre.
3. Vælg Standard eller Speciel, og vælg parametrenes farver på
listen. Farverne til timeren kan også vælges under Speciel >
Stopur.

Sådan opsættes en delt skærm:
1. Vælg Monitoropsætning > Skærmopsætning.
2. Vælg Delt skærm.
3. Marker alternativknappen for den type delt skærm, du har
brug for.
- Fra (ingen delt skærm)
- ST viser aktuelle QRS-komplekser og ST-trend.
- Spiro 1 er en grundliggende visning af Patientspirometridata.
- Spiro 2 er en udvidet visning af Patientspirometri-data.
- EEG viser komprimerede EEG-spektralkurver.
- AEP viser aktuelle kurver for auditorisk fremkaldt potentiale.
- Minitrend viser minitrend ved siden af kurver. Se kapitlet
"Trend og snapshot" for at få flere oplysninger om denne
licensaktiverede indstilling.

Konfiguration af parametre

Kontrol af monitorbatteriets status

Før der udføres overvågning af en patient skal
opsætningsindstillingerne for parametre og alarmgrænseværdierne
altid kontrolleres, Du kan konfigurere parameterindstillinger og
alarmgrænseværdier ved at vælge Monitoropsætning >
Parameteropsætning og derefter vælge et parameter. Se kapitlet
for det relevante parameter for at få flere oplysninger
om parameterspecifikke opsætningsindstillinger.

Denne menu er kun tilgængelig, når der bruges et monitorbatteri
som ekstraudstyr. Sådan kontrolleres batteriets status:
1. Vælg Monitoropsætning > Batteristatus.
2. Vælg fanen Monitor
Oplysninger om batteristatus er nu tilgængelige. Se kapitlet
"Introduktion til systemet" og "Vedligeholdelse og rengøring" for
yderligere oplysninger om monitorbatteriet som ekstraudstyr.

Opsætning af udskriftsindstillinger

Kontrol af PDM-batteriets status

Du kan vælge, at udskriftsindstillingerne for kurver, rapporter og
enheder er indstillet efter de lokale behov, når overvågningen af en
patient påbegyndes.
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.

Denne menu er kun tilgængelig, når der bruges et PDM-modul.
Sådan kontrolleres batteriets status:
1. Vælg Monitoropsætning > Batteristatus.
2. Vælg fanen PDM.

Se kapitlet "Udskrivning" for at få flere oplysninger om de forskellige
indstillinger.

Oplysninger om batteristatus er nu tilgængelige. Se kapitlet
"Vedligeholdelse og rengøring" for yderligere oplysninger om
PDM-batteriet.

Deaktivering af touchscreenen
Hvis du har en touchscreen, kan du deaktivere
touchscreenfunktionen i 30 sekunder ad gangen, når du skal
rengøre skærmen. Nedtællingsstopuret vises på skærmen.

Andre ændringer i opsætning
Alle andre ændringer, som f.eks. indstillinger for afdeling og profil,
kræver en adgangskode. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for at få yderligere oplysninger.

Sådan deaktiveres touchscreenen:
1. Vælg Monitoropsætning > Touchscreen Fra.
Du kan deaktivere touchscreenen med det samme ved at trykke på
en tilfældig monitortast eller med Trim Knob, eller ved at vælge
Afbryd på Touchscreen Fra-skærmen.
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Til notater

Alarmer
•

Sikkerhedsforanstaltninger
Alarmadvarsler
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Observer patienten hyppigt, når alarmerne er slået fra,
eller mens alarmlyden er stoppet enten midlertidigt eller på
ubestemt tid.
Sørg altid for, at lydalarmens lydstyrke er tilstrækkelig høj
i forhold til omgivelserne.
Kontrollér altid, at de nødvendige alarmgrænser er aktive,
og indstil dem i henhold til patientens kliniske tilstand,
når monitorering af en patient påbegyndes.
Bekræft, at alarmen er aktiv, og kontrollér patienten for at sikre,
at der ikke forekommer arytmier under en strømafbrydelse.
Det sekundære display afgiver ingen akustiske alarmlyde. Hold
derfor altid patienten under tæt opsyn.
Når alarmerne er slået fra, lyder der ingen alarmer, alarmhistorik
gemmes ikke, alarmudskrift udføres ikke, og alarmer sendes ikke
til netværket.
Når alarmlyden er slået fra, lyder der ingen alarmer, og alarmer
sendes ikke til CARESCAPE-netværket MC.
Den perifere enheds alarm må ikke være slået fra, og lydstyrken
må ikke på nogen måde være sat ned for at reducere
betydningen af den perifere enhed som primær alarmkilde til
parametre, der overvåges af den perifere enhed.
Lydsignalet kan stoppes midlertidigt fra en overvågningscentral.
Der kan maksimalt vises fire senge ad gangen i alarmområdet
og fem senge, når der ikke er nogen lokale alarmer. Brug ikke
automatisk visning på alarm (AVOA) som erstatning for en
primær alarmkilde eller en overvågningscentral.

•
•
•
•
•
•
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Kun den seneste alarm med højeste prioritet sendes til
fjernenheder på CARESCAPE-netværket MC. Derfor fjernvises
ældre alarmer af samme eller lavere prioritet muligvis ikke eller
angives muligvis ikke med deres tilknyttede prioritet.
Alarmbeskederne er muligvis ikke synlige i alarmvisningsområdet,
når en lokal alarm med højere prioritet og fire fjernalarmer
er aktive.
Kvitteringsalarmer bevares ikke under en nulstilling af
monitoren, hvis alarmtilstanden er blevet fjernet.
Der skal ikke stoles på det sekundære alarmsystem for
modtagelse af alarmsignaler.
Funktionsfejl i udstyret, netværketafbrydelse og indstillinger af
alarmlydstyrke kan medføre tabte alarmer. Hold altid patienten
under tæt opsyn.
BLANDEDE OMGIVELSER – Der kan opstå fare, når de samme
typer monitorer i samme område bruger forskellige
monitorprofiler og standardindstillinger.
TABT ALARM – Stol ikke på modtagelse af følgende
alarmtilstande på en overvågningscentral, ekstern
sengemonitor eller alarmmeddelelsesenhed ved tilslutning til
CARESCAPE-netværket MC. Meddelelse om disse alarmer vises
kun, når den seneste aktive alarm med højeste prioritet kommer
fra sengemonitoren.
Dette gælder for følgende grænsealarmer og tekniske alarmer:
- EKG HF-grænsealarmer (hvis enkelt HF-tilstand og primær
HF ikke er EKG)
- QT og QTc høj grænse
- CPP høj/lav grænse
- Tblod-T1 Delta og Tblod-T3 Delta høj grænse
- RE og SE høj/lav grænse
- PEEPtot, PEEPe, PEEPi høj/lav grænse
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-

MVexp høj grænse
IP systolisk og diastolisk høj/lav grænse for stederne: P1-P8,
ICP, CVP, RAP, RVP, LAP, UVC, FemV
’Ingen Px-transducer’
‘SvO2-kabel fra’
Måling fjernet for EKG, Tryk, NIBP, SpO2, SvO2, CO, Temp, Gas
Identiske moduler for BIS, entropi
‘Fjern et EKG-modul’

Oversigt over alarmer

Alarmtilstande
•
•

Fysiologiske alarmtilstande udløses, når en patientmåling
overskrider parametergrænserne, eller når der forekommer
en arytmitilstand.
Tekniske alarmtilstande udløses ved en elektrisk, mekanisk eller
anden fejl i udstyret eller ved en sensor- eller komponentfejl.
Tekniske alarmtilstande kan også opstår, når en algoritme ikke
kan klassificere eller fortolke de tilgængelige data. Den visuelle
manifestation af en teknisk alarm er aktiv, så længe årsagen til
den pågældende alarm eksisterer.

Alarmtyper

Alarmprioritetsniveauer

Monitoren indeholder to typer alarmindstilling, system og
patientspecifik.

Fysiologiske og tekniske alarmer kategoriseres ud fra
prioritetsniveau:
• Alarmer med høj prioritet kræver omgående handling.
• Alarmer med mellemhøj prioritet kræver hurtig handling.
• Alarmer med lav prioritet kræver, at du er opmærksom på den
pågældende situation.
• Meddelelserne giver yderligere oplysninger.

Indstillingerne for systemalarmer angives globalt for hele enheden.
De konfigureres på installationstidspunktet og er
adgangskodebeskyttede. Følgende er eksempler på konfigurerbare
systemalarmindstillinger:
-

Lavest tilladte alarmlydstyrke
Tillad deaktivering af lyd og alarmlys
Absolutte indstillinger (Guard)

Patientspecifikke alarmindstillinger er individuelle og baseret på en
patients aktuelle tilstand. Følgende er eksempler på
sengealarmindstillinger:
-

Parameteralarmgrænser
Indstillinger for arytmialarmprioritet

Eskalering af alarmprioritet
En eskalering af alarmen starter på et bestemt prioritetsniveau (lavt
eller mellemhøjt) og eskalerer til det næste og højere alarmniveau
(efter et angivet antal sekunder), hvis alarmtilstanden ikke er løst. Det
er vigtigt at bemærke, at de eskalerer op til næste niveau, men ikke
nulstilles, før tilstanden er afklaret.
BEMÆRK! Eskaleringen af alarmprioriteten påvirker den aktuelt
igangværende alarmtilstand, og ikke eventuelle fremtidige alarmer
af samme type. Eventuelt nye alarmer udføres på deres tildelte
niveau, og ikke på det eskalerede niveau.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at få yderligere oplysninger om eskalering af alarmprioritet.

Kriterier for aktivering af fysiologiske alarmer
Fysiologiske alarmer har individuelle aktiveringskriterier som vist i tabellen. Alarmannonceringen er ikke afhængig af sagsaktivitet.
Parameter

Kriterier for alarmaktivering

EKG

Aktiv måling i 30 sekunder.

Impedansrespiration

Aktiv måling i 30 sekunder.

SpO2

Aktiv måling i 60 sekunder.

NIBP

Tilstanden manuel, automatisk eller Stat startet.

IBP

Aktiv måling i 60 sekunder fra stederne Art, ABP, Fem eller UAC.

Temperatur

Aktiv så snart der er måleaflæsninger tilgængelige.

C.O.

Aktiv så snart der er løbende måleaflæsninger tilgængelige fra Unity-netværks-id-tilslutningsenheden.

SvO2

Aktiv så snart der er måleaflæsninger tilgængelige.

Gasser

Aktiv måling i 60 sekunder uden apnø.

Patientspirometri

Aktiv, hvis modulet er tilsluttet og kommunikerer med monitoren.

Entropi

Aktiv så snart der er måleaflæsninger tilgængelige.

EEG

Når EEG er tilstede og aktiv i 15 sekunder.

BIS

Aktiv måling i 30 sekunder.

TC

Aktiv måling i 60 sekunder.

BEMÆRK! Hvis monitoren er tilsluttet netværket, kan alarmerne også
høres og ses på overvågningscentralen. Se brugerhåndbogen til
overvågningscentralen for yderligere oplysninger.
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Alarmindikationer
Visning af alarmikoner på skærmen
Indikator for lydalarmer på pause – Kan vælges i monitorens hovedmenu.

Indikatoren for lydalarmer på pause med nedtælling – Indikerer, at alle lydalarmer er sat på pause, og den resterende tid for
alarmpauseperioden vises som en nedtælling. Vises i øverste venstre hjørne af displayskærmen.
Indikator for, at aktive lydalarmer er sat på pause. Angiver, at en aktiv lydalarm midlertidigt er sat på pause.
Indikator for lydalarmer fra – Vises i øverste venstre hjørne af alarmområdet på displayskærmen, når de fysiologiske lydalarmer
deaktiveres. Se "Aktivering/deaktivering af lydalarmer".
Indikator for alarm fra – Vises i øverste højre hjørne af parametervinduet og i vinduet Alarmopsætning, når de fysiologiske
alarmer for denne parameter deaktiveres. BEMÆRK! Symbolet vises ikke på overvågningscentralen eller på en ekstern
sengemonitor.
Indikator for alarmprioritet: Høj (rød). Angiver en alarm med høj prioritet.
Indikator for alarmprioritet: Mellemhøj (gul). Angiver en alarm med mellemhøj prioritet.
Indikator for alarmprioritet: Lav (blå). Angiver en alarm med lav prioritet.
Indikator for alarmlydstyrke. Justerer den laveste lydstyrke for alarmtonen.

Alarmmeddelelser

Lydalarmsignaler

Alarmmeddelelserne kan blive vist i tre områder:
• Parametervinduet
• Kurvefeltet
• Alarmområdet (titellinjen)

Når der forekommer mere end én alarm på samme tid, afgiver
monitoren en alarmtone for alarmen med den højeste prioritet.
Lydalarmer med eventuelt lavere prioritet tilsidesættes af
alarmtonen for den højere prioritet. Den nyeste af de alarmer, der
har det højeste prioritetsniveau på det pågældende tidspunkt, er
den alarm, der sendes ud på netværket. Hvis der f.eks. er en alarm
med mellemhøj prioritet, og der vises en alarm med lav prioritet, er
det alarmen med den mellemhøje prioritet, der udsendes, og ikke
den nyeste alarm (lav prioritet).
Hvis der er en alarm med mellemhøj prioritet og en anden alarm
med mellemhøj prioritet vises, udsendes den alarm, der lige vises.
Alarmtoner
Alarmtonerne kan konfigureres til at blive afspillet med en af to
forskellige tonemønstre: Oprindelige eller IEC. IEC-toner er
60601-1-8-kompatible. Oprindelige alarmtoner svarer til de toner,
der er brugt på nogle af de tidligere GE-overvågningsenheder.
Yderligere oplysninger om konfiguration af alarmtoner findes i
håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger".

I alarmområdet kan der blive vist op til fem alarm- eller
oplysningsmeddelelser fra venstre mod højre, fra alarmen med den
nyeste højeste prioritet til alarmen med den ældste laveste prioritet. Der
vises op til fire eksterne alarmer med den nyeste højest prioritet først
efterfulgt af lokale alarmmeddelelser med den nyeste højest prioritet.
Alarm- og oplysningsmeddelelser gemmes i den kliniske log og
inkluderer:
•
•
•

Tidspunkt for hændelse.
Alarm- eller oplysningsmeddelelsestekst.
Aktuel værdi og tilknyttede alarmgrænser ved en grænsealarm.

Alarmlys
Der er også et alarmlys, der angiver alarmen for den højeste prioritet.
Yderligere oplysninger kan findes i "Introduktion til systemet".
Indstilling af lysstyrke for alarmlyset

AVOA-alarmtoner kan variere fra de lokale monitoralarmtoner.
Både den lokale alarmtone med højest prioritet og den højeste
AVOA-alarmtone afspilles, men i en sekvens med et lokalt
alarmtonemønster og et AVOA-alarmtonemønster.

ADVARSEL – Sørg altid for, at alarmlysets lysstyrke er
tilstrækkelig højt i forhold til omgivelserne.

Justering af alarmlydstyrken
BEMÆRK! Der kan angives et mindste lydniveau for alarmen som en
del af standarderne for afdelingen.
1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg fanen Visuelle og lydsignaler.
3. Vælg en værdi for Alarmlydstyrke.
Jo lavere tallet er, desto lavere er alarmlydstyrken.

1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg fanen Visuelle og lydsignaler.
3. Vælg en værdi for Alarmlys.
Jo større værdien er, desto lysere er lyset.

Afhængigt af de Lydalarm standardindstillinger, der er konfigureret
for under installationen, kan du aktivere eller deaktivere
lydalarmerne. Se afsnittet "Aktivering/deaktivering af lydalarmer".
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Lydalarmer og visuelle alarmsignaler
Alarmsignaler indikerer, at der findes en alarmtilstand. Alarmprioritetniveauerne indikeres med visuelle signaler og lydsignaler. De visuelle
alarmsignaler og lydalarmsignaler forudsætter, at patientmonitoren og operatøren befinder sig inden for patientmiljøet (1,5 meter).
Alarmsignal

Højt prioritetsniveau

Mellemhøjt
prioritetsniveau

Lavt prioritetsniveau

Fysiologiske dataværdier i
parametervindue

Hvid tekst, der blinker
i en rød boks.

Sort tekst, der blinker
i en gul boks.

Sort tekst i en turkisfarvet (blå) Kan ikke anvendes.
boks.

Alarmområde

Hvid tekst i en rød boks.

Sort tekst i en gul boks.

Sort tekst i en turkisfarvet (blå) Sort tekst i en grå boks.
boks.

Kurvefeltmeddelelse

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Lydtonemønster1

Gentager mønsteret med 2 *
5 biptoner

Gentager mønsteret med
3 biptoner

1 biptone

Ingen

Gentager mønsteret med
3 biptoner (krise)

Gentager mønsteret med
2 biptoner (advarsel)

1 biptone (til info)

Ingen

Alarmlysindikator

Blinker rødt

Blinker gult

Lysende blå

Fra

Automatisk visning på alarm
med lydtonemønster

Kan konfigureres af

Kan konfigureres af

Kan konfigureres af

Ingen

3

3

3

(IEC 60601-1-8)
Lydtonemønster (oprindelige)
2

brugeren

brugeren

brugeren

Oplysningsniveau

1 IEC-lydtonemønsteret er standardindstillingen fra fabrikken.
2

Når lydalarmerne slukkes eller sættes på pause, lyser alarmlyset i alarmområdet for lyd på pause/fra blåt.

3

AVOA-lydalarmtonemønsteret kan konfigureres til at svare til den lokale monitors lydtonemønster, gentage et mønster med to biptoner, bippe to gange ved
aktivering af en alarmtilstand eller være slukket. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger" for oplysninger om konfigurering af
AVOA-lydalarmtonemønsteret.

Hørbare informationssignaler
Monitoren udfører en selvdiagnostikprocedure ved opstart og afgiver et hørbart testsignal. Der er også andre hørbare informationssignaler,
der indikerer status for nogle af parametermålingerne. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger" for en detaljeret
beskrivelse af disse signaler.

Aktivering/deaktivering af lydalarmer
Afhængigt af de Lydalarm standardindstillinger, der er konfigureret
for under installationen, kan du aktivere eller deaktivere lydalarmerne.

Sådan aktiveres/deaktiveres fysiologiske lydalarmtoner for en
alarmgruppe eller for alle alarmer:
1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg fanen Visuelle og lydsignaler.
3. Vælg en alarmgruppe.
Valgmulighederne er:
- Apnø lyd fra: Deaktiverer lydalarmer for grænsealarmer for
apnø, EtCO2, FiCO2, respirationsfrekvens, Ppeak lav, PEEPe,
PEEPtot, PEEPi og MVexp.
- EKG lyd fra: Deaktiverer lydalarmer for alle HF- og PFkildegrænse- og arytmialarmer.
- Apnø og EKG lyd fra: Deaktiverer lydalarmer for alle
grænsealarmer for HF- og PF-kildegrænse, arytmi, apnø,
EtCO2, FiCO2, respirationsfrekvens, Ppeak lav, PEEPe, PEEPtot,
PEEPi og MVexp.
- Alle alarmer lyd fra: Deaktiverer alle lydalarmer med
undtagelse af alarmer med høj prioritet, der er defineret som
gennembrudsalarmer. Se afsnittet "Gennembrudsalarmer".
4. Hvis du vil aktivere alle lydalarmerne igen, skal du vælge Lyd til.

Når lydalarmerne er deaktiveret:
-

Alle lydalarmer deaktiveres med undtagelse af eventuelle
alarmer med høj prioritet, der er konfigureret til at ignorere
indstilling for lyd fra.
Klokkeikonet med lyd fra vises i øverste venstre hjørne af
displayskærmen.
Når lydalarmer sættes på pause, eller når lyd fra vælges for en
alarmgruppe lyser alarmlyset (valgfrit) i alarmområdet for lyd på
pause/fra blåt.

BEMÆRK! Hvis der deaktiveres alarmer for en af de definerede
alarmgrupper, og der forekommer en alarm inden for
alarmgruppen, vil der blive afgivet en biptone hver andet minut som
en påmindelse om, at alarmerne er deaktiverede.
BEMÆRK! Kun Frankrig: Der afgives en påmindelsesbiptone hvert
andet minut, når indstillingen Visuelle og lydsignaler > Lyd til ikke
er valgt.
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Funktionalitet for lydalarmer på pause
Hvis
vælges efter hinanden, vil der være forskellig alarmfunktionalitet, afhængigt af om alarmerne er aktive, og/eller om de er
kvitteringsalarmer eller ej.
Forekomst af aktive alarmer og/ Ingen aktive alarmer og/eller
eller kvitteringsalarmer
kvitteringsalarmer
Vælg

én gang.

Se "Funktionalitet for lydalarmer
på pause 2" for oplysninger om
alarmfunktionalitet i dette
tilfælde.

Funktionalitet for lydalarmer på pause
Funktionalitet for lydalarmer på pause 1:
• Sætter lydalarmtonen for alle aktive alarmer på pause i 2 minutter.
• Markerer de aktive alarmmeddelelser som på pause med
indikatoren for aktive lydalarmer på pause
.
• Fjerner alle kvitteringsalarmer fra alarmområdet.
• Fjerner oplysningsmeddelelser fra meddelelsesområdet.
BEMÆRK! Når monitoren er tilsluttet netværket, kan alarmerne også
sættes på pause og bekræftes på overvågningscentralen.
Funktionalitet for lydalarmer på pause 2:
• Sætter lydalarmtonen på pause for alle aktive alarmer,
kvitteringsalarmer og nye indkommende alarmer (med
undtagelse af gennembrudsalarmer1) i 2 eller 5 minutter.2
• Skjuler aktive alarmer i alarmområdet.
• Viser en nedtælling, der angiver den resterende tidsperiode for de
lydalarmer, der er sat på pause. Længden af den tidsperiode, hvor
lydalarmerne er på pause, afhænger af alarmkonfigurationen.
• Viser en stabil blå farve for alarmlyset i alarmområdet for lyd på
pause/fra, da lydalarmen er deaktiveret eller sat på pause.

Vælg
to gange efter
hinanden.

Vælg

én gang.

Vælg
tre gange efter
hinanden.

Vælg

to gang efter hinanden. Funktionalitet for lydalarmer på pause 3:
• Afslutter den periode, hvor lydalarmen er på pause.
• Gendanner alle de alarmer, der er sat på pause, hvis der stadig
findes en alarmtilstand.

1 Se "Gennembrudsalarmer" for en oversigt over gennembrudsalarmer.
2 Varigheden af pause for lydalarmer på 2 eller 5 minutter er en afdelingsstandardindstilling og er adgangskodebeskyttet.

Gennembrudsalarmer

Kvitteringsalarmer

Funktionen med gennembrudsalarmer giver mulighed for, at
foruddefinerede alarmer, der kan vælges af brugeren og kan
"gennembryde" (afbryde) en Alle alarmer lyd fra eller en 2 eller
5 minutters lydalarmspause.

Når der er kvittering med til alarmer, bibeholdes lydalarmen og den
visuelle meddelelse, efter at alarmtilstanden er afsluttet. Hvis du

Alarmerne FiO2 lav, EtO2 lav og Ppeak høj vil altid bryde igennem
ved eskalering til eller aktivering af en høj alarmprioritetstilstand,
uanset valgmuligheden Alle alarmer lyd fra.

Der kan kun konfigureres alarmer med kvittering for alle alarmer
med høj prioritet, alle alarmprioriteter eller ingen. Yderligere
oplysninger om kvitteringsalarmer findes i håndbogen "CARESCAPE
Monitor B650, Supplerende oplysninger".

vælger

Alarmen FiN2O høj vil altid bryde igennem ved aktivering af en høj
alarmprioritetstilstand, uanset valgmuligheden Alle alarmer lyd fra.

, sættes lydalarmen på pause.

Indstillingen Kvitteringsalarmer konfigureres i Afdelings
indstillinger og er adgangskodebeskyttet. Valgmulighederne er Høj,
Alle eller Ingen.

Følgende alarmer vil altid bryde igennem ved aktivering af en høj
alarmprioritetstilstand, uanset den 2 til 5 minutters lydalarmpause.
FiO2 lav, EtO2 lav, Ppeak høj, FiN2O høj, Asystoli, V flimmer,
V flimmer/ V taky, V taky og Brady (Kun i Neonatal intensivsoftwarepakken).
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Indstilling af parameteralarmgrænser

Valg af niveauer for parameteralarmprioritet

Der kan angives parameteralarmgrænser fra indstillingen
Alarmopsætning via hovedmenuen eller fra fanen Alarmer via
parametervinduet. Se det relevante parameterkapitel for at angive
parameteralarmgrænserne.

1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg fanen Alarmprioriteter
3. Vælg en alarmprioritet på listen Alarmprioritet.
Parametervalgene er:
- HF/PF
- ST-segment
- Hyppige VES
- EKG-støj
- Arytmianalyse i pause
- SpO2
- Art, ABP, Fem, UAC, PA, CVP, RAP RVP, LAP, ICP, P1-P8
- TcCO2/O2
BEMÆRK! Eskaleringen af alarmprioritet øger prioriteten for
alarmtilstanden eller øger vigtigheden for et alarmsignal.
Alarmprioriteten er baseret på kliniske overvejelser.

BEMÆRK! Der skal ikke angives alarmgrænser, der går ud over rimelige
fysiologiske grænser, af patientsikkerhedsmæssige årsager.
Indstillinger uden for de rimelige grænser vil gøre alarmerne ineffektive.
Sådan angives alarmgrænseværdierne:
1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg fanen Alarmgrænser
3. Vælg parametermærkaten.
BEMÆRK! Hvis du ikke kan finde en specifik parameter, skal du
vælge højre pil for at få vist flere parametermærkater.
BEMÆRK! Hvis parametergrænsen er deaktiveret, er
alarmgrænsen nedtonet.
4. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
5. Indstil alarmerne. BEMÆRK! Vinduet med parameteralarmgrænser
viser de aktuelle høje og lave alarmgrænser og en 5 minutters trend
for midterparameterværdien.

Alarmlåse
Alarmlåse forhindrer parameteralarmgrænserne i at blive
deaktiveret. Når de er låste, vises der et låsikon ud for indstillingen
Alarm til/Alarm fra. Parameteralarmlåse er
adgangskodebeskyttede. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for yderligere oplysninger.

Indstilling af alarmer for arytmi
Du kan angive livstruende, ventrikulære og atrielle alarmtilstande.
Se kapitlet "EKG" for at få yderligere oplysninger.

Automatisk indstilling af alarmgrænser
Når dette vælges, angiver funktionen Auto grænser automatisk nye
høje og lave grænseværdier, baseret på den aktuelle fysiologiske
værdi. BEMÆRK! Auto grænser må kun bruges for patienter, hvor de
aktuelt målte værdier betragtes som sikre.
Sådan angives der automatisk høje grænse- og lave grænseværdier
baseret på de aktuelle fysiologiske måleaflæsninger:
1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg fanen Alarmgrænser > Auto grænser.
3. Hvis du vil fortryde disse ændringer og vende tilbage til de
forrige alarmgrænseindstillinger, skal du vælge Fortryd
indstillinger, før du lukker dette vindue.

Følgende tabel indeholder en oversigt over de tilgængelige standardindstillingerAuto grænser.
Parameter

Høj grænse

Lav grænse

Parameter

Høj grænse

NIBP

Sys/Dia/Mid:
NIBP*1,25+10

Sys/Dia/Mid:
NIBP*0,75-10

UAC/UVC

Alle HF/PFparametre
(EKG, SpO2,
UAC, Art,
ABP, Fem)

Alle HF*1,25 for den
aktuelle HF-værdi
(gennemsnit over sidste
10 s)

Alle HF*0,75 for den
aktuelle HF-værdi
(gennemsnit over sidste
10 s)

Sys/Dia/Mid:
Sys/Dia/Mid:
• Værdi*1,25+5 mmHg • Værdi*0,75-5 mmHg
• Værdi*1,25+0,67 kPa • Værdi*0,75-0,67 kPa

SvO2

SvO2*1,05

SvO2*0,95

Temperatur,
TBlod

Tx+1°C
Tx+1,8°F

Tx-1
Tx-1,8°F

ST-gruppe

Højeste værdi i gruppe:
+1, hvis gruppen er
aktiveret, ellers er
grænsen +2

Laveste værdi i gruppe:
-1, hvis gruppen er
aktiveret, ellers er
grænsen -2

ST individuel

ST+1, hvis aktiveret,
ellers er grænsen +2

ST-1, hvis aktiveret, ellers
er grænsen -2

VES

VES+10

EtCO2

Tx-Ty
Tx-Ty+1°C
(f.eks., T2-T1) Tx-Ty+1,8°F

Lav grænse

Tx-Ty-1
Tx-Ty-1,8°F

Ppeak

Ppeak+10 cmH2O

Ppeak-10 cmH2O

PEEPtot

PEEPtot+5cmH2O

PEEPtot-5cmH2O

PEEPe

PEEPe+5cmH2O

PEEPe-5cmH2O

Kan ikke anvendes

MVexp

MVexp+2

MVexp-2

EtCO2*1,01

EtCO2*0,99

RF

RF*1,25+2

RF*0,75-2

SpO2

SpO2*1,05

SpO2*0,95

Gendannelse af standardindstillinger for alarmgrænser

Art, ABP,
Fem, P1

Sys/Dia/Mid:
• Værdi*1,25+10
mmHg
• Værdi*1,25+1,3 kPa

Sys/Dia/Mid:
• Værdi*0,75-10
mmHg
• Værdi*0,75-1,3 kPa

1.
2.
3.
4.

FemV, CVP,
Sys/Dia/Mid:
Sys/Dia/Mid:
PA, RAP, RVP, • Værdi*1,25+5 mmHg • Værdi*0,75-5 mmHg
LAP, ICP,
• Værdi*1,25+0,67 kPa • Værdi*0,75-0,67 kPa
CPP, P2-8
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Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
Vælg fanen Alarmgrænser
Vælg Standardgrænser.
Hvis du vil fortryde disse ændringer og vende tilbage til de
forrige alarmgrænseindstillinger, skal du vælge Fortryd
indstillinger, før du lukker dette vindue.
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Deaktivering af alle lokale alarmindikatorer (dvaletilstand)

Gennemsyn af alarmhændelser

Du kan deaktivere monitorens display og deaktivere alle
alarmindikatorer for alle lydalarmer, visuelle alarmer og alarmlys,
indtil du aktiverer dem igen. Patientovervågningen finder sted, men
monitoren viser ikke patientdata og angiver ikke patientalarmer
lokalt. Alarmerne logføres og trendangives.

Se kapitlet "Trend og snapshot" for oplysninger om gennemsyn af
trend og snapshot for gemte alarmhændelser.

BEMÆRK! Hvis monitoren er sluttet til netværket, sendes der stadig
alarmer, alarmudskrifter og parameterdatasignaler over netværket
i dvaletilstand.
For oplysninger om at aktivere eller deaktivere denne Lyd/Skærmfunktion kan du se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".
1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg fanen Visuelle og lydsignaler.
3. Vælg Fra på listen Lyd/Skærm.
Der vises en pauseskærm i stedet for patientdata.
4. Hvis du vil genaktivere alarmer og displayskærmen, skal du
trykke på en vilkårlig tastaturtast, røre ved
touchscreendisplayet, klikke med venstre museknap eller dreje
og trykke på Trim Knob-knappen.

Administration af alarmer fra en ekstern placering
Indstillingerne for fjernalarm er defineret i standardindstillingerne for
afdelingen og giver dig mulighed for at definere følgende:
- Mulighed for ekstern angivelse af en lydpause fra en
overvågningscentral eller fra en fjernmonitor.
- Visning af eksternt patientnavn.
- Tænde eller slukke for alarmlys på en ekstern monitor.
- Vælge alarmbeskedtone eksternt.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for yderligere oplysninger.

Alarmindstillinger efter strømsvigt
Hvis strømmen til monitoren går, har tiden uden strøm betydning
for, om du skal gendanne alarmindstillingerne.
Varighed af
strømsvigt

Status for alarmindstillinger efter
strømsvigt

Op til 15 minutter

•

De alarmindstillinger, der er i brug før
strømsvigtet, gendannes automatisk.

Mere end 15
minutter

•

Alarmindstillingerne skifter tilbage til
brugerstandardindstillingerne
(opstarttilstand). Du skal gendanne alle
patientspecifikke alarmindstillinger.

Alarmdata, gemt i de kliniske logfiler
BEMÆRK! Adgangen til de kliniske logfiler er en funktion på
serviceniveau og er adgangskodebeskyttet.
Monitoren gemmer en oversigt over patientrelaterede lokale og
eksterne alarm- og oplysningsmeddelelser i de kliniske logfiler.
De lokale alarmer logføres som alarmer, og de eksterne alarmer og
oplysningsmeddelelserne logføres som informationsmeddelelser.

Gemte alarmdata ved genopstart eller strømsvigt
Hvis monitoren genstartes eller er udsat for strømsvigt, påvirkes de
gemte alarmdata ikke. Alarmdataene er stadig gemt i den kliniske
logfil, indtil monitoren automatisk sletter de ældste gemte data for
at kunne gemme nye data.

Opstart og afslutning af overvågning
Det skal bemærkes, at den terminologi, der benyttes i dette kapitel,
afspejler den terminologi, der benyttes i forskellige softwarepakker.
I OP og OPVÅGNING startes eller nulstilles journalen, og i andre
softwarepakker indskrives eller udskrives patienten. Desuden afviger
visse andre menuvalg muligvis også, afhængigt af hvilken licens der
benyttes. Læs følgende vejledning omhyggeligt.

Resterende fysiologiske patientdata
For at sikre at der ikke er resterende fysiologiske patientdata tilbage
i modulet til dataindsamling eller i sengemonitoren, efter at
patienten er udskrevet, skal du gøre følgende:
• PDM: Fjern ikke tilslutning af modulet til dataindsamling fra
sengemonitoren, før et forløb er afsluttet, eller en patient er
udskrevet. Du skal også fjerne alle patientkabler fra patienten.
PDM-modulet kan fortsætte med at måle patientdata ved hjælp
af batteristrøm, når modulet ikke er sluttet til patientmonitoren.
• Sengemonitor: Fjern modulet til dataindsamling fra monitoren,
eller fjern alle patientkabler fra patienten.

Bemærk også, at brugerstandardindstillingerne er de indstillinger
(opstarttilstand, profil osv.), som brugeren har gemt på monitoren
som erstatning for fabriksindstillingerne. Monitoren bruger disse
indstillinger, når den tændes, og efter at den har været slukket
i mere end 15 minutter. Hvis der ikke findes nogen
brugerstandardindstillinger, bruges fabriksindstillingerne i stedet.
Se "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger" for at få
yderligere oplysninger.
Hold altid godt øje med monitoren og patienten under
opstartsfasen, og når der tilsluttes moduler til dataindsamling.

FORSIGTIG: - Udskrivning mhp. at slette patientdata –
Når en patient indskrives/en ny journal opstartes, skal
alle tidligere patientdata ryddes. For at opnå dette skal
det sikres, at modulet til dataindsamling er monteret
sikkert, patientkablerne kobles fra, og derefter udskrives
den foregående patient/afsluttes journalen.
BEMÆRK! Hvis monitoren sluttes til S/5-netværket, kan patient- og
trenddataene genindlæses til monitoren fra iCentral senere. Der kan
ikke indlæses trenddata fra CARESCAPE-netværket MC.
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Start overvågning

Angivelse af patientdata ved brug af monitoren

1. Patienten kobles til monitoren i henhold til
opsætningsillustrationerne i kapitlerne om målinger. Alarmer og
parameterværdier aktiveres.
2. Hvis opstartsprofilen ikke er egnet, skal der vælges en anden
profil. Se afsnittet "Valg af en profil".
3. Demografiske patientdata angives, eller dataene indlæses/flettes,
i henhold til den vejledning, der findes senere i dette kapitel.
4. Begynd målingen i henhold til instruktionerne i vejledningen, der
findes i afsnittet om målinger.
5. Nulstil invasivt tryk.
6. Skift parametervinduerne på skærmen, hvis det er nødvendigt.
Yderligere oplysninger findes i kapitlet "Monitoropsætning før
brug".
7. Kontroller alarmgrænserne, og juster dem, hvis det er nødvendigt.

1. Vælg patientoplysningsområdet på skærmen, eller vælg Data
og sider > Indskriv/ Udskriv eller Start / Afslut registrering.
2. Vælg fanen Patient.
3. Rediger eller indtast patientdataene:
- Redigér navn og ID-nummer: Vælg det felt, der skal
redigeres, og indtast dataene. Angivelsen af Sekund. ID
udover Patient ID giver mulighed for en fleksibel brug af
metoder til lokal patientidentifikation, som f.eks. brugen af BSN
i Holland. BEMÆRK! Der er ingen netværksunderstøttelse for
Sekund. ID, så det er kun Patient ID, der kan bruges til søgning
efter og hentning af patientdata fra netværket. Både Patient
ID og Sekund. ID vises på udskrifter.
- Redigér alle demogr. data: Vælg værdier på listerne.
BEMÆRK! Højde og Vægt kan også redigeres via de
tilhørende lister på fanen Patient.
BEMÆRK! Hvis der findes licens til 12SL EKG med ACI-TIPI
eller 12RL EKG med 12 afledninger, kan patientens Etnisk
herkomst også vælges.

En journal startes automatisk/en patient indskrives, når monitoren
registrerer en af følgende vitale funktioner. EKG/ImpResp, Art, ABP,
Fem, UAC, NIBP, SpO2, CO2, EEG, BIS eller Entropi. Hver vital funktion
har aktiveringskriterier, der skal opfyldes, før den vitale funktion
betragtes som værende aktiv. Yderligere oplysninger findes i kapitlet
"Alarmer". Når en journal startes/en patient indskrives ved
sengemonitoren, og monitoren er koblet til netværket, vil
patientdataene blive vist på overvågningscentralen.
En journal startes manuelt/en patient indskrives, når der angives eller
indlæses patientdata. Patientdata kan indtastes lokalt på monitoren,
indlæses fra en ADT-server via CARESCAPE-netværket, fjernindtastes
ved hjælp af et CARESCAPE CIC Pro klinisk informationscenter eller
iCentral. Yderligere oplysninger om fjerntindtastning af patientdata
findes i brugervejledningen til CARESCAPE CIC Pro eller
brugerhåndbogen til iCentral og iCentral Client.

Angivelse af patientdata ved brug af en stregkodelæser
Patientdata kan scannes på stregkoder, hvis denne funktion
er blevet aktiveret under konfigurationen.
1. Vælg patientoplysningsområdet på skærmen, eller vælg Data
og sider > Indskriv/ Udskriv eller Start / Afslut registrering.
2. Vælg fanen Patient > Scan stregkode.
• Bemærk, at oplysninger, der scannes på stregkoder
(herunder tomme felter) erstatter de tilsvarende oplysninger,
der tidligere er angivet på monitoren.
• Vælg Afbryd registrering for at annullere scanningen.
Yderligere oplysninger om konfiguration af stregkodelæser og de
understøttede stregkodeparsertyper findes i "CARESCAPE Monitor
B650 Technical Manual".

Valg af en profil

Indlæsning af data fra en ADT-server

Benyt opstartsprofilen, eller vælg en anden profil, når
overvågningen af en patient startes. Afhængigt af konfigurationen
kan der vælges mellem op til otte profiler på monitoren.
BEMÆRK! Profiler styrer mange indstillinger, herunder
parameterstandarder, alarmregistreringsgrænser og
alarmfunktioner. Profilen C. Bypass i softwarepakken OP aktiverer
funktionen Apnø og EKG lyd fra. Alarmkonfigurationen vil ændres
betydeligt: Mange alarmer konfigureres til at være slået fra eller
have lav prioritet. ’Afledn. fra’ alarmen deaktiveres, og oplysningen
’Afledn. fra’ vises kun i kurveområdet. Alarmerne ’SpO2-sensor fra’,
’Ingen sensor’ og ’Ingen puls’ deaktiveres også, og oplysningerne
vises kun i parametervinduet. Yderligere oplysninger om profilerne
og deres anvendelse findes i håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".

1. Vælg patientoplysningsområdet på skærmen, eller vælg Data
og sider > Indskriv/ Udskriv eller Start / Afslut registrering.
2. Vælg fanen Indlæs patient
3. Vælg Søg patienter.
4. Vælg et felt (Patientens ID-nummer, Efternavn), og angiv de
tilgængelige oplysninger. Oplysningen Fornavn kan også tilføjes,
hvis det ønskes. Det skal dog bemærkes, at søgningen ikke
fungerer udelukkende med oplysningen Fornavn.
5. Vælg Søg.
6. Vælg en patient, når der vises en patientliste.
7. Vælg Indlæs patientdata for at indlæse patientdata fra
ADT-serveren.
BEMÆRK! Der kan ikke flettes data mellem monitoren og
ADT-serveren.

Sådan vælges en profil:

BEMÆRK! I CARESCAPE-netværksmiljøet er oplysningen Patient ID
begrænset til 13 tegn.

1. Vælg patientoplysningsområdet på skærmen, eller vælg Data
og sider > Indskriv/ Udskriv eller Start / Afslut registrering.
2. Vælg fanen Patient
3. Vælg en profil på listen Profil.
Sådan vendes tilbage til den foregående profil:
1. Vælg patientoplysningsområdet på skærmen, eller vælg Data
og sider > Indskriv/ Udskriv eller Start / Afslut registrering.
2. Vælg fanen Patient > Tilbage til foregående profil.
BEMÆRK! Hvis der foretages ændringer i en profil, mens den er
i brug, er det kun muligt at vende tilbage til de tidligere gemte
indstillinger, hvis der vælges en anden profil, og den første profil
derefter vælges igen.
BEMÆRK! Hvis der vælges en anden profil, men en patient
overvåges, vil der ikke ske tab af patientdata.
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Indlæsning af patientdata og trenddata fra S/5-netværket

Angivelse af administrative oplysninger

1. Vælg patientdatafeltet.
2. Vælg fanen Indlæs patient
3. Vælg et netværk på Central-listen. Der vises en patienttabel med
visning af alle de patienter, der er tilsluttet det valgte netværk.
4. Vælg en patient i tabellen.
5. En af følgende valgmuligheder er tilgængelig:
- Start ny, hvor der ikke er nogen aktiv patientjournal/indlagt
patient på monitoren. Vælges for at indlæse patientdata fra
netværket.
- Nulstil aktuel eller Udskriv aktuel patient, hvor der er en
aktiv patientjournal/indlagt patient på monitoren. Vælges for
at lukke journalen/udskrive patienten. Valgmuligheden Start
ny vises derefter.
- Flet til nuværende, hvor der er en aktiv patientjournal/
indlagt patient på monitoren, og den pågældende patient
kan findes på overvågningscentralen. Vælg dette for at flette
disse patientdata. Meddelelsen ’Indlæser fra netværk’ vises,
indtil alle data er indlæst.

Sådan angives relevante administrative oplysninger:
1. Vælg patientoplysningsområdet på skærmen, eller vælg Data
og sider > Indskriv/ Udskriv eller Start / Afslut registrering.
2. Vælg fanen Administr. oplysninger > Redigér.
3. Vælg det felt, der skal redigere, og indtast dataene.

Monitoren sender alle opdaterede patientdata, undtagen trend,
til de tilsluttede dataindsamlingsmoduler.

Når den normale overvågning skal genoptages, skal det vælges,
hvordan patientdataene mellem modulet til dataindsamling og
monitoren skal håndteres. Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Fortsættelse af overvågning".

Brug af standby
BEMÆRK! Ikke tilgængelig i OP- og Opvågning-softwarepakker.
Når patienten midlertidigt kobles fra monitoren, kan
standbyfunktionen bruges. Standbyplaceringerne defineres under
konfigurationen. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for at få yderligere oplysninger.

Nulstilling af en journal/udskrivning af en patient
BEMÆRK! Ved nulstilling af en journal/udskrivning af en patient
slettes alle patientoplysninger fra et tilsluttet PDM. Hvis dette ikke
ønskes, skal PDM-modulet kobles fra monitoren, før en journal
nulstilles/patienten udskrives.
1. Kobl patientkablerne fra.
2. Udskriv de nødvendige data, og vent, indtil udskrivningen er
fuldført.
3. Vælg patientoplysningsfeltet, eller vælg Data og sider > Start /
Afslut registrering eller Indskriv/ Udskriv.
4. Vælg fanen Patient > Nulstil registrering eller Udskriv patient.

Start af standby
1. Kobl patientkablerne eller modulerne til dataindsamling fra
monitoren, og sørg for, at monitoren ikke registrerer vitale
funktioner. Standby kan ikke vælges, med mindre kablerne eller
modulerne er koblet fra.
2. Kontrollér, at NIBP Auto er slået fra.
3. Vælg patientoplysningsområdet på skærmen, eller vælg Data
og sider > Indskriv/ Udskriv eller Start / Afslut registrering.
4. Vælg fanen Standby.
5. Vælg alternativknappen for standbyplaceringen.
6. Vælg Standby. Skærmen bliver tom, og GE-logoet med teksten
’Patient befinder sig i/på MRI’ vises (placering afhænger af
brugerens valg).

Monitorindstillingerne, herunder alarmgrænserne, vender tilbage til
standardindstillingerne. Alle patientdata og trenddata slettes fra
både monitoren og PDM-modulet, hvis de er tilsluttet.
BEMÆRK! Monitoren kan konfigureres men en timer til automatisk
nulstilling af journal/udskrivning af patient. Hvis dette er
konfigureret, og der ikke længere registreres vitale funktioner,
stopper overvågningen automatisk efter den konfigurerede tid er
gået. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for at få yderligere oplysninger.

Afslutning af standby
Monitoren afslutter standbyfunktionen automatisk, når en af
følgende tilstande opstår:
• En af følgende af patientens vitale funktioner registreres som
aktive: EKG/ImpResp, Art, ABP, Fem, UAC, NIBP, SpO2, CO2,
EEG, BIS eller Entropi
• Eventuelle brugerregistreringer modtages (f.eks. hvis der
trykkes på en tast på tastaturet, der trykkes eller drejes på
Trim Knob, der trykkes på den primære museknap, eller der
trykkes på touchscreenen)
• Der tilsluttes et PDM.

BEMÆRK! Patienten kan fjernudskrives ved brug af et CARESCAPE
CIC Pro klinisk informationscenter, hvis denne funktion er aktiveret.
Denne funktion er ikke tilgængelig i softwarepakkerne OP og
OPVÅGNING. Yderligere oplysninger findes i håndbogen "CARESCAPE
Monitor B650, Supplerende oplysninger" og brugerhåndbogen til
CARESCAPE CIC Pro.
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Fortsættelse af overvågning
Patientoplysninger og -data lagres i PDM-modulet. Meddelelsen
’Tilslutter måling’ vises på monitoren, når PDM-modulet tilsluttes
første gang. Overvågning af vitale funktioner er ikke tilgængelig på
dette tidspunkt i initialiseringen. Ved afslutningen af initialiseringen
kan de lagrede patientoplysninger og -data overføres til monitoren
fra modulet til dataindsamling. Mens patientoplysningerne og
-dataene overføres, vises meddelelsen ’Indlæser fra PDM’ eller
på monitoren. Typen af patientoplysninger og -data, der kan
overføres, omfatter følgende:
- Demografiske patientdata
- Trend- og alarmhistorik for patienten (BEMÆRK!
Alarmhistorik konverteres til snapshot under overførslen)
- Alle navne på steder med invasivt tryk
- Alle transducernulværdier for invasivt tryk for kanal 1 til 4
- Seneste værdier og tidsstempler for måling af C.O., PCWP og
NIBP
- Størrelse af NIBP-manchet
- Oplysninger om til/fra for automatisk NIBP-interval
- Oplysning om NIBP-intervaltid, hvis automatisk NIBP-interval
er slået til.
Hvilke handlinger der udføres af monitoren, og hvilke menuer der
vises, afhænger af, om monitoren har en aktiv patientjournal/
indskrevet patient.

Fortsættelse af overvågning, når en journal ikke er aktiv/
patienten er udskrevet
Når der tilsluttes et PDM-modul, der aktivt måler vitale funktioner
fra EKG, invasive tryk eller SpO2, indlæses patientoplysningerne og
-dataene automatisk fra PDM-modulet til monitoren, og der startes
automatisk en journal/indskrives en patient.
Når der tilsluttes et PDM-modul, der ikke aktivt måler vitale
funktioner fra EKG, invasivt tryk eller SpO2, men som indeholder
patientoplysninger, vises menuen Fortsæt. Menuen Fortsæt har to
informationsfelter øverst: Patientdata i monitoren og Patient i PDM.
Disse felter indeholder teksten ’Ingen patientdata tilgængelig’, hvis
der ikke er en aktiv journal/indskrevet patient. Vælg et af følgende
for at fortsætte overvågningen:
-

Indlæs PDM-data: Hvis dette vælges, indlæses
patientoplysningerne og -dataene fra modulet.
Slet PDM-data: Hvis dette vælges, slettes
patientoplysningerne og -dataene fra modulet.

Fortsættelse af overvågning, når en journal er aktiv/
patienten er indskrevet

-

Når der tilsluttes et PDM -modul, der indeholder det Patient ID, der
svarer til det Patient ID, der er angivet på monitoren, indlæses
patientoplysningerne og -dataene fra PDM-modulet automatisk til
monitoren, og der startes automatisk en journal/indskrives en patient.
Når der tilsluttes et PDM -modul, der indeholder patientoplysninger,
men Patient ID ikke svarer til det Patient ID, der blev angivet på
monitoren, vise menuen Fortsæt. Menuen Fortsæt har to
informationsfelter øverst: Patientdata i monitoren og Patient i PDM.
Disse felter indeholder Patient ID og Patientens navn, hvis der er en
aktiv journal/indskrevet patient.
Vælg et af følgende for at fortsætte overvågningen:
- Indlæs PDM-data: Hvis dette vælges, slettes patientdataene
fra monitoren, og dataene indlæses fra modulet.
- Fortsæt med aktuelle: Overvågningen fortsætter med
patientdataene fra monitoren. Hvis patientidentifikationen
ikke er den samme på modulet til dataindsamling og
monitoren, medfører dette valg, at patientdataene slettes fra
modulet, og der fortsættes med den patient, der aktuelt
findes på monitoren.
- Slet PDM-data: Hvis dette vælges, slettes patientdataene fra
modulet.

-

Flet alligevel: Hvis dette vælges, flettes patientdataene fra
modulet med dataene fra monitoren, også selv om
patientidentifikationen er en anden, eller når den ikke er blevet
angivet. Brug dette valg, hvis der ikke er blevet angivet et
Patient ID, eller det er helt sikkert, at den samme patient
fortsat vil blive overvåget. Dette valg kan også være nyttigt,
hvis der er sket en indtastningsfejl eller en anden mindre fejl
ved angivelse af patientidentifikationen. Oplysninger, der
findes i den ene enhed og ikke i den anden, vil overskrive
manglende oplysninger ved fletning. Hvis oplysningerne
findes i begge enheder, vil monitordata overskrive moduldata.
BEMÆRK! Vær forsigtig, når dette valg benyttes. Hvis du ikke
er helt sikker på, at det er samme patient, der er registreret i
monitoren og i modulet, må dataene ikke flettes.
Udskriv: Hvis dette vælges, slettes patientdataene fra
modulet og fra monitoren.

BEMÆRK! Når du tilslutter et PDM-modul, og der ikke er
patientoplysninger eller -data i modulet eller i monitoren, startes
overvågningen ikke, og menuen Fortsæt bliver ikke vist.
BEMÆRK! Hvis du vælger at slette data eller udskrive en patient
i menuen Fortsæt, kan patientens vitale funktioner ikke overvåges
under intervallet for sletning/udskrivning.
BEMÆRK! Når der tilsluttes et PDM-modul, vises der en
batteristatusindikator på displayet. Yderligere oplysninger findes
i kapitlet "Monitoropsætning før brug".
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Til notater

Trend og snapshot
Det normale skærmbillede kan opdeles, så den venstre side af
skærmen kontinuerligt viser grafiske minitrend ved siden af
kurverne. Yderligere oplysninger om minitrend findes i afsnittet "Delt
skærm med minitrend".

FORSIGTIG: MÅLTE DATA, DER ER GEMT I ALARMHISTORIK Kurvedata lagres i alarmhistorikken ved brug
af komprimeringsteknologi, der gør, at det muligvis ikke
er muligt at rekonstruere kurvedata, når de vises
efterfølgende. Selv om der forekommer forskelle relativt
hyppigt, og de sædvanligvis er små, anbefales brugerne
at kontrollere diagnostiske kurvemålinger med
kurvedataene fra strimler med realtidsgrafer.

BEMÆRK! De numeriske trend omfatter et foruddefineret sæt af
parametre. Valgene for grafiske trend omfatter alle parametre, der
kan bruges sammen med CARESCAPE Monitor B650. Hvis der vises
trend for parametre, som der ikke er licens til, vises der trendnavne,
men der indsamles ingen data. Der vises derfor ingen data i
trendvisningen eller på udskrifter. Data, der er indlæst fra tidligere
journaler, hvor parametrene var tilgængelige, kan vises.

Trendvisninger

Symboler

Trendvinduerne indeholder funktioner til visning af fem typer
trenddata, grafikdata, numeriske data, hændelsesdata, snapshotdata og ST-snapshot-data. Hver af disse beskrives mere detaljeret
i de følgende afsnit. Alle visninger har standardparameterindhold.
Der kan foretages ændringer i konfigurationen af de grafiske
trendvisninger og snapshot-visningerne.

På udskrifter erstattes de grafiske præsentationsformater af
symboler. Der vises eksempler på disse herunder.
CO2
SpO2

Når menuen Trend åbnes efter afslutning af en journal/udskrivning
af en patient, eller når monitoren har været slukket i mere end
15 minutter, vil den viste menu og den tilsvarende trendvisning er
enten den konfigurerede grafiske eller numeriske visning. Yderligere
oplysninger om konfigurationer findes i håndbogen "CARESCAPE
Monitor B650, Supplerende oplysninger".

Art (sys/dia/mid):
Mellemrummet viser middelværdien
for blodtrykket
NIBP (sys/dia/mid):
Mellemrummet viser middelværdien
for blodtrykket

Trenddataene og visningerne opdateres, hvis der er en aktiv journal
på monitoren, eller der er tilsluttet mindst ét parameter for vitale
funktioner. Dette gælder for alle trend-, hændelses- og snapshotvisninger.
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Grafiske trend
Visning af grafiske trend

BEMÆRK! Indstillingen af tidsskala afhænger af markørtiden. Når
markørplaceringen er mere end 30 minutter fra det aktuelle
tidspunkt, viser listen ikke Tidsskala indstillingen 20 min. Når
licensen til trend på forøget interval er aktiveret, er indstillingen
20 min synlig, også selv om markøren er helt op til 1 time fra det
aktuelle tidspunkt. Yderligere oplysninger om trend på forøget
interval findes i afsnittet "Interval".

Grafiske trend indeholder trenddata for 24 eller 72 timer afhængigt
af trendlicensen. Grafisk trend indeholder 4 trendsider, der hver har
op til 6 felter med forskellige parametre, der er forkonfigurerede
i standardindstillingerne. Der kan vises fem felter, og der kan
udskrives seks felter. Toppen af hver side kan konfigureres til at vise
den realtidskurve, der har højest prioritet. Yderligere oplysninger om
konfiguration findes i håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".

BEMÆRK! Trend på forøget interval indeholder trenddata for
24 timer. Dette betyder, at når markørplaceringen er mere end
24 timer fra det aktuelle tidspunkt, viser listen Tidsskala ikke
indstillingerne 2 min, 4 min og 20 min.

Sådan vises grafiske trend:

Interval

1. Vælg Trend.
2. Vælg Grafisk på listen Vis.
• Hvis du vil have vist flere parametre, skal du vælge fanerne 1-4.
• Hvis du vil have vist numeriske måleværdier for et bestemt
tidspunkt, skal du flytte markøren til dette tidspunkt.
De numeriske værdier vises ved siden af markøren.

Det grafiske trend interval afhænger af tidsskalaen for trenden.
Grafiske trend opdateres hvert minut, når tidsskalaen er 1 time eller
større. For tidsskalaen for 20 minutter er opdateringsfrekvensen
hvert 10. sekund.

Ændring af tidsskala
Sådan ændres tidsskalaen for grafiske trend:
1. Vælg Trend.
2. Vælg Grafisk på listen Vis.
3. Vælg en værdi på listen Tidsskala.
Bemærkninger
Hvilken tidsskala der er tilgængelig, afhænger af den anvendte licens:
• De grundliggende indstillinger for alle softwarepakker er 20
min, 1 t, 2 t, 4 t, 6 t, 8 t, 10 t, 12 t og 24 t.
• Licensen til 72 timer indeholder grundliggende indstillinger
og desuden indstillinger for 36 t, 48 t og 72 t.
• Licensen til trend på forøget interval indeholder
grundliggende indstillinger og desuden indstillinger for
valgene 2 min og 4 min.

Trend på forøget interval er en licenseret funktion til grafisk trend,
som giver en øget opdateringsfrekvens på 2 sekunder for
minutskalaerne 2, 4 og 20. Denne trend indeholder også kurver for
komprimeret CO2 impedansrespiration (10 Hz) samt slag-til-slagEKG hjertefrekvens og middel arterietryk MAP (6 Hz). Se håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger" for at få
yderligere oplysninger om intervallet og trend på forøget interval.
BEMÆRK! Trend på forøget interval lagres ikke ved nedlukning. Dette
betyder at dataene i tidsskalaerne 2, 4, og 20 minutter slettes.
BEMÆRK! Trend på forøget interval kan ikke sendes eller indlæses
til/fra netværket (overvågningscentral) eller modulerne til
dataindsamling (PDM, PSM).

Ændring af trendskalaer

Numeriske trend

Sådan ændres trendskalaerne for et parameter:
1. Vælg Trend.
2. Vælg Grafisk på listen Vis.
3. Vælg Trendskalaer.
4. Vælg fanen Generel, InvP/NIBP eller Temp/C.O.
5. Indstil trendskalaerne for relevante parametre.

Visning af numeriske trend
Numeriske trend indeholder 9 sider med trenddata for 24 eller
72 timer afhængigt af trendlicensen. Øverst i vinduet vises den
realtidskurve, der har højest prioritet.
BEMÆRK! Layoutet for Numerisk Trend-visningen kan ikke
konfigureres.

Udskrivning af grafiske trend
Sådan udskrives de aktuelt viste trenddata:
1. Vælg Trend.
2. Vælg Grafisk på listen Vis.
3. Vælg Udskriv side.
4. Vælg Afbryd udskrift, hvis udskrivningen skal stoppes.

Sådan vises numeriske trend:
1. Vælg Trend.
2. Vælg Numerisk på listen Vis.
• Vælg de relevante faner i Numerisk Trend-visningen for at få
vist flere parametre.
• Du kan få vist flere numeriske data ved at bruge markøren til
at rulle dataene vandret.
Bemærkninger
Den nederste række på hver side, med titlen Markering, indeholder
hændelsesnumre for snapshot. Hvis der er oprette mere end ét
snapshot inden for et minut, vil kun det sidste
snapshothændelsesnummer blive vist i rækken Markering.

Sådan udskrives alle grafiske trenddata:
1.
2.
3.
4.
5.

Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
Vælg Rapporter.
Vælg Trend.
Vælg Udskriv.
Vælg Afbryd udskrift, hvis udskrivningen skal stoppes.

Yderligere oplysninger om udskrivning af grafiske trend findes
i kapitlet "Udskrivning".

Ændring af tidsinterval for numerisk trend
BEMÆRK! Numeriske trend indeholder værdier i henhold til det
valgte tidsinterval. Numeriske trend opdateres med gennemsnitlige
målingsdata en gang i minuttet afhængigt af den valgte tidsskala.
Sådan ændres tidsintervallet for en numerisk trend:
1. Vælg Trend.
2. Vælg Numerisk på listen Vis.
3. Vælg en værdi på listen Tidsinterval.
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Udskrivning af numeriske trend
Sådan udskrives den aktuelt viste side med numeriske trenddata:
1. Vælg Trend.
2. Vælg Numerisk på listen Vis.
3. Vælg Udskriv side.
4. Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.
Yderligere oplysninger om udskrivning af numeriske trend findes
i kapitlet "Udskrivning".

Trend for invasivt tryk
Følgende trenddata om invasivt tryk indsamles:
• PDM:
- Data om systolisk, diastolisk middeltryk Art, ABP, Fem,
PA og UAC.
- Middeltrykdata for FemV, CVP, LAP, RAP, ICP, P1 til P8,
RVP og UVC.
• E-moduler:
- Data for systolisk, diastolisk og middeltryk for alle mærkater
med undtagelse af UAC og UVC.
BEMÆRK! Trend for invasive tryk vil kun blive lagret for de kanaler,
der er blevet nulstillet.

Trend for hjertefrekvens (HF)
Det er kun de målte værdier fra den primære kilde for hjertefrekvens
(EKG) eller pulsfrekvens, der trendes til de grafiske eller numeriske
HF-trend. De pulsfrekvenskilder, der kan vælges, er de overvågede
og nulstillede kanaler for invasivt tryk (IP) med mærkaterne Art, ABP,
Fem og UAC (kun Neonatal intensiv) og parameteren SpO2.

Hændelsestrend
Der oprettes automatisk en hændelse ved alarm. En hændelse
registrerer tidspunktet, hvor hændelsen blev oprettet, og årsagen til
hændelsen. Nogle hændelser kan også registrere et snapshot.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Automatiske snapshot".
Manuelt oprettede hændelser indeholder kun tidspunktet og den
manuelt angivne årsag til hændelsen. Yderligere oplysninger findes
i afsnittet "Manuel oprettelse af hændelser".
BEMÆRK! Hændelse Trend-siderne kan ikke konfigureres.

Automatiske hændelser
En hændelse oprettes automatisk
• af en fysiologisk alarm af mellemhøj eller høj prioritet.
• af en teknisk alarm af mellemhøj eller høj prioritet.
• af en alarm med lav prioritet, hvis der er knyttet et snapshot
til den pågældende alarm.
• af et manuelt oprettet snapshot eller ST-snapshot.
• når der overføres alarmhistorik fra PDM til monitoren,
og tilsvarende snapshot oprettes på monitoren.

Visning af hændelsestrend
1. Vælg Trend.

Kolonnen Snapshot
• indeholder et snapshot-symbol, hvis der er knyttet
et snapshot til den tilsvarende hændelse.

2. Vælg Hændelse på listen Vis.
Hændelse Trend-visningen indeholder hændelsesdata på den
vandrette akse og tid på den lodrette akse i kolonnen Tid.

Sortering af hændelser
Sådan vises hændelserne i rækkefølge efter indstillingen Sortere
efter :
1. Vælg Trend.
2. Vælg Hændelse på listen Vis.
3. Vælg Tid eller Prioritet på listen Sortere efter.
• Tid viser hændelserne med den nyeste hændelse øverst.
• Prioritet viser hændelserne i kronologisk rækkefølge med den
hændelse, der har højest prioritet, øverst på listen. Manuelt
oprettede hændelser og snapshot har lavest prioritet.

Øverst i vinduet vises den realtidskurve, der har højest prioritet.
Nederst i visningen vises en samplekurve, hvis en hændelse har et
snapshot.
Kolonnen Prioritet
•

•

indeholder et symbol for alarmprioritet, hvis hændelsen er
oprettet automatisk af en alarm. Alarmprioritetsniveauerne
er: Høj (rød), Mellemhøj (gul) og Lav (blå). Yderligere
oplysninger om symbolet findes i kapitlet "Introduktion til
systemet". Yderligere oplysninger om prioritetsniveauerne
findes i kapitlet "Alarmer".
indeholder ikke et symbol, hvis hændelsen er oprettet manuelt.

Manuel oprettelse af hændelser
Ved at oprette en hændelse manuelt kan du føje en hændelse for en
speciel situation til Hændelse Trend-visningen, og du kan beskrive
årsagen til hændelsen efter eget ønske.

Kolonnen Hændelse
•

Sådan oprettes en hændelse manuelt:

indeholder årsagen til, at hændelsen er blevet oprettet.

Vælg Trend.
Vælg Hændelse på listen Vis.
Vælg Opret hændelse.
Indtast teksten for hændelsen i feltet Hændelse ved hjælp af
softwaretastaturet. Brug højst 50 tegn.
5. Vælg Tilføj for at føje hændelsen til hændelseslisten.
6. Vælg Foregående menu for at vende tilbage til Hændelse Trendvisningen.
1.
2.
3.
4.

Hvis hændelsen er oprettet:
• automatisk, vises en alarmmeddelelse. For eksempel: ’Taky‘,
‘SpO2-sensor fra’.
• manuelt, vises en eventuel manuelt angivet tekststreng.
• automatisk eller manuelt, og der er føjet en manuel
anmærkning til hændelsen, vises anmærkningsteksten
i citationstegn med "BEMÆRK -" foran.
• i et manuelt snapshot, vises meddelelsen ‘Markering xxx’,
hvor ‘xxx’ er snapshottets sekvensnummer.

BEMÆRK! Tidsstemplet for en manuelt tilføjet hændelse viser
tidspunktet for, hvornår der blev trykket på knappen Tilføj.
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Anmærkning af hændelser
Der kan føjes anmærkninger til en manuelt oprettet hændelse eller
en automatisk oprettet hændelse, der findes i forvejen. Denne
funktion gør det muligt at føje yderligere oplysninger til hændelsen.
Sådan anmærkes en hændelse:
Vælg Trend.
Vælg Hændelse på listen Vis.
Vælg den ønskede hændelse i Hændelse Trend-visningen.
Vælg Anmærk hændelse.
Indtast teksten i feltet Anmærkning ved hjælp af
softwaretastaturet. Brug højst 50 tegn.
6. Vælg Tilføj for at acceptere teksten til anmærkningen.
7. Vælg Foregående menu for at vende tilbage til Hændelse Trendvisningen.

1.
2.
3.
4.
5.

Snapshot
Et snapshot er et sæt målte data, der er lagret fra et bestemt
tidspunkt. Snapshot kan indeholde kurveklip og grafiske trend.
Der findes oplysninger om konfiguration af snapshot (Udskriv loop,
Opret ved alarmer og Automatisk udskrivning) i håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger".

Opret snapshot manuelt
Sådan oprettes et snapshot:
• Vælg Frys/ Snapshot.
Monitoren gemmer et billede af forkonfigurerede kurver og trend.
Der kan tages op til 400 snapshot, afhængigt af datamængden.

BEMÆRK! En manuelt tilføjet anmærkning vises i kolonnen
Hændelse i citationstegn og begynder med "BEMÆRK – ".

BEMÆRK! Når et snapshot tages manuelt, bliver det nummereret
automatisk. Meddelelsen ‘Markering xxx’ vises i meddelelsesfeltet,
og ‘xxx’ er snapshottets sekvensnummer. Dette nummer vises også
i rækken Markering i Numerisk Trend-visningen.

Udskrivning af hændelser

Automatiske snapshot

Det er muligt at udskrive alarmer og brugerhændelser
i hændelseshistorikrapporter. Afhængigt af antallet af lagrede
hændelser udskrives der en eller flere sider.

Automatisk oprettelse af snapshot kan defineres uafhængigt for
hver arytmialarm. Yderligere oplysninger findes i kapitlet
"Detektering af arytmi".
Hvis automatisk oprettelse af snapshot er aktiveret, tages der også
automatiske snapshot ved:
• HF høj/HF lav, Art/ABP/Fem/UAC Sys/Dia/Mid høj/lav, SpO2 høj/
SpO2 lav og ST høj/lav alarmer, hvis deres alarmprioritet er høj.
BEMÆRK! UAC er kun tilgængelig i softwarepakken Neonatal
intensiv.

Sådan udskrives en hændelseshistorikrapport:
1.
2.
3.
4.

Vælg Trend.
Vælg Hændelse på listen Vis.
Vælg Udskriv side.
Vælg Afbryd udskrift, hvis udskrivningen skal stoppes.

Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for oplysninger om aktivering af automatiske snapshot.
Yderligere oplysninger om udskrivning af automatiske snapshot
findes i afsnittet "Udskrivning af snapshot".

Visning af snapshot

Du kan vælge snapshot med enten pilene på rullepanelet eller med
Trim Knob ved at vælge rullepanelet og derefter dreje Trim Knob
med eller mod uret. Når markøren rulles i hændelsestidsskalaen og
indikationsfeltet i Snapshot-visningen, flytter den kun mellem
snapshotindikatorer og springer ST-snapshotindikatorerne over.

Der findes oplysninger om konfiguration af Snapshot -visningen
i håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger".
Den øverste del af visningen kan konfigureres til at vise den
realtidskurve, der har højest prioritet.

BEMÆRK! Når Snapshotvisningen vælges i menuen Trend, og der
findes snapshot, vises det snapshot, der er nærmest ved tiden for
den grafiske eller numeriske trendmarkør. Snapshottets markørtid
indstilles til tidspunktet for snapshottet.

BEMÆRK! Kurvehastigheden for hæmodynamiske parametre og
EEG på snapshotsiden er altid 12,5 mm/s uafhængigt af
brugervalget på det normale skærmbillede.
BEMÆRK! Varigheden af det lagrede snapshot indeholder muligvis ikke
hele varigheden af den fysiologiske hændelse, der udløste snapshottet.
Hvis snapshottet blev udløst af monitoren, vil der være vist ca.
11,5 sekunders kurvedata i kurvefeltet. Hvis snapshottet er konverteret
fra en PDM-alarmhistorik, vil der være vist 10 sekunders kurvedata.

Ændring af tidsskala for snapshot
1. Vælg Trend.
2. Vælg Snapshot på listen Vis.
3. Vælg en værdi på listen Tidsskala.

Sådan vises snapshot:

Ændring af trendskalaer for snapshot
1. Vælg Trend.

1. Vælg Trend.
2. Vælg Snapshot på listen Vis.

2.
3.
4.
5.

I øverste højre hjørne af Snapshot-visningen ses det tidspunkt, hvor
snapshottet blev oprettet. Der kan vises fem felter på snapshotsiden, og der kan udskrives seks felter.

Vælg Snapshot på listen Vis.
Vælg Trendskalaer.
Vælg fanen Generel, InvP/NIBP eller Temp/C.O.
Indstil trendskalaerne for relevante parametre.

Udskrivning af snapshot
1. Vælg Trend.

Det nederste felt i Snapshot-visningen indeholder hændelsens
tidsskala og indikationsfelt. Snapshot vises med farvekodede
lodrette linjer. En gul linje angiver det valgte snapshot, og dets
præcise tid vises med cifre.
I tidsindikationsfeltet tegnes hændelsesindikatorer som lodrette linjer
i henhold til tidspunktet for hændelsen, og de vises i følgende farver:
• hvid: en snapshothændelse
• rød: alarmhændelse med høj prioritet
• gul: alarmhændelse med mellemhøj prioritet
• blå: alarmhændelse med lav prioritet
• blågrå: standbyperiode

2. Vælg Snapshot på listen Vis.
3. Vælg Udskriv side.
4. Vælg Afbryd udskrift, hvis udskrivningen skal stoppes.
BEMÆRK! Du kan udskrive snapshot, der er oprettet tidligere,
ved at vise det på skærmen ved hjælp af trendmarkøren og vælge
Udskriv side.
Du kan vælge, at automatiske snapshot skal udskrives automatisk
ved en alarm. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for oplysninger om konfiguration af
automatisk snapshotudskrivning.
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Sletning af trend og snapshots
Trend og snapshot slettes:
• når en journal afsluttes/patienten udskrives.
• når monitoren har været slukket i mere end 15 minutter.
• automatisk efter 24 eller 72 timer afhængigt af licensen.
Bemærkninger
• Slettede snapshot kan ikke gendannes.
• Hvis monitoren har været slukket i mindre end 15 minutter,
vil snapshot være lagret og forblive uændrede.
• Hukommelsen kontrolleres automatisk, hver gang der
oprettes et snapshot. Når hukommelsen er overfyldt, vises
meddelelsen ‘Hukommelse fuld. Første snapshot slettes.’
i meddelelsesfeltet i fem sekunder. Hvis indholdet af
snapshottet er ændret, kan et nyt snapshot kræve mere
hukommelse end de foregående. Derfor vil der muligvis
skulle slettes flere snapshot.
Sådan slettes snapshot og trend:
1. Vælg Data og sider.
2. Vælg Start / Afslut registrering (når softwarepakken OP eller
OPVÅGNING er i brug) eller Indskriv/ Udskriv (med andre
softwarepakker).
3. Vælg Patient.
4. Vælg Udskriv patient.
5. Vælg Ja.

Overførsel af snapshot til PDM
Monitoren overfører kun alarmhistorikker til PDM (for at gemme
dem) fra de snapshot, der blev udløst af arytmialarmer.
BEMÆRK! Snapshot, der er udløst manuelt eller af HF høj/HF lav,
SpO2 høj/SpO2 lav-alarmer eller arterielle alarmer Art, ABP, Fem eller
UAC høj/lav, gemmes ikke på PDM.

ST-snapshot
Manuel oprettelse af ST-snapshot
Et ST-snapshot er et snapshot, der viser QRS-komplekser.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for oplysninger om konfiguration af ST-snapshot.
Sådan oprettes et ST-snapshot:
1.
2.
3.
4.
5.

Vælg Monitoropsætning > Parameteropsætning.
Vælg EKG.
Vælg ST.
Vælg Realtidsvisning.
Vælg Gem reference.

Monitoren gemmer et billede af forkonfigurerede kurver og trend.
Der kan tages op til 10 ST-snapshot afhængigt af datamængden.
BEMÆRK! Hvis der ikke er nok ledig hukommelse i databasen til, at
det næste ST-snapshot kan oprettes, uden at gamle ST-snapshot
slettes, vises meddelelsen ‘ST- hukommelse fuld. Første snapshot
slettes.’ i meddelelsesfeltet i 5 sekunder.

Automatiske ST-snapshot

Udskrivning af ST-snapshot
1. Vælg Trend.

Yderligere oplysninger om automatisk oprettelse af ST-snapshot
findes i kapitlet "ST-detektering".

2. Vælg ST-snapshot på listen Vis.
3. Vælg Udskriv side.
4. Vælg Afbryd udskrift, hvis udskrivningen skal stoppes.

Hvis automatisk oprettelse af ST-snapshot er aktiveret, tages der
automatiske ST-snapshot ved:
•

Automatiske ST-snapshot kan indstilles til at blive udskrevet
automatisk ved en alarm på samme måde som automatisk
udskrivning af snapshot. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for oplysninger om konfiguration af
automatisk ST-snapshotudskrivning.

Alarmerne ST ant. høj, ST inf. høj, ST lat. høj, ST ant. lav, ST inf. lav,
ST lat. lav, ST XXX høj og ST XXX lav (hvor XXX angiver en afledning).

BEMÆRK! Det er kun alarmen med første grænsealarm, der udløser
et ST-snapshot, når der er efterfølgende grænsealarmer i samme
gruppe (anterior, inferior, lateral).

Sletning af ST-snapshot

Visning af ST-snapshot
1. Vælg Trend.

BEMÆRK! Det er ikke muligt at slette det første referencekompleks.
Sådan lettes et ST-snapshot:

2. Vælg ST-snapshot på listen Vis.

1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg den reference, der skal slettes, på listen Slet reference.

I øverste højre hjørne af ST-snapshot visningen ses det tidspunkt,
hvor ST-snapshottet blev oprettet. ST-snapshot-visningen
indeholder 11 QRS-kompleksvinduer.

Overførsel af ST-snapshot til PDM
Monitoren overfører alle udløste ST-snapshot til PDM.

Det nederste felt i ST-snapshot -visningen indeholder
hændelsestidsskalaen og indikationsfeltet på samme måde som
i Snapshot-visningen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Trend
og snapshot".
Du kan vælge snapshot med enten pilene på rullepanelet eller med
Trim Knob ved at vælge rullepanelet og derefter dreje Trim Knob
med eller mod uret. Når markøren rulles i i hændelsestidsskalaen og
indikationsfeltet i ST-snapshot-visningen, flytter det kun mellem
ST-snapshotindikatorer og springer snapshotindikatorer over.
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Delt skærm med minitrend
Det normale skærmbillede kan opdeles, så den venstre side af
skærmen kontinuerligt viser grafiske minitrend ved siden af kurverne.
BEMÆRK! Minitrend er en licens, der indeholder komponenter til
minitrend og minitrend-længde Licensen til trend på forøget interval
indeholder yderligere minitrend for CO2 og minitrend for
impedansrespiration.

i

min
11 min

Sådan vælges en opdelt minitrendskærm:
1. Vælg Monitoropsætning > Skærmopsætning.
2. Vælg Delt skærm.
3. Vælg Minitrend.
Oplysninger om, hvordan minitrend kan vises på andre sider, findes i
"CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger".
BEMÆRK! Minitrend følger skalaindstillingerne for grafiske trend.
Brug samme skala til kurver og trend. InvP er en undtagelse.
InvP-minitrend følger InvP-kurveskalaerne og ikke InvPtrendskalaerne.
Yderligere oplysninger om skalaindstillinger for grafiske trend findes
i afsnittet "Ændring af trendskalaer". Yderligere oplysninger om
InvP-kurveskalaer findes i afsnittet "Invasive blodtryk".

(1) Indikation af længden af den valgte minitrend (f.eks. 1 minut)
(2) Trendskalaer
(3) Grafisk minitrend. Udseende i henhold til parameteren
(4) Komprimeret kurve

Redigering af minitrendlængde

Minitrend på forøget intervallet for CO2- og
impedansrespiration.

Du kan vælge at få vist minitrenddata fra de sidste 1, 2, 5, 10, 30, 60
eller 120 minutter.
• Minitrend for 1 og 2 minutter opdateres hvert 2. sekund.
• Minitrend for 5 og 10 minutter opdateres hvert 10. sekund.
• Minitrend for andre tidsskalaer opdateres hvert minut.

Hvis licensen for trend på forøget interval er aktiveret, og Minitrend
længde er 1 minut normal eller 2 minutter bred, er det muligt at
konfigurere minitrend med komprimerede kurver for CO2 og
impedansrespiration (10Hz) eller minitrend for respirationsfrekvens.
1. Vælg Monitoropsætning > Skærmopsætning.
2. Vælg Delt skærm > Minitrend.
3. Vælg Resp.frekv. eller Komprimeret kurve på listen CO2minitrend eller listen Imp.resp. minitrend.

Sådan redigeres minitrendlængden:
1. Vælg Monitoropsætning > Skærmopsætning.
2. Vælg Delt skærm.
3. Vælg en værdi på listen Minitrend længde.

Fjernelse af minitrend

BEMÆRK! Der kan vælges minitrendlængder i et udvalg fra 1 minut
til 120 minutter. Valgene 1 og 2 minutter er kun tilgængelige, når
licensen til trend på forøget interval er tilgængelig. Yderligere
oplysninger om tilgængelige licenser for tidsskala og trend på
forøget interval findes i håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".

Sådan fjernes minitrenden fra skærmbilledet:
1. Vælg Monitoropsætning > Skærmopsætning.
2. Vælg Delt skærm.
3. Vælg Fra.
Oplysninger om, hvordan minitrend kan fjernes på andre sider,
findes i håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger".

Oplysninger om, hvordan længder af minitrend kan redigeres på
andre sider, findes i håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".
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Tidsændring i en patientjournal

FORSIGTIG: Ændringer i systemtiden vil medføre, at der
er forskel mellem de lagrede data og realtidsdata.

F.eks., hvis tiden ændres
•
•

Det er tilladt at justere tiden i løbet af en patientjournal, hvis
monitoren er konfigureret til CARESCAPE-netværket MC.
Når tiden justeres, skifter monitoren tidsstemplerne for de kontinuerlige
trenddata men ikke tidsstemplerne for andre (tidsdiskrete) data.
Diskrete data:
• NIBP-, C.O.-, Wedge- og NMT-målinger.
• Alle data uden for trend, f.eks. snapshot, beregninger og
hændelser.
Kontinuerlige data:
• Alle andre data, der er lagret i trendene.
BEMÆRK! Hvis menuen Fortsæt er åben, når anmodningen om
tidsændring modtages, udsættes tidsændringen, indtil menuen
lukkes, og dataene indlæses.
BEMÆRK! Hvis der er tilsluttet et PDM til monitoren, når tiden
ændres, sender monitoren den nye tid til modulet.
BEMÆRK! Efter tidsændringen kan kontinuerlige og diskrete data
ikke sammenlignes indbyrdes, fordi deres tidsstempler ikke længere
stemmer overens. Dette gælder f.eks. for snapshot, der indeholder
trend.

•

en time frem, ændres tidsstemplerne for alle tidligere
indsamlede kontinuerlige trenddata til en time senere, hvorimod
tidsstemplerne for diskrete data ikke ændres.
tilbage, vil data, der ligger i fremtiden, ikke blive vist, men de vil
blive vist igen, når de ikke længere ligger i fremtiden. Dette
gælder for alarmer, snapshot, beregninger, klinisk logfil samt
NIBP-, C.O.-, Wedge- og NMT-målinger.
tilbage, og der derefter lagres en ny diskret måling til samme
minut med den gamle måling, indstilles tidsstemplet for den nye
måling til det næste minut.
- Hvis der ikke er noget "ledigt" efterfølgende minut til den nye
måling, vil den nye måling blive lagret, som den er, på det
minut, hvor den oprindeligt blev målt.

Visning af andre overvågede patienter
Når monitoren er tilsluttet netværket, kan der åbnes en seng-tilseng-visning af andre patientsenge, der findes på samme netværk.
Du kan vælge at få vist en anden patientseng under en alarmtilstand
eller simpelthen få vist alle tilgængelige senge på netværket.

Automatisk visning af andre patientsenge med alarm
Monitoren kan indstilles til automatisk at give besked med en
alarmmeddelelse eller med et seng-til-seng-vindue, når udvalgte
eksterne patientsenge gå i alarmtilstand. Alle automatisk viste senge
med alarm vises i rækkefølge fra højeste til laveste alarmprioritet og
fra nyeste til ældste alarm.

Oplysninger om talværdier, op til seks kurver, alarmer og placeringer
vises i et separat seng-til-seng-vindue. Seng-til-seng-vinduet findes
i venstre side af skærmen.
Funktion

Netværksfunktioner

Vis ved alarmmeddelelse

CARESCAPE-netværket MC
og S/5-netværk: Overvåg alarmer
for op til 40 senge.

Vis eksterne senge

CARESCAPE-netværket MC: Vis én
seng fra op til 2048 senge.
S/5-netværk: Vis én seng fra op til
128 senge.

Indstillinger for visning ved alarmmeddelelse
Det kan indstilles, hvordan monitoren giver besked om en
alarmtilstand for en ekstern patientseng. Valgmulighederne er:
• Fra: Meddelelse om fjernalarm er slået fra.
• Alarmmeddelelse: Meddelelser om fjernalarmer vises i
alarmområdet. En meddelelse om fjernalarm kan til enhver tid
vælges, hvorefter der åbnes et seng-til-seng-vindue, og den
eksterne patients data vises.
• Vis anden pt.: Seng-til-seng-vinduet åbnes omgående, hvis der
ikke er et andet procedure- eller opsætningsvindue åbent. Ellers
vises der en meddelelse om fjernalarm i
alarmmeddelelsesområdet. Hvis du vil åbne seng-til-sengvinduet og have vist den eksterne patients data, skal du vælge
meddelelsen om fjernalarm.
• Vis altid anden pt.: Lukker omgående eventuelle åbne
procedure- eller opsætningsvinduer og åbner et seng-til-sengvindue med den eksterne patients data.

Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at konfigurere følgende konfigurationsindstillinger for fjernalarmer:
•
•
•
•

Alarmprioritet for en tilladt pause for fjernlydalarm.
Valgmulighederne er: Ikke tilladt, Lav, Middel, Lav og Høj, Mid.,
Lav.
Visning af patientnavnet på den anden seng.
Brug af alarmlyset for en fjernalarm.
Valg af fjernalarmtone.
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Indstilling af meddelelsen for visning ved alarm
Sådan indstilles det, hvordan der gives besked om en alarmtilstand
for en ekstern patientseng:
1. Vælg Data og sider i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg Andre patienter > Modtag alarmer
3. Vælg en afdeling på listen Afdeling.
4. Vælg en patientseng på den viste liste.
5. Vælg den ønskede type af alarmmeddelelse på listen
Alarmmeddelelse.
Se afsnittet "Indstillinger for visning ved alarmmeddelelse"
for meddelelsesvalg.

Prioritetsindstillinger for visning ved alarm
Du kan vælge, hvilke alarmprioritetsniveauer for eksterne patienter
du vil have meddelelse om. Valgmulighederne er:
- Høj: Der åbnes et seng-til-seng-vindue for eksterne
patienter, der er i høj alarmprioritetstilstand.
- Høj, Mid.: Der åbnes et seng-til-seng-vindue for eksterne
patienter, der er i høj eller middelhøj alarmprioritetstilstand.
- Høj, Mid., Lav: Der åbnes et seng-til-seng-vindue for
eksterne patienter, der er i høj, middelhøj eller lav
alarmprioritetstilstand.

Indstilling af prioritet for visning ved alarm
Sådan indstilles det, hvilket prioritetsniveau du vil få meddelelse om
ved en alarmtilstand for en ekstern patientseng:
1. Vælg Data og sider i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg Andre patienter > Modtag alarmer.
3. Vælg en afdeling på listen Afdeling.
4. Vælg en patientseng på den viste liste.
5. Vælg alarmprioriteten på listen Alarmprioriteter.
I afsnittet "Prioritetsindstillinger for visning ved alarm" findes
valgmulighederne for alarmprioritet.

Ændring af alle patientsenge til én meddelelsesindstilling
og/eller prioritetsindstilling for visning ved alarm
Der kan vælges afdeling, og alle de eksterne patientsenge på listen
kan ændres til én meddelelsesindstilling og/eller én
alarmprioritetsindstilling.
1. Vælg Data og sider i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg Andre patienter > Modtag alarmer
3. Vælg en afdeling på listen Afdeling.
4. Hvis du vil ændre indstillingerne for alarmmeddelelser, skal
du vælge en indstilling på listen Skift alle visninger.
I afsnittet "Prioritetsindstillinger for visning ved alarm" findes
valgmulighederne for alarmprioritet.
5. Hvis du vil ændre indstillingerne for alarmprioritet, skal du vælge
en indstilling på listen Skift alle prioriteter.
Se afsnittet "Indstillinger for visning ved alarmmeddelelse"
for meddelelsesvalg.

Visning af den næste eksterne patientseng til alarmering
Hvis der er et seng-til-seng-vindue åbent, og en anden seng med Vis
anden pt. eller Vis altid anden pt. går i alarmtilstand, skal du vælge
Vis næste patient for at åbne seng-til-seng-vinduet, så den næste
højeste og nyeste patientseng med alarm.

Visning af eksterne patientsenge

Manuel udskrivning af kurver for patientseng

Der kan vælges og vises en ekstern patientseng med eller uden
alarm på netværket.

BEMÆRK! Udskrivning af kurver for patientsenge understøttes kun af
CARESCAPE-netværket MC.

Sådan vælges en ekstern patientseng til visning:

Der kan udskrives kurvedata for 30 sekunder manuelt fra en ekstern
monitor. Hvilke kurver der vises på udskriften, bestemmes af
udskriftskonfigurationen på den eksterne monitor.

1. Vælg Data og sider i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg Andre patienter > Vis patienter.
3. Vælg afdelingen på listen Afdeling.
Der vises en liste med eksterne patientsenge for den valgte afdeling.
4. Vælg, om der skal vises en liste med alle patientsenge
i afdelingen eller listen med eksterne patientsenge, der er
konfigureret til alarmmeddelelse.
• Hvis du vil have vist en liste med alle eksterne patienter
i afdelingen, skal du vælge Alle patienter på listen Vis.
• Hvis du vil have vist en liste med eksterne patienter, der er
konfigureret til alarmmeddelelse, skal du vælge Pt'er med
alarmmeddel på listen Vis.
I afsnittet "Prioritetsindstillinger for visning ved alarm" findes
valgmulighederne for alarmprioritet.
5. Vælg en patientseng på den viste liste.
6. Vælg Vis.

Sådan udskrives kurver for den eksterne patientseng, der vises
i seng-til-seng-vinduet, manuelt:
•

Vælg Udskriv i seng-til-seng-vinduet.

Udskriftsstedet bestemmes af den udskriftskonfigurationen på den
lokale monitor.

Afbrydelse af visning af en patientseng
Hvis du vil afbryde visningen af denne patientseng og lukke
seng-til-seng-vinduet, skal du vælge Luk visning.
BEMÆRK! Hvis der vælges
, lukkes ingen af de åbnede sengtil-seng-vinduer for en patientseng med alarm eller uden alarm.

Midlertidig afbrydelse af lydalarmer for eksterne
patientsenge
BEMÆRK! Monitorerne skal være på netværket. Fjernmonitoren skal
være konfigureret til at tillade, at der forekommer en Afstil alarmlyd
fra anden mon.
Hvis du vil sætte de aktive alarmer for den eksterne patientseng, der
kan ses i seng-til-seng-vinduet, på pause, skal du vælge Fjernalarm
pause for lydalarm.
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Til notater

Kontrol af alarmfunktion
1. Indstil en parameteralarmgrænse, der ligger uden for de aktuelt
målte patientværdier.
F.eks., tilslut SpO2-sensoren, og indstil SpO2 høj-grænsen under
de målte SpO2-værdier
2. Kontrollér, at følgende alarmmeddelelseshændelser
forekommer:
BEMÆRK! Se tabellen "Lydalarmsignaler" i kapitlet "Alarmer" for
beskrivelser af alarmernes funktion.
- Lydalarmen afgiver den korrekte tone.
- Alarmlyset lyser.
- Talværdien for SpO2 blinker i parametervinduet med den
rigtige farve.
- En alarmudskrift (hvis aktiveret).
3. Sæt lydalarmerne på pause, og kontrollér, at alarmerne er på
pause, og at venstre side af alarmindikatorlyset er en fast blå
farve.
4. Sæt parameteralarmgrænsen tilbage til den oprindelige værdi.
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Systemmeddelelser
Se kapitlet "Basis monitorering" for at få vist en grafisk præsentation af et generisk layout. Dette vil give dig mulighed for at identificere, hvor
på skærmen de følgende meddelelser vises. Tabellen herunder indeholder meddelelserne i alfabetisk rækkefølge i henhold til meddelelsen
i alarmområdet. Hvis der samtidig er en meddelelse i parametervinduet eller i kurveområdet, vises disse sammen med meddelelsen
i alarmområdet. I denne tabel angives meddelelsens placering med følgende: al.-område = alarmområde, param. = parametervindue;
kurve = kurveområde. Moduler, der er forbundet via Unity Network Interface Device-enheden, kaldes UNID. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor
B650, Supplerende oplysninger" for at få oplysninger om alarmprioriteter og eskalationstider.

MEDDELELSE

PLACERING

FORKLARING

LØSNING

•

•

Der er flere trenddata tilgængelige men ikke med
dette interval.

•

20 min trenddata er
stoppet

al.-område

•

Rediger tidsintervallet i grafiske
trend til mere end 20 minutter
(f.eks. 1 time, 2 timer).
Rul i trend for at se tidligere data.

•

ABP høj / ABP lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Accelereret ventrikulær

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Afledn. fra

•

al.-område,
kurve

EKG: EKG-kablet er blevet afbrudt.

•

EKG: Kontrollér EKG-kablet og
tilslutningerne.

•

Alarmlydstyrke ændret

•

al.-område

Netværksforbindelsen er afbrudt, og den lokale
alarmlydstyrke er øget.

•

Juster lydstyrken igen, hvis det
ønskes.

•

Alarmopsætning
ændret fra central

•

al.-område

Alarmopsætningen er ændret fra centralen.

•

Kontrollér alarmindstillingerne,
og juster dem, hvis det er
nødvendigt.

•

Alle monitorer er
frakoblet

•

al.-område

Værtsmonitoren er koblet fra netværket.

•
•

Opret forbindelse igen.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

MEDDELELSE

PLACERING

FORKLARING

LØSNING

•

Anæstesigasmix

•

al.-område,
param.

Kompakte gasmoduler: Der er detekteret en
blanding af halogenerede stoffer.

•

Kontrollér indstillingerne for
respirator og anæstesifordamper.

•

Apnø

•

Luftvejsgasser, impedansrespiration: Ingen
respiration detekteret

•
•

•

APN

•

al.-område,
kurve
param.

Kontrollér patientens status.
Kontrollér ventilatoren og
respirationsstatus

•
•

Art frakoblet
Frakoblet

•
•

al.-område
param.

Slange til invasivt tryk er tilsluttet.

•

Kontrollér tilslutningerne.

•

Art høj / Art lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Arytmianalyse i pause

•

al.-område

Forarbejdning/detektering af arytmi er sat på
pause på grund af kraftig artefakt.

•
•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér elektrodeplaceringen.
Klargør patientens hud ved
elektrodestederne.
Udskift eller flyt elektroderne.

•

Asystoli

•

al.-område,
param., kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Atrieflimmer

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Batterifejl

•

al.-område

Monitorbatteriet er defekt.

•

Udskift batteriet, hvis det er
nødvendigt.

•

Batteritemperatur høj

•

al.-område

Batteritemperaturen er for høj.

•
•

Udskift batteriet.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Bigemini

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.
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•

BIS DSC-fejl
DSC-fejl

•
•

al.-område
param., kurve.

BIS: Den digitale signalomformer kommunikerer
eller fungerer ikke korrekt.

•
•

Afprøv DSC'en.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

BIS høj / BIS lav

•

al.-område

BIS: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•

BIS-kabel fra
Kabel fra

•
•

al.-område
param., kurve.

BIS: Kablet er koblet fra modulet.

•

Tilslut kablet.

•
•

BIS-modulfejl
Modulfejl

•
•

al.-område
param., kurve.

BIS: Modulet fungerer ikke korrekt.

•

Kontrollér kablet og
tilslutningerne.
Udskift digital signalkonverter
(DSC).
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•
•
•

BIS-måling fjernet

•

al.-område

BIS: Modulet er koblet fra.

•

Tilslut modulet for at starte
målingen.

•
•

BIS-sensor udløbet
Udskift sensor

•
•

al.-område
param., kurve.

BIS: Sensoren er for gammel eller har været
anvendt i mere end 24 timer.

•

Udskift føleren.

•

Blokopvågning

•

al.-område

NMT: Tællernummeret har nået den værdi, du har
valgt for blokopvågningsnotefunktionen.

•

Kontrollér patientens status.

•

Brady

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

C.O.-måling fjernet

•

al.-område

C.O.: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

CCI høj / CCI lav

•

al.-område

CCI: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.
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•

CCO høj / CCO lav

•

al.-område

CCO: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

CPP høj / CPP lav

•

alarm

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

CVP høj / CVP lav

•

alarm

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•

EEG-afledninger fra
Afledninger fra

•
•

al.-område
param.

EEG: Afledninger er ikke tilsluttet.

•

Tilslut de frakoblede
hovedboksafledninger

•

EEG-måling fjernet

•

al.-område

EEG: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

EKG-fejl

•

al.-område

EKG: Modulet har en kommunikationsfejl.

•
•

Kontrollér modulet.
Udskift modulet, hvis det er
nødvendigt.

•

EKG-målinger fjernet

•

al.-område

EKG: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

EKG-støj

•

al.-område

EKG: Kraftig støj, der påvirker nøjagtigheden
ved detektering af hændelser.

•

Kontrollér og fjern kilder til
kraftig støj.

•

Enkel VES

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•
•

Entropi kabel fra
Kabel fra

•
•

al.-område
param.

Entropi: Entropisensorkablet er ikke tilsluttet
entropimodulet.

•

Slut entropikablet til
entropimodulet.

•

Entropi måling fjernet

•

al.-område

Entropi: Modulet til dataindsamling er blevet
fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.
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•

Entropi RE høj /
Entropi RE lav

•

al.-område

Entropi: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Entropi SE høj /
Entropi SE lav

•

al.-område

Entropi: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•

Entropi sensor fra
Sensor fra

•
•

al.-område
param.

Entropi: Sensoren er tilsluttet kablet, men er ikke
anbragt på patienten.

•

Kontroller, at sensoren er fæstnet
korrekt på patienten.

•

EtAG høj / EtAG lav

•

al.-område

Gasser: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

hvor An.gas = Hal, Enf, Iso, Sev
eller Des

•

EtCO2 høj / EtCO2 lav

•

al.-område

Gasser: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

EtO2 høj / EtO2 lav

•

al.-område

Gasser: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•

Ext: hardwarefejl
Hardwarefejl

•
•

al.-område
param.

Gasser med UNID: Der er et problem med den
tilsluttede enhed.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Ext:Apnø

•

al.-område

Gasser med UNID: Ingen respiration detekteret

•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér respiratoren og
respirationsstatussen.
Kontrollér den tilsluttede enhed.

•
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•

•

Indlæsning af en journal/patient fra
dataindsamlingsmodulet eller netværket er
blevet afbrudt.

•

Fejl ved indlæsning

al.-område

•

Kontrollér enheds- eller
netværkskabelforbindelserne.
Yderligere oplysninger findes i
kapitlet "Opstart og afslutning af
overvågning".

•

Fejl ved lab.data
interface

•

al.-område

UNID: Der er en kommunikationsfejl eller en fejl
mellem UNID-enheden og den tilsluttede enhed.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Fem høj / Fem lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

FemV høj / FemV lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

FiAG høj / FiAG lav

•

al.-område

Gasser: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

hvor An.gas = Hal, Enf, Iso, Sev
eller Des

•

FiCO2 høj / FiCO2 lav

•

al.-område

Gasser: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

FiN2O høj

•

al.-område

Gasser: Målt værdi er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænsen, hvis det er
nødvendigt.

•

FiO2 høj / FiO2 lav

•

al.-område

Gasser: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.
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•

Fjern et EKG-modul

•

al.-område

EKG, impedansrespiration, SpO2: Der er to EKGmoduler i systemet.

•

Fjern et af EKG-modulerne.

•

Forkert kabel. Brug
Masimo Set
Forkert kabel

•

SpO2: Du har sat et Nellcor OxiMax-kabel i PDM
Masimo.

•

Brug et MasiomSet-kabel.

•

al.-område,
param.
param.

•

alarm, param.

SpO2: Du har sat et MasimoSet-kabel i PDM Nellcor. •

Brug et Nellcor OxiMax-kabel.

•

Forkert kabel. Brug
Nellcor OxiMax
Forkert kabel

•

param.

•
•

Forkert kabel
Forkert EKG-kabel

•
•

kurve
al.-område

EKG: Kablet er defekt.

•

Udskift kablet.

•

Forkert stregkode værdi •

al.-område

Stregkodestrengen afviger fra de definerede
værdier.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Gasmodul ikke
kompatibel

al.-område

Gasser: Modulet er ikke kompatibelt.

•

Udskift det med et kompatibelt
gasmodul. Se håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•
•

•

•
•

Gasmålinger fjernet

•

al.-område

Gasser: Modulet til dataindsamling er blevet
fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

Gemmer

•

al.-område

Recorderen er ikke tilgængelig ved manuel
udskrivning eller optagelse af alarmbølger, og
optagelsen gemmes til senere udskrivning.
Der er ikke valgt en placering til optagelsen.

•

Kontrollér recorderen.

•

Vælg en optagelsesplacering.

Patientspirometri: Der gemmes et loop.

•

Vent, indtil meddelelsen
forsvinder.

•

Gemmer loop...

•

al.-område
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HF høj / HF lav

•

al.-område

EKG: Målingsværdier er uden for alarmgrænserne. •
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

HF(EKG) høj /
HF(EKG) lav
PF(ABP) høj /
PF(ABP) lav
PF(Art) høj /
PF(Art) lav
PF(Fem) høj /
PF(Fem) lav
PF(UAC) høj /
PF(UAC) lav
PF(SpO2) høj /
PF(SpO2) lav

•

al.-område

•
HF (EKG)/PF (ABP, ART, Fem, UAC, SpO2): Målte
værdier er lig med eller uden for alarmgrænserne. •

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Hukommelse fuld.
•
Første snapshot slettes.

al.-område

Du forsøger at gemme et snapshot, men
hukommelsen er fuld.

•

Vælg, om du vil gemme det nye
snapshot og slette det ældste.
Yderligere oplysninger findes
i kapitlet "Trend og snapshot".

•

Hurtig V taky

•

al.-område

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Hyppige VES

•

al.-område

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Høj BIS-impedans

•

al.-område

BIS: Elektrodeimpedansen er for høj.

•

Kontrollér
elektrodetilslutningerne.

•

ICP høj / ICP lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Identisk afdelingens og
sengenavn

•

al.-område

To eller flere monitorer har samme afdeling og
sengenavn.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•
•
•
•
•

LØSNING
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•

Identisk IP-address

•

al.-område

To eller flere monitorer har samme IP-adresse

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Identiske BIS-moduler

•

al.-område

BIS: Der er to BIS-moduler i systemet.

•

Fjern et af BIS-modulerne.

•

Identiske Entropi
moduler

•

al.-område

Entropi: Der er to Entropimoduler i systemet.

•

Fjern et af Entropimodulerne.

•
•

Ikke en Entropi sensor
Ikke en Entropi sensor

•
•

al.-område
param.

Entropi: Den anvendte sensor er ikke en
entropisensor.

•

Sørg for, at der anvendes
GE-entropisensor.

•

Indlæser fra netværk

•

al.-område

Patientdata indlæses fra netværket.

•

Ingen handling påkrævet.

•

Indlæser fra PDM

•

al.-område

Patientdata indlæses fra et modul til
dataindsamling.

•

Yderligere oplysninger findes i
kapitlet "Opstart og afslutning af
overvågning".

•
•

Ingen BIS-sensor
Ingen sensor

•
•

al.-område
param., kurve.

BIS: Sensoren er ikke tilsluttet den digitale
signalomformer.

•

Kontrollér forbindelsen mellem
sensoren og DSC og mellem
sensoren og PIC.

•
•

Ingen Entropi sensor
Ingen sensor

•

al.-område

Entropi: Sensoren er ikke tilsluttet kablet.

•

Kontrollér forbindelsen mellem
Entropisensor og kabel.

•

Ingen patienter fundet

•

al.-område

Der blev ikke fundet nogen patienter ved søgning
på ADT-serveren.

•

Bekræft eller rediger
søgekriterierne.
Indtast patientens demografiske
oplysninger manuelt.

•
•

Ingen printer valgt

•

al.-område

Der er ikke valgt en printer på monitoren.

•

Vælg en printer. Se kapitlet
"Udskrivning".

•

Ingen Px-transducer

•

al.-område

InvP: Ingen transducer tilsluttet.

•

Tilslut en transducer.

hvor x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Ingen SpO2-puls /
Ingen SpO2(2)-puls
Ingen puls

•

al.-område

SpO2 med E-moduler: Impulssignalet er dårligt.

•

Prøv andre målesteder.

•

param.

Ingen SpO2-sensor /
Ingen SpO2(2)-sensor
Ingen sensor

•

al.-område

•

•

param.

SpO2 med alle moduler undtagen UNID Sensoren
er ikke tilsluttet dataindsamlingsmodulet.

Kontrollér tilslutningen
mellem sensoren og
dataindsamlingsmodulet.

•

Intet batteribackup i
monitor

•

al.-område

Monitoren har batteri som tilbehør, men der er ikke •
sat noget batteri i.

Indsæt et batteri.

•

InvP'er ikke nulstillet

•

al.-område,
param.

De invasive trykslanger er ikke blevet nulstillet.

•

Udfør nulstilling. Se kapitlet
"Invasive blodtryk".

•

Irregulær

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Kalibrér SvO2 igen

•

al.-område,
param.

SvO2: Kalibreringen er over 24 timer gammel.

•

Foretag in vivo-kalibrering igen.

•

Kan ikke læse licenser

•

al.-område

Systemet kan ikke bruge den korrekte licensfil.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•
•

Kardiel artefakt
Artefakt

•
•

al.-område
param., kurve.

Impedansrespiration med PDM: Der blev
detekteret en kardiel artefakt.

•
•

Kontrollér patientens status.
Vælg alternative afledninger,
der skal overvåges.
Forøg sensitivitetsindstillinger.
Vælg placering a alternative
afledninger.
Genindlær respiration.

•
•
•

•
•
•
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Der opstod fejl ved forsøg på patientsøgning på
ADT-serveren.

•
•
•

Kontrollér netværksforbindelsen.
Forsøg at indlæse fra netværket
igen.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Konfigurationsfejl

•

al.-område

Der er detekteret en eller flere fejl konfigurationen. •

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Konfigurationsændringer •

al.-område

Den indlæste konfiguration er ændret i forhold til
den foregående.

•

Ingen handling påkrævet, men
indstillingerne bør kontrolleres.

•

Konfigurationsændringer.•
Genstart kræves.

al.-område

Konfigurationen er ændret.

•

Genstart monitoren.

•

Kontrollen af BIS-sensor •
er fejlet
Kontr. af sensor fejlet
•

al.-område

BIS: BIS-sensoren har ikke bestået
impedanskontrollen.

•

Kontrollér sensorvedhæftning og
placering.
Tryk på alle elektroder i sensoren.
Udskift føleren.

•

al.-område

•

Kontrollen af Entropi
sensor er fejlet
Kontr. af sensor fejlet

•

param.

•

Kontrollér NIBP

•

al.-område

•
•

param., kurve.

•
•
Entropi: BIS-sensoren har ikke bestået
impedanskontrollen.

•
•
•

NIBP: Systolisk og/eller diastolisk resultat mangler. •
•
•

•

Kontrollér PDM-batteri

•

al.-område

PDM: Modulet er tilsluttet, men batterikvaliteten er •
ikke acceptabel.
•

Kontrollér sensorvedhæftning og
placering.
Tryk på alle elektroder i sensoren.
Udskift føleren.
Kontrollér patientens status.
Kontrollér NIBP-manchet og
slanger.
Gentag målingen.
Udskift batteriet.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.
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Gasser: Vandfælden er ikke tilsluttet,
samplegasflowet er blokeret, eller der er en
lækage inden i modulet.

•

Kontrollér returgasflow •
•
Samplegasudgang
Kontrollér vandfælde og •
returgasslange. Vent 30
sek, og tryk Normal
skærm for at fortsætte.

al.-område
param.
kurve

•

al.-område

•

Kontrollér SpO2sensor /Kontrollér
SpO2(2)-sensor
Kontrollér sensor

•

param.

•

Kontrollér vandfælde

•

•

Kontrollér vandfælde og •
returgasslange. Vent 30
sek, og tryk Normal
skærm for at fortsætte.

al.-område,
param.
kurve

Gasser: Vandfældens forbindelse er ikke korrekt,
•
eller der er en lækage i sampleslangen indvendigt i •
modulet.

Kontrollér patientens status.
Kontrollér vandfælden og dens
forbindelser.

•

Kvittering for
alarmafstilling fra
central

•

al.-område

Der er modtaget kvittering for alarmerne fra
centralen.

•

Ingen indgriben er påkrævet, men
det kan være nyttigt at
kontrollere i alarmhistorikken,
hvilken alarm der er kvitteret for.

•

Lab.data klar

•

al.-område

UNID: Den tilsluttede enhed har sendt et ny sæt
laboratoriedata til monitoren.

•

Gem de nye data. Se kapitlet
"Laboratoriedata".

•

LAP høj / LAP lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•
•

•

•
•

SpO2 med E-moduler: Der er intet detekterbart
SpO2-signal, sensoren måler forkert eller er blevet
løsnet fra patienten.

112

•

Kontrollér vandfældens
tilslutning.
Fjern blokering af
samplegasudtaget.
Skift modul, hvis det er
nødvendigt.
Kontrollér sensoren og
tilslutningerne.
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Lav samplegasflow

•

al.-område

Gasser: Sampleflow er mindre end 80 % af
•
modulets nominelle flowværdi. Dette kan ske, hvis •
der gives forstøvet medicin, uden at
sampleslangen kobles fra.

Kontrollér sampleslangen.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Licenser udløbet

•

al.-område

En eller flere prøvelicenser er udløbet.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Modul ikke kompatibel

•

al.-område

Modulet er ikke kompatibelt.

•

Udskift det med et kompatibelt
modul. Se håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•
•

Modulspænding lav

•

al.-område

Kun for E-moduler. Parametrene fungerer muligvis •
ikke korrekt på grund af en teknisk fejl i monitoren. •

Kontrollér patientens status.
Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Monitor frakoblet

•

alarm

Den alarmerende monitor er afbrudt fra
netværket.

•

Opret forbindelsen igen.

•

Monitor slukker!

•

al.-område

Monitoren bruges med batteristrøm, og der er
mindre end 10 sekund tilbage på batteriet.

•

Oplad batteriet ved at bruge
monitoren med
netstrømsforsyningen.

•

Monitor til service -

•

al.-område

Teknisk fejl i monitoren.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

al.-område

Monitoren bruges med batteristrøm, og der er
mindre end 20 minutter tilbage på batteriet.

•

Oplad batteriet ved at bruge
monitoren med
netstrømsforsyningen.

og en specifik fejlangivelse
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Monitorbatteri lavt
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Monitorbatteri tomt!

•

al.-område

Monitoren bruges med batteristrøm, og der er
mindre end 5 minutter tilbage på batteriet.

•

Oplad batteriet ved at bruge
monitoren med
netstrømsforsyningen.

•

Motionér monitorbatteri •

al.-område

Batteriet fungerer ikke korrekt.

•

Udskift eller fjern batteriet.

•

Multif. VES

•

alarm, kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

MVexp høj / MVexp lav

•

alarm

Patientspirometri: Målte værdier er lig med eller
uden for alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Nedtællingsur er
stoppet

•

al.-område

Den brugerindstillede timer er udløbet.

•

Nulstil timeren, hvis det er
nødvendigt.

•

Netværk nede

•

al.-område

Netværksforbindelsen mislykkedes.
Hvis monitoren anvendes med WLAN, befinder
den sig i en skyggeregion og er ikke tilsluttet
netværket.

•

Forsøg at genetablere
forbindelsen.
Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

•

NIBP høj / NIBP lav

•

al.-område

NIBP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

NIBP lækage /
NIBP manuel
Lækage

•

al.-område

Kun NIBP med E-moduler.
Løs manchet eller manchetslange.

•

Kontrollér manchetten og
manchetslangen.

•

param.

NIBP-manchet løs /
NIBP manuel
Manchet for løs

•

al.-område

NIBP: Løs manchet eller manchetslange.

•

Kontrollér manchetten og
manchetslangen.

•

param.

NIBP-manchet
okklusion
Manchet blokeret

•

al.-område

NIBP: Okklusion under måling eller for højt tryk i
manchet.

•

Kontrollér manchet.

•

param.

•
•
•
•
•
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•

NIBP-måling fjernet

•

al.-område

NIBP: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•
•

NMT-kabel fjernet
Kabel fra

•
•

al.-område
param.

NMT: Kablet er blevet koblet fra modulet.

•

Tilslut kablet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

NMT-måling fjernet

•

al.-område

NMT: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

Nulstil ICP separat

•

alarm

InvP: ICP-kanalen skal nulstilles separat fra alle
andre invasive tryk.

•

Nulstil kanalen ved hjælp af
valget Nulstil i
kanalopsætningsmenuen for ICP.

•

Over område

•

al.-område,
param.

InvP: Målingens værdi er over område.

•

Kontrollér patientens status.

•

P7 tilsluttet
P8 tilsluttet

•

al.-område

InvP: Kanalen er blevet tilsluttet.

•

Ingen handling påkrævet.

•

PA høj / PA lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Patient indskrevet

•

al.-område

Softwarepakkerne INTENSIV, NEONATAL INTENSIV
og SKADESTUE: Den aktuelle patient er lige blevet
indskrevet.

•

Yderligere oplysninger findes i
kapitlet "Opstart og afslutning af
overvågning".

•

Patient udskrevet

•

al.-område

Softwarepakkerne INTENSIV, NEONATAL INTENSIV
og SKADESTUE: Patienten er lige blevet udskrevet.

•

Yderligere oplysninger findes i
kapitlet "Opstart og afslutning af
overvågning".

•

Pause

•

al.-område,
kurve

EKG

•

Kontrollér patientens status.

PDM til service -

•

al.-område

Teknisk fejl i PDM.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

og en specifik fejlangivelse
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•

•

PDM: PDM-batteriet kan ikke lages pga. en
strømforsyningsfejl.

•
•

PDM-batteri lavt

al.-område

•

•

Lad PDM-batteriet oplade.
Hvis meddelelsen fortsætter, skal
batteriet udskiftes.
Hvis meddelelsen stadig vises,
kontaktes autoriseret
servicepersonale.

•

PDM-ladning ikke tilladt •

al.-område

PDM-batteriet kan ikke oplades, da monitorens
interne værdi er for høj.

•

PEEPe høj / PEEPe lav

•

al.-område

Patientspirometri med softwarepakkerne INTENSIV •
og SKADESTUE: Målte værdier er lig med eller uden •
for alarmgrænserne.

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

PEEPi høj / PEEPi lav

•

al.-område

Patientspirometri med softwarepakkerne INTENSIV •
og SKADESTUE: Målte værdier er lig med eller uden •
for alarmgrænserne.

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

PEEPtot høj /
PEEPtot lav

•

al.-område

Patientspirometri med softwarepakkerne OP og
OPVÅGNING: Målte værdier er lig med eller uden
for alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Ppeak høj / Ppeak lav

•

al.-område

Patientspirometri: Målte værdier er lig med eller
uden for alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Printerfejl

•

al.-område

Printer: Der er ikke en printer tilgængelig, eller
printeren mangler papir.

•

Vælg Monitoropsætning >
Udskrivning for at vælge en
anden printer.
Læg mere papir i printeren.

•
•

Programfejl: iPanel

•

alarm

Tab af forbindelse til iPanel.
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•
•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

Opret forbindelsen igen.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.
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•

•

MUSE 12 SL: PDF-vieweren lukkes uventet.

•

Programfejl: pdf

al.-område

•

Prøv at åbne MUSE 12SLrapporten igen.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Programfejl: Webmin

•

al.-område

Webmin-programmet lukkes uventet.

•
•

Prøv at åbne Webmin igen.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Px høj/Px lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

hvor x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

•

QT høj

•

al.-område

Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

QTc høj

•

al.-område

Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

R på T

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

RAP høj / RAP lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Recorder: dæksel åbent

•

al.-område

Lågen til recorderen er åben.

•

Luk recorder-lågen.

•

Recorder:
•
indgangsspænding høj /
Recorder:
indgangsspænding lav

al.-område

Der er problemer med recorderindgangsspændingen.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Recorder: mangler papir •

al.-område

Recorderen mangler papir.

•

Læg papir i.
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•

Recorder: systemfejl

•

al.-område

Den lokale recorder fungerer ikke.

•

Nulstil den lokale recorder ved at
slukke for og tænde den igen.
Hvis dette ikke hjælper, skal du
kontakte autoriseret
servicepersonale.

•

Recorder: termisk areal
overophedet

•

al.-område

Der er problemer med recorder-temperaturen.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Registr. afsluttet

•

al.-område

Softwarepakkerne OP og OPVÅGNING: Den
aktuelle journal er lige blevet afsluttet.

•

Ingen handling påkrævet.

•

Registr. begyndt

•

al.-område

Softwarepakkerne OP og OPVÅGNING: Der er lige
blevet startet en ny journal.

•

Ingen handling påkrævet.

•

Resp høj / Resp lav

•

al.-område

Impedansrespiration: Målte værdier er lig med
eller uden for alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

RVP høj / RVP lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•

Sampleslange blok.
Vedvarende blokering.
Kontrollér
sampleslange og
vandfælde.

•
•

al.-område
kurve

Gasser: Gassampleslangen er blokeret eller
vandfælden er okkluderet.

•

Udskift sampleslange og
vandfælde.

•

Sensor

•

al.-område,
param.

InvP: Sensorfejl.

•
•

Kontrollér kablet og
tilslutningerne.
Udskift transduceren.

•

Ingen handling påkrævet.

•

Snapshot gemt

•

al.-område

Der er blevet oprettet et snapshot.
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•

•

al.-område

SpO2: Sensorfejl.

•

Udskift sensoren.

•

SpO2 forkert sensor /
SpO2(2) forkert sensor
Forkert sensor

•

param.

•
•

SpO2 høj / SpO2 lav
SpO2(2) høj / SpO2(2) lav

•

al.-område

SpO2: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

SpO2-måling fjernet

•

al.-område

SpO2: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

SpO2-sensor fra /
SpO2(2)-sensor fra
Sensor fra

•

al.-område

•

param.

SpO2 med alle moduler undtagen E-NSATX: Finger
eller øreflip er muligvis for tynd, eller sensoren
sidder ikke på patienten.
Sensoren kan være defekt.

•
•
•

Kontrollér patientens status.
Genplacér SpO2-sensoren.
Udskift SpO2-sensoren.

SpO2-sensor ikke
kompatibel / SpO2(2)sensor ikke kompatibel
Inkompatibel sensor

•

al.-område

SpO2 med PDM, E-PRESTN, E-RESTN, PSM,
E-MASIMO: Sensoren er ikke kompatibelt.

•

•

param.

Udskift sensoren. Se håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger".
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•
•
•

•

•

ST- hukommelse fuld.
•
Første snapshot slettes.

al.-område

Du forsøger at gemme et ST-snapshot, men
hukommelsen er fuld.

•

Vælg, om du vil gemme det nye
ST-snapshot og slette det ældste.
Yderligere oplysninger findes i
kapitlet "Trend og snapshot".

•

ST x høj/ST x lav

•

al.-område,
param.

EKG: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

al.-område

EKG: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

hvor x = Ant., Inf., Lat.

•

ST XXX høj/ST XXX lav

hvor XXX = EKGafledningsmærkat
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Stregkode for lang

•

al.-område

Den maksimale længde af stregkoden er
overskredet.

•

Kontrollér de oplysninger, der er
aflæst med stregkodelæseren, og
rediger dem, hvis det er
nødvendigt.

•

Stregkode
konfigurationen ikke
gyldig

•

al.-område

Stregkodekonfigurationen er ikke korrekt.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Stregkode registreret

•

al.-område

Alle data er gemt på monitoren.

•

Ingen handling påkrævet.

•

ST-snapshot gemt

•

al.-område

ST-snapshot oprettet.

•

Ingen handling påkrævet.

•

SvO2 forkert kabel

•

al.-område,
param.

SvO2: Fejl i optisk modul.

•

Kontrollér det optiske modul og
tilslutninger.
Udskift det optiske modul.

•
•

SvO2 høj / SvO2 lav

•

al.-område

SvO2: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•

SvO2 ikke kalibreret

•

al.-område,
param.

SvO2: Det optiske modul er ikke tilsluttet monitoren, •
og kateteret er ikke blevet kalibreret).

Foretag in vivo-kalibrering igen.

•

SvO2 svagt signal

•

al.-område,
param.

SvO2: Der er signalimpuls, kateteret rører væggen, •
•
eller der er et intensitetsskift i
signalkvalitetsniveauet.
•

Flush kateteret.
Kontrollér det optiske modul og
tilslutninger.
Kontrollér kateterplaceringen
med røntgen.

•

SvO2 temp.fejl

•

al.-område

SvO2: Temperaturen for det optisk modul er uden
for område i mere end 10 minutter.

Kontrollér det optiske modul og
tilslutninger.
Udskift det optiske modul.
Kontakt autoriseret
servicepersonale.
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•
•

•
•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.
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SvO2-kabel fra

•

al.-område

SvO2: Kablet er koblet fra modulet.

•

Slut kablet til modulet igen.

•

SvO2-måling fjernet

•

al.-område

SvO2: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•
•
•
•

T2-T1 høj
T4-T3 høj
Tblod-T1 høj
Tblod-T3 høj

•

al.-område

Temperatur: Målt deltaværdi er lig med eller uden
for alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

Tabt slag

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Taky

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

TC pCO2 høj /
TC pCO2 lav

•

al.-område

TC: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

TC pO2 høj /
TC pO2 lav

•

al.-område

TC: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•

TC Tsensor høj
Tsensor høj

•
•

al.-område
param.

TC: Grænsen er indstillet på den tilsluttede enhed.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

TC-måling fjernet

•

al.-område

TC: Det tilsluttede modul er blevet fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.

•

TC-ur er stoppet

•

al.-område

TC: Tiden, der er indstillet på den tilsluttede enhed
efter vellykket kalibrering, er nu udløbet.

•

Skift ofte sensorsted og nulstil
timeren.

•

Temp-måling fjernet

•

al.-område

Temperatur: Modulet til dataindsamling er blevet
fjernet.

•

Tilslut modulet igen, hvis du vil
genstarte målingen.
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Tilkald tekn.: Tekst
mangler

•

al.-område

Softwareteksten mangler på dette sprog.
Tekstfilen kan være beskadiget.

•

Kontakt autoriseret
servicepersonale.

•

Tilslutter måling

•

al.-område

Modulet til dataindsamling er blevet tilsluttet.

•

Ingen handling påkrævet.

•

Trigemini

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Trykmålinger fjernet

•

al.-område

InvP: Modulet til dataindsamling er blevet fjernet.

•

Tilslut det igen, hvis det er
nødvendigt.

•

TVexp lav

•

al.-område

Patientspirometri: Målt værdi er uden for eller lig
med alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænsen, hvis det er
nødvendigt.

•

Tx høj/Tx lav

•

al.-område

Temperatur: Målte værdier er lig med eller uden for •
alarmgrænserne.
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

Tx kalibrering mislykket •

al.-område

Temperatur med PDM: Kalibrering på den angivne •
kanal mislykkedes.
•
•

Kontrollér tilslutningerne.
Udskift transduceren.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

Temperatur med E-PSM, E-PSMP, E-PRESTN,
E-RESTN, E-PRETN, E-COP, E-COPSv, E-PT: Fejl i
hardware eller kalibreringstest i måleudstyret.

•
•
•

Udskift kablet.
Skift modulet.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

hvor x = 1, 2, 3, 4, Tblod

•

hvor x = 1, 2, Tblod

•

Kalibr. mislykket

•

param.

•

Tx temperaturfejl

•

al.-område

hvor x = 1, 2, 3, 4

•

Temperaturfejl

•

param.

•

UAC høj / UAC lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•
•

Udskift Entropi sensor
Sensor udløbet

•
•

al.-område
param.

Entropi: Sensoren er for gammel.

•

Udskift sensoren med en ny.
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•

Udskift monitorbatteri

•

al.-område

Modulbatteriet fungerer ikke korrekt.

•

Udskift batteriet.

•

Udskift vandfælde

•

al.-område,
param.

Gasser: Vandfælde er delvist blokeret.

•

Udskift vandfælden.

•

Udskriver alarm

•

al.-område

Recorder: En alarm har udløst udskrivning.

•

Vent på, at udskrivningen
afsluttes.

•

Udskriver...

•

al.-område

Printer: Udskrivning er i gang.
Recorder: Manuel udskrivning initieres for Udskriv
kurver, Alle EKG, PA-kurve eller Indføring af
katetret.

•

Vent på, at udskrivningen
afsluttes.

•

Udskrivning klar

•

al.-område

Udskrivningsanmodningen er blevet sendt til
printeren.

•

Ingen handling påkrævet.
Meddelelsen forsvinder
automatisk.

•

Under område

•

al.-område,
param.

InvP: Målingens værdi er under område.

•
•
•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér kablerne.
Nulstil transduceren igen.
Skift modulet.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

UVC høj / UVC lav

•

al.-område

InvP: Målte værdier er lig med eller uden for
alarmgrænserne.

•
•

Kontrollér patientens status.
Juster alarmgrænserne, hvis det
er nødvendigt.

•

V brady

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

V flimmer

•

al.-område,
param., kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

V flimmer/ V taky

•

al.-område,
param., kurve

EKG med PDM: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.
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•

V taky

•

al.-område,
param., kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Vent: Aktiv alarm

•

al.-område

Spirometri med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér respiratorslangerne og
patienttilslutningen.
Kontrollér den tilsluttede enhed.

•
•

Vent: Apnø

•

al.-område

Spirometri med UNID: Ingen respiration detekteret •
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér den tilsluttede enhed.

•

Vent: Ext. enhed
understøttes ikke
Ext. ikke underst.

•

al.-område

Spirometri med UNID: Tilsluttet enhed understøttes •
ikke.

•

param.

Se "Unity Network Interfaceenhed (ID) Brugervejledning" for
oplysninger om understøttede
enheder.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

•
•

Vent: Frakoblet

•

al.-område

Spirometri med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

•
•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér respiratorslangerne og
patienttilslutningen.
Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•
•

Vent: Ingen ext. enhed
Ingen ext. enhed

•
•

al.-område
param.

Spirometri med UNID: Tilsluttet enhed er ikke
detekteret af UNID.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•

Vent: Kontrollér
ventilator

•

al.-område

Spirometri med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kalibreres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.
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•

Vent: Lavt batteri

•

al.-område

Spirometri med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter,
kontaktes servicepersonalet.

•
•

Vent: Tilslutter
Tilslutter

•
•

al.-område
param.

Spirometri med UNID: Tilsuttet enhed sluttes til
monitoren via UNID.

•

Ingen handling påkrævet.

•

Ventilator interface
fjernet

•

al.-område

Spirometri med UNID: Kablet mellem UNID og den •
tilsluttede enhed er blevet fjernet.

Tilslut kablet igen, hvis du vil
genstarte tilslutningen.

•

Ventr. par

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

VT>2

•

al.-område,
kurve

EKG: Fysiologisk alarm.

•

Kontrollér patientens status.

•

Vælg manchetstørrelse

•

al.-område,
param.

NIBP: Manchetten har ikke et manchet-ID, der kan •
detekteres automatisk.

Vælg en manchetstørrelse i
opsætningsmenuen til NIBP.

•

Vælg
oppustningsgrænser

•

al.-område,
param.

NIBP: Manchetten har ikke et manchet-ID, der kan •
detekteres automatisk.

Vælg en oppustningsgrænse i
opsætningsmenuen til NIBP.

Informationsmeddelelser udelukkende i parametervinduer og kurveområde.
I dette skema er meddelelsens lokalisering indikeret som følger: rapport = rapportvisning, param. = parametervindue; kurve = Kurveområde,
og moduler, der er forbundet via Unity Network Interface Device-enheden, kaldes UNID.
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> 320 mmHg
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PLACERING FORKLARING
param.

param.

LØSNING

InvP: Målingen er under område.
BEMÆRK: Der er også meddelelsen "Under
område" i alarmområdet.

•

InvP: Målingen er over område.
BEMÆRK: Der er også meddelelsen "Over
område" i alarmområdet.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Kontrollér patientens tryk ved alternative
metoder.
Kontrollér kablet og tilslutningerne.
Nulstil transduceren igen.
Udskift modulet.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.
Kontrollér patientens tryk ved alternative
metoder.
Kontrollér kablet og tilslutningerne.
Nulstil transduceren igen.
Udskift modulet.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

12RL kan ikke bruges på
nyfødte

rapport

EKG: 12RL er ikke tilgængelig i softwarepakken
NEONATAL INTENSIV.

•

Brug en anden softwarepakke til
oprettelse af 12RL/12SL-rapporter.

ACI-TIPI aktiv, ingen
registreret smerte i ve
arm eller bryst

rapport

EKG: Indstillingen er aktiv, men der er ikke
angivet oplysninger om smerter i bryst eller
venstre arm.

•
•

Slå ACI-TIPI fra.
Angiv oplysninger om smerte i bryst eller
venstre arm.

ACI-TIPI aktiv, men pt. er
under 16 år

rapport

EKG: Indstillingen er slået til, men patienten er
under 16 år.

•

Slå ACI-TIPI fra, hvis du vil oprette
12SL-rapporter.
Rediger patientens alder på monitoren,
hvis den ikke er korrekt.

•
AEP-stimulation til

param.

AEP: Målingen foretages, og der høres klik i
hovedtelefonerne.
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Afled. I fejl
Afled. II fejl

param., kurve.

Impedansrespiration med PDM: En af
elektroderne er ikke tilsluttet.

•

Kontrollér elektroderne og disses
tilslutninger.

Afled. RL-LL fejl

param., kurve.

Impedansrespiration med PDM: En af
elektroderne er ikke tilsluttet.

•

Kontrollér elektroderne og disses
tilslutninger.

EKG: Monitoren skifter automatisk EKG1kurvevalget til målelig EKG-afledning (I, II, III,
aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 eller V6) hvis
den aktuelle EKG1-kurve ikke er målelig.

•

Bemærk, at EKG-kurven ændrer sig i
overensstemmelse med den afledning,
den måles fra. Kontrollér afledningen.

Afledning ændret

AG-id fejl

kurve

param.

Gasser med kompakte luftvejsmoduler: En
•
ukendt gas eller tre eller flere gasser detekteret.

Flush respirationssystemet med O2-flush
(O2+, 100 % O2).

Fordamper kan indeholde en blanding af
gasser.

•

Tøm fordamperen, og fyld den op igen fra
en uåbnet beholder.

Angiv lab.resultater

param.

SvO2: Der er tilgængelige laboratorieværdier.

•

Angiv laboratorieresultater som vist på
skærmen.

Anvend sensor

param.

BIS: Løs elektrodeforbindelse.

•

Fastgør elektroderne ordentligt på
patienten, og kontroller tilslutningerne.

Apnø afstillet

param.

Gasser: Der er lige startet en ny journal/
indskrevet en ny patient, eller målingen er lige
blevet startet, og apnøalarmen er endnu ikke
aktiv.

•

Vent. Meddelelsen vil forsvinde, når
monitoren har detekteret 3 respirationer
inden for det seneste minut.

Impedansrespiration: Sagen er lige startet/
patienten blevet indskrevet på monitoren, eller
målingen er lige startet.

•

Vent. Meddelelsen vil forsvinde, når
monitoren har detekteret 5 respirationer.

MEDDELELSE
Artefakt
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param.

Gasudveksling: Sampleslangens længde er ikke •
korrekt.
•

Kontrollér, at samplingsslangen er 2 meter.
Udskift sampleslangen om nødvendigt.

BIS, Entropi: Signaler indeholder støj eller
artefakt.

•
•

Kontrollér sensorens kontakt.
Fjern kilder til uønsket støj.

EKG: Muskelartefakt.

•
•
•
•
•

Kontrollér elektrodens kontakt.
Kontrollér elektrodeplaceringen.
Klargør huden.
Flyt/udskift elektroderne.
Bed patienten om at ligge stille.

param.

SpO2:

•
•
•

Kontrollér sensorens kontakt.
Flyt/udskift sensoren.
Bed patienten om at ligge stille.

param.

InvP: Målingen forstyrres af artefakt.

•
•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér kablets kontakt.
Minimér slangernes længde.
Nulstil transduceren igen.

param.

EEG: Elektroderne har dårlig forbindelse, eller
elektrisk interferens kobler sig på
elektrodekablerne.

•
•

Kontrollér elektroderne og deres
impedanser.
Fjern om nødvendigt støjkilderne.

NIBP med E-moduler: Målingen forstyrres af
artefakt (f.eks. patientbevægelse, skælven,
dyb vejrtrækning, svær arytmi eller
uregelmæssige slag).

•

Berolig patienten, og forsøg igen.

EKG: Detekteringsniveauet for arytmi er
indstillet til Fra.

•

Hvis arytmidetektering er nødvendig, skal
detekteringsniveauet indstilles til Fuld eller
Basal

EKG

•

Kontrollér patientens status.

param., kurve.
kurve

Artefakt

Ary fra

Arytmianalyse i pause

LØSNING

param.

kurve
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Auto kontrol fra

param.

BIS, Entropi: Automatisk sensorkontrol
er slået fra.

•

Aktivér den automatiske kontrol via
menuen om nødvendigt.

Beskyt kalibrering

param.

NIBP med PSM og hæmodyn. E-moduler

•

Kontakt autoriseret servicepersonale.

Bevægelse detekteret

param.

SpO2: Patientbevægelse detekteret.

•

Flyt sensoren.

Bypass flowet for højt

param.

Gasudveksling: Modulet kan ikke synkronisere
flow og CO2 på grund af bypass-flow.

•

Sat et afstandsstykke på 5 ml til
patientsystemet mellem Y-stykket
og D-lite.
Afkort eksspirationstiden for at undgå
pause i eksspiratorisk flow.

•
Diagnostisk 12 afledning
nødvendig

rapport

EKG: Nogle af EKG-afledningerne er blevet
koblet fra.

•

Kontroller, at EKG-afledningerne er sluttet
til patienten.

Dæmpet intensitet

param.

SvO2 med UNID

•
•
•
•

Kontrollér kateteret.
Kontrollér kablet og tilslutningerne.
Genkalibrer in vivo.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Dårlig elektrodekont.

param.

EEG: Elektrodeimpedansen er over 5 kOhm.

•
•
•

Tryk på elektroden for at forbedre
tilslutningen.
Udskift elektroden.
Kontrollér impedansen.

EEG-måling fra

param.

EEG: Målingen er blevet stoppet.

•

Genstart målingen, hvis det er nødvendigt.

Elektroder OK

param.

EEG: Elektrodeimpedansen er under 5 kOhm.

•

Målingen kan fortsættes.

EMG-elektroder fra

param.

NMT: EMG-udskrivningselektroderne er ikke
fastgjort.

•

Fastgør elektroderne for at fortsætte eller
starte målingen.

Ext. enhed til service

param.

Gasser med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

•

Kontakt autoriseret servicepersonale.
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Fejl ved ext. enhed

param.

TC: Den tilsluttede enhed skal kontrolleres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Flydende gas

param.

Gasser med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Frakoblet

param.

InvP: Trykket er under grænsen for fysiologisk
detektering.

•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér kablet og tilslutningerne.

Gassensor fung. ikke

kurve

Gasser, Patientspirometri, gasudveksling:
•
Målesensoren arbejder ikke, eller temperaturen
i modulet er steget.

Kontakt autoriseret servicepersonale.

Gassensor kalibrerer...

kurve

Gasser: Målingen er blevet startet, og
kalibreringen er i gang.

Vent, indtil kalibreringen er gennemført,
og meddelelsen forsvinder.

Genindlæring

param., kurve.

Hovedboks fra

•

Impedansrespiration med PDM: Patientens
•
respirationsmønster indlæres, eller en afledning
er blevet ændret.

Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

param.

EEG: Hovedboksen er ikke tilsluttet.

•

Tilslut hovedboksen.

Høj EMG

param.

EEG: Høj frontal muskelaktivitet kan forstyrre
EEG-målingen.

•

Berolig patienten.

Høj intensitet

param.

SvO2 med UNID: Kateter anlagt eller mod
blodkarrets væg.

•

Kontrollér det optiske modul og
tilslutninger.
Kontrollér kateterplaceringen med
røntgen.
Justering af et kateters placering må kun
udføres af autoriseret medicinsk personale.

•
•

Ikke kalibreret

param.

TC

•

Udfør kalibrering.

Ikke nulstillet

param.

InvP: Indledende nulstilling blev ikke udført.

•

Nulstil InvP-kanal.
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In vitro fejl

param.

SvO2: Mislykket kalibrering.

•
•
•

Kontrollér tilslutningerne og kateteret.
Juster det optiske modul, og genkalibrer.
Hvis problemet fortsætter, kan kateteret
være defekt. Udskift kateteret.

In vivo svagt signal

param.

SvO2: Målingen kan ikke foretages, da signalet
er for svagt.

•
•
•

Kontrollér tilslutningerne og kateteret.
Juster det optiske modul, og genkalibrer.
Hvis problemet fortsætter, kan kateteret
være defekt. Udskift kateteret.

Indlærer

kurve

EKG: ST-algoritmen er i indlæringsfasen,
•
meddelelsen vises, f.eks. når EKG-måling startes.

Ingen handling påkrævet.

param.

SpO2 med UNID: SpO2-algoritmen er i
indlæringsfasen.

•

Ingen handling påkrævet.

Indstiller reference

param.

NMT: Kalibrering udføres.

•

Vent, indtil kalibreringen er gennemført.

Ing. sensor detekteret

param.

Temperatur: Ingen sensor detekteret.

•

Kontrollér sensoren og tilslutningerne.

Ing. VO2, FiO2>85%

param.

Gasudveksling: Målt FiO2 er mere end 85 %.

•

Gasudveksling kan ikke måles, hvis FiO2
er mere end 85 %. Hvis patientens
oxygenværdier er konstant høje, kan du
overveje at fjerne tallene for
gasudveksling fra skærmen.

Ingen 12RL licens

rapport

EKG: Der er ingen licens til 12 RL EKG med
12 afledninger.

•

Kontakt GE-repræsentanten for at købe
denne funktion.

Ingen 12SL licens

rapport

EKG: Der er ingen licens til 12SL EKG med
ACI-TIPI.

•

Kontakt GE-repræsentanten for at købe
denne funktion.

Ingen ext. enhed /Ingen
ext. enhed / Ingen ext.
enhed

param.

TC, SvO2, SpO2, Patientspirometri, gasser, C.O. med •
•
UNID: Den tilsluttede enhed skal kontrolleres.

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.
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Ingen HF til REF

param., kurve.

•

C.O. med E-moduler: REF-målingen kan ikke
udføres.

•

Kontrollér, at patientens hjertefrekvens
overvåges.
Tilføj HF-måling, hvis det er nødvendigt.

Ingen VO2, FiN2O høj

param.

Gasudveksling: Modulet har detekteret N2O.

•

Gasudveksling kan ikke måles, hvis N2O
bruges. Hvis du vil måle gasudveksling,
skal der bruges et andet anæstesimiddel.
Hvis målingen ikke bruges, kan du
overveje at fjerne tallene for
gasudveksling fra skærmen.

Inkompatibel DSC

param.

BIS: Hardwaren/softwaren er ikke kompatibel
med den type digitale signalomformer, der
anvendes.

•

Kontrollér og udskift den digitale
signalomformer.

BIS: Den anvendte sensor er ikke en BIS-sensor. •

Sørg for, at der anvendes Aspect
BIS-sensor.

Inkompatibel sensor

param., kurve.

Intensitets skift

param.

SvO2: Målingen kan ikke foretages, da signalets
intensitet er ændret.

•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér tilslutningerne og kateteret.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Interfacefejl

param.

Gasser med UNID: Den tilsluttede enhed og
UNID skal kontrolleres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Interferens

param.

SpO2: Målingen er forstyrret.

•

Kontrollér sensoren.

Intet 10- eller 6-afledet
kabel

rapport

EKG: Der er ikke påsat nogen EKG-kabler med 6 •
eller 10 afledninger.

Tilslut et kabel med 6 eller 10 afledninger.

Intet lys

param.

SvO2 med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.
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Isoelektrisk EEG

param., kurve.

Entropi: Isoelektrisk (flatline) EEG detekteret i
entropimåling.

•

Kontrollér patientens status. Patientens
bedøvelsestilstand kan være unødvendigt
dyb.

Kabel fra

param.

EKG-kablet er koblet fra.

•

Tilslut kablet.

Kalib.omskifter TIL

param.

NIBP: Kalibreringskontakten er slået til.

•

Kontakt autoriseret servicepersonale.

Kalibr. mislykket

param.

C.O.: Mislykket kalibrering.

•

Lad autoriseret servicepersonale gentage
kalibreringsproceduren.

Kalibr. mislykket

param.

InvP: Mislykket kalibrering.

•

Kontrollér tilslutningerne, og udfør
kalibreringen igen.

Kalibrér system

param.

Gasser med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kalibreres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Kalibrerer

param.

TC, gasser, C.O.: Kalibrering udføres.

•

Ingen handling påkrævet.

SvO2: Kalibreringsfaktorerne bliver beregnet og
lagret til modulet.

•

Ingen handling påkrævet.

NIBP, InvP: Kalibrering af en kanal udføres.

•

Ingen handling påkrævet.

Kalibreret

param.

NIBP: Kalibrering af kanal lykkedes.

•

Vent med at starte en måling, til
meddelelsen forsvinder.

Kalibrering in vitro

param.

SvO2: In vitro-kalibrering er i gang.

•

Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

Kalibrering in vivo

param.

SvO2: In vivo-kalibrering er i gang.

•

Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

Kalibreringsfejl

param.

Gasser, NIBP, TC: Mislykket kalibrering.

•

Lad autoriseret servicepersonale gentage
kalibreringsproceduren.

Kan ikke måle diast.

param.

NIBP: Det er ikke muligt at måle et nøjagtigt
diastolisk tryk på grund af artefakter, svag
pulsering eller anden årsag.

•

Vurder patientens status, og kontroller
oppustningsgrænserne.
Foretag en ny måling.

•

MEDDELELSE
Kan ikke måle systol.

PLACERING FORKLARING
param.

LØSNING

NIBP: Systolisk tryk muligvis højere end det
maksimale oppustningstryk eller
artefaktforstyrrer i systolområdet.

•
•

Kontrollér patientens status,
og kontroller manchetplaceringen.
Foretag en ny måling.

Klar

param.

TC

•

Ingen handling påkrævet.

Kontr. elektroder

param.

NMT: Justeret stimuleringsstrøm blev ikke
leveres korrekt, fordi stimuleringselektrodens
eller kablets tilslutning blev afbrudt.

•

Kontrollér de hvide og brune
stimuleringselektroder og deres tilslutninger.
Kontrollér kablet.
Udskift kablet, hvis det er nødvendigt.

•
•

Kontr. ext. enhed / Kontr.
ext. enhed /Kontr. ext.
enhed

param.

Gasser, C.O., SpO2, SvO2 med UNID: Den
tilsluttede enhed skal kontrolleres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Kontr. kateterposit.

param.

SvO2: Lav signalkvalitet.

•

Kontrollér tilslutningerne og kateteret.

Kontr.jordelektrode

param.

EEG: Jordelektrodens impedans er over 5 kOhm. •
•
•

Kontrollér kontaktkvaliteten fra
jordelektrodens udgangspunkt.
Udskift elektroden, hvis det er nødvendigt.
Udfør en ny elektrodeimpedanskontrol.

Kontrollér enhed

param.

SpO2: Fejl i dataindsamlingsmodul.

•

Udskift dataindsamlingsmodulet.

Kontrollerer elektr.

param.

EEG: Elektrodeimpedansen måles, og EEGanalysen standses i nogle få sekunder.

•

Vent, til kontrollen af elektrodens
impedans er gennemført.

Kontrollerer sensor

param., kurve.

BIS, Entropi: Sensorkontrol er i gang.

•

Vent, indtil kontrollen er færdig.
Kontrolresultater vises.

NIBP: Trykalarmgrænsen er overskredet.

•
•

Lad målingen blive gennemført.
Kontrollér patientens status.

Licens til trend på forøget interval er
konfigureret til HF, Resp, SpO2, CO2 og MAP.

•

Rediger trendintervallet til 2 minutters
eller 4 minutters tidsskala for den
påvirkede parameter.

Kontrolmåling
Kurve tilgængelig kun for
2 min og 4 min tidskalaer

param.
kurve
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LØSNING

Køn er ikke defineret

rapport

EKG: Patientens køn er ikke angivet.

•

Angiv patientens køn.

Lang måletid

param.

NIBP: Målingstiden er lang. De udløsende
værdier varierer i henhold til det modul og de
oppustningsgrænser, der anvendes:
- PSM, hæmodyn. E-moduler: >2 min. for
voksen/barn, 75 s - 80 s for baby
- PDM: >2 min. for voksen/barn, 80 s for baby

•
•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér manchet og slangeforbindelser.
Genstart målingen.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Lav intensitet

param.

SvO2 med UNID: Kateter anlagt eller mod
blodkarrets væg.

•

Kontrollér det optiske modul og
tilslutninger.
Kontrollér kateterplaceringen med
røntgen.
Justering af et kateters placering må kun
udføres af autoriseret medicinsk
personale.

•
•

Lav perfusion

param.

SpO2: Lav perfusion ved målestedet.

•
•
•

Lav signalkvalitet

param.

SpO2: Kvaliteten af signalet er tvivlsom.

•
•
•

Lavt signal

param.

Kontrollér sensor og sensorplacering.
Flyt sensoren til et bedre målested, hvis
det er muligt.
Kontrollér, at patienten ikke skælver.
Kontrollér sensor og sensorplacering.
Flyt sensoren til et bedre målested, hvis
det er muligt.
Kontrollér, at patienten ikke skælver.

Entropi: Det målte EEG-signal er for lavt til
pålidelig entropiberegning.

•
•

Kontrollér sensorplaceringen.
Det kan være tegn på total undertrykkelse
af patienten; kontroller patientens tilstand.

SpO2: Kvaliteten af signalet er tvivlsom.

•

Kontrollér sensorens placering og
patientens status.

MEDDELELSE

PLACERING FORKLARING

LØSNING

Lille resp.kurve

param.

Impedansrespiration: Signalamplitude
< 0,4 Ohm.

•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér elektrodeplaceringen.
Udskift eller flyt elektroderne.

MVexp << MVinsp

param.

Patientspirometri: Eksspireret volumen er
væsentlig mindre end inspireret volumen.

•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér respirationssystemet for lækage.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Måling fra

param.

NMT: Målingen er blevet stoppet.

•

Genstart målingen, hvis det er nødvendigt.

Imp. resp.: EKG-afledningerne er ikke tilsluttet
patienten.

•

Slut EKG-afledningerne til patienten for at
starte målingen af impedansrespiration.

param., kurve.
Nuljust.> 100 mmHg

param.

InvP med E-moduler: InvP-kanal nulstillet til over •
100 mmHg tryk. Ingen værdier vil blive vist.
•

Kontrollér konnektorer og kabler for at
sikre, at alt er klar til nulstilling.
Gentag nulstillingen.

Nulstiller

param.

Gasser, Patientspirometri, NIBP, InvP: Nulstilling
er i gang.

•

Vent, indtil nulstillingen er gennemført.

Nulstillet

param.

InvP: Nulstillingen lykkedes.

•

Ingen handling påkrævet.

Nulstilling mislykket

param.

NIBP: Nulstillingen mislykkedes.

•

Kontrollér patientens tryk ved alternative
metoder.
Udskift modulet.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

•
•
Nulstilling mislykket

param.

InvP: Alle kanaler er ikke blevet nulstillet korrekt. •

Gentag nulstillingen.

Nulstilling OK

param.

NIBP: Nulstillingen lykkedes.

•

Ingen handling påkrævet.

Nulstillingsfejl

param.

Gasser, Patientspirometri: Nulstillingen
mislykkedes.

•

Gentag nulstillingen.
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LØSNING

Opstarter

param.

Entropi: Monitoren indsamler data med henblik
på at starte målingen.

•

Vent i ca. ét minut. Entropiværdierne vises
automatisk.

Over område

param.

Gasser: Målt FiO2 er mere end 103 %.

•

Kalibrer luftvejsgasser. Se kapitlet
"Luftvejsgasser med E-moduler".

kurve

Gasser, Patientspirometri: Gassignalet
overskrider det maksimale kurveområde.

•
•

Kontrollér patientens status.
Vælg en større skala for kurve.

Overtryk i manchet

param.

NIBP-manchetten er klemt under måling.

•
•

Kontrollér NIBP-manchet og slanger.
Gentag målingen.

Pulssøgning

param.

SpO2: Defekt eller beskadiget sensor eller kabel. •
Sensoren er løsnet fra patienten. Detektering af •
gentagen puls er blevet afbrudt.

Kontrollér sensoren og kablet.
Flyt eller udskift sensoren.

RA/R-afled. fra
LA/L-afled. fra
LL/F-afled. fra

param., kurve.

Impedansrespiration: En af elektroderne er ikke •
tilsluttet.

Kontrollér elektroderne og disses
tilslutninger.

REF udenfor område

param., kurve.

C.O.: Resultatet af REF-målingen er ugyldigt.

•
•
•

Kontrollér kablet og tilslutningerne.
Foretag en ny måling.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Reference ikke stabil

param.

NMT: Afvigelsen mellem de fire
kalibreringskontraktioner er for stor.

•

Stop målingen, placer elektronerne igen,
og genstart målingen.

Regional blok

param.

NMT: Stimulering af regional blok er i gang.

•

Vent, indtil stimuleringen er gennemført.

Respons for svag

param.

NMT: Målingen kan ikke foretages, da responsen •
er for svag.
•
•

Kontrollér placering og tilslutning af
elektroder.
Udskift tørre elektroder.
Kontroller, at stimuleringsstrømmen ikke
er for svag.

Over skala

MEDDELELSE
RL/N-afled. fra
LL/F-afled. fra
LA/L-afled. fra
RA/R-afled. fra
V/C-afled. fra
Va/Ca-afled. fra
Vb/Cb-afled. fra
V2/C2-afled. fra
V3/C3-afled. fra
V4/C4-afled. fra
V5/C5-afled. fra
V6/C6-afled. fra

PLACERING FORKLARING
kurve

LØSNING

•
EKG: En elektrode er koblet fra.
BEMÆRK: Der er også meddelelsen ’Afledn. fra’ i
alarmområdet.

Kontrollér elektroderne.

Servicemode

param.

Gasser med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

•

Kontakt autoriseret servicepersonale.

Signal tilpasning

param.

C.O.: Signal fra den tilsluttede enhed
forarbejdes.

•

Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

Patientspirometri: Skaleringstilstanden Auto har •
ændret skalaen Flow, Paw eller Vol.

Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

Patientspirometri: Vandfælden er muligvis ikke
korrekt tilsluttet, eller der er muligvis en lækage i
respirationssystemet.
De detekterede tidalvolumener er så små, at
inspiration og eksspiration ikke kan skelnes
indbyrdes.

•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér vandfælden og dens
forbindelser.
Kontrollér patientsystemet for lækager.
Kontrollér de loops, der er vist på
skærmen, for at finde problemet.

SvO2: Vises, når kateteret er blevet ført ind
i patienten efter in-vitro-kalibrering.

•

Skala ændret
Små volumener

Start SvO2

kurve
param.

param.
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•
•

Vælg indstillingen Start SvO2, der findes
i SvO2-parametervinduet.
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Stor kontaktforskel

PLACERING FORKLARING
param.

EEG: Elektrodeimpedanskontrollen mislykkes.

LØSNING
•

•

Kontrollér kontaktkvaliteten mellem den
aktive elektrode og basislinjeelektroden
(+ og -) for at sikre måling fra samme
støjsignal.
Udfør en ny elektrodeimpedanskontrol.

•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér blodtemperaturkonnektoren.

Støj på basislinie

kurve

C.O.: Ændringer i patientens blodtemperatur
påvirker C.O.-måling.

Støj

kurve

EKG: Upålidelig EKG-beregning eller forvrænget •
EKG-kurve kan forekomme under elektrokirurgi
eller anden højfrekvent støj.

Fjern støjkilderne, hvis det er muligt.

Entropi: Upålidelig entropiberegning eller
forvrænget EEG-kurve kan forekomme under
elektrokirurgi eller anden højfrekvensstøj.

•

Entropiværdierne skal fortolkes med
forsigtighed.

Supramax ikke fundet

param.

NMT: Supramaksimal stimuleringsstrøm ikke
fundet. Der anvendes 70 mA som
stimuleringsstrøm.

•

Stop målingen, genplacer stimuleringseller recorderelektroderne, og genstart
målingen.

Supramax søgning

param.

NMT: Søgning er i gang.

•

Vent, indtil søgningen er gennemført.

Svag pulsering

param.

NIBP: Svagt eller ustabilt oscillationssignal.

•
•
•

Kontrollér patientens status.
Anbring manchetten igen.
Gentag målingen.

Svagt batteri

param.

SpO2 med UNID

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Spirometri med UNID

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

MEDDELELSE
Svagt lys

Svagt signal
SvO2 udenfor område

PLACERING FORKLARING
param.

param., kurve.
param.

Tester DSC

param., kurve.

TETANISK

param.

Tilk. tekn: Fejl x

param.

hvor x = 0 - 99

LØSNING

SvO2 med UNID: Kateter anlagt eller mod
blodkarrets væg.

•

•

Kontrollér det optiske modul og
tilslutninger.
Kontrollér kateterplaceringen med
røntgen.
Gentag in vivo kalibrering.

BIS: BIS kan ikke beregnes, da SQI er under 50.

•

Kontrollér elektrodetilslutningerne.

SvO2: Værdier, der ligger over eller under det
område, monitoren kan forarbejde.

•
•
•
•

Kontrollér kablet og tilslutningerne.
Gentag in vivo kalibrering.
Udskift det optiske modul.
Hvis problemet fortsætter, kan kateteret
være defekt. Kontakt autoriseret
servicepersonale.

BIS: Den digitale signalkonverter kontrol er
blevet aktiveret.

•

Vent, indtil kontrollen er færdig.

NMT: Tetanisk stimulering er i gang.

•

Vent, indtil stimuleringen er gennemført.

NIBP:

•

Kontakt autoriseret servicepersonale.

•

0 = RAM-fejl. 1 = ROM-checksumfejl
2 = +15 V fejl, 3 = -15 V fejl
6 = ADC-fejl, 7 = Watchdog-tid er for kort
8 = Watchdog-tid for lang, 9 = Watchdog aktiveret
10 = EEPROM checksumfejl, 11 = Område for
automatisk nulstilling overskredet, 12 = Watchdog for
kommunikation aktiveret, 13 = Anvendes ikke,
14 = For tidlig start af automatisk måling

Tilkald tekniker

param.

NIBP: Teknisk fejl.

•

Kontakt autoriseret servicepersonale.

Tilslutter

param.

TC, SvO2, SpO2, Spirometri med UNID: Der
etableres forbindelse til den tilsluttede enhed.

•

Ingen handling påkrævet.
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LØSNING

param.

Entropi: En af sensorelektroderne har dårlig
kontakt.

•

Tryk på sensorelektrode 1, 2 eller 3 som
angivet i meddelelsen.

Tryk på elektroder

param.

Entropi: Mere end én af sensorelektroderne har
dårlig kontakt.

•

Tryk på alle sensorelektroder for at sikre
korrekt kontakt.

Tryk registreret

param.

InvP: Der er detekteret tryk.

•

Ingen handling påkrævet.

Træk blod ud

param.

SvO2: Et vejledningsprompt.

•

Træk blod, som vist på skærmen.

Udenfor området

param.

Gasudveksling: VO2 eller VCO2 er under 0 ml/min •
eller over 999 ml/min.

Tryk på elektrode x
hvor x = 1, 2 eller 3

•

Kontroller, at gassamplingslangen og
spirometrislangerne er korrekt tilsluttet
patientens luftvej og til gasmodulet.
Kontroller, at den korrekte sensortype
(D-lite(Pedi-lite) er blevet valgt i
monitormenuen.

Udfører temp.test

param.

Temperatur: Modulet kalibreres.

•

Ingen handling påkrævet.

Udvaskning

param.

Gasser med UNID: Den tilsluttede enhed skal
kontrolleres.

•
•

Kontrollér den tilsluttede enhed.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Ukorr.oppust.grænser

param.

NIBP: Der bruges manchet til voksen eller barn,
men den valgte Baby-tilstand begrænser
oppustningen trykket er for lavt til, at
blodtrykket kan måles.

•

Juster NIBP-opsætningen.

param., kurve.

C.O.: Software i automatisk tilstand detekterer
den ustabile patientbaselinetemperatur.

•
•

Kontrollér patientens status.
Skift C.O.-software til manuel tilstand, og
gentag målingen.

Ustabil Tblod

MEDDELELSE
Ustabilt nultryk

PLACERING FORKLARING
param.

LØSNING

NIBP: Trykket er ustabilt i begyndelsen af NIBPmålingen.

•
•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér placeringen af slange og
manchet.
Gentag målingen.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Utilstrækkeligt signal

param.

SvO2: Målingen kan ikke foretages, da signalet
er for svagt.

•
•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér tilslutningerne og kateteret.
Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

V-afledn. fra

param.

EKG, 12 SL: Alle V-afledninger er fra.

•

Slut V-afledningerne til patienten.

V-aflednig A er ikke V1
eller V-afledning B er ikke
V5

param.

EKG: V-afledning A er ikke V1- og/eller Vbafledning er ikke V5.

•

Kontrollér indstillingerne, og juster dem,
hvis det er nødvendigt.

Varmer op

param.

SvO2: Det optiske modul varmer op.

•

Vent, indtil modulet er varmet op, og
meddelelsen forsvinder.

Vent venligst indsamling af kurve

param.

EKG: Der er tilstrækkelige EKG-sampledata til, at •
algoritmen kan køres.

Vent i ca. 10 sekunder.

Vent, initialiserer

param.

SvO2: Signal for optisk modul forarbejdes.

Vent, indtil meddelelsen forsvinder.
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Til notater

Vedligeholdelse og rengøring
•

Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler for vedligeholdelse og rengøring
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Før der udføres rengøring eller desinfektion, skal monitoren
kobles fra strømforsyningen.
Der skal udføres regelmæssig forebyggende vedligeholdelse en
gang om året. Hvis den anbefalede vedligeholdelsesplan ikke
implementeres, kan det medføre fejl på udstyret og mulighed for
sundhedsfare.
Brugeren må kun udføre de vedligeholdelsesprocedurer,
der specifikt beskrives i denne betjeningsvejledning.
Ikke-medicinsk udstyr giver ikke samme grad af beskyttelse mod
elektrisk stød. Rør ikke ved patienten og dele af det ikkemedicinske udstyr på samme tid. Eksempler på ikke-medicinsk
udstyr er laserprintere og ikke-medicinske computere.
Da kalibreringsgas indeholder anæstesigasser, skal det altid
sikres, at rummet er tilstrækkeligt ventileret under kalibrering.
Brug af rengøringsmidler, materialer eller kemikalier, der kan
beskadige overflader på anordninger, mærkater eller medføre
fejl på udstyret, skal undgås.
For at forhindre, at der trænger væske ind i monitoren, skal det
sikres, at monitoren ikke vippes mere end +/- 15 grader.
For at forhindre, at der trænger væske ind i skærmpanelet, skal
det sikres, at skærmen ikke vippes mere end +/-15 grader.
Hvis der ved et uheld er trængt væske ind i systemet eller dets
komponenter, skal netledningen fjernes fra strømforsyningen og
udstyret efterses af autoriseret servicepersonale.
Brug kun et vaskbart tastatur med minimum IPX1-beskyttelse
mod indtrængen af vand.

•
•
•

Oprydning og bortskaffelse af beskadigede monitorer skal ske i
overensstemmelse med de retningslinjer for sikkerhed og affald,
der gælder for dette produkt.
Nedsænk aldrig nogen del af udstyret, kabler eller afledninger i
væsker, og sørg for, at der ikke trænger væske ind i udstyret.
Undgå at autoklavere systemets dele (herunder kabler eller
afledninger) med damp eller sterilisere dem med ætylenoxid.
Hæld eller sprøjt ikke nogen form for væske direkte på kabler
eller afledninger, og sørg for, at der ikke siver væske ind i
samlinger eller åbninger.
Brug aldrig ledende opløsninger, opløsninger indeholdende
klorider, voks eller voksforbindelser til at rengøre anordninger,
kabler eller afledninger.

Forholdsregler vedrørende vedligeholdelse og rengøring
•

Anvend ikke trykluft på nogen udgang eller nogen slange,
der er forbundet med monitoren. Tryk kan ødelægge følsomme
elementer.

Advarsler vedrørende bortskaffelse
•
•
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Et batteri må ikke brændes eller opbevares ved høje
temperaturer. Dette kan medføre alvorlig personskade eller død.
BORTSKAFFELSE – Når det produkt, der beskrives i denne
betjeningsvejledning, og dets tilbehørsdele har overskredet
deres levetid, skal de bortskaffes i overensstemmelse med de
retningslinjer, der vedrører bortskaffelsen af hvert enkelt
produkt. Hvis du har spørgsmål vedrørende bortskaffelse af et
produkt, skal du kontakte GE eller en af GE's repræsentanter.

145

Forholdsregler vedrørende bortskaffelse

Plan for månedlig rengøring

•

•

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE – Emballagen skal bortskaffes
i overensstemmelse med de gældende regler for behandling
af affald.

Forholdsregler vedrørende opbevaring og anvendelse
•

Udstyret må ikke anvendes eller opbevares ved andre
temperaturer, luftfugtigheder eller højder, end de angivne.

Rengøringsplaner
BEMÆRK! Se den tekniske manual for mere omfattende kontroller.
BEMÆRK! Oplysninger om rengøring, desinficering og sterilisering af
tilbehøret findes i betjeningsvejledningen i pakken med tilbehør.
BEMÆRK! Genbrug ikke engangstilbehør.

Plan for daglig rengøring og rengøring mellem patienter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rengør monitor, moduler og andre ikke-patientdele. Se afsnittet
"Vejledning til generel rengøring".
Rengør patientdelene. Se afsnittet "Vejledning til rengøring af
patientdele".
Tøm vandfælden. Se afsnittet "Vejledning til rengøring af
vandfælde".
Udskift eller steriliser alt patientluftvejstilbehør og alle invasive
patienttilbehørsdele.
Rengør, desinficer eller steriliser temperatursensorer til
flergangsbrug.
Brug en ny BIS-sensor til hver enkelt patient.
Brug en ny Entropisensor til hver enkelt patient.
Kontroller, at alt tilbehør, kabler, kabelkonnektorer, monitor,
moduler og skærmdele er rene og intakte.
Kontrollér batteriladningen på monitoren. Se kapitlet
"Introduktion til systemet".

•

Udfør gaskalibrering for gasudveksling. Se afsnittet "Kalibrering
af gasudveksling".
Udskift vandfælden hver anden måned, og når meddelelsen
‘Udskift vandfælde’ vises på skærmen.

Plan for halvårlig rengøring
•

Udfør gaskalibrering for monitorering af luftvejsgas. Se afsnittet
"Kalibrering af luftvejsgasser".

Forholdsregler ved rengøring
•
•
•
•

Lad ikke væske samle sig omkring konnektorben. Hvis dette sker,
skal stedet duppes tørt med en blød fnugfri klud.
Brug ikke for kraftige tørreteknikker, som f.eks. ovn, opvarmning
eller soltørring.
Brug ikke en rengøringsspray direkte på skærmen.
Kobl aldrig en enhed eller en tilslutningsdel til patienten, før den
er helt tør.

Tilladte rengøringsmidler
•
•

Vand
Mild sæbe

Tilladte desinfektionsmidler
•
•
•
•
•

Ethanol (maks. 99,7 % efter volumen)
Isopropylalkohol (maks. 60 % efter vægt)
Chloramin (maks. 5 % efter volumen)
Glutaraldehyd (maks. 2 % efter volumen)
Fenol (maks. 2 % efter volumen)

Virkninger/resultater af ukorrekt rengøring

Vejledning til generel rengøring

Brug af andre rengøringsmidler end dem, der er vist ovenfor,
betragtes som ukorrekt rengøring og kan medføre følgende:
• Misfarvning af produktet.
• Korrosion af metaldele.
• Skrøbelige ledninger.
• Konnektorer bliver skrøbelige og går i stykker.
• Reduceret levetid for kabler og afledninger.
• Der vises kurver, når udstyret ikke er koblet til en patient, hvilket
medfører falske alarmer i stedet for alarm for afledningsfejl og
mulighed for manglende visuelle alarmer eller lydalarmer ved
afledningsfejl.
• Udstyrets panel bliver skrøbeligt og går i stykker.
• Systemets samlede ydeevne forringes.
• Smeltet, mat eller forvansket panel.
• Fuldstændigt nedbrud af det medicinske udstyr, som derfor må
udskiftes.
• Fejlfunktion i enhed.
• Ugyldig garanti.

Overfladerne på monitoren, modulerne og skærmen samt
EEG-hovedboksen og andre ikke-patientdele.
1. Slå strømmen på udstyret fra.
2. Kobl udstyret fra strømforsyningen.
3. Fjern alle kabler og batterier (hvis relevant), og luk batteridækslet
eller -dækslerne.
4. Fugt en blød fnugfri klud med et af de tilladte rengørings- eller
desinfektionsmidler.
5. Vrid den overskydende væske ud af kluden, og aftør den ydre
overflade.
BEMÆRK! Hvis desinfektionsopløsninger kommer i kontakt med
metaldele, kan det medføre korrosion.
BEMÆRK! Sørg for ikke at beskadige eller bøje konnektorbenene
ved rengøring eller tørring.
6. Lad opløsningen blive på udstyret i mindst ét minut eller i
henhold til hospitalets retningslinjer.
BEMÆRK! Lad ikke væske samle sig omkring konnektorben. Hvis
dette sker, skal stedet duppes tørt med en vatpind eller en blød
klud.
7. Tør rengøringsopløsningerne af med en ren, let fugtet klud.
8. Tør grundigt efter med en tør, fnugfri klud, og lad de rengjorte
dele tørre i mindst 30 minutter.
BEMÆRK! Tørretiden kan variere afhængigt af
omgivelsesforholdene.
9. Tilslut udstyret til stikkontakten igen.
10. Slå strømmen på udstyret til.
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Vejledning til rengøring af stregkodelæser

Vejledning til rengøring af patientdele

Stregkodelæseren må ikke nedsænkes i vand. Der må ikke anvendes
klude eller servietter med slibende overflade på stregkodelæserens
rude, da dette kan medføre ridser i ruden. Brug aldrig
opløsningsmidler (f.eks. acetone, benzen, æter eller fenolbaserede
stoffer) på panelet eller ruden, da opløsningsmidler kan beskadige
overfladen eller ruden.

Kabler og afledninger kan rengøres med en varm, fugtig klud og
mild sæbe. Se producentens vejledning for rengøringsmetoder og
-produkter. For mere intensiv desinfektion (nær steril) kan der
anvendes etylenoxid (EtO), men dette vil reducere kablets eller
afledningens levetid.
For andre patientdele, som f.eks. temperaturmålere, katetre,
pulsoximetrisensorer og andre genanvendelige tilbehørsdele, skal
producentens vejledning i metoder til rengøring, sterilisering og
desinficering følges.
Sådan rengøres EKG-trunkkabler, blodtryksmanchet og -kabler,
flergangssensorer:
1. Fjern kabler og afledninger fra den håndholdte enhed eller
systemet før rengøringen.
2. Ved rengøring af afledninger skal der udvises forsigtighed for at
undgå at de lange kabler trækkes ud af konnektorenderne.
Metaltilslutninger kan trækkes ud af konnektorerne.
3. Kabler og afledninger rengøres generelt ved aftørring med en
klud fugtet let med en opløsning af mild sæbe og vand.
4. Kabler og afledninger desinficeres ved udvendig aftørring med
en blød fnugfri klud og en fortyndet natriumhypokloritopløsning.
BEMÆRK! Vrid overskydende desinfektionsmiddel ud af kluden,
før den anvendes.
BEMÆRK! Hvis desinfektionsopløsninger kommer i kontakt med
metaldele, kan det medføre korrosion.
BEMÆRK! Nedsænk ikke nogen ende af et kabel eller en
afledningskonnektor. Hvis konnektorenderne dyppes eller
nedsænkes i væske, kan det medføre korrosion af kontaktender
af metal og påvirke signalkvaliteten.
5. Tør rengøringsopløsningerne af med en ren, let fugtet klud.
6. Tør grundigt efter med en tør, fnugfri klud, og lad de rengjorte
dele tørre i mindst 30 minutter. Varme må ikke anvendes.
BEMÆRK! Tørretiden kan variere afhængigt af
omgivelsesforholdene.

Læserens aflæsningsfunktion kan forringes, hvis læserens rude ikke
er ren. Hvis ruden er synligt snavset, eller hvis læseren ikke virker
fejlfrit, skal vinduet rengøres med en blød klud eller en linseserviet,
der er fugtet med vand (eller en mild opløsning af vand og
vaskemiddel). Hvis der anvendes en vaskemiddelopløsning, skal der
kun bruges en ren linseserviet fugtet med vand til afvaskning af
vaskemidlet.
Læserens panel kan rengøres på samme måde.

Vejledning til rengøring af tastatur og mus
Se den brugerdokumentation, der fulgte med tastaturet og musen,
for vejledning i, hvordan disse rengøres. Tag også altid højde for
hospitalets retningslinjer.

Sterilisering af patientdele

Vejledning i rengøring af genanvendlig D-lite- og Pedi-lite
Patientspirometri-sensor

ADVARSEL: Ved autoklavering af et kabel eller
en afledning påvirkes integriteten negativt.
Autoklavering er ikke nødvendig.

De genanvendelige Patientspirometri-sensorer kan vaskes og
dampautoklaveres. Kontrollér, at sensoren er tør, og at
konnektorerne er ubeskadigede. Tætte forbindelser er vigtige for at
opnå korrekte målinger.

BEMÆRK! Sterilisering med etylenoxid (EtO) anbefales ikke. Hyppig
sterilisering vil reducere levetiden af kabler og afledninger.

Opbevaring af håndholdte enheder
Sådan opbevares PSM-modulet:
• Fjern PDM-batterierne, når enheden ikke er i brug, selv i kortere
perioder.
• Opbevares på et tørt og godt ventileret sted.
• Hæng enheden i en holder, hvis en sådan findes.
• Hvis der er tilsluttet afledninger eller kabler, skal de hænges lige.
• Afledninger og kabler må ikke vikles tæt omkring enheden.

Vejledning til rengøring af vandfælde
•
•
•
•

Tøm beholderen, når den er halv fyldt.
Udskift vandfælden hver anden måned, eller hvis meddelelsen
’Udskift vandfælde’ vises.
Vandfældepatronen er til engangsbrug. Denne patron må ikke
vaskes eller genanvendes.
Udskift den grønne D-fend+-vandfælde hver 24. time, og når
’Udskift vandfælde’ vises.
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Vedligeholdelse af PDM-batteri
PDM-modulet bruger ét genopladeligt litium-ion-batteri Se den
tekniske brugermanual for yderligere information.

Opladning af PDM-batteriet, mens der er forbindelse til
monitoren
PDM-batteriet oplades, så længe PDM-modulet med batteriet
installeret er tilsluttet en monitor, der er forbundet til en strømkilde,
der er tilsluttet netstrøm. Batteriets kapacitetsmåler (mærket med et
PDM) viser batteriets ladningsniveau.
BEMÆRK! Meddelelsen ’PDM-batteri lavt’ vises på monitoren, hvis
en strømforsyningsfejl medfører, at PDM-modulets batteri ikke kan
oplades, når PDM-modulet er forbundet til monitoren. Hvis dette
problem forekommer, kontaktes autoriseret servicepersonale, der
skal kontrollere systemet.
Opladning af PDM-batteriet med en Cadex SMart Two+-oplader
1. Sæt batteriet i batteriopladeren. LED’en RUN lyser.
2. Lad batteriet sidde i batteriopladeren, indtil LED'en READY lyser.
BEMÆRK! Hvis LED’en FAIL lyser, skal batteriet tages ud af
batteriopladeren og sættes i igen. Dette vil løse eventuelle timeoutfejl i batteriopladeren.
BEMÆRK! LED’er på batteriet angiver den omtrentlige procentdel af
resterende opladning i trin af 25 %.

Udskiftning af PDM-batteriet

ADVARSEL – EKSPLOSIONS- ELLER BRANDFARE – Hvis
der benyttes andre batterier end de anbefalede, kan
de medføre skade på eller forbrænding af patienter
eller brugere. Der må kun anvendes batterier, der er
anbefalet eller produceret af GE. Garantien kan blive
ugyldig, hvis der anvendes andre batterier end de
anbefalede.
ADVARSEL – PERSONSKADE – PDM må ikke monteres
over en patient. Kontrollér, at batteriet er sat helt i,
og at batteridækslet er lukket helt. Udfaldende
batterier kan medføre alvorlig eller dødelig skade på
nyfødte eller skrøbelige patienter.
ADVARSEL – PERSONSKADE – PDM må ikke monteres
over en patient. Der kan forekomme udsivning fra
battericeller under ekstreme forhold. Væsken kan
ætse øjnene og huden. Hvis væsken kommer i kontakt
med øjne eller hud, skal der skylles med rent vand og
søges behandling af læge.

1. Åbn batteridækslet ved at trække let i trækpalen til
batteridækslet.
2. Træk batteribakken ud af PDM-modulet ved hjælp af stroppen til
batteribakken, og tag batteriet ud af batteribakken.
3. Sæt det nye batteri i med testknappen vendt opad og pilen
pegende ind i PDM-modulet.
4. Tryk på batteridækslet, indtil batterirummet er lukket.
5. Tilslut PDM-modulet til monitoren.
6. Kontollér, at batterikapacitetsmåleren P vises på monitoren.

Vedligeholdelse af monitorbatteri
Udskiftning af monitorbatteriet

ADVARSEL – EKSPLOSIONS- ELLER BRANDFARE – Hvis
der benyttes andre batterier end de anbefalede, kan
de medføre skade på eller forbrænding af patienter
eller brugere. Der må kun anvendes batterier, der er
anbefalet eller produceret af GE. Garantien kan blive
ugyldig, hvis der anvendes andre batterier end de
anbefalede.

Genanvendelse af PDM-batteriet
Når batteriet ikke længere kan oplades, skal det udskiftes. Fjern det
gamle batteri, og følg de lokale retningslinjer for genanvendelse.

ADVARSEL: PERSONSKADE – Kontrollér, at batteriet
er sat helt i, og at batteridækslet er lukket helt.
Udfaldende batterier kan medføre alvorlig eller
dødelig skade på nyfødte eller skrøbelige patienter.
1.
2.
3.
4.

Åbn batteriporten ved forsigtigt at dreje låsen mod uret.
Træk batteriet ud ved hjælp af batteristroppen.
Sæt det nye batteri helt i med testknappen vendt opad.
Luk batteriporten ved at dreje låsen med uret.

Genanvendelse af monitorbatteriet
Når batteriet ikke længere kan oplades, skal det udskiftes. Fjern det
gamle batteri, og følg de lokale retningslinjer for genanvendelse.
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Kalibrering
Følgende parametre skal yderligere kalibreres regelmæssigt ud over
den kalibrering, der udføres under overvågning af patienter. Der
findes vejledning til overvågningskalibrering i kapitlet om den
relevante parameter i denne manual.

Kalibrering af luftvejsgasser
Det anbefalede kalibreringsinterval for luftvejsgasmålinger er hver
sjette måned ved normal brug og hver anden måned ved
kontinuerlig brug, så det sikres, at nøjagtigheden af målingerne
forbliver inden for specifikationerne. Se afsnittet "Luftvejsgasser med
E-moduler" for at få vejledning til kalibrering.

Kalibrering af Patientspirometri
Det anbefalede interval for flowkalibrering for Patientspirometri én
gang årligt, eller når forskellen mellem inspiratoriske og
eksspiratoriske værdier er permanent, så det sikres, at målingernes
nøjagtighed forbliver inden for specifikationerne. Se "Module Frames
and Modules Technical Manual." for at få vejledning til kalibrering.

Kalibrering af gasudveksling
Det anbefalede interval for kalibrering af gasudveksling er én gang
om måneden, så det sikres, at målingernes nøjagtighed forbliver
inden for specifikationerne. Se "Module Frames and Modules
Technical Manual." for at få vejledning til kalibrering.

Kalibreringskontrol af temperatur, NIBP og invasivt
blodtryk
Der skal udføres en kalibreringskontrol af temperatur, NIBP- og
invasivt blodtryk mindst én gang om året, så det sikres, at
målingernes nøjagtighed forbliver inden for specifikationerne. For
vejledning ang. temperatur, NIBP og kalibrering af invasivt blodtryk
kan du se "Module Frames and Modules Technical Manual".

Kalibrering af transducere for invasivt blodtryk
Når der opstår en transducerfejl, skal den anbefalede
transducerkalibrering udføres. En transducerfejl bestemmes, når
trykkalibreringen måles med et andet instrument, f.eks. et
kviksølvmanometer.
Sådan kalibreres en transducer for invasivt blodtryk:
1. Vælg Monitoropsætning > InvP-kalibrering.
2. Indstil trykket til 100 mmHg for at kalibrere transduceren.
3. Justér efter trykket på skærmen eller efter den kendte
kalibreringsfaktor.
4. Vælg Bekræft.

EKG
BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

EKG-udstyr til patienttilslutning
(1) Modul, der kan måle EKG
(2) AAMI/AHA eller IEC Multi-Link 3/5-afledet, 6-afledet eller 12SL
EKG-kabel
(3) AAMI/AHA eller IEC 3-aflednings-, 5-aflednings- eller
6-afledningssæt
(4) Prækordiale AAMI/AHA- eller IEC-afledningssæt
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BEMÆRK! Denne illustration er et eksempel på udstyr til
patienttilslutning.
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Knapper til EKG-modul

Placering af 3-aflednings- eller 5-afledningselektrode til EKG

Der findes ingen knapper med relation til EKG på modulerne.

Klargøring af patientens elektrodesteder
Meget kropsbehåring eller hudolie nedsætter elektrodekontakten
med huden og reducerer kvaliteten af elektrodesignalet.

//$

55$

Ved klargøring af elektrodestederne skal knogler tæt på huden,
tydelige fedtlag og større muskler undgås.



1. Barber eventuel hårvækst væk fra elektrodestedet.
2. Masser forsigtigt hudoverfladen for at øge den kapillære
blodgennemstrømning.
3. Rengør huden med alkohol eller en mild opløsning af sæbe og
vand for at fjern hudolie og døde eller afskrabede hudceller.
4. Aftør huden helt, før elektroderne påsættes.

Påsætning af elektroderne på patienten
1. Anbring elektroderne på de klargjorte steder.
2. Stabiliser elektroden og afledningen med en aflednings-stressloop nær elektroden.
3. Sæt den anvendte stress-loop fast til patienten med tape
(gælder ikke for nyfødte).

En sikkert fastsat stress-loop forhindrer afledningsrotation
omkring elektrodesnaplåsen, at afledningen rykker i elektroden
og EKG-artefakter.

15/
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IEC

AAMI/AHA

Elektrodeplacering

R (rød)

RA (hvid)

Lige under højre clavicula.

L (gul)

LA (sort)

Lige under venstre clavicula.

Brugerdefineret Brugerdefineret Ved placering af 5-afledningen skal
den prækordiale elektrode placeres
som angivet af lægen.
N (sort)

RL (grøn)

Nederste højre kant af brystkassen.

F (grøn)

LL (rød)

Nederste venstre kant af brystkassen.

BEMÆRK! Ved placeringen af en 3-afledningselektrode skal du bruge
elektroderne R/RA, L/LA og F/LL.

Placering af 6-afledningselektrode til EKG

Placering af 10-afledningselektrode til hjerteovervågning
ved EKG

BEMÆRK! Ved 12RL-overvågning skal der bruges en licens til 12RL
12-aflednings-EKG.
BEMÆRK! Der kan bruges et 6- eller 10-afledningskabel. Når der
bruges et 10-afledningskabel, må de prækordiale afledninger 2, 3, 4
eller 6 dog ikke klargøres og tilsluttes. Placer Ca/Va-elektroden på
C1/V1-placeringen, og placer Cb/Vb-elektroden på C5/V5placeringen. Afledningskablet til Ca/Va- og Cb/Vb-afledningerne er
hvide (IEC) eller brune (AAMI/AHA).
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15/



15/

)//

IEC

AAMI/AHA

Elektrodeplacering

R (rød)

RA (hvid)

Lige under højre clavicula.

L (gul)

LA (sort)

Lige under venstre clavicula.

Ca/C1 (hvid)

Va/V1 (brun)

4. interkostalrum, højre sternalrand.

Cb/C5 (hvid)

Vb/V5 (brun)

Venstre forreste aksillærlinje
på C4/V4-niveauet.

N (sort)

RL (grøn)

Nederste højre kant af brystkassen.

F (grøn)

LL (rød)

Nederste venstre kant af brystkassen.
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IEC

AAMI/AHA

Elektrodeplacering

R (rød)

RA (hvid)

Lige under højre clavicula.

L (gul)

LA (sort)

Lige under venstre clavicula.

N (sort)

RL (grøn)

Nederste højre kant af brystkassen.

F (grøn)

LL (rød)

Nederste venstre kant af brystkassen.

C/C1 (hvid)

V/V1 (brun)

4. interkostalrum, højre sternalrand.

C2 (hvid/gul)

V2 (brun/gul)

4. interkostalrum, venstre
sternalrand.

C3 (hvid/grøn)

V3 (brun/grøn)

Midtvejs mellem C2/V2 og C4/V4.

C4 (hvid/brun)

V4 (brun/blå)

5. interkostalrum,
midtklavikulærlinjen.

C5 (hvid/sort)

V5 (brun/
orange)

Venstre forreste aksillærlinje
på C4/V4-niveauet.

C6 (hvid/violet)

V6 (brun/violet)

Midter-aksillærlinje ved C4/V4- og
C5/V5.

155

Placering af 10-afledningselektrode til standardaflastning
ved EKG
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IEC

AAMI/AHA

Elektrodeplacering

R (rød)

RA (hvid)

Højre musculus deltoideus eller håndled.

L (gul)

LA (sort)

Venstre musculus deltoideus eller
håndled.

N (sort)

RL (grøn)

Højre lår eller ankel.

F (grøn)

LL (rød)

Venstre lår eller ankel.

C/C1 (hvid)

V/V1 (brun)

4. interkostalrum, højre sternalrand.

C2 (hvid/gul)

V2 (brun/gul)

4. interkostalrum, venstre sternalrand.

C3 (hvid/grøn) V3 (brun/grøn)

Midtvejs mellem C2/V2 og C4/V4.

C4 (hvid/brun) V4 (brun/blå)

5. interkostalrum, midtklavikulærlinjen.

C5 (hvid/sort)

V5 (brun/orange)

Venstre forreste aksillærlinje
på C4/V4-niveauet.

C6 (hvid/
violet)

V6 (brun/violet)

Midter-aksillærlinje ved C4/V4- og
C5/V5.

Analogt EKG-udgangssignal
Frekvensresponsen for hardwaren til den analoge udgang er DC ved
100 Hz. Forstærkningen er 1 V/mV. Udbredelsestid fra EKG-input til
den analoge udgang er 35 ms (PDM) eller 15 ms (E-moduler) som
maks. En pace-pulse medtages, hvor det er relevant, og
opsummeres med EKG-kurven.
EKG-modul

Analogt udgangssignal

E-moduler

EKG 1-afledning (øverste kurveposition).
Hvis EKG 1-afledningen er en af de beregnede
afledninger, der er relateret til 2RL 12-afledningen,
bruger den analoge udgang afledning II.

PDM

EKG 1-afledning (øverste kurveposition).

Bemærkninger om EKG

Sikkerhedsforanstaltninger

•

Advarsler i forbindelse med EKG

•
•
•
•

•
•
•
•

EKG-elektroder, der på forhånd er forsynet med gel, anbefales.
Kontroller udløbsdatoen.
Kontroller, at elektrodegelen er fugtig.
Kontroller, at elektroderne har god hudkontakt.
Udskift alle elektroder mindst hver 24 til 48 time.
Brug EKG-patientkablet til Multi-Link-elektrokirurgienheden
(ESU), når monitoren anvendes sammen med en elektrokirugisk
enhed. Dette kabel med indbygget ESU-filter medvirker til at
reducere elektrokirurgisk støj, der detekteres på EKG-signalet.
E-moduler: Når et kabel, en elektrode eller en V-afledning skiftes,
genindlærer monitoren automatisk.
Afhængigt af det anvendte EKG-modul kan ikke alle
EKG-målinger og -indstillinger vises eller ændres.
Vælg funktionen Skift afledningssæt for at fjerne meddelelsen
’Afledn. fra’ fra displayet, når et kabel er fra.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.

•
•

•

•

Begrænsninger i forbindelse med EKG-måling
•
•

E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
Monitoren viser meddelelsen ’Afledn. fra’ i en situation med
inputoverbelastning eller ved frakobling af elektrodeafledninger.

•

EKG-målingskontroller
•

Kontrollér, at kurver og parameterværdierne vises, når kablet er
tilsluttet patienten.
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Kontrollér, at klemmer eller snaplåse til afledningskabelsættet
ikke berører ledende elektrisk materiale, inklusive jording.
Maksimal-filteret kan ændre den viste EKG-morfologi. Der må
ikke foretages målinger ud fra det viste eller udskrevne EKG, når
dette filter er valgt. De viste ST-værdier beregnes før
anvendelsen af filteret Maksimal og kan variere fra de værdier,
der er målt fra det viste eller udskrevne EKG.
Enheden anvender et computerstyret 12-aflednings-EKGanalyseprogram, der kan anvendes som et redskab til
generering af EKG-optagelser, og som leverer EKG-målinger og
fortolkende meddelelser fra EKG-optagelserne. De fortolkende
meddelelser er kun betydningsfulde, når de anvendes sammen
med kliniske fund. Alle EKG-optagelser skal gennemses af en
kvalificeret læge. For at sikre nøjagtighed må EKG-optagelserne
kun bruges til fortolkning af en læge.
Ved overgangen fra et 10-afledningskabel til et 5-afledningskabel
med PDM-modulet skal funktionen Skift afledningssæt vælges
for at fjerne meddelelsen ’Afledn. fra’ fra displayet.
LEDENDE TILSLUTNINGER – Der skal udvises ekstrem
forsigtighed, når der anvendes elektromedicinsk udstyr. Mange
dele af det menneskelige/maskinelle system er ledende, såsom
patienten, konnektorer, elektroder og transducere. Det er meget
vigtigt, at disse ledende dele ikke kommer i kontakt med andre
jordede, ledende dele, når de tilsluttes til den isolerede
patientindgang på enheden. En sådan kontakt ville slå bro over
patientisoleringen og annullere den beskyttelse, som den
isolerede indgang yder.
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•

•

•

FORSINKET ASYSTOLI-ALARM – PDM – Puls-hjertefrekvensen
kan have en langsomere responsetid end den elektriske
hjertefrekvens i en situation med en patient med lav perfusion.
Når IntelliRate-funktionen bruges i denne situation, kan
monitoren forsinke fremkaldelse af en ASYSTOLI-patientalarm.
Brugeren kan vælge at slå IntelliRate-funktionen fra ved
patienter med risiko for disse hændelser, da
patientbehandlingen ellers kan blive forsinket. Sådanne
patienter skal altid observeres tæt.
UNØJAGTIG HJERTEFREKVENSVISNING – PDM – De elektriske
hjertefrekvensværdier og puls-hjertefrekvensværdierne, der
leveres af de forskellige monitorerede parametre (EKG, SpO2,
blodtryk), kan afvige markant. Disse forskelle kan skyldes de
underliggende fysiologisk betingelser (f.eks. elektromekanisk
dissociation, pulsløs elektrisk aktivitet, manglende
perfusionsrytmer) eller unøjagtigheder i hjertefrekvensværdier
forårsaget af en artefakt eller dårlig signalkvalitet. Brugeren kan
vælge at slå IntelliRate-funktionen fra ved patienter med risiko
for disse hændelser, da patientbehandlingen ellers kan blive
forsinket. Sådanne patienter skal altid observeres tæt.
ELEKTRODER – Når som helst defibrillering er en mulighed, skal
der anvendes ikke-polariserende (sølv-/sølvkloridkonstruktion)
elektroder til EKG-monitorering. Polariserende elektroder
(konstrueret med rustfrit stål eller sølv) kan forårsage, at
elektroderne bevarer en restladning efter defibrillering. En
restladning vil blokere for indsamling af EKG-signalet.

•

•

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEFIBRILLATOR – Patientsignalinput, der er mærket med CF- og BF-symboler, med
defibrillatorelektroder er beskyttet mod beskadigelse fra
defibrillationsspænding. For at sikre korrekt defibrillatorbeskyttelse:
Brug kun de anbefalede kabler og ledninger.
INTERFERENS VED HJERTEFREKVENSALARM – Dårlig
kabelplacering eller forkert klargøring af elektroder kan få
monitortransienter ved slangeisolation til at ligne egentlige
hjertekurver og dermed undertrykke hjertefrekvansalarmer. For
at minimere muligheden for dette problem skal du følge de
relevante vejledninger, der følger med dette produkt, til placering
af elektroder og kabler.

Forholdsregler i forbindelse med EKG
•
•

•

Patientens hud kan blive irriteret efter længere tids kontakt med
elektrodegel eller klæbestof.
For at sikre nøjagtig 12-afledningsanalyse, når der anvendes et
10-afledningspatientkabel, skal man verificere, at den rigtige
ledningsblok er sat i den relevante side på kablet. Ledningsblokken
V2 til V6 har farvekoden brun (AHA) eller hvid (IEC).
Ved brug af en el-kirurgi-enhed (ESU) skal det kontrolleres,
at der er god kontakt mellem den elektrokirurgiske enheds
returelektrode og patienten for at undgå forbrændinger ved
monitormålestederne.

Valg af den tredje viste afledning

Valg af de første tre viste EKG-kurver

EKG 3-afledning er den EKG-afledning, der vises efter
EKG 2-afledning i EKG-kurveområdet.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg en afledning på listen EKG 3-afledning.
Hvis du har valgt Kaskade, fortsætter den viste EKG 2-afledningkurve til kurveområdet EKG 3-afledning.

Du kan vælge rækkefølgen for de EKG-kurver, der vises
i EKG-kurveområdet.
BEMÆRK! Afledningsvalget afhænger af den anvendte
EKG-kabeltype.
BEMÆRK! Når EKG 1-afledning, EKG 2-afledning og/eller
EKG 3-afledning ændres manuelt, og afledningen dekativeres på
grund af en frakobling, refererer monitoren til den EKG-afledning,
der er gemt i patientprofilen. Hvis EKG 1-afledning ikke er
tilgængelig, refererer monitoren til afledning II, derefter afledning I
og til sidst afledning III. Hvis den manuelt valgte afledning senere
bliver tilgængelig igen, skiftet monitoren tilbage til denne afledning.

Valg af Va EKG-afledningen
BEMÆRK! Valget af Va afled. placering har indflydelse på de
numeriske ST-trend.
BEMÆRK! 12RL-overvågning – Va-afledningen er det første
V-afledningsmærkat, der bruges med et 6-aflednings-EKG-kabel
til 12RL-overvågning.

Valg af den først viste afledning

Ved brug af et 6-aflednings-EKG-kabel er standardindstillingen for
Va-afledningen V1. Du kan dog vælge en anden afledning.

EKG 1-afledning er den første EKG-afledning, der vises
i EKG-kurveområdet.
BEMÆRK! Monitoren bruger EKG 1-afledning til analyse
med enkeltafledning.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg en afledning på listen EKG 1-afledning.

BEMÆRK! Va-afledningen er kun den V-afledning, der bruges med et
5-aflednings-EKG-kabel.
Va-afledningen er de V-afledningsdata, der sendes til alle eksterne
netværksenheder, som f.eks. CIC Pro klinisk informationscenter.

Valg af den anden viste afledning

1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg en afledning på listen Va afled. placering.

EKG 2-afledning er den EKG-afledning, der vises efter
EKG 1-afledning i EKG-kurveområdet.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg en afledning på listen EKG 2-afledning.
Hvis du har valgt Kaskade, fortsætter den viste EKG 1-afledningkurve til kurveområdet EKG 2-afledning.
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Valg af Vb EKG-afledningen
BEMÆRK! 12RL-overvågning – Vb-afledningen er det andet
V-afledningsmærkat, der bruges med et 6-aflednings-EKG-kabel,
og skal indstilles til V5.
Ved brug af et 6-aflednings-EKG-kabel er standardindstillingen for
Vb-afledningen V5. Du kan dog vælge en anden afledning.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg en afledning på listen Vb afled. placering.

Skift til et EKG-kabel med færre afledninger
Sådan skiftes der fra et 10-afledningskabel til et 6-, 5- eller
3-aflednings-EKG-kabel:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg Skift afledningssæt.

Indstilling af lydstyrken til QRS-biptonen for EKG
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Indstil pulslyden med pilene til Pulslyd.

Indstilling af en biptone under bradykardi
BEMÆRK! Kun PDM-modulerne og softwarepakken Neonatal intensiv.
BEMÆRK! Biptonerne for bradykardi kan kun aktiveres, hvis
lydstyrken for QRS-biptonen er indstillet til nul. Hvis biptonen for
bradykardi er aktiveret, lyder der et bip med en frekvens, der er lig
med hjertefrekvensen, når der forekommer en bradykardialarm.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg Pulslyd kun ved brady.

Valg af EKG-kurvestørrelse
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg en værdi på listen Størrelse.
BEMÆRK! Kun PDM – Indstillingen af EKG-størrelsen påvirker
følsomheden ved beregning af arytmidetekteringen og
hjertefrekvensen. Følsomheden ved normalstørrelsen for kurver/
QRS-detektering er 1x. Størrelsen 2x og større øger QRSdetekteringsfølsomheden. Dette kan være nyttigt ved QRS-kurver
med lav amplitude. Det skal bruges med forsigtighed, da en
baselinjeartefakt kan detekteres som et QRS-kompleks.

Valg af hæmodynamiske EKG-kurvehastighed
BEMÆRK! Denne indstilling justerer kurvehastigheden for alle
parametre for EKG, SpO2 og invasive blodtryk.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg en værdi på listen Hæmodynam. kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Visning og udskrivning af alle EKG-kurver
Sådan udskrives alle EKG-kurverne:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg Alle EKG-kurver.
3. Vælg Udskriv side.
4. Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.

Indstilling af EKG-kurvefilteret

Indstilling af EKG QRS-bredden

Sådan angives visningen af kurven på displayet og på den
udskrevne strimmel:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg en filterindstilling på listen Kurvefilter.
De viste båndbredder gælder for alle moduler, medmindre andet
er angivet. Valgmulighederne er:
- Diagnostisk:
0,05-100 Hz = PDM
0,05-150 Hz = E-moduler
- Monitorering:
0,05 til 32 Hz (med 50 Hz strømnetfrekvens)
0,05 til 40 Hz (med 60 Hz strømnetfrekvens)
- Moderat: 0,05-25 Hz
- Maksimal: 5-25 Hz.

BEMÆRK! Kun PDM – Indstillingen af EKG QRS-bredden påvirker
følsomheden ved arytmidetekteringen.
BEMÆRK! Hvis indstillingen QRS-bredde er fastlåst som afdelingens
indstillinger, kan denne indstilling ikke vælges.
Standardindstillingen for QRS-bredde for profilen Voksen er Normal.
Standardindstillingen for QRS-bredde for profilen Baby er Smal.
Sådan ændres QRS-detekteringsfølsomheden:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg en indstilling på listen QRS-bredde.
Valgmulighederne er:
- Smal: Beregnet til brug med alle nyfødte og pædiatriske
patienter med en QRS-kompleksbredde på 100 ms eller
mindre.
- Normal: Beregnet til EKG-rytmer, der har
QRS-kompleksbredder på ca. 70 ms eller større
(f.eks. næste alle voksne patienter og alle patienter
med elektronisk ventrikulær pacing).

Indstilling af EKG HF-gennemsnit
BEMÆRK! Kun PDM. Hvis indstillingen Hjertefrekvens gennemsnit er
fastlåst som afdelingens indstillinger, kan denne indstilling ikke
vælges.
Sådan angives antallet af hjerteslag, der bruges til beregning
af HF-værdien:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg en indstilling på listen Hjertefrekvens gennemsnit.
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Valg af afledninger til brug ved EKG-analyse
For PDM kan du vælge, om monitoren skal foretage en EKG-analyse
med en EKG-data fra en enkelt afledning eller fra flere EKGafledninger. Ved brug af flere EKG-afledninger kan antallet af falske
alarmer blive reduceret.
BEMÆRK! Når der bruges et 3-afledningskabel, skal der kun vælges
Enkelt afled.
BEMÆRK! Ved valg af Enkelt afled. beregnes ST-værdierne for den
enkelte afledning.
BEMÆRK! Når Enkelt afled. vælges, bruger EK-Pro-algoritmen
EKG 1-afledning, hvis den pågældende afledning er afledning I, II, III
eller Va. Hvis der ikke er valgt afledning I, II, III eller Va, vil
standardafledningen for overvågning med en enkelt afledning være
afledning II.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg en indstilling på listen Afledningsanalyse.

Genindlæring af patientens QRS-mønster
Under EKG-overvågningen kan du få behov for at bruge funktionen
Genindlær QRS, når der er sket en væsentlig ændring i patientens
EKG-mønster. Ved at give monitoren mulighed for at lære det nye
EKG-mønster at kende kan falske arytmialarmer afhjælpes.
Meddelelsen ’Indlærer’ vises, mens monitoren genindlærer QRSmønsteret. I denne periode er arytmidetekteringen muligvis ikke
tilgængelig.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg Genindlær QRS.

Indstilling af den primære HF-kilde

ADVARSEL: FEJL VED DETEKTERING AF LIVSTRUENDE
ARYTMI – Målingen af SpO2-parameteren for pulshjertefrekvensen er baseret på den optiske detektion
af en perifer flowpuls og detekterer derfor eventuelt
ikke særlige arytmier. Pulsoximeteriparameteren bør
ikke benyttes i stedet for eller som erstatning for
EKG-baseret arytmianalyse.
Hjertefrekvensen kan beregnes ud fra forskellige parametre (f.eks.
EKG, SpO2, Art, Fem, ABP, UAC).
Hvis den primære HF-kilde for E-moduler er EKG eller Auto (EKG),
vises den sekundære HF-kilde i følgende rækkefølge: Art, ABP, Fem,
SpO2.
Hvis den primære HF-kilde for PDM er EKG eller IntelliRate (EKG),
vises den sekundære HF-kilde i følgende rækkefølge: UAC, Art, ABP,
Fem, SpO2. BEMÆRK! UAC er kun tilgængelig med softwarepakken
Neonatal intensiv.
Hvis den primære HF-kilde er andet en det ovenfor nævnte, er den
sekundære HF-kilde altid EKG.
BEMÆRK! Denne indstilling justerer den primære kilde for
hjertefrekvensen for alle hæmodynamiske parametre.

Sådan angives den hjertefrekvenskilde, der vises i parametervinduet
til HF:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg et parameter på listen Primær HF-kilde.
Valgmulighederne er modulafhængige:
- PDM (enkelt HF): IntelliRate, EKG, Art, ABP, Fem, UAC*, Pleth.
- PDM (flere HF'er): IntelliRate, EKG.
- E-moduler (enkelt HF): Auto, EKG, Art, ABP, Fem, Pleth.
- E-moduler: (flere HF'er): Auto, EKG.
* BEMÆRK! UAC er kun tilgængelig med softwarepakken
Neonatal intensiv.

Visning af VES-værdien i parametervinduet til HF
BEMÆRK! Kun for den fulde arytmi-licens med arytmi-kategorien
angivet til Fuld.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg Vis VES.

Visning af QT-værdien i parametervinduet til HF
BEMÆRK! Kun ved licens til QT/QTc-analyse med flere afledninger.
BEMÆRK! QT-/QTc-værdier beregnes med 5-aflednings-,
6-aflednings- eller 10-aflednings-EKG-kabler.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg Vis QT.

Indstilling af HF-alarmintervallet
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen HF/PF-alarmer.
3. Vælg en værdi på listen HF-alarmområde.

Visning af et referencegitter i EKG-kurveområderne
Sådan vises der et gitter i EKG1, EKG2 og EKG3 med gitterpunkter
ved 200 ms horisontalt og gitterpunkter ved 0,5 mV vertikalt:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg EKG-gitter.

Visning af den anden HF-værdi i parametervinduet til HF
For E-moduler kan du få vist den anden hjertefrekvenskilde
i parametervinduet til HF.
BEMÆRK! UAC bruges kun med softwarepakken Neonatal intensiv.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret > Vis 2. HF-kilde.

Visning af ST-værdien i parametervinduet til HF
BEMÆRK! Kun ved licens til ST-analyse med flere afledninger.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg Vis ST.
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EKG-alarmgrænser

Indstilling af HF/PF-alarmgrænserne for flere HF-kilder

BEMÆRK! Hvis standardindstillingen for HF-alarmer er angivet til
Enkel, og du slår SpO2 HF-alarmgrænserne fra, slås den primære
HF-alarm også fra. Hvis du på samme måde justerer SpO2
HF-grænseværdierne, justeres den primære HF-grænseværdi også.
Hvis standardindstillingen for HF-alarmer er angivet til Flere, og du
slår SpO2 HF-alarmgrænserne fra, slås den primære HF-alarm ikke
fra. Du kan bruge hjertefrekvensindstillingen Enkel til at indstille en
almindelig HF-grænse for flere kilder (f.eks. EKG, SpO2, ART) og
VES-alarmgrænser for EKG fra fanen Alarmer.

BEMÆRK! Indstillingen HF/PF-alarmer er kun tilgængelig, når
standardindstillingen for afdelingen Parametre > EKG > HF-alarmer
er angivet til Flere. Denne indstilling er beskyttet med adgangskode.

Du kan bruge hjertefrekvensindstillingen Flere til at angive en
primær hjertefrekvens-/pulsefrekvenskilde og op til seks individuelle
hjertefrekvens-/pulsefrekvensalarmer og -grænser fra fanen HF/PFalarmer. Du har også mulighed for at angive VES-alarmgrænser for
EKG fra fanen VES-alarm.

Indstilling af HF-alarmgrænser for en enkelt HF-kilde
BEMÆRK! Indstillingen Alarmer er kun tilgængelig, når
standardindstillingen for afdelingen Parametre > EKG > HF-alarmer
er angivet til Enkel. Denne indstilling er beskyttet med adgangskode.
Sådan angives hjertefrekvens- og VES-alarmgrænserne:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg fanen Alarmer
3. Kontrollér, at den påkrævede alarm er slået til (HF eller VES).
BEMÆRK! Hvis en funktion ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet.
Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmerne.

Sådan angives de primære hjertefrekvens- og de individuelle
pulsfrekvensalarmgrænser:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg fanen HF/PF-alarmer
3. Vælg en hjertefrekvenskilde på listen.
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.

Indstilling af VES-alarmgrænser
BEMÆRK! Kun ved fuld arytmi-licens.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg fanen VES-alarm eller fanen Alarmer.
3. Kontrollér, at alarmen er slået til.
4. Indstil de øvre og/eller nedre grænseværdier.

EKG på monitorskærmen
-

Indikator for primær HF-kilde: Vises ud for den primære
HF-værdi.

Fejlfinding ved EKG-målingen
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
3

PROBLEM

LØSNING

Der er støj på •
EKG-signalet, •
eller der
detekteres
ingen QRS
•

•
•

Kontrollér, at patienten ikke ryster.
Vælg det rigtige filter ved at vælge
parametervinduet til HF > Avanceret >
Kurvefilter.
Kontrollér elektrodekvalitet og -placering.
Undgå at placere elektroderne på kropshår,
knogler tæt under huden, fedtlag og større
muskler. Elektroder, der på forhånd er forsynet
med gel, anbefales.
Skift afledningen.
Fjern EKG-kablet fra modulet, og sæt det i igen.
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EKG-analyse med 12 afledninger
Bemærkninger om 12-aflednings-EKG-analyse

Valg af indstillinger for EKG-analyse med 12 afledninger

•

Angivelse af de påkrævede data til EKG-analyse med
12 afledninger

•

•

•
•

Ved en EKG-analyse med 12 afledninger skal der bruges en 12SL
EKG med ACI-TIPI-licens, 10-afledningskabel og placering af
10-afledningselektroder.
For at opnå den mest nøjagtige 12-aflednings-EKG-analyse, skal
der indtastes nøjagtig patientdemografi. Dette er særligt vigtigt
ved lagring og sammenligning af rapporter over 12-afledninger
i MUSE-databasen.
Til en 12-aflednings-EKG-analyse med 12RL-funktionen kræves
en 12RL 12-aflednings-EKG-licens og et 6-afledningskabel (eller
et 10-afledningskabel med afledningerne C2/V2, C3/V3, C4/V4
og C6/V6 koblet fra).
Ved en EKG-analyse med 12 afledninger med funktionen 12RL
skal du bekræfte, at Va- og Vb-afledningspositioner er indstillet
korrekt til en 12RL-måling.
Brug den samme elektrodekonfiguration som anvendt ved den
forudgående analyse til patienten for at opnå de meste
nøjagtige serielle sammenligninger.

BEMÆRK! Når standardindstillingen for afdelingen Tekniker ID er
angivet til "obligatorisk", skal du angive et Tekniker ID, før du kan
bekræfte indstillingerne for de 12 afledninger. Yderligere oplysninger
om ændring af det adgangskodebeskyttede Tekniker ID for
afdelingens indstillinger findes i håndbogen "CARESCAPE Monitor
B650, Supplerende oplysninger".
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om tilføjelse af din egen
adgangskodebeskyttede liste over foruddefinerede årsager til
registrering af en EKG med 12 afledninger.
Du kan angive dataene i datafelterne med tastaturet på skærmen,
stregkodelæseren eller et standardtastatur.
1.
2.
3.
4.
5.

Vælg parametervinduet til HF.
Vælg 12-afledn. analyse > Indstillinger.
Indtast om nødvendigt Tekniker ID.
Indtast Bestillingsnummer.
Vælg årsagen til at vælge EKG med 12 afledninger på listen
Årsager for 12-afled.
6. Vælg Afbryd eller Bekræft.
- Hvis du vil lukke indstillingsvinduet uden at gemme
ændringerne, skal du vælge Afbryd.
- Hvis du vil gemme de data, der vises i indstillingsvinduet,
og lukke vinduet, skal du vælge Bekræft.

Angivelse af de påkrævede data til en ACI-TIPI EKG-analyse
med 12 afledninger

Indstilling af visningsformatet for EKG-analyse med
12 afledninger
Sådan ændres visningsformatet for en EKG-analyse med
12 afledninger og kurveformatet i den udskrevne rapport over
EKG-analysen med 12 afledninger:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg 12-afledn. analyse > Indstillinger.
3. Vælg et format på listen Visningsformat.
4. Vælg Afbryd eller Bekræft.
- Hvis du vil lukke indstillingsvinduet uden at gemme
ændringerne, skal du vælge Afbryd.
- Hvis du vil gemme de data, der vises i indstillingsvinduet,
og lukke vinduet, skal du vælge Bekræft.

BEMÆRK! Hvis patientens alder ikke allerede er angivet, skal du
angive den. Se kapitlet "Opstart og afslutning af overvågning".
BEMÆRK! En patient skal være mindst 16 år, før der kan foretages en
ACI-TIPI EKG-analyse med 12 afledninger.
1.
2.
3.
4.
5.

Vælg parametervinduet til HF.
Vælg 12-afledn. analyse > Indstillinger.
Vælg Til på listen ACI - TIPI.
Vælg patientens køn på listen Køn.
Vælg de pågældende symptomer på listen Smert. i bryst eller
ve arm
6. Vælg Afbryd eller Bekræft.
- Hvis du vil lukke indstillingsvinduet uden at gemme
ændringerne, skal du vælge Afbryd.
- Hvis du vil gemme de data, der vises i indstillingsvinduet,
og lukke vinduet, skal du vælge Bekræft.

Generering af en rapport over en EKG-analyse med
12 afledninger under en ST-alarmtilstand
Der kan genereres en automatisk rapport over en EKG-analyse
med 12 afledninger ved en ST-alarmtilstand. Automatisk genererede
rapporter kan vises fra vinduet 12-afledn. analyse > Gemte
rapporter.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg 12-afledn. analyse > Indstillinger.
3. Vælg Til på listen 12-afled. ved ST-alarm.
4. Vælg Afbryd eller Bekræft.
- Hvis du vil lukke indstillingsvinduet uden at gemme
ændringerne, skal du vælge Afbryd.
- Hvis du vil gemme de data, der vises i indstillingsvinduet,
og lukke vinduet, skal du vælge Bekræft.

BEMÆRK! Du skal vælge Bekræft, før du kan fuldføre en ACI-TIPI
EKG-analyse med 12 afledninger.

Indstilling af automatiske målinger for EKG-analyse med
12 afledninger
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til HF.
Vælg 12-afledn. analyse > Indstillinger.
Vælg et tidsinterval på listen Auto interval.
Vælg Afbryd eller Bekræft.
- Hvis du vil lukke indstillingsvinduet uden at gemme
ændringerne, skal du vælge Afbryd.
- Hvis du vil gemme de data, der vises i indstillingsvinduet,
og lukke vinduet, skal du vælge Bekræft.
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Lukning af indstillingsvinduet for en EKG-analyse med
12 afledninger
Vælg en af følgende:
• Hvis du vil lukke indstillingsvinduet uden at gemme ændringerne,
skal du vælge Afbryd.
• Hvis du vil gemme de data, der vises i indstillingsvinduet,
og lukke vinduet, skal du vælge Bekræft.
BEMÆRK! Du skal vælge Bekræft, før du kan fuldføre en ACI-TIPI
EKG-analyse med 12 afledninger.

Udførelse af en EKG-analyse med 12 afledninger
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg 12-afledn. analyse.
3. Vælg 12-afledning nu.
Alle kurverne i vinduet 12-afledn. analyse fryser under analysen
med undtagelse af EKG 1-kurven. Det tager mindre end ét
sekund at udføre analysen. I løbet af den tid genererer
monitoren en rapport over de 12 afledninger, gemmer rapporten
lokalt og viser rapporten på skærmen. Monitoren kan gemme op
til 15 rapport over de 12 afledninger lokalt.

Rapporten over EKG med 12 afledninger
Når monitoren har genereret rapporten over de 12 afledninger, kan
du sende den til en valgfri MUSE-database til yderligere analyse eller
lagring, udskrive rapporten eller slette rapporten.
BEMÆRK! Knapperne Send til MUSE eller MUSE + Udskrift kan ikke
vælges:
- Når MUSE-databasen ikke er tilgængelig, eller når den lokale
rapport allerede er sendt til MUSE-databasen.
- Når der bruges et midlertidigt patient-ID-nummer og
standardindstillingen for afdelingen, er Overfør med midlert.
pat. ID, ikke aktiveret.
- Når 12RL-funktionen er brugt. MUSE-databasen understøtter
ikke en rapport over de 12 afledninger med 12RL-funktionen.
- Når monitoren er tilsluttet S/5-netværket
Sådan sendes eller udskrives rapporten over EKG med 12 afledninger:
1. Vælg Send til MUSE for at sende denne lokale rapport over
12 afledninger til en MUSE-database.
2. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten over de 12 afledninger.
3. Vælg MUSE + Udskrift for at sende den lokale rapport over EKG
med 12 afledninger til en MUSE-database og udskrive rapport
over EKG med 12 afledninger.
4. Vælg Slet for at slette rapporten og vende tilbage til
realtidsvinduet.
5. Hvis du vil generere en ny rapport over en EKG-analyse med
12 afledninger, skal du vælge Realtidsvisning og gentage
proceduren "Udførelse af en EKG-analyse med 12 afledninger".

Visning eller udskrivning af gemte rapporter over
12 afledninger

Returnering til realtidsvinduet
•

Du kan få vist eller udskrive gemte rapporter over 12 afledninger
fra monitoren (lokalt) eller, hvis dette er tilgængeligt, fra en MUSEdatabase. De nyeste rapporter vises først.
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg 12-afledn. analyse.
3. Vælg Gemte rapporter.
4. Vælg den ønskede rapport over EKG med 12 afledninger
på listen.
5. Hvis du vil se en visning under gitterlinjer, skal du vælge Vis.
BEMÆRK! En rapport, der er gemt lokalt på monitoren, åbnes
og vises i vinduet 12-afledn. analyse. En rapport, der er gemt
i MUSE-databasen, åbnes og vises i vinduet MUSE-rapport.
BEMÆRK! For at åbne en rapport, der er gemt i MUSE-databasen,
skal du være tilsluttet via CARESCAPE Network IX.
6. Vælg Send til MUSE for at sende en lokalt gemt rapport over
12 afledninger til MUSE-databasen.
BEMÆRK! Du kan kun sende rapporten til MUSE-databasen
én gang.
7. Hvis du vil ændre størrelse på en rapport, der vises i vinduet
MUSE-rapport, skal du vælge en værdi på listen Zoom.
BEMÆRK! Hvis du zoomer tæt ind på rapporten, kan du bruge
det lodrette rullepanel til at få vist alle dele af rapporten.
8. Hvis du vil udskrive en rapport, der vises i vinduet MUSE-rapport,
skal du vælge Udskriv.
9. Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.

Vælg Realtidsvisning for at gå tilbage til visningen af
realtidskurver.

Fejlfinding ved EKG-analyse med 12 afledninger
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
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PROBLEM

LØSNING

Afsendelsen af en
rapport over
12 afledninger til en
MUSE-database
mislykkedes.

Der er kommunikationsproblemer med
netværket eller MUSE-database.
• Kontakt autoriseret servicepersonale.

Udskrivningen af en
rapport over en
analyse med
12 afledninger
mislykkedes.

Der er opstået en printerfejl eller
kommunikationsproblemer med netværket.
• Kontrollér printer. Hvis du ikke kan løse
problemet, kontaktes servicepersonalet.
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Pacemakerdetektering
Bemærkninger om pacemakerdetektering
•
•
•

PDM: Pacemakerdetektering skal være slået til på monitoren.
Pacemakerdetektering skal altid anvendes, når den
monitorerede patient har en pacemaker.
E-moduler: Pacemakerdetektering er altid slået til.
E-moduler: Hvis patienten har en atrial pacemaker, kan der
foretages ST-beregninger, hvis pacer-spike ikke har sammenfald
med ISO-punktets justeringsområde.

Sikkerhedsforanstaltninger ved pacemakerdetektering
Detekteringsadvarsler i forbindelse med pacemaker
•

•

•
•

FREKVENSMÅLERE – Hold pacemakerpatienter under tæt
observation. Frekvensmålere kan fortsætte tællingen af
pacemakerfrekvensen under hjertestop og visse arytmier.
Der bør derfor ikke udelukkende stoles på frekvensmåleralarmer.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om dette instruments evne til
pacemakerpulsafvisning.
FALSKE KALD – Der kan forekomme falske indikatorer for lav
hjertefrekvens eller falske Asystoli-kald med bestemte
pacemakere på grund af en pacemakerartefakt, som f.eks.
elektrisk overskridning, hvor pacemakeren overlapper de sande
QRS-komplekser.
MONITORERING AF PACEMAKERPATIENTER – Kun gældende
for PDM: Monitorering af pacemakerpatienter kan kun ske med
pace-programmet aktiveret.
PACEMAKERVISNING – Pacemakeraktivitet vises på
elektrokardiogrammet ved visning af en pacemaker-markørpuls
med en anden farve. Alle pacemaker-markørpulse vises oprejst
og ensartet og må ikke anvendes til diagnostisk fortolkning.

•

PATIENTFARE – En pacemakerimpuls kan tælles som en QRS
under Asystoli, når pacemakerdetekteringen er slået til. Hold
pacemakerpatienter under tæt observation.

Indstilling af pacemakerdetektering
BEMÆRK! E-moduler: Pacemakerdetekteringen er altid aktiveret.
BEMÆRK! Kun PDM: Hvis pacemakerdetektering er påkrævet, skal den
være slået til. Du kan dog deaktivere behandlingen af
pacemakerhændelsen ved at slå pacemakerdetekteringen fra. Når
pacemakerdetekteringen er slået fra, ignorerer overvågningsenheden
pacemakerimpulsdetekteringer, der kan have en negativ indvirkning
på nøjagtigheden af hjertefrekvensen for overvågningsenheden.
Sådan indstilles pacemakerdetekteringen:
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg knappen Avanceret.
3. Vælg en værdi på listen Pacemakerdetektering.
De tilgængelige valgmuligheder er afhængige af modulet til
dataindsamling:
• E-moduler:
Vis – Viser pacemakerspike på EKG-kurven.
Skjul – Viser ikke pacemakerspike på EKG-kurven. Sensitiv –
Øger følsomheden for pacemakerdetekteringen og viser
pacemakerspike på EKG-kurven.
BEMÆRK! Når følsomheden for pacemakerdetekteringen øges,
så øges muligheden for falske pacemakerdetekteringer også.
• PDM: Til eller Fra.

Fejlfinding ved pacemakerdetektering
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

Detektering af arytmi
Begrænsninger i forbindelse med arytmimåling
•

•
•
•

Da arytmidetekteringsalgoritmens følsomhed og specificitet er
mindre end 100 %, kan der undertiden blive detekteret falske
arytmier, og desuden kan det ske, at nogle virkelige
arytmihændelser ikke detekteres. Dette er især tilfældet,
når der er støj på signalet.
Kun PDM: Indstillingerne for EKG-størrelse og QRS-bredde påvirker
følsomheden af arytmidetektering og hjertefrekvensberegning.
Hvis der er en lav QRS-amplitude, kan monitoren muligvis ikke
beregne HF, og der kan forekomme falsk Asystoli.
I algoritmeindlæringsfasen er arytmidetektering muligvis ikke
tilgængelig. Som følge heraf skal patientens tilstand monitoreres
tæt i indlæringsfasen og i flere minutter efter indlæringsfasen for
at lade algoritmen opnå optimal detekteringsydelse.
•

Sikkerhedsforanstaltninger
Arytmiadvarsler
•
•

PDM – V flimmer/ V taky må ikke bruges som en erstatning for
arytmialarmen V taky. Forsøg på at sænke V taky-alarmniveauet
kan resultere i overhørte alarmer for ventrikulær takykardi.
MANGLENDE ELLER DÅRLIG ARYTMIDETEKTERING – De
automatiske programmer til arytmianalyse kan fejlagtigt
identificere forekomsten eller fraværet af en arytmi. En læge skal
derfor tolke arytmiinformationen sammenholdt med andre
kliniske fund. Vær særligt opmærksom på de følgende
EKG-kurve-forhold:
- Støj på kurver. Støjfyldte dele af EKG-kurver udelukkes typisk
fra analyse. Udelukkelserne er nødvendige for at reducere
forekomsten af fortolkninger af unøjagtige slag og/eller
rytmealarmer. Hvis de udelukkede støjfyldte dele på EKG-

•

•
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kurven indeholder virkelige arytmihændelser, kan disse
hændelser forblive udetekterede af systemet.
- Slagamplitude og -varighed. Nøjagtig registrering og
fortolkning af slag bliver tiltagende vanskeligt, efterhånden
som amplituden og/eller varigheden af disse slag nærmer
sig analyseprogrammets konstruktionsmæssige grænser.
Efterhånden som slagene bliver ekstremt brede eller smalle,
eller specielt når slagene bliver små, kan arytmifortolkningen
derfor blive forringet.
- Andre morfologiovervejelser. Automatiske
arytmiregistreringsalgoritmer er i bund og grund udformet til
at detektere væsentlige ændringer i QRS-morfologi. Hvis der er
en arytmihændelse, som ikke fremviser en væsentlig ændring
i forhold til patientens dominerende morfologi, er det muligt, at
en sådan hændelse ikke detekteres af systemet.
ANALYSE I PAUSE – Visse forhold sætter arytmianalyse i pause.
I pause detekteres arytmitilstande ikke, og alarmer associeret
med arytmier fremkommer ikke. Tilstande, der medfører
arytmianalyse i pause, omfatter arytmi fra, arytmi i pause,
afledningsfejl, alarmpause, alle alarmer fra og udskrevet patient.
MANGLENDE DETEKTERING AF LIVSTRUENDE ARYTMI – Foretag
altid EKG-monitorering for at opdage eventuel arytmi. HF, der er
beregnet ud fra en SpO2-pulskurve, kan være meget forskellig fra
målte EKG HF-værdier. Brugerne skal være opmærksom på, at
de tekniske alarmer for ‘SpO2-sensor fra’ og ‘Ingen SpO2-puls’
ikke går højere end til en mellemhøj prioritet.
Alarmen ARYTMIANALYSE I PAUSE – Alarmen "Arytmianalyse i
pause" angiver, at systemet ikke længere overvåger
hjertefrekvens eller hjertefrekvens fra EKG. Hvis du justerer
alarmprioritetsniveauet til lavere end standardværdien, skal
patienten holdes under tæt opsyn.
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Indstilling af alarmer for arytmi
Afhængigt af afdelingens EKG-standardparameterindstilling for
Tilladte analyseniveauer kan du vælge, hvilke arytmikategorier der
skal udløse en alarm.
Se afsnittet "Alarmmeddelelser ved arytmi" for oplysninger om de
alarmkategorier, der er tilknyttet hver arytmimeddelelse.
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til HF.
Vælg fanen Arytmi
Vælg Basale alarmer.
Vælg den arytmikategori, der skal udløse en alarm.
Valgmulighederne er:
- Fuld: Alarm ved alle arytmier.
- Basal: Kun alarm ved livstruende arytmier.
- Fra: Ingen generering af arytmialarmer.

Tilstande med livstruende, ventrikulær og atrial
arytmialarm
Ved overvågningen af EKG kan du vælge, hvilke
arytmialarmtilstande du vil justere. Valgmulighederne er:
- Basale alarmer – Detekterer og identificerer livstruende
arytmier.
- Ventrikulære alarmer – Detekterer og identificerer ventrikulære
arytmier.
- Atrielle alarmer – Detekterer og identificerer atriale arytmier.
BEMÆRK! Tilstande med ventrikulære og atriale arytmialarmer kan
kun justeres med en fuld arytmi-licens.

Valg af indstillinger for arytmialarm
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg fanen Arytmi
3. Vælg Basale alarmer, Ventrikulære alarmer eller Atrielle
alarmer.
4. Vælg en arytmi på listen.
5. Vælg en alarmprioritet på listen Alarmprioritet.
6. Hvis du vil oprette et arytmialarmsnapshot, skal du vælge Optag
snapshot.
7. Hvis du vil udskrive under en arytmialarm, skal du vælge Udskriv
ved alarm.
BEMÆRK! Ved udskrivning af en arytmialarmkurve fortsætter
udskrivningen, til der er gået 20 sekunder fra afklaringen af den
sidste aktive arytmialarm (f.eks.10 sekunders gemt data,
varighed af arytmialarm + 20 sekunders data).

Indstilling af pauseinterval for alarmen
Du kan indstille tidsintervallet mellem to på hinanden følgende slag,
før alarmtilstanden Pause vises.
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til HF.
Vælg fanen Arytmi.
Vælg Atrielle alarmer.
Vælg en værdi på listen Pauseinterval.

Alarmmeddelelser ved arytmi
BEMÆRK! En kliniker skal analysere arytmiinformationen sammenholdt med andre kliniske fund.
Yderligere oplysninger om detekteringsydelse og testresultater af arytmitest findes i håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger".
Alarmmeddelelse Arytmianalyse

Alarmprioritet

Arytmidetekteringskriterier

Accelereret
ventrikulær

Fuld

I overensstemmelse med Accelereret ventrikulær rytme – Løbende VES detekteres med en længde
prioritetsindstilling
af løb på mindst seks slag, og frekvenskravene har ikke svaret til V taky
eller V brady.

Asystoli

Basal

Høj

Atrieflimmer

I overensstemmelse med Med manglende P-kurver: Mapning af de observerede uregelmæssige R-RFuld: Alle andre
softwarepakker
prioritetsindstilling
intervaller til den sandsynlighed, at sekvensen blev genereret af
med undtagelse af
atrieflimren.
Neonatal intensiv.

Bigemini

Fuld

Brady

Basal: Kun
I overensstemmelse med
softwarepakken
prioritetsindstilling
Neonatal intensiv.
Fuld: Alle andre
softwarepakker
med undtagelse af
Neonatal intensiv.

Enkel VES

Fuld

I overensstemmelse med PDM: Isoleret VES detekteres.
prioritetsindstilling

Hurtig V taky

Basal

I overensstemmelse med E-moduler: Fem eller flere på hinanden følgende VES'er og frekvens af
prioritetsindstilling
successive slag på 160 bpm eller højere.

HF nedsættes til nul, alarmen V flimmer/ V taky vises ikke, og der er ikke
detekteret et slag inden for de sidste to sekunder.

I overensstemmelse med Følgende mønster detekteres: N, V, N, V, N, V hvor N=normal, V=VES (hvert
prioritetsindstilling
andet slag er et VES).
PDM: Forekommer, når otte på hinanden følgende R-R-intervaller eller den
viste EKG-hjertefrekvens bestående af et gennemsnit på 4/8 slag falder til
under den brugervalgte almindelige nedre grænse for HF eller nedre
grænse for EKG-HF.
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Alarmmeddelelse Arytmianalyse

Alarmprioritet

Arytmidetekteringskriterier

Irregulær

Fuld

I overensstemmelse med Kun PDM-modulet Neonatal intensiv: Når detekteringen af arterieflimmer
prioritetsindstilling
ikke er aktiveret på monitoren, vises alarmmeddelelsen "Irregulær".

Multif. VES

Fuld

I overensstemmelse med E-moduler: Over de seneste 15 slag er der detekteret to eller flere
prioritetsindstilling
præmature ventrikulære slag med forskellig morfologi.

Pause

Fuld

I overensstemmelse med Koblingsintervallet mellem to slag overstiger en konfigureret værdi (1-5 sek.).
prioritetsindstilling

R på T

Fuld

I overensstemmelse med •
prioritetsindstilling
•

Tabt slag

Fuld

I overensstemmelse med E-moduler: Faktisk R-R-interval mere end 1,8 gange det gennemsnitlige
prioritetsindstilling
R-R-interval.

Taky
(Takykardi)

Fuld

I overensstemmelse med PDM: Forekommer, når der er fire på hinanden følgende R-R-intervaller,
prioritetsindstilling
eller det viste 4/8-slagsgennemsnit for EKG-hjertefrekvensen overstiger
den almindelige høje grænse for HF eller den høje grænse for EKG HF.

Trigemini

Fuld

I overensstemmelse med Følgende mønster er detekteret: N, N, V, N, N, V, N, N, V hvor N=normal,
prioritetsindstilling
V=VES (hvert 3. slag er et VES).

V brady

Fuld

I overensstemmelse med Der er detekteret løbende VES'er med en kørselslængde på mindst 3 slag.
prioritetsindstilling
Desuden skal mindst to på hinanden følgende R-R-intervaller i løbet have
en effektiv hjertefrekvens, der er mindre end de følgende grænseværdier:
• E-moduler: 50 bpm
• PDM:
• Voksen: 50 bpm
• 11-13 år: 60 bpm
• 3-10 år: 60 bpm
• 0-2 år: 60 bpm

PDM: Isoleret VES detekteres inden for 100 ms fra peak af T-kurven på
patientens dominerende normale slag.
E-moduler: Tidlig VES, slag detekteret som VES indledt og efterfulgt af
et normalt slag; aktuelt R-R-interval er mindre end halvdelen af det
forrige R-R-interval.

Alarmmeddelelse Arytmianalyse

Alarmprioritet

Arytmidetekteringskriterier

V flimmer

Basal

Høj

Forekommer, når EKG-kurven indikerer en kaotisk ventrikulær rytme.

V flimmer/ V taky Basal

Høj

PDM: Ventrikelfibrillering forekommer, når EKG-kurven indikerer en kaotisk
ventrikulær rytme.

V taky

Basal: Alle andre I overensstemmelse med •
softwarepakker
prioritetsindstilling
med undtagelse af
Neonatal intensiv.
Fuld: Kun
softwarepakken
Neonatal intensiv.
•

Ventr. par

Fuld

I overensstemmelse med To på hinanden følgende VES'er detekteres mellem normalslag, N-V-V-N.
prioritetsindstilling
Koblingsintervallet mellem VES'erne skal være mindre end 600 ms.

VT>2

Fuld

I overensstemmelse med •
prioritetsindstilling

•

PDM: Løbende VES detekteres med en længde af løbet på seks slag
eller derover. Derudover skal mindst tre på hinanden følgende RRintervaller i kørslen have en effektiv HF på mere end følgende:
Voksen: 100 bpm
11-13 år: 130 bpm
3-10 år: 140 bpm
0-2 år: 160 bpm
E-moduler: Seks eller flere på hinanden følgende VES'er med en
successiv frekvens over 100 bpm.

PDM: Løbende VES detekteres med en længde af løbet på mere end to
slag, men mindre end det antal, der kræves til V taky. Derudover skal
mindst to på hinanden følgende R-R-intervaller i kørslen have en
effektiv HF på mere end følgende grænser:
Voksen: 100 bpm
11-13 år: 130 bpm
3-10 år: 140 bpm
0-2 år: 160 bpm
E-moduler: Der er detekteret løbende VES'er med en frekvens på over
100 pbm (slag pr. minut) med en kørselslængde på mere end to slag,
men mindre end det antal der er påkrævet for V taky.
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Fejlfinding ved detektering af arytmi
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

ST-detektering
BEMÆRK! Kun ved licens til ST-analyse med flere afledninger.

Start af ST-detektering

Hvis dette er aktiveret, starter ST-analysen automatisk,
når EKG-afledningerne er tilsluttet, og QRS-detekteringen
er begyndt. Tekstmeddelelsen ’Indlærer’ vises inden for hvert
QRS-kompleksvindue. Når programmet er færdig med
indlæringsfasen, opdateres ST-værdierne hvert 10. sekund og
QRS-komplekserne hvert 40. sekund.

1. Vælg parametervinduet til ST, eller vælg parametervinduefanen
HF > ST.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg ST-analyse > Til.

Valg af afledninger til visning i parametervinduet til ST
Sådan vises enten ST-afledningerne eller alle tilgængelige
afledninger:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg de afledninger, der skal vises, på listen ST-vindue.
Valgmulighederne er:
- ST afledninger: Viser de første tre ST-afledninger. Yderligere
oplysninger findes i "Ændring af de viste ST-afledninger".
ST-afledningerne med den største afvigelse vises også i
parametervinduet til højre for ST-afledningerne.
- Alle afledninger: Viser anteriore, inferiore og laterale
afledningsgrupper.

Bemærkninger om ST-detektering
•

•

PDM: Når PDM har lagret ST-data og derefter tilsluttes til
monitoren, gemmes en ny QRS-reference i monitoren på
tidspunktet for tilslutning. QRS-referencen fra PDM kan ikke
anvendes, da QRS-referencen ikke har tidsstempel.
E-moduler: Afvigelser fra ST-segmentet vises ikke for patienter
med ventrikulære pacemakere, eller hvis rytmen betragtes som
havende en ventrikulær oprindelse.

Målingsbegrænsninger i forbindelse med ST-detektering
•
•
•

ST-værdier kan påvirkes af faktorer såsom lægemidler eller
metaboliske og ledningsmæssige forstyrrelser.
Da ST ofte beregnes med en fast forsinkelse fra J-punktet, kan
ændringer i hjertefrekvensen påvirke ST.
ST-algoritmen er blevet testet med hensyn til nøjagtighed af STsegmentdata. Vigtigheden af ST-segmentændringer skal fastslås
af en læge.

Ændring af de viste ST-afledninger
Sådan vælges visningsrækkefølgende for den første, anden og
tredje viste ST-afledning:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en afledning på listen ST afledninger.
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Manuel justering af ST-punktet

Justering af det isoelektriske målepunkt

BEMÆRK! E-moduler indstiller automatisk ST-punktet ud fra
hjertefrekvensen. Det kan være nødvendigt med manuelle
justeringer, hvis følgende automatiske indstillinger ikke er
tilstrækkelige, f.eks. når QT-tiden er kort:
- Hvis hjertefrekvensen er større end eller lig med 120 slag pr.
minut, indstilles ST-punktet til J+60 ms.
- Hvis hjertefrekvensen er lavere end 120 bpm, indstilles
ST-punktet til J + 80 ms.

BEMÆRK! Kun for E-moduler. E-modulerne indstiller automatisk det
isoelektriske punkt. Det kan være påkrævet med manuelle
justeringer, hvis der f.eks. er tilknyttet en P-kurve til QRS-kurven.

BEMÆRK! PDMindstiller automatisk ST-punktet ud fra
profilstandarden. Det kan være påkrævet med manuelle justeringer,
hvis standardindstillingen ikke er tilstrækkelig.

Justering af J-punktet

BEMÆRK! Manuelle justeringer af ST-punktet tilsidesætter den
automatiske detektering af ST-punktet. Dette betyder, at du er
ansvarlig for overvågningen af patientens ST-niveauer med de nye
justeringer og forpligtiget til at foretage yderligere justeringer af
indstillingerne som nødvendigt ud fra ændringer i patientens rytme.

Sådan justeres det isoelektriske målepunktet manuelt:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Opsætning.
3. Juster ISO-punkt ved hjælp af pilene.

BEMÆRK! Kun for E-moduler. E-modulerne indstiller automatisk
J-punktet. Det kan være påkrævet med manuelle justeringer.
Sådan justeres J-punktet manuelt:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Opsætning.
3. Juster J-punkt ved hjælp af pilene.

Sådan justeres ST-målepunktet manuelt:

Visning af ST på en opdelt skærm

1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen ST-punkt.

I det opdelte skræmvindue kan du få vist QRS-referencekomplekset,
de aktuelle QRS-komplekser og ST-trend.
1. Vælg Monitoropsætning i hovedmenuen på monitoren.
2. Vælg Skærmopsætning > Delt skærm.
3. Vælg ST for at få vist en opdelt skærm.

BEMÆRK! Hvis et nyt QRS-referencekompleks gemmes, og der ikke
er plads til endnu et kompleks, slettes det ældste manuelle eller
automatiske kompleks. Det kan være en god idé at slette QRSkomplekser manuelt for at undgå automatisk sletning.

Visning af QRS/ST-komplekser i realtid
Den første QRS-reference gemmes og bruges til sammenligning
med indkommende QRS-komplekser. Det aktuelle kompleks
placeres oven på referencekomplekset for en visuel bedømmelse af
ændringen i hvert QRS-kompleks. QRS-komplekser opdateres hvert
40. sekund. De aktuelle ST-værdier i millimeter bør vises i hvert QRSvindue. De numeriske værdier opdateres hvert 10. sekund.

Et QRS-referencekompleks gemmes automatisk, hver gang du gør et
af følgende:
• Ændrer Va- eller Vb-afledning.
• Ændrer ST-punktet manuelt.

QRS-reference

Valg af et gemt QRS-referencekompleks til visning

BEMÆRK! PDMgemmer den første QRS-reference efter, at der er
registreret 64 slag.

Sådan vælges og vises en gemt QRS-reference til ST-analyse:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg en gemt QRS-reference på listen Reference QRS.

BEMÆRK! E-moduler gemmer den første QRS-reference i op til tre
minutter efter, at EKG-målingen er startet.

Sletning af en QRS-reference
BEMÆRK! Du kan ikke slette den første QRS-reference.
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg en QRS-reference på listen Slet reference.
Hvis du sletter den aktuelt viste QRS-reference, så vises den
næste og nyere QRS-reference som QRS-referencen.

Der kan gemmes op til seks yderligere QRS-referencekomplekser
manuelt. Hver QRS-reference er identificeret med datoen og et
tidsstempel.
BEMÆRK! Hvis et nyt QRS-referencekompleks gemmes, og der ikke
er plads til endnu et referencekompleks, slettes det ældste manuelle
eller automatiske referencekompleks.

Valg af tidsskalaen for ST-trend
BEMÆRK! Længden på ST-trendrapporten er den samme som
for indstillingen Tidsskala for ST-trend.
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg en værdi på listen Tidsskala.

Manuel lagring af en QRS-reference
BEMÆRK! Du kan ikke gemme en QRS-reference manuelt, før det
indledende QRS-referencekompleks er gemt, eller hvis ST-analysen
er deaktiveret.
Manuel lagring af en ny QRS-reference
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Gem reference.
Den aktuelle QRS bliver den nye QRS-reference.
Automatisk lagring af QRS-referencekomplekser
BEMÆRK! QRS-referencen gemmes ikke under en ST-alarmtilstand.
Der er kun det pågældende ST-snapshot, der gemmes.

Udskrivning af en QRS/ST-realtidsrapport
QRS/ST-rapporten viser de aktuelle ST-afledninger og de
pågældende trend med 10-minuttersintervaller.
Sådan udskrives en QRS/ST-rapport på en laserprinter:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Udskriv QRS/ST.
3. Vælg Afbryd udskrift, hvis udskrivningen skal stoppes.
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Ændring af trendvisning
Hvert QRS-vindue viser det aktuelle QRS-kompleks og ST-værdien.
QRS-komplekserne og de aktuelle målepunktslinjer opdateres
mindst hvert 40. sekund. Hvert QRS-vindue har et tilsvarende
trendvindue, hvor ST-trenden vises sammen med trendskalaen og
det aktuelle tidsinterval. Det primære HF-trendvindue vises neden
under det sidste ST-trendvindue. De pågældende ST-trend for de
tilgængelige afledninger opdateres hvert 10. sekund.

Visning af QRS-komplekser og ST-trend for andre
afledninger
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Trendvisning.
3. Vælg en afledningsgruppe på listen Afledninger.
Valgmulighederne er:
- ST: Afledningerne vises i parametervinduet til ST.
- Anterior: Afledningerne tilhører denne afledningsgruppe.
- Inferior: Afledningerne tilhører denne afledningsgruppe.
- Lateral: Afledningerne tilhører denne afledningsgruppe.
- Skærm: De afledninger, der er tilknyttet de kurver, der er
valgt til visning.

Gennemgang af ST-trend
Du kan gennemgå ST-trendværdierne og sammenligne de ST-trend,
der er relateret til QRS-komplekser, med QRS-realtidskomplekser ved
hjælp af den gule markør. Den aktuelle tid for markøren vises over
markøren. Hver gule trendværdi vises ud for markøren, og de
ST-trend-relaterede QRS-komplekser indtegnes i QRS-vinduet med
grå farve.
1. Vælg Trendvisning.
2. Vælg den højre eller venstre pil over QRS-vinduet for at flytte
ST-trendmarkøren.

Indstilling af tidsskalaen for ST-trend
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Trendvisning.
3. Vælg en tidsværdi på listen Tidsskala.

Udskrivning af en ST-trendrapport
BEMÆRK! Længden på ST-trendrapporten er den samme som for
indstillingen Tidsskala for ST-trend.
Sådan udskrives en ST-rapport på en laserprinter:
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til ST.
Vælg Trendvisning.
Vælg Udskriv side/ST.
Vælg Afbryd udskrift, hvis udskrivningen skal stoppes.

Valg af ST-trendskalaerne
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til ST.
Vælg Trendvisning.
Vælg Trendskalaer.
Vælg en ST-trendskalaværdi på listen.

Visning af iskæmibelastningen i ST-trendvinduet
Iskæmibelastningen er en visualisering af iskæmi. I visningen ST
Trend er området mellem ST-trenden og iskæmibelastningen farvet.

Indstilling af ST-alarmgrænser for individuelle afledninger

Aktivering af iskæmibelastning
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Trendvisning.
3. Vælg knappen Iskæmibelastning.
4. Vælg Iskæmibelastning.
Indstilling af iskæmibelastningsgrænser
Sådan indstilles de nedre og øvre terskelværdier:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Trendvisning.
3. Vælg Iskæmibelastning.
4. Indstil de nedre tærskelværdier med pilene til
Depressionsgrænse (mm).
5. Indstil de øvre tærskelværdier med pilene til Elevationsgrænse
(mm).

Sådan indstilles hver ST-afledning og alarmgrænse individuelt:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg en EKG-afledning på listen.
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.
Justering af relative ST-alarmgrænser for alle afledninger eller
for en afledningsgruppe
Du kan justere indstillingen af høje/lave alarmgrænser ud fra den
aktuelle ST-værdi for alle individuelle ST-afledninger eller for
afledningerne i en valgt afledningsgruppe. Når du f.eks. vælger en
værdi for Relative autogrænser på 2 mm, angives den høje grænse
til den aktuelle ST-værdi +2 mm, og den lave grænse angives til den
aktuelle ST-værdi -2mm.
Sådan indstilles høje/lave ST-alarmgrænser ud fra de aktuelle:
1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg Relative autogrænser.
4. Vælg en alarmgrænseværdi med pilene til Alle grænser,
Anterior, Inferior eller Lateral.

Indstilling af ST-alarmgrænser
Afhængigt af afdelingens EKG-standardparameterindstilling for
ST-alarmer, kan du angive ST-alarmgrænserne for en
afledningsgruppe, for individuelle afledninger eller for alle
afledninger ud fra de aktuelle patientmålinger.
Afledningerne er tilknyttet hver afledningsgruppe på følgende måde:
-

Anterior: V1, V2/dV2, V3/dV3, V4/dV4
Inferior: II, III, aVF
Lateral: V5, V6/dV6, I, aVL
BEMÆRK! Det "d", der bruges i dV2, repræsenterer den afledte
afledningsværdi fra et 12SL EKG med funktionen 12RL.

Fejlfinding ved ST-detektering
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.

Indstilling af ST-alarmgrænser for afledningsgrupper

BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

1. Vælg parametervinduet til ST.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg en EKG-afledningsgruppe.
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.
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QT-detektering
BEMÆRK! Kun ved licens til QT/QTc-analyse med flere afledninger.
Administrationen af nogle lægemiddeltyper kan forlænge
QT-segmentet. Overvågningen af QT-segmentændringer kan
være med til at identificere, hvordan disse lægemidler påvirker
QT-segmentet.

Begrænsninger i forbindelse med QT-/QTc-måling
•
•

Der skal være mindst én målt V-afledning til rådighed,
for at algoritmen kan behandle QT.
QT-/QTc-værdier beregnes med 5-aflednings-, 6-afledningseller 10-aflednings-EKG-kabler.

Start af QT/QTc-målingen
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg fanen QT.
3. Vælg QT-analyse > Til.

Valg af QT eller QTc til analyse
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg fanen QT.
3. Vælg QT eller QTc på listen Vis.

Indstilling af QT/QTc-alarmer og -alarmgrænser
1. Vælg parametervinduet til HF.
2. Vælg fanen QT.
3. Vælg Alarmer.
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.

Fejlfinding ved QT-detektering
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.

Impedansrespiration
Respirationsudstyr til patienttilslutning

Sikkerhedsforanstaltninger

Impedansrespiration anvender samme opsætning som
EKG-målingen. Se afsnittet "EKG-udstyr til patienttilslutning".

Advarsler i forbindelse med respiration
•

Knapper til respirationsmodul

•

Der findes ingen knapper med relation til respiration på modulerne.

Bemærkninger om respiration
•
•
•
•
•
•

Tilslut kun ét impedansrespirationsmodul til monitoren ad gangen.
Placer ikke elektroder på tydelige fedtlag eller større muskler.
Kontroller, at elektrodegelen er fugtig.
Sørg for, at elektroderne sidder fast på huden.
Afhængigt af det anvendte respirationsmodul kan ikke alle
respirationsmålinger og -indstillinger vises eller ændres.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.

•
•

Begrænsninger i forbindelse med respirationsmåling
•
•

E-moduler: Impedansrespiration er beregnet til patienter over tre år.
Elektriske apparater, som f.eks. elektrokirurgiske enheder og
infrarøde varmeafgivere, der udsender elektromagnetiske
forstyrrelser, kan forårsage artefakt eller gøre
respirationsmålingen helt ubrugelig.

•

Respirationsmålingskontrol
•

•

Kontrollér, at kurver og parameterværdierne vises, når kablet er
tilsluttet patienten.
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Kontrollér, at klemmer eller snaplåse til afledningskabelsættet
ikke berører ledende elektrisk materiale, inklusive jording.
E-moduler – Impedansrespirationsmålingen er naturligvis meget
følsom, idet den skal måle meget små fysiologiske signaler
(impedansændringer i patientens brystregion). Med E-moduler
kan lednings- og strålingsfeltstyrker, der er højere end 1 V/m,
muligvis medføre fejlagtige målinger ved flere frekvenser, f.eks.
forstyrrelser af signalet/kurven, så målinger af
respirationsfrekvensen strider mod patientens reelle
respirationsfrekvens. Hvis dette opdages, skal der benyttes en
anden type respirationsovervågning, f.eks. end-tidal CO2.
APNØHÆNDELSER – Monitoren detekterer muligvis ikke alle
episoder med utilstrækkelig respiration, og den skelner heller
ikke mellem centrale, obstruktive og blandede apnøhændelser.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEFIBRILLATOR – Patientsignalinput, der er mærket med CF- og BF-symboler, med
defibrillatorelektroder er beskyttet mod beskadigelse fra
defibrillationsspænding. For at sikre korrekt defibrillatorbeskyttelse:
Brug kun de anbefalede kabler og ledninger.
ELEKTRODEKONFIGURATION – Monitorering af
impedansrespiration er ikke pålidelig, når EKG-elektroder er
placeret andre steder end på brystet.
PDM – Hvis Kardiel artefaktalarm er slået fra, detekteres
apnøhændelser måske ikke.

183
•

ELEKTRODER – Når som helst defibrillering er en mulighed, skal
der anvendes ikke-polariserende (sølv-/sølvkloridkonstruktion)
elektroder til EKG-monitorering. Polariserende elektroder
(konstrueret med rustfrit stål eller sølv) kan forårsage, at
elektroderne bevarer en restladning efter defibrillering. En
restladning vil blokere for indsamling af EKG-signalet.

Placering af elektrode for respirationsafledning I

Forholdsregler i forbindelse med respiration
•

•

Impedansrespirationsmålingen kan forårsage
frekvensændringer i pacemakere, der reagerer på
minutventileringshastighed. Slå pacemakerens
frekvensfølsomme funktion fra, eller sluk for
impedansrespirationsmålingen på monitoren.
Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det kontrolleres, at der er
god kontakt mellem ESU-returelektroden og patienten for at
undgå forbrændinger ved monitormålestederne. Det skal også
sikres, at ESU-returelektroden er tæt på operationsstedet.

Klargøring af patientens elektrodesteder
Meget kropsbehåring eller hudolie nedsætter elektrodekontakten
med huden og reducerer kvaliteten af elektrodesignalet.
BEMÆRK! Ved klargøring af elektrodesteder skal tydelige fedtlag og
større muskler undgås.
1. Barber eventuel hårvækst væk fra elektrodestedet.
2. Masser forsigtigt hudoverfladen for at øge den kapillære
blodgennemstrømning.
3. Rengør huden med alkohol eller en mild opløsning af sæbe og
vand for at fjern hudolie og døde eller afskrabede hudceller.
4. Aftør huden helt, før elektroderne påsættes.

IEC

AAMI/AHA Elektrodeplacering

R (rød)

RA (hvid)

Lige under højre clavicula.

L (gul)

LA (sort)

Lige under venstre clavicula.

Placering af elektrode for respirationsafledning II

Placering af elektrode for respirationsafledning RL-LL
BEMÆRK: Respirationsafledningen til RL-LL er kun tilgængelig
med PDM.

IEC

AAMI/AHA Elektrodeplacering

R (rød)

RA (hvid)

Lige under højre clavicula.

F (grøn)

LL (rød)

Nederste venstre kant af brystkassen.
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IEC

AAMI/AHA Elektrodeplacering

N (sort)

RL (grøn)

Nederste højre kant af brystkassen.

F (grøn)

LL (rød)

Nederste venstre kant af brystkassen.
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Sådan startes respirationsmålingen

Angivelse af respirationsfrekvenskilde

Respirationsparameteren skal være valgt, så den vises på skærmen.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Valg af parametre til
skærmbilledet".
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Respirationsmåling > Til.

1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Resp.frekv. kilde.
3. Vælg Auto, CO2, eller Impedans.
BEMÆRK! Ved valg af Auto vælger monitoren
respirationsfrekvenskilden. Hvis CO2 overvåges, vælges dette. Hvis
ikke, vælges impedansrespiration som respirationsfrekvenskilde.

Respirationsafledning og respirationsdetektering
Respirationsafledninger identificerer de EKG-afledninger, der
anvendes til respirationsmåling. Hver enkelt respirationsafledning er
egnet til særlige respirationsdetektionsforhold:
-

Afledning I: Bedst til detektion af thorakal respiration, men er
mere følsom over for kardiogent artefakt.
Afledning II: Lige så god til detektion af thorakal eller abdominal
respiration, men er mere følsom over for kardiogent artefakt og
bevægelsesartefakt (hoved, nakke eller arme).
Afledning RL-LL: Er bedst til registrering af abdominal
vejrtrækning og er ikke ligeså følsom over for kardiogene
artefakter og bevægelsesartefakter. BEMÆRK:
Respirationsafledningen til RL-LL er kun tilgængelig med PDM.

Valg af respirationsafledning
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg afledning I, II eller RL-LL.
BEMÆRK: E-moduler bruger Afledning II, og
respirationsafledningen til RL-LL er kun tilgængelig med PDM.

Valg af respirationskurvestørrelse
Sådan vælges kurvestørrelsen manuelt
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Størrelse.
Jo større værdien er, desto større er kurvestørrelsen.

Sådan angives respirationskurvestørrelsen automatisk
BEMÆRK! Kun PDM.
Sådan tilpasses kurvens størrelse automatisk til den tilgængelige plads:
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Tilpas kurve automatisk.

Valg af kurvehastighed
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Respirationskurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Valg af kurvefølsomhed
Nøjagtigheden af respirationsdetekteringen kan forbedres, hvis
kurvefølsomheden øges eller mindskes.
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Sensitivitet.
3. Vælg en lavere numerisk værdi for at øge følsomheden.

Genindlæring af respirationsmønsteret

Respirationsmåling på monitorskærmen

BEMÆRK! Kun PDM.
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Genindlær respiration.
Detektionstærskel og kurvestørrelse opdateres, når det nye
respirationsmønster er genindlært.

En tekst af typen "APN 15 s" angiver, at respirationsapnøalarmen er
angivet til en anden værdi end 20 sekunder. Eksempelteksten
angiver, at den er angivet til 15 sekunder.

Sådan slås respirationsmålingen fra
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Respirationsmåling > Fra.

Angivelse af alarmgrænser for respirationsfrekvens
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Alarmer.
3. Angiv grænserne for Respirationsfrekvens med valgpilene.

Angivelse af alarmgrænser for respirationsapnø
BEMÆRK! Kun PDM.
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Alarmer.
3. Angiv Apnøgrænse sekunder med valgpilene.

Angivelse af alarm for kardiel respirationsartefakt
BEMÆRK! Kun PDM.
Sådan indstilles systemet til at give besked, når
respirationsfrekvensen er under 5 % fra EKG-hjertefrekvensen:
1. Vælg parametervinduet til Impedansrespiration.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg Kardiel artefakt > Alarm til for at indstille alarmen.
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Fejlfinding ved respirationsmålingen
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
PROBLEM

LØSNING

Respirationsmåling
mislykkes.

•
•

•

Kontrollèr elektrodekvalitet og -placering.
Juster respirationsdetekteringens følsomhed.
Ved respiratorunderstøttet respiration er det
muligt, at det kun er inspirationer/
eksspirationer fra respiratoren, der beregnes.
Andre elektriske enheder kan forstyrre
målingen.

Pulsoximetri (SpO2)
BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

SpO2-udstyr til patienttilslutning
(1)
(2)
(3)
(4)

Modul til dataindsamling, der kan måle SpO2
Sammenkoblingskabel
Flergangssensorer
Engangssensorer

BEMÆRK! Denne illustration er et eksempel på udstyr til
patienttilslutning.

3
1

2

4
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SpO2-modultaster

Bemærkninger om SpO2

Der findes ingen knapper med relation til SpO2 på modulerne.

•
•
•
•

Primære og sekundære kilder til SpO2-måling
Det er muligt at måle SpO2 fra to forskellige kilder samtidig. Den
primære SpO2-kilde er mærket SpO2, og den sekundære SpO2-kilde
er mærket SpO2(2).
I følgende tabel vises de dataindsamlingsmoduler, der kan bruges
som primære og sekundære kilder til måling af SpO2.
Primær SpO2-kilde

•
•
•

Kompatible SpO2-kilde(r)

PDM-, PSM-, E-PRESTN- •
eller E-RESTN-modul
•
•

E-NSATX-modul
E-MASIMO-modul
Unity Network ID-forbindelsesenhed

E-NSATX- eller
E-MASIMO-modul

•

Unity Network ID-forbindelsesenhed

Unity Network
ID-forbindelsesenhed

•
•

E-NSATX-modul1
E-MASIMO-modul1

1 E-NSATX- og E-MASIMO-moduler kræver et PDM-modul, der ikke har en
SpO2-sensor tilsluttet, hvis det skal fungere som sekundær SpO2-kilde, når
Unity Network ID-forbindelsesenheden er den primære SpO2-kilde.

•

•

GE sensorer er latexfri.
Anvend kun tørre og rene sensorer.
Brug ikke beskadigede sensorer.
Kontroller, at der ikke genanvendes sensorer eller andet tilbehør,
der ikke er til flergangsbrug.
Der kan måles på primære og sekundære SpO2-placeringer.
Kontrollér altid patienten og sensorens placering, hvis der er tvivl
om SpO2-værdiernes nøjagtighed.
Afhængigt af hvilket SpO2-modul der bruges (herunder eksterne
enheder), vil ikke alle SpO2-målinger og -indstillinger kunne blive
vist eller ændret.
Der vises styrkeindikatorer for SpO2-signalet, når følgende
moduler bruges: E-NSATX- eller E-MASIMO-moduler, og PDM
med Masimo-teknologi. Ikke alle SpO2-enheder har en
signalstyrkeindikator.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.

SpO2-målebegrænsninger
•
•
•
•

E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
Pulsoximeteret kan ikke skelne mellem oxyhæmoglobin og
dyshæmoglobiner.
Ringe perfusion kan påvirke nøjagtigheden af målingerne ved
brug af en øresensor.
For at undgå fejlmålinger må der ikke bruges blodtryksmanchet
eller anordninger til måling af arterielt blodtryk på samme
ekstremitet som SpO2-sensoren.

•

•

Kontrol af SpO2 -måling
•
•

•

Kontroller, at den røde lampe er tændt i sensoren.
Kontrollér, at kurverne og parameterværdierne vises, når
sensoren er tilsluttet patienten.

Sikkerhedsforanstaltninger
SpO2-advarsler
•
•

•

Brugeren er ansvarlig for at tjekke kompatibilitet af
pulsoximetrimonitor, sensor og patientkabel før brug. Inkompatible
komponenter kan resultere i forringet kvalitet og/eller apparatfejl.
Hvis der er tvivl om en målings nøjagtighed, skal patientens
vitale funktioner kontrolleres først, og derefter skal der
kontrolleres for forhold, der kan forårsage unøjagtige SpO2aflæsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du
kontrollere, om monitoren og SpO2-modulet, kablet eller
sensoren fungerer korrekt.
Et pulsoximeter bør ikke anvendes til overvågning for apnø. Et
pulsoximeter skal opfattes som en enhed til tidlig advarsel. Når der
er indikation for tendens i retning af deoxygenering hos patienten,
skal der analyseres blodprøver i et laboratorie CO-oximeter, så
patientens tilstand kan konstateres.
Kontrollér, at pulsoximetrikurven har fysiologisk form for at validere
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kurvens kvalitet og minimere antallet støjtakker forårsaget af
bevægelser. (Gælder ikke ved monitorering af SpO2 med Masimo
SET-teknologi på patientdatamoduler (PDM) og Masimo-moduler).
For at forebygge fejlmålinger må der ikke anvendes fysisk
beskadigede sensorer, kabler eller moduler. Kasser straks en
beskadiget sensor eller et beskadiget sensorkabel. Forsøg ikke at
reparere en beskadiget sensor eller et kabel eller at anvende en
sensor eller et kabel, der er blevet repareret af andre.
Pulsfrekvensmåling er baseret på den optiske detektion af en
perifer flowpuls og detekterer derfor eventuelt ikke visse
arytmier. Pulsoximetret bør ikke benyttes i stedet for eller som
erstatning for EKG-baseret arytmianalyse.
Mange faktorer kan forårsage unøjagtige målinger og alarmer,
formindsket perfusion og/eller lav signalstyrke:
Interfererende substanser:
- Carboxyhæmoglobin kan give en fejlagtigt højere SpO2-måling.
- Methæmoglobin (MetHb) repræsenterer typisk mindre end
1 % af totalt Hb, men ved methæmoglobinæmi, der kan
være medfødt eller provokeret af visse intravaskulære
farvestoffer, antibiotika (f.eks. sulfapræparater), inhalerede
gasser osv., øges dette niveau markant og kan på denne
måde gøre SpO2-målingen upræcis.
- Intravaskulære farvestoffer (f.eks. indocyaningrønt,
metylenblåt osv.)
Fysiologiske karakteristika:
- Hjertestop
- Hypotension
- Chok
- Alvorlig vasokonstriktion
- Alvorlig anæmi
- Hypotermi
- Venepulsationer
- Mørk hudpigmentering
- Ventrikulære septumdefekter (VSD'er)
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Miljøforhold:
- Alt for kraftigt omgivende lys
- Elektrisk interferens
- Elektrokirurgi
- Defibrillation – Kan medføre unøjagtig aflæsning i kort tid.
- For kraftig patient-/sensorbevægelse. Artefakt kan simulere
en SpO2-aflæsning, hvilket vil medføre, at monitoren ikke
afgiver en alarm. For at sikre pålidelig patientmonitorering
skal sensorens placering og signalkvaliteten kontrolleres
regelmæssigt.
Placering af sensor:
- Hvis overvågningen forlænges, fordi en sensor placeres
forkert eller ikke fastgøres korrekt, kan det medføre
hudirritation eller nedsat blodcirkulation. Det anbefales,
at man kontrollerer sensorens placering hver fjerde time
(oftere ved dårlige perfusion eller hos neonatale).
Se instruktionerne til sensoren.
- Placering af sensoren på samme ekstremitet som en
blodtryksmanchet, et arteriekateter eller intravaskulær
slange; eller arterieokklusion nær sensoren.
- Dårlig tilpasning af sensor
- Sensorens lysdiode og detektor må ikke blokeres af tape.
KABEL/SENSOR EFTER BEHANDLING
- Nedsænk ikke sensorer eller patientkabler i vand,
opløsningsmidler eller rengøringsmidler.
- Genbrug ikke sensorer beregnet til brug med én patient.
- Steriliser ikke sensorer eller patientkabler med bestråling,
damp eller ethylenoxid.
- Rengør sensorens overflade før og efter brug for
hver patient.
- Lad sensor og kabel tørre helt efter rengøring. Fugt og snavs
på konnektoren kan påvirke målingens nøjagtighed.
- Hvis en sensor på nogen måde er beskadiget, skal brugen
straks standses.

-

•
•

Hvis sensoren anvendes længere end dens normale levetid
kan det medføre unøjagtige SpO2data. Revaluer derfor
målingen med jævne mellemrum ved at foretage yderligere
vurderinger af patienten og udstyret, inklusive overvejelse
om brug af andre monitoreringsmetoder såsom direkte
måling af arteriel oxyhæmoglobinsaturation (SaO2).
- En beskadiget sensor eller en sensor, der er gennemvædet af
væske, kan forårsage forbrændinger under elektrokirurgi.
Anvend ikke monitoren i højelektromagnetiske felter (for
eksempel under MRI-scanning).
NEONATAL – Man har set en sammenhæng mellem visning af
unøjagtige værdier i pulsoximetri (SpO2) og tilstedeværelsen af
dårlig signalkvalitet eller artefakter, der skyldes patientbevægelse
under signalanalysen. Denne situation er meget sandsynlig, når
monitoren anvendes med neonatale eller spædbørn. Ved brug på
voksne påvirker disse forhold ikke SpO2-værdierne i samme grad.
Vi anbefaler anvendelse af følgende kriterier ved brug af
pulsoximetrifunktionen på neonatale eller spædbørn:
1) Den perifere pulsfrekvens (Peri. PF) bestemt af SpO2funktionen skal være inden for 10 % af hjerterytmen, og
2) SpO2-signalstyrken skal være tilstrækkelig. Dette angives ved
visning af to eller tre stjerner eller fraværet af meddelelsen ’Lav
signalkvalitet’.
Hvis SpO2-værdien fra monitoren ikke kan valideres efter
ovenstående kriterier, skal der benyttes de procedurer eller
enheder, der tidligere blev anvendt til SpO2-overvågning på det
pågældende hospital.

Klargøring af patienten til SpO2-måling

Ændring af SpO2-kurvens skala

BEMÆRK! Der kan overvåges op til to kilder til SpO2-måling.
Se "Primære og sekundære kilder til SpO2-måling" for yderligere
oplysninger.
1. Tilslut SpO2-modulet eller -modulerne til monitoren.
2. Tilslut adapterkablet eller -kablerne til SpO2-modulets konnektor
eller konnektorer.
3. Rengør overfladen på flergangssensorer.
4. Klargør anbringelsesstedet eller -stederne.
- Fjern neglelak.
- Fjern øreringe.
5. Følg sensorproducentens instruktioner for at placere sensorerne.
6. Fastgør sensoren eller sensorerne på patienten.
7. Stabilisér sensorkablet eller -kablerne for at minimere
sensorernes bevægelse.

BEMÆRK! Kun PSM-, E-PRESTN- eller E-RESTN--moduler.
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2 eller fanen SpO2(2).
3. Vælg skalaen på listen Skala.
- Auto: Skalaen vælges automatisk i henhold til IrMod %
(infrarød modulationsprocent), der modtages fra
målingskilden.
- Eller vælg 2, 5, 10, 20 eller 50 for skalaen.

Valg af kurvehastighed for hæmodynamisk SpO2
BEMÆRK! Denne indstilling justerer kurvehastigheden for alle
hæmodynamiske parametre.
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2 eller fanen SpO2(2).
3. Vælg en talværdi på listen Hæmodynam. kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Ændring af SpO2-kurvens størrelse
BEMÆRK! Ikke tilgængelig for E-NSATX og E-MASIMO.
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2 eller fanen SpO2(2).
3. Vælg størrelsen på listen Størrelse.
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Valg af hjertefrekvenskilde for SpO2

ADVARSEL – MANGLENDE DETEKTERING AF
LIVSTRUENDE ARYTMI – Overvåg altid EKG for
detektering af arytmi. HF, der er beregnet ud fra en
SpO2-pulskurve, kan være meget forskellig fra målte
EKG HF-værdier. Brugerne skal være opmærksom på, at
de tekniske alarmer for ‘SpO2-sensor fra’ og ‘Ingen
SpO2-puls’ ikke går højere end til en mellemhøj prioritet.
BEMÆRK! Kun til primær SpO2 -måling
BEMÆRK! HF-alarmer skal konfigureres som Enkel, for at SpO2 kan
aktiveres som primære kilde for hjertefrekvens.
BEMÆRK! Denne indstilling justerer den primære kilde for
hjertefrekvensen for alle hæmodynamiske parametre. Den primære
kilde til hjertefrekvens kan ændres fra opsætningsvinduerne til EKG,
invasive tryk eller SpO2. Se kapitlet om EKG for at få flere oplysninger
om den primære hjertefrekvenskilde.
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2
3. Vælg den primære hjertefrekvenskilde på listen Primær HF-kilde.

Visning af SpO2hjertefrekvens
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2 eller fanen SpO2(2).
3. Vælg Vis pulsfrekvens.

Valg af SpO2-gennemsnitstid
BEMÆRK! PSM, E-PRESTN, E-RESTN, E-MASIMO og PDM med
Masimo-teknologi og Masimo-sensorer.
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2.
3. Vælg antallet af sekunder på listen Gennemsnit.

Valg af følsomhedsniveau for Masimo SpO2-sensoren

ADVARSEL – Hvis den maksimale følsomhed vælges,
forsinkes alarmen for ’Sensor fra’.
BEMÆRK! For SpO2-moduler med Masimo-teknologi og
Masimo-sensorer.
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2.
3. Vælg Sensitivitet > Normal eller Sensitivitet > Maksimal.
• Brug følsomhedsindstillingen Normal til normal
patientovervågning.
• Brug følsomhedsindstillingen Maksimal for at forbedre
ringe perfusion og for hurtigere sporing af ændringer
i SpO2-saturation.

Justering af lydstyrke for SpO2-impulssignal
En variabel biptone stiger i tone ved stigende oxygensaturation,
og falder i tone ved faldende oxygensaturation.
Sådan justeres lydstyrken for impulsbiptonen:
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2
3. Indstil lydstyrken med pilene til Pulslyd.

Indstilling af Nellcor SpO2 Sat. sekunder

SpO2-måling på monitorskærmen

BEMÆRK! Kun for PDM med primær SpO2-måling og valget Nellcor.
-

Signalstyrkeindikator for E-NSATX- eller E-MASIMOmoduler og PDM med Masimo-teknologi. Signalstyrken
vises som nul til tre stjerner:
0 – Intet signal
1 – Svagt signal (*)
2 – Gennemsnitligt signal (**)
3 – Stærkt signal (***)

Indstilling af grænse for Sat. sekunder

-

1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2
3. Indstil grænsen med pilene til Saturationssekunder.

Nellcor SatSeconds-indikator for PDM, der benytter
Nellcor-teknologi.

-

Detektionssignal for pulsslag

Grænsen for Sat. sekunder kan vises og indstilles for den primære
SpO2-måling:

Visning af Sat. sekunder i SpO2-vinduet
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2
3. Vælg Vis sat. sekunder.

Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at få yderligere oplysninger om signalindikationer.

Indstilling af SpO2-alarmer og -alarmgrænser
Sådan indstilles alarmerne og alarmgrænserne for den primære
SpO2-måling eller den sekundære SpO2-måling:
1. Vælg parametervinduet til SpO2.
2. Vælg fanen SpO2 eller fanen SpO2(2).
3. Vælg Alarmer.
4. Indstil alarmgrænserne for kanalen SpO2, HF eller PF(SpO2).
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmgrænserne.
BEMÆRK! HF vises, når afdelingsindstillingen for HF-alarmer er
indstillet til Enkel. PF(SpO2) vises, når afdelingsindstillingen for
HF-alarmer er indstillet til Flere. Indstillingerne HF og PF(SpO2) er
ikke tilgængelige for den sekundære SpO2-måling. Se
håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for at få flere oplysninger om afdelingsindstillinger.
5. Indstil alarmgrænserne.

Standsning af SpO2-måling
1. Tag SpO2-sensoren af patienten.
2. Kobl sensoren fra sensorkablet.
3. Kobl sensorkablet fra modulet.
4. Vælg
for at bekræfte alarmen ‘SpO2-sensor fra’.
5. Engangssensorer skal kasseres.
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Fejlfinding af SpO2-målingen
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
3

PROBLEM

LØSNING

SpO2-signalet
er svagt

•
•
•
•

Kontrollér sensor og sensorplacering.
Kontrollér, at patienten ikke ryster, bevæger
sig eller har skælven.
Patientens puls kan være for lav til at blive
målt.
Kontrollér, at der er er to identiske
målemoduler i systemet.

Alarmgrænser Alarmgrænserne kan ikke justeres, når
kan ikke
målingskilden er fra en ekstern enhed, der er
justeres
tilsluttet Unity Network ID-forbindelsesenheden.

Non-invasivt blodtryk (NIBP)
BEMÆRK: Denne illustration er et eksempel på udstyr til
patienttilslutning.

NIBP-udstyr til patienttilslutning
(1) Modul, der kan måle NIBP
(2) Manchetslange
(3) Manchet i korrekt størrelse
(4) Arteria brachialis-pil (trykt på manchet)
(5) Manchetindekslinje (trykt på manchet)
BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

NIBP-modultaster
Der er to NIBP-modultaster på hæmodynamiske E-moduler:

Auto Til/
Fra

Starter og stopper automatiske målinger med
tidsbestemte intervaller.

Start Stop

Starter en enkelt måling og annullerer en eventuel
igangværende måling.

BEMÆRK! Du kan også vælge NIBP Start/NIBP Afbryd eller NIBP
Start auto/NIBP Stop auto i monitorens hovedmenu.

3
1
2
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Klargøring af patienten til en NIBP-måling

Bemærkninger om NIBP

1. Vælg en passende NIBP-manchetstørrelse til patienten.
2. Slut NIBP-manchetslangen til modulets NIBP-konnektor.
3. Sådan placeres NIBP-manchetten på patienten:
• Placer manchetpilen over arteria brachialis (eller den arterie,
der anvendes).
• Kontrollér, at manchetindekslinjen ligger inden for
områdemarkeringerne på manchetten.
• Sæt manchetten rundt om ekstremiteten.
4. Kontrollér, at NIBP-manchetslangerne ikke er bøjede, klemte
eller udstrakte.
5. Kontrollér eller vælg det korrekte initiale tryk eller
Manchetstørrelse i opsætningsvinduet NIBP.

•
•
•
•
•

Begrænsninger i forbindelse med NIBP-måling
•

NIBP-manchetter og -manchetslanger
•

•

E-moduler: De sorte voksen/barn-manchetslanger og blå
babymanchetslange detekteres automatisk af monitoren, og
oppustningsgrænserne angives i overensstemmelse med dette.
Hvis manchetslangerne ikke kan detekteres automatisk, skal du
dog angive oppustningsgrænserne manuelt i
opsætningsvinduet NIBP.
PDM: Du skal først vælge NIBP-manchetstørrelsen
i opsætningsvinduet NIBP, før NIBP-målingen startes.

Dette udstyr er egnet til brug sammen med elkirurgi.
Anvend en NIBP-manchet i den korrekte størrelse til patienten
(voksen, barn eller spædbarn).
NIBP kan måles af flere moduler til dataindsamling. Tilslut kun ét
NIBP-kabel.
Afhængigt af det anvendte NIBP-modul kan ikke alle NIBPmålinger og -indstillinger vises eller ændres.
Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.

•

•

En patients vitale parametre kan variere ved anvendelse af
kardiovaskulære stoffer som f.eks. stoffer, der øger eller sænker
blodtrykket, eller stoffer der øger eller sænker hjertefrekvensen.
Automatisk NIBP er generelt sikker og nøjagtig, men der er visse
begrænsninger. Det kan være vanskeligt at opnå pålidelige
målinger under følgende omstændigheder:
- Chok efterfulgt af lavt blodtryk og lav puls.
- Variationer i blodtryk og pulsfrekvens.
- Hos patienter med anatomiske abnormiteter som f.eks.
forkalkede (hærdede) arterier eller kompression af subclavia.
- Kompression af manchetten på grund af rysten, kramper,
armbevægelse eller stød mod manchetten.
Korrekt størrelse og placering af manchetten er afgørende for
pålidelige målinger:
- En for stor manchet er bedre end en for lille manchet, der kan
give forkerte høje aflæsninger.
- Manchetten skal også kunne placeres rigtigt over arteria
brachialis (eller en anden arterie, der anvendes), så manchetten
er tilstrækkeligt følsom over for vibrationer i arterien.

•

Kontrol af NIBP-målinger
•
•
•
•
•

Kun E-moduler: Kontrollér, at manchetslangen er blevet
detekteret (hvis manchetdetektion er understøttet).
Til børn og når der anvendes slanger uden identifikation med et
E-modul, skal oppustningsgrænsen indstilles manuelt.
Kun PDM: Vælg altid NIBP-manchetstørrelsen, før en måling
startes.
Kontroller, at trykværdien vises.
Kun E-moduler: Start venestasetilstanden, og kontrollér,
at pumpen ikke genstarter under målingen. Hvis den gør det,
kan det skyldes, at manchetten lækker.

•
•

Sikkerhedsforanstaltninger
•

Advarsler i forbindelse med NIBP
•
•

•

•

E-moduler – Måling af non-invasivt blodtryk er beregnet til
patienter, der vejer mere end 5 kg.
NIBP-parameteren måler ikke blodtryk effektivt på patienter
ramt af krampe eller rysten. Arytmi øger den tid, der kræves af
NIBP-parameteren til at bestemme et blodtryk, og kan forlænge
tidsrummet ud over det, parameteren kan håndtere.
Tilfør ikke tryk udefra på manchetten under monitorering. Det
kan forårsage unøjagtige blodtryksværdier. Vær forsigtig, hvis
manchetten placeres på en ekstremitet, der anvendes til
monitorering af andre patientparametre.
NIBP AUTO AFBRUDT – Indstillingen NIBP Auto skifter til FRA, når
PDM (Patient Data Modul) flyttes fra en monitor og er sluttet til en
anden monitor, hvis PDM-batteriet ikke er installeret. Hvis
patientdatamodulet (PDM) anvendes som sengemonitor eller
transportabel monitor, skal dets batteri være installeret under
brug. Hvis PDM-batteriet ikke er installeret, kan indstillingen for
NIBP Auto gendannes efter tilslutning af PDM til monitoren.

•

•
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GE-monitorer er designet til brug med dobbeltslangemanchetter
og tilhørende slanger. Anvendelse af enkeltslangemanchetter
med dobbeltslange kan medføre upålidelige og upræcise
NIBP-data.
Placer ikke manchetten på en ekstremitet, der anvendes til
av-fistler, intravenøs infusion eller et område, hvor cirkulationen
er eller kan blive dårlig.
PDM – Kun for SuperSTAT™ NIBP (voksen/barn) – Det tager
ét til tre minutter for NIBP-parameteren at identificere en
uregelmæssig rytme efter tilslutning af EKG. Ved patienter med
uregelmæssige rytmer vil samtidig EKG-monitorering øge NIBPpræstationsevnen. Vent tre minutter efter at EKG er blevet
tilsluttet og EKG-hjertefrekvensen ses på monitorskærmen, før
NIBP-måling foretages.
Nøjagtigheden af NIBP-målingen er afhængig af brug af en
manchet i den rigtige størrelse. Det er afgørende at måle
ekstremitetens omkreds og vælge en manchet i den rigtige
størrelse.
DER KAN OPSTÅ TIMEOUT FOR NIBP-AFLÆSNINGER VED BRUG AF
IABP – En IABP-ballonpumpen opretter ikke-fysiologiske
arteriekurver. Disse kurver fremkalder et oscillometrisk signal,
der måske ikke fortolkes af NIBP-algoritmen, hvorefter NIBP
overskrider tidsgrænsen. Patientens blodtryk kan monitoreres
fra ballonpumpeenheden.
NIBP-manchetstørrelsen for PDM eller oppustningsgrænserne
for E-modulerne (med udetekterede manchetslanger) skal
vælges korrekt i opsætningsvinduet til NIBP for at opnå
pålidelige NIBP-data og for at forhindre for kraftigt manchettryk
ved brug med spædbørn eller børn.
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Forholdsregler i forbindelse med NIBP
•

•

Modulet til dataindsamling indstiller automatisk
oppustningstrykket i henhold til den forrige måling. Nulstil
journalen eller udskriv patienten for at nulstille
oppustningsgrænserne inden NIBP-måling på en ny patient.
Apparater, der øver tryk på vævet, er blevet forbundet med
purpura, løsrivning af hud, kompartmentsyndrom, iskæmi, og/
eller neuropati. For at minimere risikoen for disse problemer,
navnlig ved monitorering med korte intervaller eller over
længere perioder, skal du sørge for, at manchetten er rigtigt
påsat, og jævnligt undersøge det sted, hvor manchetten er
placeret, samt ekstremiteten distalt i forhold til manchetten for
tegn på hæmmet blodgennemstrømning. Kontrollér med jævne
mellemrum cirkulationen i den af patientens ekstremiteter, der
er distal i forhold til manchetten. Foretag denne kontrol hyppigt
ved anvendelse af automatisk NIBP med 1- og 2-minuttersintervaller. 1- og 2-minutters-intervaller anbefales ikke over
længere tid.

Start eller stop af en enkelt NIBP-måling
Sådan startes eller stoppes en enkelt måling fra
monitorens hovedmenu
1. Vælg NIBP Start.
2. For at stoppe målingen skal du vælge NIBP Afbryd.

Sådan startes eller stoppes en enkelt måling fra
opsætningsvinduet NIBP
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Start manuel NIBP.
3. For at stoppe målingen skal du vælge Afbryd NIBP.

Sådan startes eller stoppes en enkelt måling fra E-modulet
1. Tryk på knappen Start Stop.
2. For at stoppe målingen skal du trykke på knappen Start Stop
igen.

Automatisk start eller stop af NIBP-målinger
Hvis du vil måle NIBP automatisk med angivne tidsintervaller, skal du
først angive cyklustiden, før du indstiller de automatiske målinger.

Indstilling af cyklustiden mellem NIBP-målinger
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg cyklustiden mellem NIBP-målinger på listen Cyklustid.

Indstilling af NIBP Auto

Venestase

Sådan indstilles NIBP Auto fra monitorens hovedmenu
1. Vælg NIBP Start auto.
2. For at stoppe målingen skal du vælge NIBP Stop auto.
Sådan indstilles NIBP Auto i opsætningsvinduet til NIBP
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg NIBP Auto > Start interval.
3. For at stoppe målingen skal du vælge NIBP Auto > Stop interval.
Sådan indstilles NIBP Auto fra E-modulet
1. Tryk på knappen Auto Til/Fra.
2. For at stoppe målingen skal du trykke på knappen Auto Til/Fra
igen.

BEMÆRK! Kun for E-moduler.
Venestase giver dig mulighed for at anvende løbende NIBPmanchettryk i en kortere tidsperiode. Manchetoppustningstrykket
og -varigheden afhænger af den detekterede manchet eller de
valgte oppustningsgrænser.
Voksen

Barn

Spædbarn

Tryk

80 +/- 5 mmHg 60 +/- 5 mmHg 40 +/- 5 mmHg
(10,7 +/- 0,7 kPa) (8,0 +/- 0,7kPa) (5,3 +/- 0,7kPa)

Varighed

2 minutter

2 minutter

1 minut

Venestasetrykket kan være lavere end værdierne herover, hvis
patienten har lavt blodtryk. Venestasetrykket omsættes til det målte
middeltryk, der er ca. det samme som middeltrykket, men altid
mindst det følgende:
- Baby 20 +/- 5 mmHg (2,7 +/- 0,7 kPa)
- Barn 30 +/- 5 mmHg (4,0 +/- 0,7 kPa)
- Voksen 40 +/- 5 mmHg (5,3 +/- 0,7 kPa)

Start eller stop af en Stat NIBP-måling
Sådan måles NIBP i fem sammenhægende minutter:
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Start Stat.
3. For at stoppe målingen skal du vælge Stop Stat.

Start eller stop af venestase
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Start venestase.
3. For at stoppe målingen skal du vælge Stop venestase.
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Manuel justering af det initiale NIBP-manchetoppustningstryk

Valg af NIBP-manchetstørrelsen
BEMÆRK! Kun PDM.
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Voks., Barn eller Baby på listen Manchetstørrelse.

Initialt NIBP-manchetoppustningstryk
Initiale NIBP-manchetoppustningstryk

BEMÆRK! Kun PDM.
Sådan ændres måloppustningstrykket for den første NIBP-måling:
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Kontrollér, at Auto start inflation ikke er valgt.
3. Vælg en værdi på listen med initiale tryk.

Valg af manchetoppustningsgrænser

Modul

Voksen

Barn

Spædbarn

PDM

135 mmHg
(18 kPa)

125 mmHg
(16,7 kPa)

100 mmHg
(13,3 kPa)

Når du bruger manchetslanger, der ikke detekteres automatisk,
skal du angive oppustningsgrænserne manuelt:

E-moduler

170 mmHg
(22,7 kPa)

150 mmHg
(20,0 kPa)

120 mmHg
(16,0 kPa)

1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Baby, Barn eller Voks. på listen Oppustningsgrænser.

BEMÆRK! Kun PDM: Når indstillingen Auto start inflation er
aktiveret, afhænger de initiale manchetoppustningstryk af
det anvendte NIBP-modul og den valgte manchetstørrelse.
Forudindstillingen af det initiale måltryk kan justeres, hvis
du ønsker et lavere eller højere initialt måltryk.

BEMÆRK! Kun for E-moduler.

Justering af biptonen for færdiggørelse af NIBP-måling
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Angiv Lydstyrke ved NIBP afslut.
Jo lavere værdien er, desto blødere er tonen.

Automatisk indstilling af initialt NIBP-manchetoppustningstryk

Indstilling af NIBP-visningsformatet

BEMÆRK! Kun PDM.

1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Sys/Dia (Middel) eller (Mid) Sys/Dia på listen
Visningsformat.

Sådan bestemmes manchetoppustningstrykket automatisk baseret
på manchetstørrelsen:
1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Auto start inflation.

Indstilling af NIBP-alarmer

NIBP-måling på monitorskærmen

1. Vælg parametervinduet til NIBP.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg trykket Systolisk, Mid eller Diastolisk.
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.

-

Afstilling af NIBP-alarmer

Fejlfinding ved NIBP-målingen

Funktionen til alarmafstilling er anderledes for NIBP end for de
andre parametre. I modsætning til de løbende overvågede
parametre måles NIBP periodisk. Som et resultat vil afstillingen af en
NIBP-alarm rydde denne aktive alarm, indtil den næste NIBP-måling
foretages. Hvis den nye måling er uden for alarmgrænserne,
aktiveres alarmen igen.

BEMÆRK: Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

Statusbjælke
-

Angiver den resterende tid, før næste
automatiske NIBP-måling starter, eller den resterende tid for
venestase.

BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.

NIBP-genkontrol efter overskridelse af alarmgrænse
Hvis NIBP-værdien overskrider alarmgrænserne, foretages der
automatisk en ny måling. Hvis NIBP-målingen foretages manuelt,
foretages genkontrollen straks efter den første måling. Når NIBPmålingen foretages automatisk, forsinkes genkontrolmålingen
30 sekunder, før den anden måling foretages.

PROBLEM

LØSNING

NIBP-måling
fungerer ikke, eller
værdierne virker
ustabile.

•
•
•
•
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Kontrollér, at manchetslangerne ikke er
bøjede, overstrakte, sammenpressede
eller løse.
Kontrollér manchetplaceringen og
manchetrørstilslutningen.
Forebyg bevægelsesartefakter.
Anvend NIBP-manchetter af korrekt
størrelse.
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Til notater

Invasive blodtryk
BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

Invasivt blodtrykudstyr til patienttilslutning
(1)
(2)
(3)
(4)

Modul, der kan måle invasivt blodtryk
Væskepose eller -flaske med trykinfuser
Transduceropsætning
Adapterkabel til invasivt blodtryk; enkelt eller dobbelt kabel
(tilbehør)

BEMÆRK! Denne illustration er et eksempel på udstyr til
patienttilslutning.

2

3

1
4
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Taster til invasivt blodtrykmodul
Der er én tast til det invasive blodtrykmodul på modulerne:

Nulstil Px
Nulstil alle

E-moduler: Nulstiller referencen for hver
tryktransducer enkeltvist.
PDM: Nulstiller referencen for alle de
tryktranducere, der er sluttet til PDM.

Målinger af invasivt blodtryk tilknyttes en af otte invasive
blodtrykkanaler på følgende måde:
Trykkanal Trykmålingskilde
P1

Modulet PDM (Masimo), PDM (Nellcor), E-PSMP,
E-PRESTN eller E-PRETN

P2

Modulet PDM (Masimo), PDM (Nellcor), E-PSMP,
E-PRESTN eller E-PRETN

P3

PDM (Masimo), PDM (Nellcor)

P4

PDM (Masimo), PDM (Nellcor)

P5

E-PP-modul

P6

E-PP-modul

P7

E-P- eller E-PT-modul

P8

E-COP- eller E-COPSv-modul

Tilslutning af invasiv blodtryktransducer og kabel
1. Klargør transducersættet i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
2. Slut tryktransduceren til transducerkablet.
3. Fjern den luft, der har sat sig fast, som en del af
transduceropsætning.
4. Slut transducerkablet til den invasive trykkonnektor for modulet
til dataindsamling.
5. Slut transduceren til patientslangen.

Bemærkninger til invasivt blodtryk

Kontrol af målinger for invasive blodtryk

•

•

•
•
•
•

•

•

Afhængigt af hvilket invasivt blodtrykmodul der anvendes, er det
muligt, at ikke alle invasive blodtrykmålinger og -indstillinger kan
vises eller ændres.
Aktivér ikke IABP-algoritmen, medmindre der bruges en
ballonpumpe.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.
Hvis der tilsluttes to trykmålingsmoduler, der registrerer den
samme trykkanal, bruges det først detekterede
trykmålingsmodul til indikation af trykkanalen.
Der aktiveres en trykkanal, når der sluttes et
tryktransducerkabel til modulet PDM (Masimo), PDM (Nellcor),
E-COP eller E-COPSv, eller når der sluttes en tryktransducer til
modulet E-PSMP, E-PRESTN, E-PRETN, E-PP, E-P eller E-PT.
Der deaktiveres en trykkanal, når der sluttes et
tryktransducerkabel til modulet PDM (Masimo), PDM (Nellcor),
E-COP eller E-COPSv, eller når der kobles en tryktransducer fra
modulet E-PSMP, E-PRESTN, E-PRETN, E-PP, E-P eller E-PT.
En deaktiveret trykkanal frigiver ikke den tilknyttede trykkanal.
For at frigive en tilknyttet trykkanal, skal du fjerne modulet fra
systemet.

•

Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler ved invasivtblodtryk
•
•
•
•

Målebegrænsninger for invasive blodtryk
•

Kontrollér, at monitoren genkender kabeltilslutningerne
(aktiverer displayet) for alle anvendte trykkanaler, og at
trykværdierne og de relevante kurver vises.
Sørg for, at alle transducerne er nulstillet korrekt.

E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
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Alle invasive procedurer medfører en risiko for patienten. Anvend
aseptisk teknik. Følg kateterfabrikantens anvisninger.
Kontroller, at patienttilslutningerne ikke berører ledende elektrisk
materiale, inklusive jord.
Anvend kun defibrillatorsikre transducere og kabler.
Hvis den invasive blodtrykstransducer udsættes for mekanisk
stød, kan det forårsage alvorlige ændringer i nulstillingen og
kalibreringen og føre til fejlagtige målinger.
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Analog udgang til invasive blodtryk
Invasivt
Analogt udgangssignal
blodtryksmodul
E-moduler

P1-kanal

PDM-modul

Angiver den første tilgængelige arteriekanal
(Art, ABP, Fem, UAC) som analog udgang til
invasive blodtryk.
• Hvis der ikke er nogen arteriekanaler
tilgængelig, bruges den første nulstillede
kanal.
• Hvis der ikke er nogen nulstillede kanaler
tilgængelig, vil outputtet for den analog IPudgangskanal være en flad linje.

Nulstilling af invasive blodtryktransducere
BEMÆRK! E-moduler registrerer et tidsstempel for den sidste
vellykkede nulstilling for hver invasive blodtrykkanal.
BEMÆRK! PDM: Når du første gang indsætter et invasivt
blodtrykkabel i PDM og nulstiller trykslangen, vises følgende
meddelelser i parametervinduet: ’Ikke nulstillet’ > ’Nulstiller’ >
’Nulstillet’. Hvis det invasive blodtrykkabel dog allerede er sluttet til
PDM, og Smart BP er aktiveret, vises følgende meddelelser, når du
nulstiller trykslangen: ‘Nulstiller’ > ‘Artefakt.’
BEMÆRK! Du kan nulstille alle aktive transducere på E-modulerne
ved at trykke på hver Nulstil Px-tast, eller på PDM-modulet eller
ved at trykke på tasten Nulstil alle (  ).

1. Juster transduceren i overensstemmelse med din afdelings
politik (det normale niveau for den phlebostatiske akse).
2. Luk transducerstophanen til patienten, og åbn
ventileringsstophanen til rumluft.
BEMÆRK! Hvis den trykslange, du prøver at nulstille, ikke har
nogen transducer åben til rumluft, vises meddelelsen ‘Tryk
registreret’.
Valgmulighederne er:
• For at nulstille alle tilsluttede tryktransducere samtidigt skal
du vælge Nulstil alle tryk i monitorens hovedmenu eller på
fjernbetjeningen.
BEMÆRK: Nulstil alle tryk nulstiller ikke en tilsluttet
ICP-kanal. ICP-kanalen skal nulstilles separat. Når
meddelelsen ’Nulstil ICP separat’ vises, kan du nulstille
ICP-kanalen ved at trykke på modultasten Nulstil Px eller
Nulstil alle eller ved at vælge Nulstil i ICP Opsætning
vinduet.
• Hvis du vil nulstille en enkelt aktiv tryktransducer, skal du
vælge vinduet for invasive tryk og vælge Nulstil i vinduet
Opsætning.
3. Kontrollér, at der er etableret en nulreference.
(Hold øje med, om der vises meddelelser i trykparametervinduet).
4. Luk ventileringsstophanen til rumluft, og åbn
transducerstophanen til patienten.
5. Kontrollér, at der vises tryktal på skærmen.

Valg af invasivt blodtryk som primær kilde til
hjertefrekvens

Måling af et invasivt blodtryk
Valg af et mærkat for en invasiv blodtrykkanal

BEMÆRK! Kun Art, ABP, Fem eller UAC som invasive blodtrykkanaler.
UAC er kun tilgængelig i softwarepakken Neonatal intensiv.

1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg en kanal på listen Mærkat.

Valg af størrelsen på den invasive blodtrykkurve

BEMÆRK! HF-alarmer skal konfigureres som Enkel for at give
mulighed for invasivt blodtryk som primær kilde til hjertefrekvens.

1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Indstil kurveskalaen med pilene for Skala.
Jo større skalaværdien er, desto mindre er kurvestørrelsen.

BEMÆRK! Denne indstilling justerer den primære kilde for
hjertefrekvensen for alle hæmodynamiske parametre.
Den primære hjertefrekvens kan beregnes ud fra EKG-afledningerne,
SpO2-måling eller invasive blodtrykkurver.

Valg af hæmodynamiske kurvehastighed
BEMÆRK! Denne indstilling justerer kurvehastigheden for alle
hæmodynamiske parametre.
1. Vælg parametervinduet til invasive tryk.
2. Vælg en talværdi på listen Hæmodynam. kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Sådan beregnes den primære hjertefrekvens ud fra en invasiv
blodtrykkanal:
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg en værdi på listen Primær HF-kilde.

Valg af støjreduktionsfilter til invasive blodtryk
BEMÆRK: Benyt 40 Hz-trykfiltret, hvis arterielt blodtryk anvendes til
at udløse ballonpumpen.
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg en talværdi på listen Filter.
Jo mindre filterværdien er, desto større er den forekommende
filtreringsgrad.

Valg af visningsformatet for invasive blodtryk
Sådan vises kun middelværdien eller de systoliske og diastoliske
værdier eller middeltrykværdierne i forskellige formater:
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg formatet på listen Parameterformat.

208

209

Visning af pulsfrekvensen i parametervinduet til invasivt
blodtryk
BEMÆRK! Kun Art-ABP, Fem eller UAC invasive blodtrykkanaler.
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Vis pulsfrekvens.

Visning af CCP-værdien i ICP-parametervinduet
BEMÆRK! Der skal bruges et gyldigt middel arterietryk til beregning
af CPP-værdien.
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Vis CPP.

Valg af Smart BT
BEMÆRK! Kun PDM. Kun Art-ABP og Fem, eller invasive
blodtrykkanaler.
Smart BT er en algoritme, der deaktiverer arterie- og
femoralalarmerne midlertidigt, når den registrerer en nulstilling af en
transducer, hurtig flush af systemet eller blodtagning. Meddelelsen
’Artefakt’ vises, mens alarmen er deaktiveret. Når pulstrykket vender
tilbage og der detekteres 15-20 slag, vises der numeriske data, og
alarmerne genaktiveres.
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Smart BT.

Indstilling af en arteriealarm for frakobling ved invasivt
blodtryk
BEMÆRK! Kun PDM. Kun Art-ABP og Fem, eller invasive
blodtrykkanaler.
Sådan angives en ekstra alarm, hvis middeltrykket falder til under
25 mmHg (3,33 kPa):
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Art frakoblet.

Kompensering for kurveuregelmæssigheder ved intraaortisk ballonpumpe (IABP)

ADVARSEL – UKORREKT PULSFREKVENS – Sørg for at
deaktivere IABP-indstillingen, når den kardielle
hjælpeenhed ikke længere bruges. Hvis man ikke gør
dette, kan det forårsage forkerte målinger af
pulsfrekvens.
FORSIGTIG – PATIENTFARE – Hvis du vælger at starte
ballonpumpen fra monitoren, skal du kontakte
producenten af ballonpumpen direkte for oplysninger
om interfacekrav, da de varierer fra producent til
producent. Nogle udløsertilstande på visse
ballonpumpeenheder er muligvis ikke kompatible med
GE's analoge udgangssignaler, og anvendelsen kan
derfor medvirke til skade på patienten eller
uhensigtsmæssige pumperesultater.
BEMÆRK! Kun PDM. Kun Art-ABP og Fem, eller invasive
blodtrykkanaler.
BEMÆRK! ’IABP’ vises i parametervinduet for den invasive
blodtrykkanal, når du vælger IABP til.
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg IABP til.

Valg af responstiden for invasive blodtryk
BEMÆRK! Kun for E-moduler.
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Normal eller slag-til-slag (slag-til-slag) på listen Respons.

Kompensering for spontan eller kontrolleret
ventilationsartefakt for invasivt blodtryk

Indstilling af alarmgrænser for invasive blodtryk
Sådan indstilles alarmgrænserne for invasive blodtryk:
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg den ønskede indstilling for Alarmer.
Valgmulighederne er:
• Alarmer x: (Alarmer Art) Indstillinger for den valgte invasive
blodtrykkanal.
• Alarmer HF: Indstillinger ved hjertefrekvensalarmer fra en
enkelt kilde.
• Alarmer PF(x): (Alarmer PF(Art)) – Indstillinger ved beregning
af hjertefrekvensalarmer ud fra flere kilder.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK! Hvis en funktion ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
3. Indstil alarmgrænserne.

BEMÆRK! Kun P2-P8, CVP, FemV, PA, RAP, RVP eller LAP som
invasive trykkanaler.
BEMÆRK! Kun for E-moduler.
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg P2-P8, CVP, FemV, PA, RAP, RVP eller LAP som
blodtrykkanal.
3. Vælg ventilationsfunktionen.
Valgmulighederne er:
- Spontan: For patienter, der ikke ventileres.
- Kontrolleret: For patienter, der ventileres.

Kurvemarkør for invasivt blodtryk
Du kan få vist markøren for en invasiv blodtrykkurve for den valgte
invasive blodtrykkanal.
BEMÆRK! Markøren kan vælges, når en trykkurvekanal aktiveres og
ved brug af den valgte trykkanal.

Visning af markør for invasiv blodtrykkurve
1. Vælg parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Vis markør.

Valg af specifikke invasive blodtrykpunkter
Der kan gemmes og vises op til 10 trykpunkter. Den ældste værdi,
der vises øverst på listen, kasseres for at gennem den nyeste værdi.
1. Flyt markøren til et bestemt punkt med pilene.
2. Hvis du vil gemme trykværdien, skal du vælge Gem.
3. Hvis du vil stoppe visningen af markøren, skal du fjerne
markeringen af Vis markør.
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Måling af invasive blodtryk på monitorskærmen
Der findes følgende mærkater for invasive blodtrykkanaler:
Art
arterielt tryk
ABP
arterielt blodtryk
Fem
femoralt arterielt tryk
FemV
femoralt venetryk
PA
pulmonært arterielt tryk
CVP
centralt venetryk
LAP
venstresidigt arterielt tryk
RAP
højresidigt arterielt tryk
ICP
intrakranielt tryk
RVP
tryk i højre ventrikel
UAC
navlearterietryk
UVC
navlevenetryk
P1-P8
mærkater for ikke-specifik trykkanal
BEMÆRK! UAC og UVC som invasive blodtrykkanaler er kun
tilgængelige i softwarepakken Neonatal intensiv.

Fejlfinding ved måling af invasivt blodtryk
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.

BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

PROBLEM

LØSNING

Artefakt detekteret, og
funktionen Smart BT er
aktiveret.

•
•
•
•
•

Kontroller patienten.
Anbring katetret igen.
Nulstil transduceren.
Deaktivér funktionen Smart BT, hvis problemet fortsætter.
Hvis funktionen Smart BP er deaktiveret, skal du bruge funktionen Lydalarm på pause, før der udtages
blod, for at reducere forekomsten af besværlige alarmer.

De invasive
blodtrykaflæsninger virker
upålidelige

•
•
•

Kontrollér, at der ikke er luftbobler i transducersystemerne.
Flush, og nulstil.
Placer transduceren på den phlebostatiske patientakse.

---/--- (80)
De systoliske og diastoliske
trykværdier vises ikke.

Skift formatet for invasive blodtryk fra Sys/Dia/Mid til Mid. Se afsnittet "Valg af visningsformatet for invasive
blodtryk".

Der vises invasive trykkurver,
men ingen talværdier.

Nulstil kanalen. Talværdierne for invasive blodtryk vises kun for korrekt nulstillede kanaler.

Nulstillingen af invasive
blodtrykkanal(er)
mislykkedes.

Kontrollér, at der er åbent for luft til kanalerne. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Nulstilling af invasive
blodtryktransducere".
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Indføring af PA-kateter
Kateterindsættelsestilstanden optimerer og forstørrer PA-kurvefeltet
under indsættelsen af SWAN-GANZ-termodilutionskateteret.
Kurverne vises med en frekvens på 12,5 mm/s og i følgende
visningsrækkefølge: EKG1, Art, CVP, PA.
BEMÆRK! Arterieprioritetsrækkefølgen er: Art, ABP, Fem eller UAC.

Valg af PA-kateterindsættelsestilstand
1. Vælg PA-parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Nulstil for at nulstille den invasive blodtrykkanal.
3. Vælg Indføring af katetret.
BEMÆRK! Indstillingerne for trykskalaen i vinduet Indføring af
katetret følger skalaindstillingerne i menuen Opsætning.
4. Hvis du vil fastfryse de bevægeligkurver, skal du vælge Frys
kurver.
Du kan på ethvert tidspunkt vælge Genstart kurver for at
genstarte kurverne.
5. Hvis du vil udskrive kateterindsættelseskurverne, skal du vælge
Udskriv kurver.
6. Du kan på ethvert tidspunkt vælge Stop udskrivning eller Afbryd
udskrift for at stoppe udskrivningen af kurverne.
7. Hvis du vil starte en SvO2-procedure, skal du vælge SvO2.
Se kapitlet "Blandet venøs oxygensaturation (SvO2)" for at få
yderligere oplysninger.
8. Hvis du vil starte en procedure for pulmonalt kapillært
indkilingstryk, skal du vælge Wedge.
9. Hvis du vil starte en cardiac output-procedure, skal du
vælge C.O.

Måling af pulmonalt kapillært indkilingstryk (PCWP)
Du kan indhente en PA- indkilingsmåling (PCWP) manuelt eller med
det automatiske indkilingsprogram. Med den manuelle måletilstand
kan klinikeren beregne PCWP-værdien manuelt. Det automatiske
indkilingsprogram viser meddelelser på skærmen om oppustning
eller deflation af kateterballonen. I begge tilstande beregner
indkilingsalgoritmen derefter PCWP-værdien. Du kan bekræfte
denne værdi eller justere målingen med markøren.

Foretagelse af en manuel PA-indkilingsmåling
BEMÆRK! Kun PDM.
1. Vælg parametervinduet til PA.
2. Vælg Wedge.
3. Vælg Mode: Manuel.
4. Hvis du vil registrere PA-indkilingskurven i realtid under en
analyse, skal du vælge Udskriv PA-kurve. Vælg Stop
udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe udskrivningen.
5. Pust kateterballonen op, når meddelelsen ‘Frys/justér manuelt
når klar’ vises.
6. Vælg Frys/Justér, når PCWP-kurven vises. Meddelelsen ‘Wedge
afsluttet’ vises.
7. Hvis du vil justere PA-indkilingsværdien, skal du flytte markøren
op eller ned med pilene til PCWP / Markør.
8. Hvis du vil gemme PCWP-værdien, skal du vælge Bekræft
wedge.
Den gemte PA-indkilingsværdi vises i parametervinduet og
gemmes i trend og hæmodynamiske beregninger.
9. Hvis du vil udskrive en PCWP-rapport, skal du vælge Udskriv PArapport.
Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.
PA-indkilingsrapporten indeholder 20 sekunder med kurvedata,
der vises ved en kurvehastighed på 12,5 mm/s.

BEMÆRK! E-moduler anvender altid det automatiske
indkilingsprogram til fastlæggelse af PCWP-værdien. PDM kan
anvende enten det automatiske indkilingsprogram eller manuel
måling til fastlæggelse af PCWP-værdien.
BEMÆRK! Kun PDM: PA-indkilingsalgoritmen kræver en 30 %
ændring i kurvestørrelsen mellem PA- og indkilingskurven for at
starte det automatiske program. Hvis algoritmen ikke kan skelne
mellem kurverne, skal du bruge den manuelle måletilstand.

Bemærkninger om PCWP
•

Følg din afdelings politik og procedurer for indhentning af PCWPmålinger, inklusive varigheden af oppustningen af ballonen.

Visning af PCWP-værdien i PA-vinduet
1. Vælg PA-parametervinduet til invasive blodtryk.
2. Vælg Vis PCWP.
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Foretagelse af en automatisk PA-indkilingsmåling

Start af en ny PA-indkilingsmåling

1.
2.
3.
4.

•

5.

6.
7.

8.

Vælg parametervinduet til PA.
Vælg Wedge.
Vælg Mode: Auto.
Hvis du vil registrere PA-indkilingskurven i realtid under en
analyse, skal du vælge Udskriv PA-kurve. Vælg Stop
udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe udskrivningen.
Pust kateterballonen op, når meddelelsen ‘Pust ballonen op’
vises.
BEMÆRK! PDM: Når PCWP-kurven er detekteret, vises
meddelelsen ‘Wedge i proces’.
BEMÆRK! Efter 10 sekunder viser det automatiske
indkilingsprogram meddelelsen ‘Tøm ballonen’ efterfulgt af
meddelelsen ‘Wedge afsluttet’.
Hvis du vil justere PA-indkilingsværdien, skal du flytte markøren
op eller ned med pilene til PCWP / Markør.
Hvis du vil gemme PCWP-værdien, skal du vælge Bekræft
wedge.
Den gemte PA-indkilingsværdi vises i parametervinduet og
gemmes i trend og hæmodynamiske beregninger.
Hvis du vil udskrive en PCWP-rapport, skal du vælge Udskriv PArapport.
Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.
PA-indkilingsrapporten indeholder 20 sekunder med kurvedata,
der vises ved en kurvehastighed på 12,5 mm/s.

Hvis du vil slette den aktuelle PA-indkilingsmåling og genstarte
en ny måling, skal du vælge Genstart Wedge.

Start af en cardiac output-procedure
•

Vælg C.O.
Se kapitlet "Cardiac output (C.O.)" for at få yderligere oplysninger.

Angivelse af hæmodynamiske beregninger
•

Vælg Beregninger.
Se kapitlet "Hæmodynamiske beregninger og oxygeneringseller ventilationsberegninger" for at få yderligere oplysninger.

Temperatur
BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

Temperaturudstyr til patienttilslutning
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dataindsamlingsmodul, der kan måle temperatur
Temperaturkabel
Flergangstemperatursensor
Temperaturadapterkabel til engangstemperatursensorer.
Engangstemperatursensor

BEMÆRK! Denne illustration er et eksempel på udstyr til
patienttilslutning.

3

1

3
2
5

2
4
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Knapper til temperaturmodul

Bemærkninger om temperatur

Der findes ingen knapper med relation til temperatur på modulerne.

•
•

Tilknytninger af temperaturmåling
Temperaturmålinger tilknyttes en af fem temperaturkanaler på
følgende måde:
Temp.kanal

Temperaturmålingskilde

T1

PDM (Masimo), PDM (Nellcor), E-moduler.

T2

PDM (Masimo), PDM (Nellcor), E-moduler.

T3

E-PT-modul

T4

E-PT-modul

Tblod

PDM (Masimo)-, PDM (Nellcor)-, E-COP- eller
E-COPsv-modul eller Unity ID.

•
•
•
•
•

Anvend kun tilbehørsdele, der er godkendt af GE.
Afhængigt af det anvendte temperaturmodul kan ikke alle
temperaturmålinger og -indstillinger vises eller ændres.
Hvis der tilsluttes to temperaturmålingsmoduler, der registrerer
den samme temperaturkanal, bruges det først detekterede
temperaturmålingsmodul til indikation af temperaturkanalen.
En temperaturkanal aktiveres, når modulet detekterer et
temperaturtransducerkabel.
En temperaturkanal deaktiveres, når et
temperaturtransducerkabel tages ud af modulet.
En deaktiveret temperaturkanal frigiver ikke den tilknyttede
temperaturkanal. For at frigive en tilknyttet temperaturkanal,
skal du fjerne modulet fra systemet.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.

Begrænsninger i forbindelse med temperaturmåling
•

E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.

Kontrol af temperaturmålinger
•

Kontrollér, at temperaturværdien vises, når sensoren er
forbundet med patienten.

Sikkerhedsforanstaltninger

Ændring af mærkaten for temperatur
BEMÆRK! Udover standardkanalmærkaterne kan der konfigureres
op til seks brugerdefinerede kanalmærkater i
afdelingsindstillingerne. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for yderligere oplysninger.
1. Vælg temperaturparametervinduet.
2. Vælg en mærkat på listen Mærkat.

ADVARSEL: Der er risici forbundet med genbrug af
temperatursensorer til engangsbrug.
ADVARSEL: Responstiden for et
temperaturmålingssystem anvendt sammen
med øsofagusstetoskop med
temperatursensortilbehør overstiger 150 sekunder
ved sensorstørrelserne 18 Fr og 24 Fr.

Visning af deltaværdien mellem to temperaturkanaler
BEMÆRK! Dette valg er tilgængeligt, når to temperaturer vises i
samme temperaturparametervindue.
1. Vælg temperaturparametervinduet.
2. Vælg Vis Tx - Ty (f.eks. T2-T1).

FORSIGTIG: Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det
kontrolleres, at der er god kontakt mellem den
elektrokirurgiske enheds returelektrode og patienten for
at undgå forbrændinger ved monitormålestedet.

Indstilling af temperaturalarmer
BEMÆRK! Alarmindstillingen med høj grænse for deltaværdier kan
også justeres.
Sådan indstilles alarmen og alarmgrænserne:
1. Vælg temperaturparametervinduet.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg en temperaturkanal eller et temperaturdelta.
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.

Klargøring af patienten til en måling af temperatur
1. Følg producentens anvisninger vedrørende tilslutning af
sensoren og instruktioner.
2. Slut adapterkablet til konnektoren på dataindsamlingsmodulet.

Påbegyndelse af temperaturmålingen
Tilslut temperatursensoren for at starte målingen. Hvis der står Fra i
parametervinduets værdifelt:
1. Vælg temperaturparametervinduet.
2. Kontroller, at der er valgt Måling > Til.
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Temperaturmåling på monitorskærmen

Standsning af temperaturmålingen

Der findes følgende standardmærkater for temperatursteder:

1. Vælg temperaturparametervinduet.
2. Vælg Måling > Fra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T1, T2 = generel mærkat
T3, T4 = generel mærkat
Eso = øsofagus
Naso = nasal
Tymp = tympanisk
Rekt = rektal
Axil = aksillær
Hud = hud
Lvej = luftvej
Rum = rum
Myo = myocardial
Kern = kerne
Ovfl = overflade

BEMÆRK: Der kan maksimalt konfigureres seks brugerdefinerede
mærkatnavne til temperatursteder. Se håndbogen "CARESCAPE
Monitor B650, Supplerende oplysninger" for yderligere oplysninger.

Fejlfinding for temperatur
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
PROBLEM

LØSNING

Temperaturmåling
mislykkes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensoren er ikke sluttet korrekt til
dataindsamlingmodulet.
Sensoren er ikke sluttet korrekt til
sensoradapteren.
Kontroller, at der anvendes korrekt sensor til
det anatomiske område, der overvåges.
Brug en sensor, der er kompatibel med
systemet.
Prøv at bruge en sensor, der er bekræftet som
god, hvis sensoren er beskadiget.
Kontroller, at dataindsamlingmodulet er
tilsluttet korrekt til monitoren.
Kontrollér patienttilslutningen.
Kontakt service, hvis problemet fortsætter.
Kontrollér, at der er er to identiske
målemoduler i systemet.

Cardiac output (C.O.)
Cardiac output-udstyr til patienttilslutning med en in-line-sensor
(11) Termistorkonnektor
(12) Ballon
(13) Ventil til oppustning af ballon

(1) Modul, der kan måle C.O.
(2) Cardiac output-kabel
(3) In-line-injektionssensor
(4) Injektionssprøjte
(5) Injektionsvæskeopløsning
(6) CVP-slange til InvBP-transducer eller væskeinfuser
(7) Proximal injektionsport
(8) PA-distalport
(9) Konnektor til optisk modul (bruges til SvO2-måling)
(10) SWAN-GANZ-termodilutionskateter

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.
BEMÆRK! Denne illustration er et eksempel på udstyr til
patienttilslutning.

13
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Cardiac output-udstyr til patienttilslutning med en badsensor
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Modul, der kan måle C.O.
Cardiac output-kabel
Termistorkonnektor
Injektionsbadsensor
Injektionsvæskeopløsning
Injektionssprøjte
Proximal injektionsport

(8) PA-distalport
(9) Ventil til oppustning af ballon
(10) SWAN-GANZ-termodilutionskateter
(11) Ballon
BEMÆRK! Denne illustration er et eksempel på udstyr til
patienttilslutning.

1
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2
3
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Cardiac output-modultast

Målingskontroller for C.O.

Der findes en C.O.-modultast på E-COP- og E-COPSv-modulerne:

•

Start C.O.

Starter og stopper cardiac output-målingen.

•

Bemærkninger om C.O.
•
•

•
•

•

•
•

•

Cardiac output-målinger fra PDM-modulet kræver en C.O.-licens.
C.O.-konnektorkablerne er modulspecifikke og kan kun bruges
med det relevante C.O.-modul. Se det dokument om materialer
og tilbehør, som blev leveret med monitoren, for at få bekræftet,
at C.O.-kablet er det korrekte kabel til C.O.-modulet.
Det er nødvendigt at kende patientens højde og vægt for at
bestemme kardielt indeks (C.I.).
Kun E-moduler: Foruddefinerede katetre er konfigureret på
forhånd til måling af højre ventrikels uddrivningsfraktion (REF), og
der kan konfigureres brugerdefinerede katetre til at understøtte
det. BEMÆRK! Det kræver en adgangskode at gøre dette. For at
bruge REF-målingen skal du markere afkrydsningsfeltet for den
i vinduet til opsætning af C.O.
Der er muligt at foretage en blodtemperaturmåling, TBlod, fra
alle understøttede moduler til dataindsamling, der indeholder
muligheden for C.O.-målinger. TBlod kan kun måles fra en C.O.
Unity-netværks-id-tilslutningsenhed, hvis C.O.-parameteren ikke
findes i et andet understøttet modul til dataindsamling.
Afhængigt af det anvendte modul (inklusive eksterne enheder) er
ikke alle cardiac output-målinger og -indstillinger tilgængelige til
visning eller ændring.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle denne parameter.

Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler i forbindelse med C.O.
•
•
•

Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det kontrolleres, at der er god
kontakt mellem den elektrokirurgiske enheds returelektrode og
patienten for at undgå forbrændinger ved monitormålestedet.
Resultaterne af cardiac output-måling kan være fejlagtige under
elektrokirurgi.
Alle invasive procedurer medfører en risiko for patienten. Anvend
aseptisk teknik. Følg kateterfabrikantens anvisninger.

Forholdsregler i forbindelse med C.O.
•

Begrænsninger i forbindelse med C.O.-måling
•

Kontrollér, at monitoren genkender kabeltilslutningerne
(aktiverer displayet), og at alle C.O.-menuvalgene er tilgængelige.
Husk, at for at få et hjerteindeks (C.I.) skal ud først angive de
demografiske patientoplysninger. Se kapitlet "Opstart og
afslutning af overvågning" for at få yderligere oplysninger.
Kontrollér, at meddelelsen ’Tryk på Start C.O.’ vises på skærmen
for E-moduler.

E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
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C.O.-tidsstemplet angiver tidspunktet for, hvornår C.O.-værdien
blev modtaget af monitoren fra den tilsluttede enhed.
I situationer, hvor C.O.-enheden frakobles og derefter sluttes
til Unity Network ID-forbindelsesenheden igen, angiver
tidsstemplet muligvis ikke det faktiske tidspunkt for aflæsningen.
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Klargøring til en C.O.-måling
1. Slut C.O.-kablet til modulet til dataindsamling, termistoren og
injektionstemperaturporten.
2. Følg din afdelings politik og procedurer for placering af patienten
til C.O.-målingen.
3. Følg kateterfabrikantens anvisninger for at installere
patientkablerne til in-line-sensoren eller badsensoren.
4. Ved in-line-installation skal du kontrollere, at in-line-sonsoren er
sikkert tilsluttet slangerne.
5. Ved installation af badsensoren skal du kontrollere, at sensoren
registrerer den korrekte injektionstemperatur.

Angivelse af patientdata for C.I.-værdien
BEMÆRK! Det er nødvendigt at kende patientens højde og vægt for
at bestemme kardielt indeks (C.I.).
1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Demogr. data.
3. Vælg værdierne på listerne.

Måling af C.O.
Der kan foretages C.O.-målinger ved hjælp af automatiske eller
manuelle måletilstande. Begge måletilstande giver dig mulighed for
at bruge op til seks C.O.-målinger til beregning af et C.O.gennemsnit.
BEMÆRK! Hvis du vælger Luk for at lukke C.O.-vinduet, slettes alle
prøvemålinger. Hvis du vil gemme alle prøvemålinger, før du lukker
C.O.-vinduet, skal du vælge Bekræft C.O.

Foretagelse af en automatisk C.O.-måling
PDM: Ved måling af C.O. med den automatiske tilstand viser
monitoren gennemsnittet for ca. 8,5 sekunder af patientens
blodtemperatur, før der etableres en fast basislinje, og meddelelsen
’Injicér når klar’ vises.
E-moduler: Ved måling af C.O. med den automatiske tilstand kan der
foretages nye målinger, når meddelelsen ’Tryk på Start C.O.-sæt’
vises.
BEMÆRK! Hvis injektionssprøjten holdes i stemplet og ikke
i cylinderen, forbedres målenøjagtigheden.
1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Automatisk for at bruge den automatiske måletilstand.
4. Kontrollér, at volumenindstillingerne for kateter og
injektionsvæske er korrekte. Se afsnittet "Valg af et C.O.-kateter"
og "Indstilling af C.O.-injektionsvolumen".
5. Vælg Procedure.
6. Gør følgende, når denne meddelelse vises:
- ‘Injicér når klar’: Gør klar til at injicere
injektionsvæskeopløsningen (PDM-modulerne).
- ‘Tryk på Start C.O.-sæt’: Vælg Start C.O.-sæt (E-moduler).
7. Injicér injektionsvæskeopløsningen jævnt inden for 4 til
5 sekunder.
Meddelelsen ’Måling’ vises, indtil beregningen er udført.
8. Observer den udvaskningskurve, der vises på skærmen.
Meddelelsen ’C.O. afsluttet’ vises, når C.O. er fastlagt.
9. For at foretage endnu en C.O.-måling skal du vente til denne
meddelelse vises, før du injicerer injektionsvæsken:
- ‘Injicér når klar’ (PDM).
- ‘Injicér nu!’ (E-moduler).

Foretagelse af en manuel C.O.-måling

Gennemsnitsangivelser af C.O.-målinger

Målingen af C.O. med den manuelle tilstand giver dig mulighed for at
fastlægge, hvornår injektionsproceduren skal påbegyndes. Det kan
være en fordel at bruge denne tilstand for patienter ved ekstreme
blodtemperaturudsving, eller hvis der ikke kan fastlægges en stabil
basislinje med den automatisk tilstand.

Gennemsnitsangivelsen af C.O-målinger foretages automatisk.
• Vælg Redigér gennemsnit for at udelukke nogle af
prøvemålingerne fra gennemsnittet. Se afsnittet "Redigering af
C.O.-gennemsnittet".

BEMÆRK! Hvis injektionssprøjten holdes i stemplet og ikke
i cylinderen, forbedres målenøjagtigheden.

BEMÆRK! C.O.-rapporten skal iværksættes, før C.O.-målingerne
bekræftes. Ellers kan udskrivningsknappen ikke vælges i menuen C.O.

1.
2.
3.
4.

Sådan udskrives en C.O.-procedurerapport med alle C.O.prøvemålingerne:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Udskrivning af en rapport over C.O.-prøvemålinger

Vælg parametervinduet til C.O.
Vælg Opsætning.
Vælg Manuel for at bruge den manuelle måletilstand.
Kontrollér, at volumenindstillingerne for kateter og
injektionsvæske er korrekte. Se afsnittet "Valg af et C.O.-kateter"
og "Indstilling af C.O.-injektionsvolumen".
Vælg Procedure.
Vælg Start C.O. (E-moduler: vælg Start C.O. i procedurevinduet,
eller tryk på tasten Start C.O. på forsiden af E-modulet).
Injicér injektionsvæskeopløsningen jævnt inden for 4 til
5 sekunder, når meddelelsen ’Injicér nu!’ vises.
Meddelelsen ’Måling’ vises, indtil beregningen er udført.
Injicér injektionsvæskeopløsningen jævnt inden for 4 til
5 sekunder.
Meddelelsen ’Måling’ vises, indtil beregningen er udført.
Observer den udvaskningskurve, der vises på skærmen.
Meddelelsen ’C.O. afsluttet’ vises, når C.O. er fastlagt.
Vent 1 til 1,5 minutter mellem injektionerne, så
kateterbasislinjetemperaturen kan stabiliseres.
For at foretage endnu en C.O.-måling skal du vente, til
meddelelsen ’Tryk på Start C.O.’ vises, og derefter vælge Start
C.O.

1. Vælg Procedure.
2. Vælg Udskriv.

Redigering af C.O.-gennemsnittet
1. Vælg Redigér gennemsnit.
2. Fravælg de C.O.-prøvemålinger, der ikke skal inkluderes
i C.O.-gennemsnittet.
3. Gør følgende for at udskrive en C.O.-rapport med de
C.O.-prøvemålinger, du vil beholde:
- Vælg Procedurer.
- Vælg Udskriv
- Vælg Redigér gennemsnit for at gå tilbage til vinduet
Redigér gennemsnit.
4. Vælg Bekræft C.O. for at gemme det beregnede C.O.gennemsnit og få vist det i parametervinduet til C.O.
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Annullering af en C.O.-måling

Angivelse af et brugerdefineret kateter

Når en C.O.-måling er færdig, kan du fjerne den pågældende C.O.prøvemåling med det samme uden at skulle åbne vinduet Redigér
gennemsnit.

1.
2.
3.
4.

BEMÆRK! Kun E-moduler: Udover at fjerne den forrige måling kan du
også annullere en igangværende måling.
•

Vælg Afbryd/Afvis injektion.

Redigering af hæmodynamiske beregninger og
oxygenerings- eller ventilationsberegninger
Du kan gennemse og om nødvendigt redigere værdierne for
hæmodynamiske beregninger og oxygenerings- eller
ventilationsberegninger.
1. Vælg Procedure.
2. Vælg Beregninger.
BEMÆRK! Se kapitlet "Hæmodynamiske beregninger og
oxygenerings- eller ventilationsberegninger" for at få yderligere
oplysninger.
BEMÆRK! Beregningerne er først tilgængelige, når
C.O.-værdierne er bekræftet.

Valg af et C.O.-kateter
Du kan vælge et cardiac output-kateter på en liste over
standardkatetre og forkonfiugrerede katetre eller angive et kateter
til midlertidig anvendelse.
De forkonfigurerede katetre, der vises på listen, kan tilføjes eller
ændres. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for at få yderligere oplysninger.

Vælg af et kateter på en liste
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til C.O.
Vælg Opsætning.
Vælg et navn på listen Producent.
Vælg en model på listen Model.

Vælg parametervinduet til C.O.
Vælg Opsætning.
Vælg Brugerdefin. på listen Producent.
Indstil værdien for injektionsvolumen, så den svarer til den værdi,
der er anført på emballagen fra kateterfabrikanten.
5. Indstil beregningskonstantværdien, så den svarer til den værdi,
der er anført på emballagen fra kateterfabrikanten.
BEMÆRK! Indstillingerne for det brugerdefinerede kateter slettes,
når en patient udskrives på monitoren.

Indstilling af C.O.-injektionsvolumen
Gør følgende for at angive injektionsvolumen for katetre, der ikke er
forkonfigureret, eller ændre injektionsvolumen:
1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg mængden af injektionsvæske på listen Injektionsvolumen.

Indstilling af C.O.-beregningskonstanten
Gør følgende for at angive beregningskonstanten for katetre,
der ikke er forkonfigurerede:
1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Opsætning.
3. Se emballagen fra kateterfabrikanten for oplysninger om
den korrekte konstant for kateteret, injektionsvolumen og
temperatur.
4. Indstil beregningskonstanten med pilene for Beregningskonstant.

Valg af C.O.-injektionssensortypen

Indstilling af blodtemperaturalarmen

BEMÆRK! Kun PDM. E-modulerne registrerer injektionssensortypen
automatisk.
1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Sensortype > Bath eller Sensortype > In-line.

1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Tblod-alarm.
BEMÆRK! Hvis en funktion ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.

Indstilling af en C.O.-måling af højre ventrikels
uddrivningsfraktion (REF)

Stop af C.O.-målingerne
Gør følgende for at stoppe med at foretage C.O.-målinger:
1. Fjern kateteret fra patienten.
2. Frakobl sensorpatientkablerne.

BEMÆRK! E-COP- og E-COPSv-moduler og katetre, der kun
understøtter målingen af højre ventrikels uddrivningsfraktion. PDMmodulet indeholder ikke en REF-måling.
BEMÆRK! Afkrydsningsfeltet REF-måling skal markeres, og der skal
bruges en gyldig hjertefrekvens for at foretage en REF-måling.
1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg REF-måling.

Valg af C.O.-skalaen
1. Vælg parametervinduet til C.O.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg den øverste grænse på listen Skala.
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Fejlfinding ved C.O.
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
PROBLEM

LØSNING

C.O.-måling
mislykkes

Injektionsvæskemængden er for lille, eller
injektionsvæsken er for varm.
• Injicér jævnt og inden for 4 til 5 sekunder.

Blandet venøs oxygensaturation (SvO2)
SvO2-udstyr til patienttilslutning

SvO2-modultaster

(1)
(2)
(3)
(4)

Der findes ingen taster med relation til SvO2 på modulet.

Modul, der kan måle SvO2, E-COPSv
Optisk modul
Optisk konnektor
SWAN-GANZ-termodilutionskateter

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

2
1

3

4
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Bemærkninger om SvO2

Kontrol af SvO2 -målinger

•
•

•

•
•

Følg kateterproducentens vejledning om indføring af katetret.
For pålidelige mætningsværdier skal signalstyrkeindikatoren
være på mere end én stjerne.
Afhængigt af hvilket SvO2-modul der bruges (herunder eksterne
enheder), vil ikke alle SvO2-målinger og -indstillinger kunne blive
vist eller ændret.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.

Begrænsninger for SvO2 -måling
•

SvO2 er ikke beregnet til neonatale patienter.

•
•

Kontrollér, at SvO2-værdien vises, når kateteret er anbragt,
målingen er startet, og meddelelsen ‘Varmer op’ er forsvundet.
Kontrollér kateterplaceringen regelmæssigt.
Udfør in vivo-kalibrering, og opdatér Hb-værdien hver 24. time.
Se afsnittet "Kalibrering af SvO2 in vivo".

Sikkerhedsforanstaltninger
SvO2-advarsler
•
•
•

Alle invasive procedurer medfører en risiko for patienten. Anvend
aseptisk teknik. Følg kateterfabrikantens anvisninger.
Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det kontrolleres, at der er
god kontakt mellem ESU-returelektroden og patienten for at
undgå forbrændinger ved monitormålestedet.
Det er forbundet med fare at genbruge engangskatetere.

In vitro-SvO2-kalibrering
(1) Modul-E-COPSv
(2) Optisk modul

(3) Optisk konnektor
(4) SWAN-GANZ-termodilutionskateter

1. Slut det optiske modul til SvO2-modulet, og lad det varme op
i 20 minutter.
2. Brug aseptisk teknik til at frigøre kateterets optiske konnektor
fra pakningen.
3. Slut kateteret til det optiske modul.
4. Vælg parametervinduet til SvO2.
5. Vælg Kalibrering.
6. Hvis et eksisterende kateter skal udskiftes, skal du vælge Nyt
kateter. Ellers gå videre til trin 7.
7. Vælg Kalibrér for at udføre in vitro-kalibrering.
8. Vælg Start SvO2 for at gennemføre in vitro-kalibreringen.
9. Før kateteret ind i patienten.

Kalibrering af et nyt SvO2-kateter in vitro
BEMÆRK! Udfør ikke in vitro-kalibrering, hvis kateteret er blevet
skyllet. Brug af et vådt kateter og en våd kalibreringskop vil medføre
unøjagtig kalibrering.
Udfør altid in vitro-kalibrering af et nyt kateter, før det tages ud af
pakningen.
Følg oplysningerne i Råd til bruger, som vises i vinduet Kalibrering
og udgør en guide til kalibreringens trin.
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Kalibrering af SvO2 in vivo

Indstilling af SvO2-alarmer

BEMÆRK! For optimering af nøjagtigheden bør in vivo-kalibrering
udføres mindst hver 24. time.

Sådan indstilles alarmgrænserne for SvO2-alarmer:
1. Vælg parametervinduet til SvO2.
2. Vælg Alarmer.
BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne
nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille alarmerne.
3. Indstil alarmgrænserne.

Følg oplysningerne i Råd til bruger, som vises i vinduet Kalibrering
og er en guide til kalibreringens trin.
1. Vælg parametervinduet til SvO2.
2. Vælg Kalibrering.
3. Vælg In vivo kalibrering > Kalibrér for at udføre in vivokalibrering med brug af SvO2- og Hb-værdier målt fra
blodprøven.
4. Vælg Tag blodprøve, og tag langsomt en blodprøve.
5. Angiv laboratorieresultaterne:
- Vælg en værdi for Lab. SvO2.
- Vælg en værdi for Opdatér Hb.
6. Vælg Gem lab.værdier for at afslutte kalibreringen.

Genkaldelse af en tidligere in vitro-kalibreringsmåling
Når den indledende kalibrering er fuldført uden fejl, kan du genkalde
den tidligere in vitro-kalibreringsmåling, når:
- Det optiske modul er tilsluttet og ikke er blevet kalibreret, siden
det blev tilsluttet.
- Der er gennemført en in vitro-kalibrering med dette optiske
modul ved brug af samme kateter inden for de sidste 24 timer.
Sådan genkaldes en tidligere in vitro-kalibreringsmåling:
1. Vælg parametervinduet til SvO2.
2. Vælg Kalibrering.
3. Vælg Genkald kalibrering.

SvO2-måling på monitorskærmen
-

Signalkvalitet fra kateteret:
0 – Intet signal
1 – Svagt signal (*)
2 – Gennemsnitligt signal (**)
3 – Godt signal (***)
BEMÆRK! Signalkvalitetsindikatoren vises kun, når SvO2 måles
fra en ekstern enhed.

Standsning af SvO2-måling
1.
2.
3.
4.

Fjern kateteret fra patienten.
Kobl sensorkablet fra den optiske sensor.
Kobl den optiske sensor fra SvO2-modulet.
Kasser kateteret.

Fejlfinding af SvO2-målingen
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
PROBLEM

LØSNING

SvO2niveauer er
for høje

•
•

Placer kateteret korrekt.
Kalibrér in vivo.

In vivo
kalibrering
mislykkes

•
•

Kontrollér tilslutningerne.
Kontroller, at de optiske kabler ikke har skarpe
ombøjninger.
Hvis in vitro-kalibreringen mislykkes igen, skal
kateteret og/eller det optiske modul udskiftes,
og proceduren skal gentages.

•
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Til notater

Luftvejsgasser med E-moduler
Luftvejsgasudstyr til patienttilslutning med E-moduler, anæstesiopsætning
(1) Kompakt gasmodul (1b) eller E-miniC (1a). Visse kompakte
gasmoduler kan også bruges til Patientspirometri og
gasudvekslingsmålinger. E-miniC og tilbehør er indikeret til
overvågning af CO2 og respirationsfrekvens for alle
hospitalspatienter. E-miniC er beregnet til patienter, der vejer mere
end 5 kg.
(2) Samplingslange til anæstesigas

(3)
(4)
(5)
(6)

Luftvejsadapter med samplingslangekonnektor
Samplingslangekonnektor på vandfælde
Samplegasudgang (gasudtag)
Returnering af samplegas til patientsystemet. BEMÆRK! Ikke
med E-MiniC:

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over materialer og tilbehør
i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med håndbogen.
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Luftvejsgasudstyr til patienttilslutning med E-moduler, intensivopsætning
(1)
(2)
(3)
(4)

Kompakt gasmodul (1b) eller E-miniC (1a).
Gassamplingslange
Adapter med samplingslangekonnektor
Samplingslangekonnektor på vandfælde

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

Alternativ patienttilslutning ved luftvejsgasser med
E-moduler
•
•

4

Med E-CAiO-, E-CO- og E-miniC-modulerne skal der bruges en
luftvejsadapter og en samplingslange.
Med E-CAiOV-, E-CAiOVX-, E-COV- og E-COVX-modulerne
skal der bruges en D-lite(+)- eller Pedi-lite(+)-sensor og en
gassamplingslange med Patientspirometri-slanger. Ved
overvågning af pædiatriske patienter skal du huske at vælge
sensortype ud fra monitormenuen.

3

2

1

4

(1)
(2)
(3)
(4)

2

3

Maske
Bakteriefilter
Luftvejsadapter
Samplingslange

3

1

4

2

(1)
(2)
(3)
(4)

Tracheostomislanger med 15 mm-konnektor
Varme- og fugtudveksler (HME)
Luftvejsadapter
Samplingslange

1

(1)
(2)
(3)
(4)
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Endotrachealtube
Pædiatrisk luftvejsadapter
Friskgasindtag
Samplingslange
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Konnektorer til kompakt gasmodul
(1) D-fend-vandfælde med
vaskbar beholder
(2) Samplingslangekonnektor
på vandfælde
(3) Vandfældelåg
(4) Gasindtag for iltreference
(5) Samplegasudgang
(gasudtag)
(6) Køleblæser med støvfilter
(7) Kun konnektorer til
Patientspirometri

E-miniC-konnektorer

1
2

3

(1) Vandfældelåg
(2) Samplingslangekonnektor
på vandfælde
(3) Samplegasudgang
(gasudtag)

Opsætning af måling af luftvejsgasser med E-moduler
BEMÆRK! Kontrollér, at samplingslangen er sluttet til vandfælden,
før modulet sluttes til monitoren, eller monitoren tændes.
1. Kontrollér, at vandfældebeholderen er tom og korrekt tilsluttet.
2. Slut samplegasudgangen til gasudsugningen, hvis der bruges
N2O eller flygtige midler.
3. Slut gassamplingslangen til samplingslange konnektoren på
vandfælden.
4. Monitoren udfører en selvtest af modulet, når modulet tilsluttes.
Den automatiske gasidentifikation er aktiveret for de moduler,
der indeholder denne funktion.
5. Vent på, at meddelelsen ’Kalibrerer’ forsvinder, før patienten
tilsluttes.
6. Slut samplingslangen til luftvejsadapteren.
7. Foretag en visuel kontrol af, at luftvejsadaptertilslutningerne er
tætte, og at adapteren fungerer korrekt. Slut den derefter til
patientrespirationsslangerne.
8. Anbring adapteren med samplingporten opad. Dette forebygger
indtrængen af kondenseret vand i samplingslangen.

Bemærkninger til luftvejsgasser ved brug af E-moduler

Målingskontroller ved luftvejsgasser

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Se kapitlet "Introduktion til systemet" for at få vist en liste over
luftvejsgas for modulet til dataindsamling.
Identifikationen af anæstesimidlet, MAC eller MACalder, N2O og
EtBal, er kun tilgængelig med bestemte softwarepakker. Se
håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for yderligere oplysninger.
Brug GE Healthcare-anæstesi-samplingslanger (PE/PVC), når der
anvendes anæstesimidler. Hvis der ikke anvendes
anæstesimidler, kan du bruge GE Healthcare CO2samplingslangen (PVC).
Kontroller, at der anvendes en vandfælde, som er kompatibel
med modulet:
− kompakte gasmoduler: D-fend eller D-fend+ til fugtige
forhold
− E-miniC: Mini D-fend
Tøm vandfældebeholderen, så snart den er halvt fyldt.
Anbring luftvejsadapteren mellem HME og Y-stykket.
Anbring luftvejsadapteren med alle samplingporte opad.
Tjek altid, at alle samlinger er tætte.
Kompakte gasmoduler: Meddelelsen ’Sampleslange blokeret’
kan blive vist, hvis du slutter samplingslangen til vandfælden,
efter at monitoren har gennemført selvtesten for modulet. Påsæt
samplingslangerne på vandfælden, før monitoren tændes.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring" for oplysninger om
rengøring of desinficering af moduler.

Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler i forbindelse med luftvejsgasser
•
•
•
•

•
•
•
•

Begrænsninger i forbindelse med luftvejsgasmålinger
•

Kontroller, at vandfælden er tom.
Okkluder samplingslangen, og kontrollér, at meddelelsen
‘Sampleslange blokeret’ vises inden for 30 sek., og at
gaskurveformerne samtidig viser nul.

E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.

•
•
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Kontrollér altid, at luftvejsadapteren slutter tæt og fungerer
korrekt, før den tilsluttes til patienten.
Lækager i gassamplingsystemet (vandfælde og samplingslange)
kan medføre unøjagtige målinger.
Håndter vandfælden og dens indhold på samme måde som
enhver anden kropsvæske. Der kan være infektionsfare.
Vandfældebeholderen må ikke vaskes, desinficeres eller åbnes.
Vandfældemembranen må ikke berøres. Den hydrofobiske
membran beskadiges, hvis rengøring forsøges, og dette kan
resultere i kontaminering af gassensorerne.
Fjern luftvejssamplingslangen fra patientens luftvej, når der
gives nebuliseret medicin.
Kompakte gasmoduler: Tilslut aldrig slanger til
referencegasindgangskonnektoren. Indgangen skal være åben
til enhver tid.
Da samplegas kan indeholde anæstesimidler, skal man sikre sig,
at den ikke slippes ud i rummet. Tilslut udledningen til et
udsugningssystem for at undgå eksponering for anæstesimidler.
Stærk udsugning kan medføre et for stort samplegasflow og
unøjagtige aflæsninger.
Før alle slanger bort fra patientens hals for at undgå
strangulering.
For at undgå spredning af infektionssygdomme skal man undgå
at udsende udledningen i patientens eller brugerens retning.
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•
•

•
•

EtCO2-værdierne kan være forskellige fra blodgasaflæsningerne.
Kompakte gasmoduler: Brug ikke disse moduler på patienter,
som ikke kan tåle, at der fjernes 200 ml/min fra deres totale
minutventilering.
E-miniC: Brug ikke dette modul på patienter, som ikke kan tåle,
at der fjernes 150 ml/min fra deres totale minutventilering.
Hold altid monitoren vandret, når der anvendes et kompakt
gasmodul. Hvis monitoren vippes, kan det forårsage fejlagtige
resultater ved aflæsninger af det kompakte gasmodul.

Forholdsregler i forbindelse med luftvejsgasser
•

•

Tilslut aldrig den løse ende af gassamplingslangen til
Patientspirometri-konnektoren, da dette kan ødelægge
spirometrienheden. Patientspirometri-konnektoren er kun
beregnet til spirometrislangen.
Anvend ikke trykluft eller gas på nogen udgang eller nogen
slange, der er forbundet med monitoren. Tryk kan ødelægge
følsomme elementer.

CO2-målingen med E-moduler
BEMÆRK! De tilgængelige menuvalg kan variere afhængigt af
modulerne og/eller softwarepakkerne. Læs følgende vejledning
omhyggeligt. Hvis der ikke er nævnt noget om tilgængeligheden af
valg, er det de samme for alle moduler og/eller softwarepakker.

Valg af CO2-skalaen
Hvis EtCO2 er over 6 % (45 mmHg), skal skalaen for kapnogram
ændres:
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg CO2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Skala.

Valg af CO2-kurvehastighed
Dette valg påvirker kurven: Langsom svarer til 0,625 mm/s og
Hurtig til 6,25 mm/s.
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg CO2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen CO2-kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Indstilling af CO2-grænsealarmer
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg CO2 > Alarmer.
3. Indstil de øvre og/eller nedre grænseværdier for EtCO2, FiCO2 og
Respirationsfrekvens: vælg parametrene, og indstil grænserne.

Valg af respirationsfrekvenskilden
Du kan vælge respirationsfrekvenskilde til beregning ud fra
impedansrespirationsmålingen eller ud fra CO2-målingen.
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg CO2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Resp.frekv. kilde.
BEMÆRK! Standardindstillingen for tilstanden Auto er CO2, hvis CO2
måles.

Valg af det, der skal vises med EtCO2
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg CO2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Vis ved EtCO2.

Valg af FiO2-niveau

O2-måling med kompakte gasmoduler

BEMÆRK: Kun E-miniC-modulet og softwarepakkerne OP,
OPVÅGNING, SKADESTUE og INTENSIV.
BEMÆRK! Der skal vælges FiO2- og N2O-kompensationer manuelt
ved brug af E-miniC.

Valg af O2-skalaen
Hvis forskellen mellem FiO2 og EtO2 er mere end 6 %, skal du ændre
O2-skalaen:
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg O2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Skala.

Tilstedeværelsen af en stor koncentration af ilt kan forårsage, at
CO2-niveauet ser ud til at være lavere end den faktiske værdi. Brug
denne indstilling til at kompensere for tilstedeværelsen af O2.

Valg af O2-kurvehastighed

1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg CO2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen FiO2-niveau.

Dette valg påvirker kurven.
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg O2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen O2-kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Valg af N2O-niveau
BEMÆRK! Kun E-miniC-modulet og anæstesifunktionen
(tilgængelige til softwarepakkerne OP, OPVÅGNING eller INTENSIV).
BEMÆRK! Der skal vælges FiO2- og N2O-kompensationer manuelt
ved brug af E-miniC.

Indstilling af O2-alarmer
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg O2 > Alarmer.
3. Kontrollér, at den påkrævede alarm (EtO2 eller FiO2) er aktiveret,
og indstil de øvre og/eller nedre grænseværdier for den.

Tilstedeværelsen af N2O gør, at CO2-værdien ser ud til at være højre
end den faktiske værdi. Brug denne indstilling til at kompensere for
tilstedeværelsen af N2O.
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg CO2 > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen N2O-niveau.

ADVARSEL: E-miniC-moduler: O2, N2O og
anæstesimiddelgasser kan interferere med EtCO2målinger.
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Anæstesimiddel og N2-måling med kompakte gasmoduler
BEMÆRK! Disse valg er kun tilgængelig i softwarepakkerne OP,
OPVÅGNING og INTENSIV.
E-CAiOV- og E-CAiOVX-modulerne identificerer automatisk det
gasmiddel, der bruges. Hvis to gasmidler indgives efter hinanden,
vises begge koncentrationer, indtil koncentrationen af gasmidlet
med den laveste procent er mindre end 0,3 vol. %.

Valg af gasmiddelskala
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg An.gas /N2O > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen An.gas skala.

Valg af gaskurvehastighed
Dette valg påvirker kurven.
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg An.gas /N2O > Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Anæst.gas kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Indstilling af gasgrænsealarmer
1. Vælg gasparametervinduet.
2. Vælg An.gas /N2O > Alarmer.
3. Kontrollér, at den påkrævede alarm (AG eller AG er aktiveret,
og indstil de øvre og/eller nedre grænseværdier for den.

Minimal alveolær koncentration (MAC) med kompakte
gasmoduler
Brugen af enten den traditionelle MAC eller MACalder vælges under
monitorkonfigurationen.MACalder giver mulighed alder- og
temperaturkompenseret måling. For at aktivere MACalderberegninger skal du indtaste patientens alder i monitoren og tilslutte
en temperatursensor. Hvis patientens alder ikke indtastes, vil
monitoren vise normal MAC, selvom der er valgt MACalder.
Se "ARESCAPE Monitor B650, Håndbog for klinisk reference" og
håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Den MAC-værdi, der vises af monitoren, er værdien for
den eksspirerede luft, og den svarer ikke altid til anæstesimængden
i patientens organer.

FORSIGTIG: Patientspecifik MAC påvirkes af flere
faktorer, såsom patientens alder og legemstemperatur.
Forebyggelse af forurening på operationsstue med E-moduler
Ved anvendelse af N2O og flygtige anæstesigasser skal det
forhindres, at operationsstuen forurenes ved at slutte
samplegasudgangen (gasudtag) på monitoren til
udsugningssystemet eller ved at koble samplegassen tilbage til
patientsystemet.

Returnering af samplegas til patientsystemet
(kompakte gasmoduler)
BEMÆRK! Hvis E-miniC bruges, må samplegassen ikke sendes
tilbage til patientsystemet.
BEMÆRK! Se brugerdokumentationen til anæstesiapparatet for at
finde ud af, hvor og hvordan samplegassen kan tilsluttes.

Se det dokument om materialer og tilbehør, som blev leveret med
monitoren for at kontrollere, hvilket tilbehør der skal bruges til
samplegasreturnering og udsugning.

Stop luftvejsgasmålingen med E-moduler
1. Fjern de tilføjede adaptere fra patientrespirationsslangerne og
gasudsugningen.
2. Kontrollér patientrespirationsslangerne.
3. Fjern gasmodulet fra monitoren, når det ikke bruges.

Udsugning igennem ventilatorreservoiret
1. Tilslut en udsugningsslange til samplegasudgangen (gasudtag)
på modulets frontpanel.
2. Tilslut den anden ende af slangen til ventilatorreservoiret. Sørg
for, at reservoirslangediameteren er mindst 2 til 3 gange større
end udsugningsslangen.

Fejlfinding ved luftvejsgasmåling med E-moduler
BEMÆRK! Se kapitlet “Systemmeddelelser“ for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.

Udsugning igennem anæstesigasudsugningssystemet

BEMÆRK: Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

Anæstesiapparater er udstyret med et
anæstesigasudsugningssystem (AGSS), og i nogle apparater kan du
tilslutte samplegasudgangen direkte til det. Se
brugerdokumentationen til anæstesiapparatet for at finde ud af,
hvor og hvordan samplegassen kan tilsluttes.

Direkte tilslutning til udsugningssystemet
1. Tilslut udsugningsslangen til monitorens samplegasudtag.
2. Tilslut kun udsugningsslangen til et åbent overskudsgassystem,
hvor gassen fjernes ved stuetemperatur.
BEMÆRK! Tilslut ikke monitoren direkte til et stærkt
vakuumudsugningssystem.
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Problem

Løsning

Luftvejsgasværdierne er for
lave

•
•

Kontrollér samplingslangen og
konnektorer for lækage.
Kontrollér patientens status.

Luftvejsgasværdierne er for
høje

•
•

Kontrollér, om samplingslangen er blokeret.
Kontrollér patientens status.

Modulet fungerer
ikke

•
•

Kontrollér og rengør om nødvendigt filteret.
Kontrollér vandfælden. Hvis den har været
for fuld, kan der være kommet væske i
modulet. Udskift modulet, og få det
efterset af autoriseret servicepersonale.

Der er ingen
luftvejsgasværdier

•

Kontrollér, at gassamplingslangen er
sluttet til vandfælden.
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Gaskalibrering for E-moduler
Foretag kalibrering hver 6. måned ved normal brug, en gang hver 2.
måned ved kontinuerlig brug og når som helst der er indikationer på
fejl i gasmålingerne for at sikre, at målingsnøjagtigheden forbliver
inden for specifikationerne.
BEMÆRK! Kontroller, at kalibreringsgas og regulator fungerer korrekt
før kalibrering. Foretag årlig vedligeholdelse af regulatoren som
påkrævet.
Kontroller, at der anvendes en korrekt GE Healthcarekalibreringsgas. Se forsynings- og tilbehørsdokumentet, der leveres
sammen med manualen. Brug ikke andre kalibreringsgasser.

1. Tænd for patientmonitoren. Lad monitoren varme op
i 30 minutter for maksimal nøjagtighed.
2. Monter en regulator på kalibreringsgasbeholderen.
3. Sæt en ny samplingslange på vandfælden. Slut den anden ende
af samplingslangen til regulatoren på gasbeholderen.
4. Vælg gasparametervinduet > Kalibrering.
5. Vent til meddelelserne ’Nulstilling OK’ og ’Tilfør gas’ vises efter
hver gas på skærmen.
6. Åbn regulatoren, og begynd at tilføre gas, indtil meddelelsen
’Justér’ vises, og luk derefter ventilen.
7. Kontrollér, at de viste koncentrationer passer med angivelserne
på gasbeholderen. Juster om nødvendigt:
− Vælg den første gas, der skal justeres.
− Juster ventilen, indtil den svarer til den ønskede værdi på
gasbeholderen, og bekræft derefter ved at vælge Bekræft.
8. Hvis kalibreringen lykkedes, vises meddelelsen ’Kalibrering OK’ i
nogle få sekunder. Hvis kalibreringen mislykkedes, vises
meddelelsen ‘Kalibreringsfejl’ i stedet. I dette tilfælde skal du
starte en ny kalibrering ved at vælge Kalibrér igen.
Hvis meddelelsen ’Nulstillingsfejl’ vises, skal du gentage
kalibreringsproceduren. Hvis problemet fortsætter, kontaktes
servicepersonalet.

Patientspirometri
Patientspirometri-udstyr til patienttilslutning

Knapper på Patientspirometri-modulet

(1) Kompakt gasmodul, der kan måle patientspirometri. E-COV,
E-COVX, E-CAiOV eller E-CAiOVX
(2) Patientspirometri-slange
(3) D-lite(+)/Pedi-lite(+)-sensor
(4) Gassamplingslange

Der er tre taster på modulet:

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.
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Gem loop

Lager det aktive loop med tilsvarende numeriske
data.

Udskriv loop

Udskriver det aktuelle trykvolumen-loop
(Paw-Vol) eller flow-volumen-loop (Flow-vol)
med tilsvarende numeriske data.

Skift loop

Bruges til at skifte mellem et Paw-Vol- og
Flow-Vol-loop.
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Klargøring af Patientspirometri-tilslutningen

Bemærkninger om Patientspirometri

1. Tag en ny Patientspirometri-slange, og tilslut slangen til D-lite(+)/
Pedi-lite(+)-sensoren ved at føre vinkelkonnektorerne ind i
sensorens konnektorer.
2. Tilslut den anden ende af Patientspirometri-slangen til
trykkonnektorerne på modulet. Se illustrationen ovenfor eller
kapitlet "Luftvejsgasser med E-moduler" for at finde disses
placering.
3. Tilslut en gassamplingslange til Luer-konnektoren på den anden
side af D-lite(+)/Pedi-lite(+)-sensoren.
4. Tilslut den anden ende af gassamplingslangen til
samplingslangekonnektoren på modulets vandfælde.
5. Sørg for, at tilslutningerne er tætte.
6. Vælg den korrekte sensortype. Se næste side.
7. Tilslut D-lite(+)/Pedi-lite(+) mellem Y-stykket og
intubationsslangen blandt respirationsslangerne.

•
•
•
•

•
•

Anbring altid et HME/HMEF/filter mellem D-lite(+)/Pedi-lite(+)sensoren og patienten.
Frakobl HME/HMEF/filtret og D-lite(+)/Pedi-lite(+) under
forstøvning af medikamenter.
Anbring alle D-lite(+)/Pedi-lite(+)-porte opad med en hældning på
20 til 45° for at forebygge indtrængen af kondensvand i
sensorens slanger og indre dele.
Flowmålingen bør kalibreres en gang om året, eller når der
optræder en permanent forskel mellem inspiratorisk og
eksspiratorisk volumen. Se den tekniske brugermanual for
yderligere information.
For at udføre luftvejsflow, gasudveksling og stofskifte, skal du
bruge E-CAiOVX-modulet, når der er anæstesimidler til stede.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for en liste over moduler til
dataindsamling, der kan måle dette parameter.

Begrænsninger i Patientspirometri-måling
•

•
•

Med softwarepakken Neonatal intensiv er der nogle af
spirometriparametrene, der er tilgængelige via Unity Network
ID-forbindelsesenheden. Du kan ikke bruge E-modulerne med
softwarepakken Neonatal intensiv.
E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
Tilstedeværelse af helium eller xenon i respirationssystemet
forårsager ukorrekte måleværdier.

Kontrolfunktioner for Patientspirometri-måling
•
•
•

Kontroller, at vandfælden er tom.
Okkluder samplingslangen, og kontrollér, at meddelelsen
‘Sampleslange blokeret’ vises inden for 30 sek., og at
gaskurveformerne samtidig viser nul.
Kontroller, at alle loop er hele. Et hul imellem start- og
slutpunkterne kan betyde, at der er en lækage.

Sikkerhedsforanstaltninger

Patientspirometri-indstillinger

Patientspirometri-advarsler

Valg af sensortype til Patientspirometri

•

Ved overvågning af pædiatriske patienter med tidalvolumener på
15 ml til 300 ml bruges Pedi-lite/Pedi-lite+-sensoren. Til andre
patienter bruges D-lite/D-lite+-sensoren. Vælg sensortypen på
tilsvarende måde:
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg sensortypen (Pædi eller Voks.) på listen Sensortype.

•

Hold altid monitoren vandret, når der anvendes et kompakt
gasmodul. Hvis monitoren vippes, kan det forårsage fejlagtige
resultater ved aflæsninger af det kompakte gasmodul.
Fjern luftvejssamplingslangen fra patientens luftvej, når der
gives nebuliseret medicin.

Patientspirometri-forholdsregler
•

•

Tilslut aldrig den løse ende af gassamplingslangen til
Patientspirometri-konnektoren, da dette kan ødelægge
spirometrienheden. Patientspirometri-konnektoren er kun
beregnet til Patientspirometri-slangen.
Anvend ikke trykluft eller gas på nogen udgang eller nogen
slange, der er forbundet med monitoren. Tryk kan ødelægge
følsomme elementer.

Valg af Patientspirometri-skalatype
Denne indstilling har indflydelse på kurveskalaer for tryk (Paw) og
flow og loop-skalaer for trykvolumen (Paw-Vol) og flow-volumen
(Flow-Vol). Ved brug af Auto-skalering justeres skalaerne
automatisk. Hvis der vælges Vol, vil alle skalaer ændres, når du
ændrer én (se nedenfor). Med Uafhængig kan du ændre hver skala
særskilt.
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Skalering.
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Valg af Patientspirometri-skaleringshastighed

Valg af Patientspirometri-skalaer

Denne indstilling er kun tilgængelig for automatisk skalering. Den
bestemmer, hvor hyppigt skalaerne ændres. Hurtig reagerer hurtigt,
hvis de aktuelle skalaer ikke er optimale. Den mindste tid mellem
skalaændringer er 2 sekunder ved Hurtig og 20 sekunder ved
Langsom.
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Skaleringshastighed.

Denne indstilling er ikke tilgængelig ved automatisk skalering. Dette
valg har indflydelse på Paw- og Flow-kurveskalaerne samt Paw-Vol
og Flow-Vol-loop-skalaerne. Med Vol-skaleringstypen har denne
indstilling indflydelse på alle skalaer samtidigt, og med Uafhængigskaleringstypen kan du ændre hver skala separat.
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg de relevante indstillinger på listen Vol-skala, Paw-skala
eller Flow-skala.

Valg af Patientspirometri-kurvehastigheder
Denne indstilling har indflydelse på kurvehastigheden for kurverne
Flow og Paw. Den har ikke indflydelse på loop.
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg de relevante indstillinger på listen Paw- kurvehast. eller
Flow- kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Valg af den viste Patientspirometri-volumentype

Ændring af looptype for Patientspirometri

Denne indstilling bestemmer, hvilke numeriske data (tidalvolumener
TVinsp og TVexp eller minutvolumener MVinsp og MVexp) der vises
i parametervinduet Flow.

Hvis du vil ændre det viste loop fra et Paw-Vol-loop til et Flow-Volloop eller omvendt, skal du trykke på modultasten Skift loop eller:
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Loops.
3. Vælg Paw-Vol-loop eller Flow-Vol-loop.

BEMÆRK! I softwarepakkerne OP eller OPVÅGNING har denne
indstilling også tilsvarende indflydelse på delt skærm for Spiro 1.

BEMÆRK! I softwarepakkerne OP eller OPVÅGNING har vises der tal
for Ppeak, Pplat, Pmean og PEEPtot i loop-visning. I andre
softwarepakker vises der tal for Ppeak, Pplat, Pmean, PEEPe og
PEEPi i loop-visning.

1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Vis volumen.

Valg af delt Patientspirometri-skærm

Lagring af reference-loop for Patientspirometri

Se afsnittet "Monitoropsætning før brug" for oplysninger om visning
af Patientspirometri i en delt skærm.

Gem et loop som reference for den aktuelle lungemekanik, og når
der sker større forandringer i patientens status.
Tryk på modultasten Gem loop, eller:
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Loops > Gem loop.
Monitoren viser automatisk det først gemte loop som referenceloop. Der kan gemmes op til seks par loops. Hvis der gemmes endnu
et loop-par efter det sjette par, slettes det næstældste referenceloop automatisk.
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Valg af reference-loop for Patientspirometri
Sådan vælges et gemt loop til visning på skærmen som reference.
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet > Loops.
2. Vælg en indstilling på listen Reference-loop.

Sletning af reference-loop for Patientspirometri
Sådan slettes unødvendige reference-loop:
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet > Loops.
2. Vælg en indstilling på listen Slet loop.
3. Slet loopet ved at vælge Slet valgte.

Udskrivning af et Patientspirometri-loop
Hvis du vil udskrive det aktuelt vist loop, skal du trykke på
modultasten Udskriv loop eller:
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Loops > Udskriv loop.
Se kapitlet "Udskrivning" for at få oplysninger om udskrivning af alle
gemte loop.

Indstilling af Patientspirometri-alarmgrænser
Du kan slå grænsealarmerne til og fra samt justere deres
aktiveringsgrænser efter behov:
1. Vælg Patientspirometri-parametervinduet.
2. Vælg Paw alarmer eller MV/Vent. alarmer. BEMÆRK! Hvis
funktionen ikke er aktiv, er alarmgrænserne nedtonet. Vælg
Alarm til for at indstille alarmerne. BEMÆRK! MV/Vent. alarmer
kan ikke slås fra, medmindre der bruges en tilsluttet enhed.
Grænserne kan justeres med alle moduler.
3. Indstil alarmgrænserne: PEEPtot (softwarepakkerne OP
og OPVÅGNING), PEEPi og PEEPe (andre softwarepakker),
Ppeak og MVexp.

Fejlfinding ved Patientspirometri-målingen
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK: Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
PROBLEM

LØSNING

Fejlagtige
værdier

•

Kontrollér, at Patientspirometrislangekonnektorerne er tætte og ikke har
lækager.

Værdier
virker
ustabile

•
•
•

Kontrollér valg af sensortype.
Fjern D-lite(+)/Pedi-lite(+), og ryst dråber væk.
Kontroller, at konnektorerne på D-lite(+)/
Pedi-lite(+)-sensoren er intakte, og at
forbindelserne er tætte.

Kraftige
vibrationer
i loopet

•
•

Kontrollér patientens status.
Kontrollér systemet for vand eller sekret.

Gasudveksling
BEMÆRK! Bypass-flow kan sammen med lange pauser
i eksspirationsflow forstyrre målingen. Overvej at bruge kortere
eksspirationstid for at formindske effekten. Derudover kan der
bruges et afstandsstykke på 5 ml mellem Y-stykket og
D-lite(+)/Pedi-lite(+). Bypassfloweffekten kan muligvis også
forekomme med voksenindstillingerne, men den er mere udtalt ved
monitorering af pædiatriske patienter og brugen af Pedi-lite(+).

Gasudvekslingsudstyr til tilslutning til patienten
Brug samme opsætning som for Patientspirometri. Brug de kompakte
gasmoduler E-CAiOVX og E-COVX til at måle gasudveksling.
BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

Gasudvekslingspatienttilslutninger med fleksibel slange

Taster på gasudvekslingsmodulet
Der findes ingen gasudvekslingsrelaterede taster på modulerne.

Klargøring af gasudvekslingstilslutninger
Se instruktionerne i kapitlet "Patientspirometri", og vær også
opmærksom på følgende tilslutningsrelaterede problemstillinger.

Patientgasudvekslingtilslutninger med HME/HMEF/filter

~45°

BEMÆRK! Anbring alle D-lite-porte opad med en hældning på 20° til
45° for at forebygge indtrængen af kondenseret vand i sensorens
rørsystem og indre.
BEMÆRK: Ved monitorering af pædiatriske patienter med
tidalvolumener på 15 til 300 ml bruges Pedi-lite(+)-sensoren. Husk at
vælge en relevant sensortype i monitormenuen.
BEMÆRK! Anbring altid HME/HMEF/filtret mellem D-lite(+)-sensoren
og patienten.
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Bemærkninger om gasudveksling

Begrænsninger i forbindelse med gasudvekslingsmålinger

•
•

•

•
•

•
•

Gasudvekslingsmåling er kun beregnet til intuberede patienter.
Anvend kun 2 meter lange gassamplingslanger. Anvendelse af
andre slanger kan medføre unøjagtige målinger.
Høje PEEP eller ventilationstryk kan udløse alarmen ’Kontrollér
vandfælde’.
For at sikre målingens nøjagtighed skal man kontrollere
nøjagtigheden af målingen af luftvejsgas en gang om måneden:
tilfør kalibreringsgasblanding til monitoren under normal drift, og
kontroller, at målingerne på monitoren stemmer overens med
dem på kalibreringsgasflasken. Hvis de ikke stemmer overens,
skal luftvejsgasserne kalibreres.
For at udføre luftvejsflow, gasudveksling og stofskifte, skal du
bruge E-CAiOVX-modulet, når der er anæstesimidler til stede.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for at få vist en liste over
moduler til dataindsamling, der kan måle denne parameter.

•

Denne måling er ikke tilgængelig i Neonatal intensivsoftwarepakken.
E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.

BEMÆRK! VO2/VCO2-værdier kan ikke måles korrekt:
•
•
•
•

med utæt luftvej
med FiO2 på mere end 85 %
når der bruges N2O i ventilation
når der bruges helium eller Xenon i ventilation

BEMÆRK: Måleresultater er kun gyldige, når respirationsfrekvensen
er under 35/minut, på grund af manglende tid til nøjagtig måling.
BEMÆRK! Rutinemæssig kalibreringskontrol er nødvendig for at sikre
målingernes nøjagtighed.
BEMÆRK! Der kan ikke foretages målinger i følgende
ventilationstilstande: højt bypass-flow, HFV (High Frequency
Ventilation) eller BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) på grund af
tilstrækkelig tid til korrekt indsamling.

Kontrol af gasudvekslingsmålinger
•
•

Kontroller, at vandfælden er tom.
Okkluder samplingslangen, og kontrollér, at meddelelsen
‘Sampleslange blokeret’ vises inden for 30 sek., og at
gaskurveformerne samtidig viser nul.

ADVARSEL: Hold altid monitoren vandret, når der
anvendes et kompakt gasmodul. Hvis monitoren
vippes, kan det forårsage fejlagtige resultater ved
aflæsninger af det kompakte gasmodul.

Vægtet VO2 og VCO2

Indstillinger for gasudveksling

Hvis du vil have vægtede værdier for VO2 (VO2/kg eller VO2/m2) og
VCO2 (VCO2/kg eller VCO2/m2), skal du angive patientens højde og
vægt. Ved VO2/kg og VCO2/kg divideres de målte værdier med
patientens vægt, og ved VO2/m2 og VCO2/m2 divideres målte
værdier med patientens BSA.

Valg af sensortype til gasudveksling
Vælg sensortype (Voks. eller Pædi) ud fra den sensor, du anvender:
1. Vælg parametervinduet for gasudveksling.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg den ønskede sensortype på listen Sensortype.

Se kapitlet "Opstart og afslutning af overvågning" for at få flere
oplysninger om angivelse af patientdata.

Valg af EE- og RQ-gennemsnitstid
Gennemsnitsværdier for energiforbrug (EE) og respiratorisk kvotient
(RQ) opdateres hvert minut. Søjlen i EE+RQ-parametervinduet
angiver med den grønne farve den mængde data, som monitoren
anvender til udførelse af gennemsnitsberegningerne.

Stop af gasudvekslingsmålinger
Fjern parametervinduet for gasudveksling fra skærmen. Du kan
fortsætte med at måle luftvejsgasser og Patientspirometri med det
samme modul.

Når en patient indskrives/et forløb startes, vises der ingen
gennemsnitsværdi før 10 minutter efter, at der er gyldige EE- og RQdata tilgængelig. Derefter vises EE- og RQ-værdierne med gråt, indtil
der er nok (> 1/5 af den valgte gennemsnitstid) data til at udføre
pålidelige beregninger.
Sådan vælges gennemsnitstiden:
1. Vælg parametervinduet for gasudveksling.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen EE-gennemsnitstid.
BEMÆRK! Værdierne i parametervinduet bliver grå, når der ikke er
nok gyldige EE- og RQ-gennemsnitsdata.
BEMÆRK! Hvis RQ er uden for det fysiologiske område (<0,6 eller
>1,3), gemmer monitoren ikke EE- og RQ-værdierne i
trendhistorikken og anvender dem ikke til gennemsnitsberegninger.
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Fejlfinding ved gasudvekslingsmåling
BEMÆRK! Se kapitlet “Systemmeddelelser“ for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK: Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
Problem

Løsning

Gasudvekslings- •
værdier er for lave

Kontrollér samplingslangen og
konnektorer for lækage.

Gasudvekslingsværdier forekommer upålidelige

•
•

Kontrollér ventilationstilstanden.
Kontrollér den inspirerede iltkoncentration,
og ret den om nødvendigt (maks. 85 %).

Modulet fungerer
ikke

•

Kontrollér og rengør om nødvendigt
filteret.
Kontrollér vandfælden. Hvis den har været
for fuld, kan der være kommet væske
i modulet. Udskift modulet, og få det
efterset af autoriseret servicepersonale.

•

Ingen gasudvekslingsværdier

•

Kontrollér, at gassamplingslangen ikke er
forbundet til returgasflow-konnektoren.

VO2-værdierne er
ikke fysiologiske

•
•
•

Kontrollér, at oxygramkurven er stabil.
Skift samplingsslange.
Kontrollér D-lite-placeringen.

Entropi
BEMÆRK! Denne måling er kun tilgængelig i softwarepakkerne OP og OPVÅGNING.
BEMÆRK! En del af Entropisoftwaren er afledt af RSA Data Security, Inc.’s MD5 Message-Digest Algorithm.

Entropi-udstyr til patienttilslutning

Taster på modulet Entropi

(1)
(2)
(3)
(4)

Der er to taster på modulet:

Modul med funktion til måling af entropi
GE Entropisensorkabel
GE Entropisensor eller
Entropisensor

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.
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Entropi

Åbner eller lukker menuen Entropi på skærmen

Check
sensor

Starter den manuelle sensorkontrol
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Klargøring af patienten til entropimåling

Begrænsninger i forbindelse med entropimåling

1. Slut entropikablet til modulet.
2. Rengør anvendelsesstedet i overensstemmelse med
brugsanvisningen til sensoren, og lad det tørre, før sensoren
tilsluttes.
3. Anbring entropisensoren på patientens pande. Se anvisningerne
på sensorpakningen.
4. Slut sensoren til entropisensorkablet.
5. Observer resultaterne af den automatiske sensorkontrol i
parametervinduet.
6. Målingen starter automatisk, når sensoren har bestået
kontrollen.

•
•
•

Bemærkninger om entropi
•
•
•
•

Entropisensorer er latex- og pvc-fri og kun beregnet til
engangsbrug og kun til brug på én patient.
Sørg for, at sensorkablets sensorkonnektorer ikke er i kontakt
med væsker.
Sørg altid for, at sensoren er ordentligt fastgjort til patienten og
forbundet med kablet.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for at få vist en liste over
moduler til dataindsamling, der kan måle denne parameter.

•
•
•
•
•

Entropimåling tilrådes ikke for pædiatriske patienter på under to år.
Entropi er ikke valideret hos patienter, der undergår sedation.
Usædvanlig og kraftig elektrisk interferens er en potentiel årsag
til artefakt. Under lange el-kirurgiske perioder er der muligvis
ingen gode EEG-epoker, og entropiværdierne vises ikke.
EKG, hyppige øjenbevægelser, hosten, muskelrigiditet og
patientbevægelser kan forårsage artefakt og interferere med
målingen. Epileptiske episoder kan også forårsage interferens.
Der kan være uoverensstemmelser i entropimålingerne i
forbindelse med monitorering af patienter med neurologiske
lidelser, traumer eller følgesygdomme af disse.
Entropimålinger kan være inkonsistente ved brug af
benzodiazepiner, lattergas eller ketamin som anæstetika.
Psykoaktiv medicin eller meget høje opiatdoser kan supprimere
EEG og forårsage inkonsistente entropimålinger.
Nedkøling af patienten kan supprimere dennes EEG og forårsage
inkonsistente entropimålinger.

Entropimålingskontrol
•

Kontrollér, at sensoren/elektroden består sensor-/
elektrodekontrollen, før en ny patientovervågning igangsættes.

Sikkerhedsforanstaltninger

Valg af visningsformat til entropi

Advarsler i forbindelse med entropi

Du kan vælge, hvilke entropiparametre der skal vises i
parametervinduerne:
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en indstilling på listen Visningsformat.
− RE = Respons Entropi
− SE = State Entropi
− RE+SE = begge ovenstående
− Alle = RE, SE og burst-suppressionsratio (BSR)

•
•

•

Kontroller, at elektroder, sensor og konnektorer ikke berører
ledende elektrisk materiale, inklusive jord.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED
DEFIBRILLATORER – Patientsignalinput mærket med CF- og BFsymbolerne med defibrillatorelektroder er beskyttede mod
beskadigelse som følge af defibrilleringsspænding. For at sikre
korrekt defibrillatorbeskyttelse: Brug kun de anbefalede kabler
og ledninger.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEFIBRILLATOR – Korrekt
placering af defibrillator-pads i forhold til elektroderne er
påkrævet for at opnå en vellykket defibrillation.

Valg af entropiskalaen
Dette valg påvirker entropikurven og -snapshot:
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Skala µV.

Forholdsregler i forbindelse med entropi
•

•
•

•
•

Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det kontrolleres, at der er
god kontakt mellem ESU-returelektroden og patienten for at
undgå forbrændinger ved monitormålestederne. Det skal også
sikres, at ESU-returelektroden er tæt på operationsstedet.
Kraftige magnetfelter på 30-40 Hz kan forårsage fejlagtig
entropimåling. Anvend ikke enheder med et sådant felt i
nærheden af modulet eller sensoren.
Entropimålingen skal altid kun anvendes som et supplement til
andre fysiologiske parametre. Klinikere rådes til at anvende deres
viden og erfaring, når de anlægger kliniske skøn. Entropiværdier
må ikke anvendes som eneste indikatorer for patientstatus.
Kontrollér sensorens udløbsdato på sensorpakningen. Brug ikke
sensorer, hvis udløbsdato er udløbet. Brug ikke en sensor i mere
end 24 timer.
Det kan være nødvendigt at deaktivere den automatiske
sensorkontrol, hvis impedanskontrolsignalet på 70 Hz
interfererer med andet udstyr såsom EEG-modul med EP måling
(evoked potentialer).

Valg af EEG-kurvehastighed
BEMÆRK! Denne indstilling er også tilgængelig i BIS-, EEG- og
entropiopsætninger. Uanset hvor du ændrer det, vil det påvirke alle
tre parametre.
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen EEG kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.
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Valg af trendlængden for entropi
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en trendlængde på listen Trendlængde.

Visning af mikrotrend for entropi
Sådan vises en mikrotrend for entropi på skærmen sammen med de
numeriske værdier:
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning > Vis Entropi minitrend.

Brug af den manuelle entropisensorkontrol
Når det er nødvendigt, kan du udføre sensorkontrol manuelt. Tryk på
modultasten Check sensor, eller
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning > Kontrollér sensor.
3. Se resultaterne på skærmen. Tryk ikke på sensoren under
kontrollen, så du undgår signalstøj.
4. Målingen fortsætter automatisk, når sensoren har bestået
kontrollen.

Brug af den automatiske entropisensorkontrol
Sådan bruges den automatiske sensorkontrol:
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Kontrollér sensor > Automatisk.

Undgåelse af entropisensorkontrollen
Hvis sensoren ikke består impedanskontrollen, kan denne funktion
vælges. Den giver dig mulighed for at starte målingen uden at
færdiggøre sensorkontrollen. BEMÆRK! Hvis dette er tilfældet, kan
målingen være upålidelig.
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Opsætning > Start uden kontrol.

Indstilling af alarmgrænser for entropi
Du kan slå grænsealarmerne til og fra samt justere deres
aktiveringsgrænser som ønsket:
1. Tryk på modultasten Entropi, eller vælg parametervinduet
Entropi.
2. Vælg Alarmer.
3. Vælg parameteren (RE eller SE). BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er
aktiv, er alarmgrænserne nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille
alarmerne.
4. Indstil alarmgrænserne.

Stop entropimålingen

Fejlfinding ved entropimålingen

1. Fjern entropisensoren fra patienten.
2. Kobl sensoren fra sensorkablet.
3. Kassér sensoren.

BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

Problem

Løsning

Entropiværdi- •
erne forekom- •
mer upålidelige
•

•
•

Fjern forstyrrende udstyr, der er placeret i
nærheden af entropimodulet eller -sensoren.
Kontrollér sensorens kontakt med huden.
Kontrollér elektroderne.

Entropi-EEGsignalet er for
svagt

•
•

Kontrollér sensorens kontakt med huden.
Kontrollér elektroderne.

Entropikurven
og tallene
stemmer ikke
overens

•

Kontrol af raw EEG'et med impedanskontrol
kan forårsage en midlertidig stigning i de
numeriske værdier.
Kontrollér patientens overordnede status.

Entropimålingerne synes at
være modstridende med
patientens
status

•

Der er støj på
entropi-EEGsignalet
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•

Kontrollér, at sensoren ikke er udtørret.
Kontrollér sensorvedhæftningen og
-placeringen.
Kontrollér patientens status.

•

•

Kontrollér raw EEG'et for QRS eller anden
artefakt.
Kontrollér elektrodeplaceringen.
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Til notater

Neuromuskulær transmission (NMT)
NMT-udstyr til patienttilslutning

NMT-modultaster

(1) Modul, der kan måle NMT
(2) NMT-sensorkabel
(3) MechanoSensor- eller pædiatrisk MechanoSensorafledningssæt
(4) Elektrode, hvidt afledningstilslutningssted til nervestimulering
(5) Elektrode, brunt afledningstilslutningssted til nervestimulering
(6) ElectroSensor-afledningssæt
(7) Hvid stimuleringselektrode
(8) Brun stimuleringselektrode
(9) Elektrode, sort afledningstilslutningssted, jord
(10) Elektrode, grønt afledningstilslutningssted, registrering af
muskelkontraktionseffekt
(11) Elektrode, rødt afledningstilslutningssted, registrering af
muskelkontraktionseffekt

Der er to taster på modulet:

Opstart
Stop Fortsæt

− Starter søgningen efter supramaksimalt
strømstyrke- og referenceniveau

− Fortsætter med den valgte målingscyklus
− Afbryder overvågningen
− Genstarter overvågningen af samme patient

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.
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Klargøring af patienten til NMT-måling
1. Slut NMT-sensorkablet til modulet.
2. Rengør huden ved NMT-applikationsområdet.
3. Når elektroderne påsættes, skal du sørge for, at hele
elektrodeoverflade har optimal kontakt med huden.
4. Slut altid den hvide NMT-stimuleringsafledning til den proximale
elektrode.
5. Slut sensorkablet til MechanoSensor- eller ElectroSensorafledningssættet.

Klargøring af MechanoSensor-opsætningen
1. Placer to elektroder langs nervus ulnaris-banen. Sørg for, at de
ikke kommer i kontakt med hinanden. Palpering af ulnarisarterien nær håndleddet kan være nyttigt til identificeringen
af nervus ulnaris-banen.
2. Sæt sensoren fast mellem tommelfinger og pegefinger.
Den kan om nødvendigt fastgøres med tynd tape.
3. Kontrollér, at sensoren sidder tæt fast i rillen, og at
tommelfingeren kan bevæges frit. Fastgør ikke hånden.

Klargøring af ElectroSensor-opsætningen
1. Placer to elektroder for den hvide og brune afledningstilslutning
langs nervus ulnaris-banen. Sørg for, at de ikke kommer i kontakt
med hinanden.
2. Placer elektroderne for den røde og grønne afledningstilslutning
som angivet på illustrationen ovenfor.
3. Placer elektroden for den sorte afledningstilslutning, hvor det er
passende, hvis muligt mellem stimulerings- og
registreringsafledningen for tilslutningselektroderne.

Nervus ulnaris og tilsvarende muskler
(1) m. adductor pollicis
(2) m. abductor digiti minimi
(hypothenar)
(3) m. flexor pollicis brevis (thenar)
(4) n. ulnaris
(5) medial epicondyl

Alternative patienttilslutninger til NMT

Bemærkninger om NMT

Hvis patientens arm og/eller hånd ikke kan bruges til NMT-måling,
kan foden være et alternativt målested. Placer elektroderne for den
hvide og brune afledningstilslutning sammen med den posteriore
nervus tibialis (forårsager plantar refleksion af storetå og fod) eller
nervus peroneus-banen (stimuleret bag caput fibulae). Placer
elektroderne for det røde og grønne afledningstilslutningssted på m.
flexor hallucis brevis, og elektroden for den sorte
afledningstilslutning (jord) som angivet på nedenstående figur.

•

•
•
•
•

7
3

2

•

4

•

6
•

1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

•
•

5

Flexor hallucis brevis
Rød måleelektrode
Grøn måleelektrode
Sort jordelektrode
Brun stimuleringselektrode
Hvid stimuleringselektrode
Nervus tibialis

Påbegynd monitorering før indgift af muskelrelakserende middel
(men efter induktion af søvntilstand ved generel anæstesi) for at
forebygge, at bevidst muskelkontraktion og -spænding
forstyrrer referencesøgningen.
Ved placering af elektroderne skal du sikre dig, at de ikke rører
ved hinanden.
Elektroderne må ikke anbringes på områder, hvor der er
læsioner eller kraftig hårvækst.
Hvis elektroder placeres forkert, stimuleres de forkerte nerver, og
det forårsager forkert muskelrespons.
Når flere nerver stimuleres, kan den målte respons påvirkes af
elektrisk aktivitet i andre muskler.
Hvis stimuleringselektroderne placeres meget tæt på
håndfladen, stimuleres musklerne direkte af
stimuleringsimpulserne.
Hvis strømstyrken er for høj, kan den stimulere musklerne
for meget.
Bevægelse hos eller berøring af patienten under målingen kan
forårsage forkerte resultater.
For at opnå en sikker ekstubering skal TOF% være højere end 90.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for at få vist en liste over
moduler til dataindsamling, der kan måle denne parameter.

Begrænsninger i forbindelse med NMT-måling
•
•
•
•
•
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Denne måling er ikke tilgængelig i Neonatal intensivsoftwarepakken.
NMT-måling er ikke beregnet til pædiatriske patienter, der vejer
under 5 kg.
Pædiatrisk MechanoSensor er valideret til børn, der vejer 5 til 20 kg.
Elektrokirurgi kan forårsage ukorrekte måleresultater.
NMT-måling er ikke beregnet til patienter med kendt abnorm
funktion af den neuromuskulære forbindelse.
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NMT-målingskontrol
•

•

Kontrollér, at elektroderne er anbragt korrekt på nervus ulnaris,
og at meddelelsen ’Supramax søgning’ vises. Kontrollér, at der
er stimuleringsrespons. Hvis den supramaksimale
stimuleringsstrøm ikke findes, vises meddelelsen ’Supramax ikke
fundet’.
Kontrollér altid elektrodekvaliteten.

Sikkerhedsforanstaltninger
NMT-advarsler
•
•
•

•
•

Kontroller, at afledningssættets klemmer eller låse ikke berører
ledende elektrisk materiale, inklusive jord.
Anbring aldrig NMT-stimuleringselektroder på patientens bryst.
Anvendelse af elektroderne i nærheden af thorax kan øge
risikoen for hjerteflimmer.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEFIBRILLATORER –
Patientsignalinput mærket med CF- og BF-symbolerne med
defibrillatorelektroder er beskyttede mod beskadigelse som følge
af defibrilleringsspænding. For at sikre korrekt
defibrillatorbeskyttelse, brug kun de anbefalede kabler og
ledninger.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEFIBRILLATOR – Korrekt
placering af defibrillator-pads i forhold til elektroderne er
påkrævet for at opnå en vellykket defibrillation.
Der er risici forbundet med genbrug af NMT-stimulerings- eller
recorderelektroder til engangsbrug.

NMT-forholdsregler
•
•

Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det kontrolleres, at der er
god kontakt mellem returelektroden og patienten for at undgå
forbrændinger ved NMT-elektrodestederne.
Stop altid NMT-målingerne, før stimuleringselektroderne
håndteres.

•
•

Udsæt aldrig en patient med en implanteret elektronisk enhed
for elektrisk stimulation uden først at konsultere en specialist.
Hvis den anvendes i nærheden af kortbølge- eller
mikrobølgebehandlingsudstyr, kan stimulatorudgangen blive
ustabil.

Start af NMT-målingen
Tryk på modultasten Opstart, eller
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
Vælg Stimuleringsmode > TOF, DBS eller ST.
Vælg Start med > Ny patient.
Vælg Opstart.

Ændring af NMT-stimuleringsstrøm
1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg en værdi på listen Strøm.

Ændring af NMT-cyklustiden
Dette afsnit har også betydning for opvågningsnoten, se nedenfor.
1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg en værdi på listen Cyklustid.

Ændring af NMT-impulsbredden
1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg en værdi på listen Pulsbredde µs.

Fortsættelse af NMT-målingen
Tryk på modultasten Stop Fortsæt for at fortsætte en afbrudt
NMT-måling med samme patient og monitor, eller:
1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg Start med > Aktuelle patient.
3. Vælg Fortsæt.

Genstart af NMT-målingen i OP efter induktion

Måling af dyb relaksering

Når du flytter patienten med modulet til OP og vil fortsætte målingen
med de allerede fundne og bestemte strømstyrke- og
referenceværdier, skal du bruge genstartsfunktionen.
Slut modulet til monitoren, og tryk på modultasten Stop Fortsæt,
eller:
1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg Start med > Genkald reference.
3. Vælg Genstart.

Når der ikke registreres noget respons for TOF-stimulering, er den
posttetaniske count (PTC) den eneste måde at måle den den
neuromuskulære blokering på. En tetanisk stimulering på (50 Hz)
genereres i fem sekunder, og den posttetaniske respons på single
twitch-stimuleringen tælles. Jo større PTC (antallet af registreret
respons) er, desto før vender den normale TOF-respons tilbage. For
at kunne overvåge relakseringsniveauet startes en tetanisk
stimulering af fem sekunders varighed:
1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg Start tetanisk/PTC.

Justering af NMT-biplydstyrken
Du kan angive biplydstyrken til det niveau, der passer bedst til
miljøet på afdelingen.
1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg en værdi på listen Stim. lydstyrke.

NMT-måling på monitorskærmen
De forskellige NMT-værdier har hver deres egen farve i de grafiske
trend. Farverne på bjælkerne angiver følgende: hvid =
forholdsprocent (TOF), grøn = T1-procent, blå = PTC, violet = tælling

Brug af NMT-opvågningsnoten

Stop af NMT-målingen
Tryk på modultasten Stop Fortsæt, eller

Opvågningsnoten advarer dig med et enkelt bip og meddelelsen
’Blokopvågning’, hvis tællingen når den værdi, du har valgt. Den
indikerer, at patienten reagerer mere tydeligt på stimuli, og at den
neuromuskulære blokering aftager.
Noten aktiveres i overensstemmelse med tællingen og cyklustiden:
− Cyklustid < ét minut: Tællingen skal være under den valgte
grænse i to efterfølgende målinger.
− Cyklustid > ét minut eller manuel måling: Mindst én tælling
skal være under den valgte grænse.

1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg Stop.

Fejlfinding ved NMT-målingen
BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK: Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

Sådan tages denne funktion i brug:

PROBLEM

LØSNING

1. Vælg parametervinduet til NMT > Opsætning.
2. Vælg Blokopvågn. note.
3. Vælg den tællegrænse, der skal aktivere noten.

NMT-kalibrering og
måling mislykkes

•

Målingen forstyrres
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•

Kontrollér elektrodekvalitet og
-placering.
Placer stimuleringselektroderne igen.

•

Kontrollér den sorte jordelektrode.
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Alternativ brug af NMT
Lokalisering af lokal nerve og plexus
Enkeltstimuleringsimpulser kan være nyttige til bestemmelse af den
korrekte nålespidsplacering ud fra en lokal nerve i plexusprocedurer.
NMT-modulet genererer enkeltstimuleringsimpulser med en valgt
frekvens, indtil det stoppes manuelt. Der kan observeres
muskelkontraktioner fra den eller de stimulerede innerverende
motoriske nerver. Når den korrekte placering er fundet, kan nålen
bruges til den tiltænkte lægemiddelindgift ved tilslutning af sprøjte
til nålen.
Bemærk, at der kræves særligt tilbehør til denne måling:

Klargøring til lokalisering af lokal nerve og plexus
1. Slut den regional E-NMT-blokadapter til sensorkablet.
2. Slut en engangsnål og et sprøjtesæt til adapteren.
3. Tryk på modultasten Opstart, og vælg en passende
strømstyrke på listen Strøm mA, der vises på skærmen. Du kan
også gøre dette ved at vælge parametervinduet NMT > Regional
blok > Strøm mA.
4. Start stimulering ved at vælge Start.
5. Når nålen nærmer sig den motoriske nerve, skal strømmen
reduceres. Impulsbredden er 40 ms, og der skal muligvis bruges
en lidt kraftigere strøm end i andre lignende systemer.
6. Når du er klar, skal du stoppe stimuleringen ved at trykke på
modultasten Stop Fortsæt eller:
− Vælge parametervinduet til NMT > Regional blok > Stop.

2

Fejlfinding ved måling af regional blok

1

BEMÆRK! Se også den omfattende liste over systemmeddelelser.

3

(1) Regionalblokadapter
(2) Sensorkabel
(3) Nål med sprøjte

PROBLEM

LØSNING

Vanskeligheder med at
få respons ved
lokalisering af nerven til
plexus-stimulering

•

•

Det kan forsøges at anvende den
lokale muskelrespons som indikator
for strømstyrken i nålen. Hvis der
ikke er nogen respons, kan nålen
være defekt.
Udskift om nødvendigt nålen.

EEG og auditory evoked potentialer (AEP)
EEG-udstyr til patienttilslutning

Taster på modulet EEG

(1) Modul, der kan foretage EEG-, AEP- og FEMG-målinger
(2) EEG-hovedboks og -kabel; N-EEG
(3) EEG-afledningssæt: forkonfigureret eller egen montering
- EEG-elektroder (kop, nål eller klæb)
(4) Der kræves hovedtelefoner til auditory evoked potentialer (AEP)

Der er to taster på modulet:

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

EP Start/
Stop

Starter og stopper en auditory evoked potentialmåling med de definerede indstillinger.

Imp. check

Starter den manuelle måling af
elektrodeimpedansen.

De samme taster findes på hovedboksen.

BEMÆRK! Se også kapitlet "Bispektralt indeks (BIS)" eller "Entropi" ved
måling af både AEP og BIS eller entropi.

FORSIGTIG: EEG-hovedboksen må ikke tildækkes,
da den kan overophede.

1

2

4
3
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Klargøring af patientens elektrodesteder til EEG-måling
•
•
•

Følg elektrodeproducentens instruktioner, hvad angår
udskiftningsfrekvensen for elektroderne.
Brug kun elektroder, der er beregnet til EEG-måling.
Brug den samme type elektroder til hele monteringen.

Tilslutning af EEG-afledningssæt
1. Slut hovedboksen til modulet.
1. Vælg et passende forkonfigureret afledningssæt eller din egen
montering.
2. Slut afledningssættet til hovedboksen.
3. Slut elektroderne til patienten som angivet i afledningssættet
eller ifølge egen montering.
4. Se resultaterne af elektrodekontrollen. Tilslut elektroderne igen,
hvis impedansen er for høj.

Internationalt 10-20-system
Det internationale 10-20-systems standardiserede
elektrodeplaceringer:

Tallene og bogstaverne i 10-20-systemet henviser til
elektrodeplaceringerne:
- Elektroder med ulige numre: placeret til venstre
- Elektroder med lige numre: placeret til højre
- Bogstaver: F = frontal, T = temporal, C = central, P = parietal,
O = occipital, Z = midterlinje-elektroder

Påsætning af forskellige typer EEG-elektroder
Påsætning af EEG-elektroder i områder med hår
• Brug så vidt muligt kopelektroder, hvis påsætningen inkluderer
placeringer i områder med hår.
1. Markér stederne på patientens hoved i overensstemmelse med
den valgte påsætning.
2. Red eller klip håret væk fra stederne, og gnid huden med
skurecreme for at fjerne olie og fedt.
3. Rens huden med alkohol.
4. Påsæt elektroderne med ledende pasta.
BEMÆRK! Anvend vand til at fjerne elektroderne.
Påsætning af EEG-elektroder uden for områder med hår
• Brug så vidt muligt selvklæbende elektroder, hvis alle
påsætningsplaceringer er i områder med hud.
1. Rens huden med alkohol.
2. Fjern elektroden fra indpakningen, og påsæt den det ønskede
sted.
3. Tryk forsigtigt på elektroden i flere sekunder for at påsætte den.
Påsætning af EEG-nåleelektroder
• Kontrollér altid, at nålene er sterile.
1. Tør huden af med alkohol.
2. Indsæt nålen i det subkutane område.
3. Du kan også bruge en lille mængde pasta til at sætte kablet fast i
patientens hår. Dette forhindrer kablerne i at trække nålene ud
af huden.

Brug af forkonfigurerede EEG-afledningssæt
Et forkonfigureret afledningssæt fortæller monitoren, hvilken
montering (elektrodeplacering) der er brugt. Der er derfor ikke behov
for nogen menuvalg.
BEMÆRK! Da monitoren automatisk angiver afledningspositioner
ud fra id-stiften, skal du kontrollere, at de forkonfigurerede
afledningspositioner anvendes. Hvis du ændrer dem, skal du altid
opdatere monteringsindstillinger ud fra instruktionerne i afsnittet
"Definition af en EEG-montering".

GENEREL montering

BASIS-montering

(1) jording

(1) jording
Montering

Indstillinger

Elektroder

1: A1 -Fp1
2: A2 - Fp2
Jording

To kanaler, bipolære

Fem selvklæbende
elektroder

Montering

Indstillinger

Elektroder

1: Fp1-T3
2: Fp2 - T4
3: C3 - 01
4: C4 - 02
Jording

Fire kanaler, bipolære

Ni kopelektroder

Du kan også definere din egen montering. Se "Definition af en EEGmontering". Bemærk, at dine egne monteringer ikke genkendes
automatisk, når du starter målingen.
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Bemærkninger om EEG

Sikkerhedsforanstaltninger

•
•
•
•
•
•
•

Advarsler i forbindelse med EEG

•
•

Kontroller, at jordelektroden er sat på.
Monitorer FEMG-værdien og andre parametre.
Referentiel måling har i reglen større tilbøjelighed til artefakt.
Hold elektriske enheder så lang væk fra patienten som muligt.
Brug korte kabler, eller flet de lange.
Hold hovedboksen så tæt på patientens hoved som muligt.
Brug Ag-/AgCl-elektroder til EEG-målingen for at opnå de bedste
resultater.
En stofbandage over kopelektroderne og rundt om patientens
head kan give en bedre kontakt.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for at få vist en liste over
moduler til dataindsamling, der kan måle denne parameter.

•

•
•

- SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEFIBRILLATOR –
Patient-signalinput, der er mærket med CF- og BF-symboler,
med defibrillatorelektroder er beskyttet mod beskadigelse fra
defibrillationsspænding. For at sikre korrekt
defibrillatorbeskyttelse: Brug kun de anbefalede kabler og
ledninger.
- SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEFIBRILLATOR – Korrekt
placering af defibrillator-pads i forhold til elektroderne er
påkrævet for at opnå en vellykket defibrillation.
Kontroller, at elektroderne ikke berører ledende elektrisk
materiale, inklusive jord.

Begrænsninger i forbindelse med EEG-måling

Forholdsregler i forbindelse med EEG

•

•

•
•

Denne måling er ikke tilgængelig i Neonatal intensivsoftwarepakken.
E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
Eksterne stråleenheder kan forstyrre målingen.

EEG-målingskontroller
•
•
•

Kontroller, at EEG-kurveformerne vises så snart, tilslutningerne til
patienten er udført.
Udfør impedanskontrol for at sikre god elektrodekontakt. Når
afledningerne afbrydes, vises meddelelsen ’Afledninger fra’.
Kontrollér altid elektrodekvaliteten.

•

Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det kontrolleres, at der er
god kontakt mellem ESU-returelektroden og patienten for at
undgå forbrændinger ved monitormålestederne. Det skal også
sikres, at ESU-returelektroden er tæt på operationsstedet.
EEG-målinger er naturligvis meget følsomme.
Feltudstrålingsstyrker på mere end 0,8V/m kan forårsage
fejlagtige målinger ved forskellige frekvenser. Anvend ikke
elektrisk udstyr, der udsender stråler, i nærheden af EEGmålingsmodulet.

Start af EEG-målingen

Valg af EEG-kurvehastighed

EEG-målingen starter automatisk. Se resultaterne af
elektrodekontrollen. Tilslut elektroderne igen, hvis impedansen er for høj.

BEMÆRK! Denne indstilling er også tilgængelig i BIS-, EEG- og
entropiopsætninger. Uanset hvor du ændrer det, vil det påvirke alle
tre parametre.

Brug af din egen EEG-montering

1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen EEG kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Hvis du bruger din egen montering, skal du vælge den på listen.
Forkonfigurerede monteringer godkendes automatisk.
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Montering.
3. Vælg monteringen på listen Vælg montering.

Valg af numeriske EEG-parametre
Sådan vælges de numeriske værdier, der skal vælges
i parametervinduerne og trend for EEG:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Opsætning.
3. Vælg et parameter på listen Numerisk 1.
4. Vælg et parameter på listen Numerisk 2.

BEMÆRK! Da monitoren automatisk angiver afledningspositioner ud
fra id-stiften, skal du kontrollere, at de forkonfigurerede
afledningspositioner anvendes. Hvis du ændrer dem, skal du altid
opdatere monteringsindstillinger ud fra instruktionerne i afsnittet
"Definition af en EEG-montering".

Valg af EEG-skalaen

EEG-trend er som standard aktiverede i softwarepakkerne OP,
INTENSIV og SKADESTUE. Se kapitlerne "Monitoropsætning før brug"
og "Trend og snapshot" for yderligere oplysninger.

Sådan vælges skalaen for parametervinduet til EEG, kurve og
spektral visninger:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Skala µV.

Valg af SEF-procent
Sådan angives procenten for spektral ydeevne til definition af
kantfrekvensen:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen SEF %.
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Valg af tidsskalaen for komprimeret spektralkurve (CSA)

Valg af CSA-visning

1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Opsætning eller Vis.
3. Vælg en værdi på listen CSA-tidsskala. BEMÆRK! Hvis skalaen
ændres, slettes det forrige CSA-indhold.

Sådan få du vist en grafisk visning af spektrum som én enkelt,
kontinuerligt opdateret kurve, CSA:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Vis.
3. Vælg CSA. BEMÆRK! Hvis visningen ændres, slettes det forrige
CSA-indhold.

Valg af EEG-frekvensskalaen
Frekvensvalget påvirker kun skærmen, de numeriske parametre
beregnes altid ud fra hele måleområdet. Dette valg afspejler skalaen
for kurvefrekvensen i parametervinduet til EEG. CSA vises, og
trenden vises.
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Frekvensskala Hz.

Valg af EEG-impedansintervaltid
Sådan indstilles tidsintervallet for automatisk impedanskontrol:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Imped. cyklus.

BEMÆRK! Du kan vælge en værdi på listen CSA-tidsskala eller bruge
standardtidsskalaen.

Valg af den numeriske EEG-visning
Sådan vises en numerisk liste over alle EEG-parametre på alle kanaler:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Vis.
3. Vælg Numerisk.

Kontrol af EEG-elektroder
Tryk på tasten Imp. check på modulet eller hovedboksen, eller:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Vis.
3. Vælg Kontrollér elektroder.

Definition af en EEG-montering

Udskrivning af EEG

Du kan definere din egen montering ved at sætte afledningerne
direkte ind i hovedboksen eller ved at bygge dit eget afledningssæt.

Du kan udskrive den aktuelt viste EEG-visning:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Vis.
3. Vælg Numerisk eller CSA.
4. Vælg Udskriv side.

BEMÆRK! Da monitoren automatisk angiver afledningspositioner ud
fra id-stiften, skal du kontrollere, at de forkonfigurerede
afledningspositioner anvendes. Hvis du ændrer dem, skal du altid
opdatere monteringsindstillinger.

Stop EEG-målingen
Frakobl elektroderne for at stoppe EEG-målingen.

Sådan defineres en montering:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen EEG > Montering.
3. Vælg en montering (Mont. 4 til Mont. 8) på listen Vælg
montering.
4. Gå gennem de forskellige menupunkter, og vælg de funktioner,
der passer til programmet.
Gør f.eks. følgende for at omdøbe den valgte montering: Vælg
Navngiv montering, slet det forrige navn, indtast det nye navn i
feltet Navn, og vælg derefter Enter. BEMÆRK! Navnet kan højest
indeholde ni tegn.
5. Du kan gemme monteringen til senere brug ved at vælge Gem
montering > Ja. BEMÆRK! Hvis du vælger Fabrik, gendannes
standardindstillingerne for alle indstillinger, inklusive navnet.
Dine egne monteringer identificeres ikke automatisk af monitoren.
Du skal vælge den i menuen ved start af målingen, se "Brug af din
egen EEG-montering".
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Måling af auditory evoked potentialer (AEP)
Klargøring af patienten til AEP-måling

AEP-montering

1. Klargør patienten og elektroderne som ved EEG-målingen.
2. Slut afledningssættet til elektroderne.
3. Slut hovedtelefoner til hovedboksen, og placer dem på
patientens øre(r)
BEMÆRK! Kontrollér, at hovedtelefonerne ikke trykker mod
patientens hoved i en given placering (hvis patienten for
eksempel ligger på siden).
BEMÆRK! Brug kun hovedtelefoner, der er leveret af
GE Healthcare. Følsomheden kan variere ved andre
hovedtelefoner og muligvis forårsage en for høj lydstyrke, der
kan beskadige øret, eller en for lav lydstyrke, der kan resultere i
forringet respons.
(1) jording
(2) reference
Montering

Indstillinger

Elektroder

1: A1 -Fz
2: A2 - Fz
Jording

To kanaler, reference
(Fz)

Fire selvklæbende
elektroder

Start af AEP-målingen
Tryk på tasten EP Start/Stop på hovedboksen eller modulet, eller:
1.
2.
3.
4.

Vælg parametervinduet til EEG.
Vælg fanen AEP > Vis.
Vælg Start AEP.
Se resultaterne af elektrodekontrollen. Tilslut elektroderne igen,
hvis impedansen er for høj.

Valg af AEP-kanaler

Valg af AEP-kurvelængden

Du kan vælge den AEP, der skal måles fra en eller to kanaler:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Opsætning.
3. Vælg antallet af kanaler på listen AEP-kanaler.

Sådan indstilles længden af den optagne og viste kurve samt
visningen af den opdelte AEP-skærm og AEP-visningen:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Kurvelængde.

Valg af antallet af AEP-responser

Valg af AEP-filter

Sådan vælges antallet af responser, der skal bruges til
gennemsnitsberegning:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Opsætning.
3. Vælg antallet af responser på listen Responser.

Sådan vælges cut-off-frekvensen for højfrekvensfilteret:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Filter.

Valg af AEP-stimuleringsfrekvensen

Valg af AEP-cyklus

Sådan vælger du, hvor ofte der skal angives stimulering:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Stimuleringsfrekvens.

Sådan vælges en manuel, kontinuerlig eller hyppigt gentaget AEPmåling:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Vis.
3. Vælg en værdi på listen Cykl.

Valg af AEP-stimuleringsintensitet

Valg af AEP-størrelse

Sådan vælges kliklydstyrken:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Stimuleringsintensitet.

Sådan vælges skalaen for visningen af auditory evoked potentialer:
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Vis.
3. Vælg en værdi på listen EP-størr.

BEMÆRK! Decibelskalaen over høretærsklen er kun angivet, da en
fuldstændig audiologisk kalibrering ikke er mulig med den anvendte
stimuleringstype. Stimuleringsintensitet er kalibreret i
overensstemmelse med de tilsvarende lydniveauer for peak tryk, og
10 dB på skalaen svarer til 50 dB tilsvarende lydniveau for peak tryk.

274

275

Lagring af auditory evoked potentialer

Udskrivning af en AEP-rapport

Du kan angive to markører pr. kanal på AEP-kurver og gemme dem
til senere brug. Monitoren beregner og gemmer latensen for disse
punkter samt deres indbyrdes amplitude. Der kan gemmes op til
seks auditory evoked potentialer. Disse seks kan også være den
samme respons ved forskellige markørpositioner.
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Gem.
3. Vælg Kanal 1 > Lat1.
4. Flyt markørlinjen til et passende punkt.
5. Gentag trin 3 til 4 for Lat2 og derefter for Kanal 2 > Lat1 og Lat2.
6. Vælg Gem respons.

Du kan udskrive en individuel AEP-rapport:
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg Rapporter > Individuelle rapporter > AEP.
BEMÆRK! Du kan kun udskrive gemte AEP'er.
Se kapitlet "Udskrivning" for at få flere oplysninger om udskrivning.

1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Vis.
3. Vælg Stop AEP.

BEMÆRK! Når der er gemt seks responser, overskriver den næste
respons, der gemmes, den anden respons i monitorhukommelsen.

Fejlfinding ved EEG/AEP-måling

Se "Valg af en AEP-reference" nedenfor for instruktioner i, hvordan
de gemte auditory evoked potentialer vises.

Valg af en AEP-reference
Du kan vælge et gemt auditory evoked potential som en reference,
der vises samtidigt med det auditory evoked potential, der vises
i realtid.
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Vis.
3. Vælg en AEP-reference på listen Reference EP.

Sletning af en AEP-reference
BEMÆRK! Den valgmulighed er ikke tilgængelig, hvis du ikke har
gemt nogen referencer.
1. Vælg parametervinduet til EEG.
2. Vælg fanen AEP > Vis.
3. Vælg den reference, der skal slettes, på listen Slet EP.

Stop AEP-målingen
Tryk på tasten EP Start/Stop på hovedboksen eller modulet, eller:

BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.
PROBLEM

LØSNING

Der er støj
på EEGsignalet

•
•
•
•
•
•
•

Kontrollér, at elektroderne er korrekt tilsluttet og ikke
udtørret.
Kontrollér elektrodernes kontakt med huden.
Udfør en elektrodeimpedanskontrol.
Sørg for at berolige patienten, da frontal
muskelaktivitet kan forårsage artefakter.
Fjern kilderne til ekstern elektrisk støj (f.eks. visse
lamper) fra området omkring patientens hoved.
EKG kan forårsage artefakter. Skift
elektrodeplaceringen.
Kontrollér, at der er er to identiske målemoduler
i systemet.

Bispektralt indeks (BIS)
BIS-udstyr til patienttilslutning

BIS-modultaster

(1)
(2)
(3)
(4)

Der er to taster på modulet:

Modul, der kan måle BIS
Digital signalomformer, DSC
Patienttilslutningskabel, PIC Plus
BIS-sensor

BEMÆRK! Du kan se en fuldstændig liste over kompatible materialer
og tilbehør i dokumentet om materialer og tilbehør, som leveres med
monitoren.

BIS

Åbner eller lukker menuen BIS på skærmen

Check
sensor

Starter den manuelle sensorkontrol

3

1

2
1

2

4

3
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Klargøring af patienten til BIS-måling
1. Slut den digitale signalomformer (DSC) til modulet.
2. Slut patienttilslutningskablet til DSC-omformeren.
3. Sæt DSC-omformeren fast på et passende sted, gerne tæt på
patientens hoved.
4. Rengør anbringelsesstedet med alkohol, og lad det tørre.
5. Anbring BIS-sensoren på patienten; se anvisningerne på
sensorpakningen.
6. Slut sensoren til patienttilslutningskablet.
7. Observer resultaterne af den automatiske sensorkontrol
i parametervinduet.
8. Målingen starter automatisk, når sensoren har bestået kontrollen.

•

•

Bemærkninger om BIS
•
•
•
•
•
•

Sørg for, at patienttilslutningskablets sensorkonnektorer ikke
er i kontakt med væsker.
BIS-sensorer er latexfri, kun beregnet til engangsbrug og kun
til brug på én patient.
Kontroller sensorens udløbsdato på sensorpakningen.
Brug ikke en sensor i mere end 24 timer.
Anvend kun Aspect BIS-sensorer.
Se kapitlet "Introduktion til systemet" for at få vist en liste over
moduler til dataindsamling, der kan måle denne parameter.

Begrænsninger i forbindelse med BIS-måling
•
•
•

Denne måling er ikke tilgængelig i Neonatal intensivsoftwarepakken.
E-moduler er ikke egnede til brug hos neonatale patienter.
BIS-modulet er beregnet til brug af personale, der er oplært i
korrekt brug af det. Det er beregnet til brug med voksne og
pædiatriske patienter på et hospital eller en lægeklinik, hvor der
behandles patienter, for at monitorere hjernens tilstand vha.
dataindsamling af EEG-signaler. Det bispektrale indeks (BIS), en

•
•
•

•

bearbejdet EEG-variabel, og én komponent af BIS-modulet kan
anvendes med voksne patienter som en hjælp ved monitorering
af virkningerne af visse anæstesimidler. Det bispektrale indeks er
en kompleks teknologi, der kun er beregnet til at blive brugt som
et supplement til klinisk skøn og oplæring. Desuden er den
kliniske nyttevirkning, risk/benefit og anvendelse af BIS ikke
vurderet fuldt ud i den pædiatriske population.
BIS er en kompleks teknologi, der er beregnet som tilbehør til
klinisk vurdering og uddannelse. Der skal altid anvendes klinisk
skøn ved fortolkning af BIS sammen med andre tilgængelige
kliniske tegn. Det anbefales ikke udelukkende at stole på BIS til
peroperativ anæstesistyring.
BIS-værdier skal fortolkes med forsigtighed ved visse
anæstesikombinationer, såsom kombinationer, der primært er
afhængige af enten ketamin eller lattergas/narkotika til
frembringelse af bevidstløshed.
Eksterne stråleenheder kan forstyrre målingen.
Dårlig signalkvalitet kan resultere i forkerte BIS-værdier.
Artefakt kan medføre forkerte BIS-værdier. Potentielt artefakt
kan forårsages af usædvanlig eller kraftig elektrisk interferens
eller stor EMG-aktivitet som rysten, muskelaktivitet eller -rigiditet,
vedvarende øjenbevægelser eller hoved- og kropsbevægelse.
Desuden kan forkert sensorplacering og dårlig hudkontakt (høj
impedans) forårsage artefakt og interferere med målingen.
På grund af begrænset klinisk erfaring med følgende
anvendelser, skal BIS-værdien fortolkes varsomt hos patienter
med kendte neurologiske lidelser og patienter, der tager
psykofarmaka.

BIS-målingskontrol
•

Kontrollér, at sensoren/elektroden består sensor-/
elektrodekontrollen, før en ny patientovervågning igangsættes.

Forholdsregler i forbindelse med BIS

Sikkerhedsforanstaltninger

•

Advarsler i forbindelse med BIS
•
•
•
•

•

Kontroller, at elektroder, sensor og konnektorer ikke berører
ledende elektrisk materiale, inklusive jord.
Autoklaver ikke DSC-omformeren. Åbn den aldrig.
Sensoren må ikke placeres mellem defibrillator-pads, når en
defibrillator anvendes på en patient, der er tilsluttet BIS-enheder.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED
DEFIBRILLATORER – Patientsignalinput mærket med CF- og BFsymbolerne med defibrillatorelektroder er beskyttede mod
beskadigelse som følge af defibrilleringsspænding. For at sikre
korrekt defibrillatorbeskyttelse: Brug kun de anbefalede kabler
og ledninger.
Denne monitor bruger en delanordning til modulet til beregning
af bispektrale indeks (BIS), som er købt hos Aspect Medical
Systems. Det er vigtigt at erkende, at dette indeks udledes
udelukkende ved brug af dette firmas ophavsretligt beskyttede
teknologi. Det anbefales, at klinikere har læse relevant
information vedrørende anvendelighed og/eller risici i
publicerede artikler og litteratur eller på hjemmesider fra Aspect
Medical Systems, Inc (www.aspectmedical.com). Kontakt firmaet
ved klinisk baserede BIS-spørgsmål i relation til denne moduldel
af GE-monitoren. Undlades dette, kan det eventuelt resultere i
forkert indgift af anæstesimidler og/eller andre potentielle
komplikationer ved anæstesi eller sedation. Vi anbefaler, at
klinikere også læser den følgende praksisrådgivning (som
omfatter et afsnit om BIS-monitorering): The American Society of
Anesthesiologists, Practice Advisory for Intraoperative
Awareness and Brain Function Monitoring (Anesthesiology 2006;
104:847-64). Klinikere anbefales også at holde sig opdateret om
myndighedsregulativer, praksis eller forskning inden for BIS og
relaterede emner.

•

•

•

•
•
•
•

•
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Som følge af forhøjet overfladetemperatur må BIS-enheden ikke
placeres i direkte forlænget kontakt med patientens hud, da det
kan medføre gener.
Ved brug af en el-kirurgi-enhed skal det kontrolleres, at der er
god kontakt mellem ESU-returelektroden og patienten for at
undgå forbrændinger ved monitormålestederne. Det skal også
sikres, at ESU-returelektroden er tæt på operationsstedet.
En BIS-måling baseret på måling af EEG-signalet er ifølge sagens
natur meget følsom. Feltudstrålingsstyrker på mere end 1 V/m kan
forårsage fejlagtige målinger ved forskellige frekvenser. Anvend ikke
elektrisk udstyr, der udsender stråler, i nærheden af DSC.
Det kan være nødvendigt at deaktivere den automatiske
sensorkontrol, hvis impedanskontrolsignalet på 1 nA 128 Hz
interfererer med andet udstyr såsom EEG-modul med EP måling
(evoked potentialer).
BIS-modulet er beregnet til betjening med en BIS-sensor til
engangsbrug.
Brug ikke tørre BIS-sensorer. For at undgå udtørring må pakken
ikke åbnes, før man er klar til at bruge sensoren.
Hvis der udvikles hududslæt eller et usædvanligt symptom, skal
BIS-målingen afbrydes og sensoren fjernes.
Fejlfortolkning af BIS kan resultere i forkert indgift af
anæstesimidler og/eller andre potentielle komplikationer ved
anæstesi eller sedation.
Sørg for ikke at røre ved udsatte kontakter på nogen af
konnektorerne ved tilslutning eller afbrydelse af BIS. Det kan
medføre beskadigelse som følge af elektrostatisk udladning.
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Valg af BIS-kurvestørrelse

Valg af BIS-udglatningsfrekvens

For at vælge skala for BIS-kurve:
1. Tryk på modultasten BIS, eller vælg parametervinduet BIS.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Skala µV.

Udglatningsfrekvensen påvirker udseendet af BIS-trenden
og BIS-værdien.
1. Tryk på modultasten BIS, eller vælg parametervinduet BIS.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen Beregningstid.

Valg af EEG-kurvehastighed
BEMÆRK! Denne indstilling er også tilgængelig i BIS-, EEG- og
entropiopsætninger. Uanset hvor du ændrer det, vil det påvirke alle
tre parametre.
1. Tryk på modultasten BIS, eller vælg parametervinduet BIS.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg en værdi på listen EEG kurvehast.
Jo mindre værdien er, desto langsommere er kurvehastigheden.

Brug af den manuelle BIS-sensorkontrol
Når det er nødvendigt, kan du udføre sensorkontrol manuelt. Tryk på
modultasten Sensorkontrol, eller:
1. Vælg parametervinduet til BIS.
2. Vælg Opsætning > Kontrollér sensor.
3. Se resultaterne på skærmen.
4. Målingen fortsætter automatisk, når sensoren har bestået
kontrollen.

Brug af den automatiske BIS-sensorkontrol
For at bruge den automatiske sensorkontrol:
1. Tryk på modultasten BIS, eller vælg parametervinduet BIS.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Kontrol af sensor > Automatisk.

Kontrol af den digitale signalomformer:

BIS-måling på monitorskærmen

Sørg for, at den digitale signalomformer fungerer korrekt:
1. Tryk på modultasten BIS, eller vælg parametervinduet BIS.
2. Vælg Opsætning > Test DSC.
3. Se resultaterne på skærmen.

-

Indstilling af BIS-filtre
For at filtrere forstyrrelser fra EEG-signalet:
1. Tryk på modultasten BIS, eller vælg parametervinduet BIS.
2. Vælg Opsætning > Filtre.
3. Vælg et filter i overensstemmelse med dine behov.

Indstilling af BIS-alarmgrænser
For at indstille BIS-alarmgrænser:
1. Tryk på modultasten BIS, eller vælg parametervinduet BIS.
2. Vælg Alarmer. BEMÆRK! Hvis funktionen ikke er aktiv, er
alarmgrænserne nedtonet. Vælg Alarm til for at indstille
alarmerne.
3. Indstil alarmgrænserne.
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Nummer for suppressionsratio (SR): procentdelen af undertrykt
(flatline) EEG, der er detekteret inden for de seneste 63 sekunder
Søjlediagrammer:
- Signalkvalitetsindeks (SQI): kvaliteten af EEG-signalet.
BEMÆRK! Når SQI er i området 15 % til 50 %, vises BIS-tallet
med grå skrift.
- Elektromyograf (EMG): den absolutte strøm på 70 Hz til
110 Hz frekvensbåndet
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Sådan stoppes BIS-målingen

Fejlfinding ved BIS-måling

1. Fjern BIS-sensoren fra patienten.
2. Kobl sensoren fra patienttilslutningskablet.
3. Kassér sensoren.

BEMÆRK! Se kapitlet "Systemmeddelelser" for en fuldstændig liste
over systemmeddelelser.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for oplysninger om klinisk fejlfinding.

Problem

Løsning

Målingen går
ikke i gang

•
•
•
•
•

BIS-signalet er
dårligt

•
•
•

Kontrollér sensorvedhæftning på patienten
og sensorplaceringen.
Kontrollér sensorens kontakt med huden.
Kontrollér sensortypen.
Kontrollér alle forbindelser og
patienttilslutningskablet.
Kontrollér den digitale signalomformer:
Kontrollér sensorens kontakt med huden.
Kontrollér sensoren.
Sørg for, at den digitale signalomformer ikke
er i nærheden af andet elektrisk udstyr, der
udsender stråler.

Udskrivning
Monitoren kan udskrive på en valgfri recorder eller laserprinter.

Laserprinter

Recorder

(1) Tasten Annuller
udskrivning: Tryk på
denne for at annullere
udskriftsanmodningen

Du kan have recorderen på et svingarmsmodulrack med enten PDM
og PSM eller PDM, PSM og E-modulunderstøttelse.

Recordertilbehør

Laserprinterens funktioner
En laserprinter kan udskrive kurver, alarmkurver, numeriske trend og
rapporter.
En laserprinter kan tilsluttes monitoren, netværket eller en
overvågningscentral på netværket. En lokal printer kan tilsluttes
direkte til monitorens netværksport med et krydskabel eller via en
netværkshub.

Recorderfunktioner
En recorder kan udskrive kurver, alarmkurver og numeriske trend.
BEMÆRK! Recordere kan udskrive på varmefølsomt papir. Data,
der udskrives på varmefølsomt papir, kan blive ødelagt, hvis de
eksponeres for lys, varme, syre eller alkohol. Tag en fotokopi af
udskriften til arkiv.

BEMÆRK! Laserprinteren kan håndtere flere laserudskrifter ad
gangen ved at sætte dem i kø. Hvis én udskrift bliver behandlet,
mens en anden initieres for samme laserprinter, vil den anden
udskrift blive sat i kø og blive udskrevet efter den første. En
undtagelse er kontinuerlig udskrivning. Hvis der udskrives kurver
kontinuerligt, og der initieres en anden udskrift til samme
laserprinter, stoppes den kontinuerlige udskrivning, og den anden
udskrift udskrives. Når den anden udskrift er gennemført, genstartes
den kontinuerlige kurveudskrivning.

Du kan bruge recordertilbehøret lokalt i et svingarmsmodulrack,
der hører til monitoren, eller du kan bruge en recorder over
netværket på en fjernmonitor eller overvågningscentral. BEMÆRK!
Fjernoptagelse er kun mulig til en anden GE-monitor eller en
overvågningscentral, og der kan ikke foretages fjernoptagelse fra
en anden monitor til CARESCAPE Monitor B650.

BEMÆRK! Udskrivning af kontinuerlige kurvedata til en laserprinter
er begrænset til en maksimal varighed på 5 minutter.
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Bemærkninger

Tildeling af udskriftssted

•

Der er tre udskriftsplaceringer: Lokal, Netværk og Fjern.
BEMÆRK! Du kan kun tildele én udskriftstype til ét udskriftssted.

•

•

•

Udskrifter vil blive genereret via en alarm eller en manuel
anmodning.
Der er fire udskriftstyper:
- Kurver: Realtidskurver, der udskrives efter manuel
anmodning.
- Alarmkurver: Realtidskurve, der genereres ved en alarm.
- Numeriske trend: Udskrivning af oplysninger om vitale
funktioner.
- Rapporter: Se nedenfor.
Der er to alarmtyper til udskrivning: arytmialarmer og ikkearytmialarmer. Ikke-arytmialarmer til udskrivning omfatter:
- HF høj og lav
- Art, ABP, Fem, UAC sys/dia/middel høj og lav
- SpO2 høj og lav
- ST høj og lav
Der er tre rapporttyper:
- Pleje: Udskrift, der kan brugerkonfigureres, og som kan
indeholde elementer fra individuelle rapporter sammen med
grafiske trendoplysninger (f.eks. grafiske trend, QRS-/ST,
spirometri-loop). Rapporter kan konfigureres til at blive
udskrevet automatisk med et bestemt tidsinterval (f.eks. ved
begyndelsen af hver vagt).
- Individuel: En brugervalgt rapport, som omfatter ST-/GRSdata, spirometri-loop, EEG-spektralkurver, evoked potential,
lagrede laboratoriedata, beregninger og demografiske
patientdata.
- Trend: Brugerkonfigurerbar udskrift af grafisk trend.
Trendintervallet og udskriftsintervaller kan angives af
brugeren.

BEMÆRK! Hvis udskriftsstedet ændres, har det ingen indflydelse på
en igangværende udskrivning.
Sådan vælges de udskriftsdata, der altid skal udskrives et bestemt
sted:
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Enheder
3. Vælg Opsætning.
4. Vælg den ønskede udskriftstype på listen Udskrift.
5. Vælg sted til udskrivningen.
Hvis der udskrives til dette sted

Vælg denne
indstilling

Lokal recorder (tilbehør)

Lokal

Netværksprinter. BEMÆRK! Dette er altid
udskriftsstedet for rapporter.

Netværk

Ekstern printer eller recorder

Fjern

6. Hvis du valgte Netværk ovenfor:
- Vælg den ønskede udskriftsenhed på listen Netværksenhed.
Hvis du valgte Fjern ovenfor:
- Vælg monitor eller overvågningscentral på listen Enhed.
- Vælg den ønskede udskriftsenhed på listen Fjernenhed.

Indstilling af udskriftshastighed

Konfiguration af manuel udskrivning af kurver

BEMÆRK! Alarmkurver vil blive udskrevet med 25 mm/s uanset
indstillingen i Papirhastighed.

Indstilling af en udskriftsforsinkelse
BEMÆRK! Alarmkurver (arytmi og ikke-arytmi) startes ved
udskrivning af 10 sekunder af de senest lagrede data uanset
indstillingen for Bagud.
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Kurver
3. Vælg en værdi på listen Bagud:
- 0 s: Manuel udskrivning af kurver starter med udskrivning af
realtidsdata.
- 10 s: Manuel udskrivning af kurver starter med udskrivning af
10 sekunder af de senest lagrede data først. Derefter vil
realtidsdataene begynde at blive udskrevet.

Sådan vælges kurvehastigheden for en rapport, der udskrives på
laserprinter, eller den faktiske papirhastighed på en recorder:
1.
2.
3.
4.

Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
Vælg fanen Kurver
Vælg Papirhastighed.
Vælg en tidsværdi på listen Papirhastighed.

Valg af kurver, der skal udskrives (kun manuel)
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Kurver
3. Den ønskede EKG-afledning/parameter for kurverne 1-4.

Indstilling af udskrivningens varighed
BEMÆRK! Ikke-arytmialarmer udskriver 30 sekunders kurver uanset
indstillingen i Længde af udskrift.
BEMÆRK! En arytmialarmkurve fortsætter udskrivningen op til 20
sekunder, efter at arytmien ophører, eller der identificeres en ny
arytmi. Længden af hændelsen bestemmer længden af
udskrivningen.
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Kurver
3. Vælg en værdi på listen Længde af udskrift: 10, 30 eller Kont.
BEMÆRK: Hvis du vælger Kont., vil der blive udskrevet kurver,
indtil du standser udskrivningen. Se "Udskrivning af kurver", hvis
udskrivningen skal stoppes.
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Udskrivning af kurver
Udskrivning af kurver for en arytmialarm
1. Vælg Alarmopsætning i hovedmenuen.
2. Vælg fanen Arytmi
3. Vælg Udskriv ved alarm for de arytmier, du vil udskrive.
BEMÆRK! Ved udskrivning af en arytmialarmkurve fortsætter
udskrivningen, til der er gået 20 sekunder fra afklaringen af den
sidste aktive arytmialarm (f.eks.10 sekunders gemt data,
varighed af arytmialarm + 20 sekunders data).

Udskrivning af kurver for en ikke-arytmialarm
Følgende gælder for udskrivning af kurver for ikke-arytmialarmer:
•
•
•

Udskrivningsforsinkelsen er 10 sekunder.
Udskrivningsvarigheden er 30 sekunder.
Kurvehastigheden er 25 mm/s.

Sådan foretages udskrivning i en ikke-arytmialarm:
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Kurver.
3. Vælg en værdi på listen Udskriv ved alarm:
- Nej: Der udskrives ingen kurver ved en alarmtilstand.
- Høj: Der udskrives kun alarmkurver ved alarmtilstande med
høj prioritet.
- Alle: Der udskrives alarmkurver ved alle alarmtilstande.

Manuel udskrivning af kurver
Der er to måder at udskrive kurver på manuelt:
• Fra hovedskærmen:
Vælg Udskriv kurver. BEMÆRK! Hvis udskriftslængden er
konfigureret til Kontinuerlig, vil det være nødvendigt at stoppe
eller annullere udskriftsanmodningen.
• Fra kurvevinduet:
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Kurver > Udskriv kurver.

Standsning af en kurveudskrift
Der er to måder at standse udskrivningen på:
• Fra hovedskærmen: Vælg Stop udskrivning.
• Fra kurvevinduet:
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg Kurver.
3. Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift.

Udskrivning af trend

Udskrivning af trendrapporter

Konfiguration af numeriske trend til udskrivning

Konfiguration af en trendrapport

Hvis du vil udskrive numeriske trenddata, skal du først konfigurere,
om printeren skal udskrive aktuelt viste numeriske trenddata (Data
på skærmen) eller alle numeriske trenddata (Alle data), der vedrører
den aktuelt viste side. Yderligere oplysninger om valg af
dataudskrivningstype i menuen Printer findes i håndbogen
"CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger".

BEMÆRK! Før en rapport udskrives, skal det sikres, at de korrekte
indstillinger er valgt.
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Rapporter > Trend.
3. Vælg den ønskede udskriftslængde.
4. Vælg det ønskede antal timer og minutter ved hjælp af pil-op og
pil-ned.
5. Vælg trendsiderne 1-4.
6. Vælg timer pr. side.

Automatisk udskrivning
BEMÆRK: Hændelser, snapshot og ST-snapshot kan udskrives
automatisk ved en alarm. Se kapitlet "Detektering af arytmi" of
"Trend og snapshot" for oplysninger om alarmer, der opretter
snapshot automatisk. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for oplysninger om konfiguration af
automatisk snapshot- og ST-snapshotudskrivning.

Udskrivning af en trendrapport
BEMÆRK! Før en rapport udskrives, skal det sikres, at de korrekte
indstillinger er valgt – se ovenfor.
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Rapporter
3. Vælg Trend > Udskriv.

BEMÆRK: iCentral kan også starte snapshot-udskrivning. Se
brugerhåndbogen til iCentral og iCentral Client for detaljer.

Manuel udskrivning
BEMÆRK! Det er kun muligt at foretage manuel udskrivning, når
udskriftsenheden ikke behandler et andet andet udskriftsjob på
samme tid.
1. Vælg Trend.
2. Vælg trendtype på listen Vis: Grafisk, Numerisk, Hændelse,
Snapshot og ST-snapshot. BEMÆRK! Se "Konfiguration af
numeriske trend til udskrivning" nedenfor for Numerisk-trend.
3. Vælg den ønskede Tidsskala.
BEMÆRK! Tidsskala kan ikke vælges i visningerne Numerisk og
Hændelse.
4. Vælg Udskriv side.
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Udskrivning af plejerapporter
BEMÆRK: Plejerapporter er foruddefinerede i standardopsætningen.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at få yderligere oplysninger.
Der kan udskrives plejerapporter, der omfatter udskrifter af grafiske
trend, udskrifter af beregningstrend, udskrifter af gemte spirometriloops og/eller AEP-udskrifter.

Manuel udskrivning af plejerapporter
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Rapporter.
3. Vælg Plejerapport > Udskriv.

Automatisk udskrivning af plejerapporter
En automatisk initieret rapport består af en forside og de rapporter,
der er valgt i menuen Profilindstillinger/Plejerapport.
I opsætningen af plejerapporten kan der vælges indhold, varighed
og opløsning for rapporterne. Det er kun muligt at udskrive
plejerapporter automatisk i softwarepakkerne Intensiv, Skadestue
og Neonatal intensiv. Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650,
Supplerende oplysninger" for at få yderligere oplysninger.

Udskrivning af individuelle rapporter
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg fanen Rapporter > Individuelle rapporter.
3. Vælg den rapporttype, der skal udskrives: QRS/ST, Loops, AEP,
Beregningstrend og Patientinformation.

Udskrivning af beregninger

Udskrivning af laboratoriedata
1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.

Udskrivning af beregninger for Hæmo, Oxy eller Vent.

2. Vælg Vis > Udskriv.

Før der udskrives beregningsudskrifter eller beregningstrend, skal du
angive beregningsværdierne i menuen Redigér værdier og gemme
dem i menuen Vis. Yderligere oplysninger findes i kapitlet
"Hæmodynamiske beregninger og oxygenerings- eller
ventilationsberegninger".

BEMÆRK: Menuen Laboratoriedata kan også åbnes fra
beregningsmenuerne Hæmo, Oxy og Vent.

Udskrivning af parameterudskrifter
Parameterudskrifter kan udskrives fra parametrenes egne menuer.
Yderligere oplysninger findes i de relevante kapitler om parametre.

Sådan udskrives den aktuelt viste beregningsside:
1. Vælg Data og sider > Beregninger.
2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Vis > Udskriv.

De tilgængelige udskrifter fra parametermenuer er 12SL-udskrifter,
ST-trend-udskrifter, QRS/ST-udskrifter, cardiac output-udskrifter,
spirometri-loop-udskrifter, EEG-udskrifter, alle EKG-udskrifter,
kurver/rapporter for indføring af katetre og PA samt
beregningsudskrifter.

Udskrivning af beregningstrend
Sådan udskrives alle beregningstrend i menuen med aktuelt valgte
beregninger:
1. Vælg Data og sider > Beregninger.
2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Trend > Udskriv.
4. Stop udskrivningen ved at vælge Afbryd udskrift.

Kontrol af udskriftsstatus
Du kan se de tildelte udskriftssteder for hver type udskrift kan vises
og kontrollere printerstatussen for hver enkelt udskriftsenhed.
1. Vælg Monitoropsætning > Udskrivning.
2. Vælg Enheder.
3. Vælg Status.

Hvis du vil udskrive alle beregningstrend som individuelle rapporter,
findes der yderligere oplysninger i afsnittet "Udskrivning af
individuelle rapporter".

Udskrivning af lægemiddelberegninger
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Medikamentindstillinger > Udskriv.

Udskrivning af medikamenttitreringstabel
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Titreringstabel > Udskriv.
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Udskriftstoptekst for laserprinter

Udskriftstoptekst for recorder

Udskriftstopteksten udskrives med kurver for patienten og omfatter:
• Patientnavn (vises, hvis det er konfigureret
i standardindstillingerne for afdelingen).
• Sekund. ID
• Patientens ID-nummer
• Sengeplads
• Enhedens navn (hvis monitoren er på CARESCAPEnetværket MC).
• Hospitalets navn
• Dato og tidspunkt for udskrivningen
• Aktuel side/sider i alt (f.eks. 1/12)
• Udskriftens titel (f.eks. alarm, kurver og rapporter).
• Identifikationsfelt til en patient-id-etiket.
• Notatfelt til håndskrevne notater.

•
•
•
•
•
•
•

Patientnavn
Sekund. ID
Patientens ID-nummer
Sengeplads
Enhedens navn
Dato og tidspunkt for udskrivningen
Udskriftens navn

Laboratoriedata
Processen til angivelse af laboratoriedata i menuen
Laboratoriedata er ens uanset, om dataene angives manuelt eller
fra en tilsluttet enhed. For en tilsluttet enhed opdateres værdierne
automatisk til tabellen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Indlæsning af laboratoriedata fra en tilsluttet enhed".

Monitoren har tre funktioner til temperaturkorrektion. Sådan
vælges der:
1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.
2. Vælg Angiv data.
3. Gå til feltet Temperatur korrektion, og vælg en af følgende:
• Laboratorie = Temperaturkorrektionen er gennemført
i laboratoriet, og værdierne er allerede korrigeret til
patienttemperaturen. De angivne pH-, PCO2- og PO2-værdier
gemmes uden at justeres og vises i kolonnen Temperatur
korrigeret.
• Ja = Monitoren udfører korrektionsberegningerne. I feltet
Temperatur kilde kan du vælge enhed tilgængelig
temperaturkilde til genberegning af de angivne værdier
(Manuel, T1-T4, Eso, Naso, Tymp, Rekt, Blær, Kern, Tblod).
Monitoren genberegner de angivne blodgasværdier,
korrigeret til patienttemperatur, og viser både de korrigerede
og ukorrigerede værdier.
• Nej = Det er ikke nødvendigt med en temperaturkorrektion.
De angivne blodgasværdier lagres, som de er.

Manuel angivelse af laboratoriedata
Temperaturkorrektion
I laboratoriet måles og kalibreres blodgasværdierne ved +37° C
(+99° F). pH-, PCO2- og PO2-værdierne skal justeres, så de passer til
den faktiske patienttemperatur, da en stigning eller et fald i
temperaturen ændrer mængden af opløste blodgasmolekyler og
pH-værdien.

BEMÆRK! Mens menuen Angiv data viser både de korrigerede og
ukorrigerede værdier, så viser menuen Vis enten de korrigerede eller
ukorrigerede værdier, afhængigt af valget af Temperatur
korrektion.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at få oplysninger om de formler, der bruges til beregning af
værdier, når Temperatur korrektion (Tkorrekt) er aktiveret.
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Valg af prøvetagningssted
Sådan vælges blodtagningsstedet:
1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.
2. Vælg Angiv data.
3. I feltet Prøve taget fra skal du vælge Arterie, Venøs eller Andre.
BEMÆRK! Hvis du vælger Arterie eller Venøs har det indflydelse
på markeringen af mærkning a pH, PCO2, PO2 og SO2: med
Arterie er mærkaterne pHa, PaCO2, PaO2 og SaO2, og med Venøs
er de pHv, PvCO2, PvO2 og SvO2.

Valg af tid for prøve
Sådan vælges blodprøvetiden:
1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.
2. Vælg Angiv data.
3. Angiv Tid for prøve.

Angivelse af laboratorieværdier
Menuerne for Laboratoriedata viser mange laboratorieværdier,
men du kan angive en begrænset del af dem manuelt (pH, PCO2, PO2,
HCO3, BE, TCO2, SO2, FiO2 og Hb). Resten af laboratorieværdierne er
kun tilgængelige via tilsluttede enheder.
BEMÆRK! Når der angives laboratorieværdier, skal du sørge for, at
enheder er de samme som dem på skærmen. Hvis ikke, skal du
konvertere værdierne eller ændre enhederne på skærmen. Se
håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for oplysninger om ændring af enhederne.

Sådan angives laboratorieværdierne manuelt:
1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.
2. Vælg Angiv data.
3. Afhængigt af valget i feltet Temperatur korrektion skal du
angive værdien for den valgte parameter i kolonnen Målte
værdier eller Temperatur korrigeret.
BEMÆRK! Når en værdi angives, skifter den først til
standardværdien. Derefter kan den justeres til den ønskede
værdi.
4. Vælg Gem for at bekræfte værdierne.
BEMÆRK! Gem aktiveres kun, når Tid for prøve er angivet.
BEMÆRK! De angivne data går tabt, hvis du afslutter menuen uden
at gemme.

Indlæsning af laboratoriedata fra en tilsluttet enhed

Visning, redigering og trendangivelse af beregninger

Meddelelsen ‘Lab.data klar’ vises i meddelelsesfeltet, når der er
laboratoriedata tilgængelig.

Hvis du vil have vist, redigere og trendangive oplysninger om
hæmodynamiske beregninger og oxygenerings- eller
ventilationsberegninger, kan du se afsnittet "Hæmodynamiske
beregninger og oxygenerings- eller ventilationsberegninger".

Hvis der er nye laboratoriedata tilgængelige fra en tilsluttet enhed,
vises de, når menuen Angiv data åbnes. Værdierne opdateres
automatisk til tabellen.

Visning og udskrivning af de seneste laboratoriedata

BEMÆRK! Det er ikke muligt at redigere værdier fra tilsluttede
enheder, men det er muligt at foretage temperaturkorrektion af
dem. Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Temperaturkorrektion".

BEMÆRK! Menuen Vis viser enten de korrigerede eller ukorrigerede
værdier, afhængigt af status for Temperatur korrektion. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Temperaturkorrektion".

Sådan vises laboratorieværdier fra tilsluttede enheder:

1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.
2. Vælg Vis.

Sådan vises de senest gemte laboratoriedata:

1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.
2. Vælg Angiv data.
3. I feltet Temperatur korrektion skal du vælge Laboratorie, Ja
eller Nej.
BEMÆRK! Alle værdier fra tilsluttede enheder vises først i
kolonnen Målte værdier. Hvis Laboratorie er valgt for feltet
Temperatur korrektion, ændres værdierne for pH, PCO2 og PO2
til kolonnen Temperatur korrigeret.
4. I feltet Prøve taget fra skal du vælge Arterie, Venøs eller Andre.
BEMÆRK! Ikke-gemte, tidligere hentede laboratoriedata fra
tilsluttede enheder vises med prøvetiden fra indsamlingen i
menuen Angiv data, også når der er nye laboratoriedata
tilgængelig fra tilsluttede enheder, og menuen Angiv data lukkes
og åbnes igen.
BEMÆRK! Prøvetiden hentes fra en tilsluttet enhed, hvis den
sendes af enheden.
5. Kontrollér Tid for prøve, hvis den er hentet fra en tilsluttet enhed,
og redigér eller angiv om nødvendigt den korrekte tid.
6. Vælg Gem for at bekræfte værdierne.

BEMÆRK! Menuen Vis viser laboratoriedataværdierne med det
nyeste tidsstempel.
Sådan udskrives de senest gemte laboratoriedata:
1. Vælg Data og sider > Laboratoriedata.
2. Vælg Vis.
3. Vælg Udskriv.
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Hæmodynamiske beregninger og oxygenerings- eller ventilationsberegninger
Beregninger bruges til at udlede de beregnede hæmodynamiske
værdier og oxygenerings- eller ventilationsværdier fra de faktiske
målinger. Beregningerne er også grundlag for trendangivelse for de
beregnede værdier.
Laboratoriedata, der er gemt i menuen Laboratoriedata, kan også
bruges som inputdata til oxygenerings- eller
ventilationsberegninger. Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Kildedata til beregninger".
BEMÆRK! Monitoren markerer værdierne for korrigerede
temperaturer i beregningsmenuerne Oxy og Vent med bogstavet
"k", når PCO2 og PO2 er hentet via menuen Laboratoriedata, og
valget for temperaturkorrektion var Laboratorie eller Ja. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Temperaturkorrektion".

Visning af beregningsværdier
1. Vælg Data og sider > Beregninger.
2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Vis.
BEMÆRK! Når menuen Vis åbnes, vises parameterdataene i de to
kolonner Indlagte værdier for parametre og Beregnede værdier for
parametre.
Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende oplysninger"
for at få vist en liste over input og de viste beregnede parametre.

Indeksering af parametre
BEMÆRK! Det er også muligt at indeksere parametre i Hæmovisning og Oxy-visning.
Sådan indekseres parametrene:
1.
2.
3.
4.

Vælg Data og sider > Beregninger.
Vælg Hæmo eller Oxy.
Vælg Vis.
Hvis du markerer feltet Indekseret, vises de parametre, der kan
indekseres, som indekserede, og de indekserede
parameterværdier beregnes.

BEMÆRK! De indekserede værdier beregnes kun, hvis værdierne
for patientens BSA (legemsoverflade) er tilgængelige på
beregningstidspunktet.

Kildedata til beregninger

Redigering af beregningsinputværdier
1. Vælg Data og sider > Beregninger.

Der skal bruges forskellige typer data (ventilator, blodgas,
laboratorie) til udførelse af en beregning. Dataene kan angives
automatisk ved hjælp af en netværkstilslutning eller manuelt af
klinikeren. Monitoren bruger C.O.-målingen som kildedata til
hæmodynamiske beregninger. Til oxygeneringsberegninger bruges
laboratoriedata. Hvis der ikke er laboratoriedata tilgængelig, bruges
C.O.-målingen som kildedata til beregninger. Andre inputværdier
(f.eks. HF, PA Mid, CVP, Art mid), der bruges i beregningen, vælges ud
fra samme tid som prøven tages eller det pågældende cardiac
output måles.

2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Redigér værdier.
4. Angiv eller rediger parameterværdierne i kolonnen Værdi.
Redigeringstidspunktet for hver parameter vises til venstre for
hver værdi i kolonnen Registr.tid.
BEMÆRK! VIGTIGT – Hvis Foregående menu vælges, før
værdierne gemmes, går værdierne tabt.
5. Hvis du vil foretage beregningen og gemme værdierne, skal du
vælge fanen Vis.

BEMÆRK! C.O. eller CCO og/eller de af deres indekserede værdier,
der er mere end 15 minutter gammel, bruges ikke som kildedata til
hæmodynamiske beregninger eller oxygeneringsberegninger.

I vinduet Hæmo > Redigér værdier kan du vælge følgende
indstillinger:
•
•
•

Demogr. data: åbner vinduet Redigér demogr. data.
Se kapitlet "Opstart og afslutning af overvågning" for at få
yderligere oplysninger.
C.O.: åbner procedurevinduet Cardiac output. Se kapitlet
"Cardiac output (C.O.)" for at få yderligere oplysninger.
PCWP: åbner procedurevinduet Wedge. Se kapitlet "Invasive
blodtryk" for at få yderligere oplysninger.

Ved oxygeneringsberegninger kan du vælge enhver arteriel
laboratoriedataprøve (hvis der er flere værdier tilgængelig) eller
enhver C.O.-måling (hvis der ikke er nogen laboratoriedata, men flere
C.O.-værdier tilgængelig) fra den aktuelle patientjournal til brug som
kildedata:
1.
2.
3.
4.

I vinduerne Oxy og Vent > Redigér værdier kan du vælge følgende
indstilling:
•

Lab.data: åbner vinduet Laboratoriedata og fanen Vis.
Se "Kildedata til beregninger" for yderligere oplysninger.
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Vælg Data og sider > Beregninger.
Vælg Oxy.
Vælg Redigér værdier.
I feltet Vælg lab.data vælges den ønskede prøve med
tilsvarende dato og tid.
BEMÆRK! C.O.-målingsværdierne kan kun vælges, når der ikke er
nogen laboratoriedata tilgængelig.
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Ved ventilationsberegninger kan du vælge enhver arteriel
laboratoriedataprøve fra den aktuelle patientjournal til brug som
kildedata:
1.
2.
3.
4.

Vælg Data og sider > Beregninger.
Vælg Vent.
Vælg Redigér værdier.
I feltet Vælg lab.data vælges den ønskede prøve med
tilsvarende dato og tid.

Estimerede værdier i oxygeneringsberegninger
Under normale omstændigheder opløses ca. 3 % af det samlede
arterielle oxygenindhold i blodet og 97 % er hæmoglobinbundet. Når
der ikke er gemt et SaO2-laboratorieresultat i menuen
Laboratoriedata, bruges den målte SpO2-værdi til estimering af den
klinisk relevante SaO2-værdi. Derudover bruges den målte EtCO2værdi til estimering af PaCO2-værdien. Monitoren markerer den
estimerede værdi ved at føje bogstavet "e" til SaO2- og PaCO2værdierne i menuerne Oxy > Vis og Oxy > Trend.

Lagring af beregningsværdier
1. Vælg Data og sider > Beregninger.
2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Vis.
4. Vælg Gem.
Hvis Gem vælges, gemmes inputparameterværdierne og de
beregnede værdier i de tilsvarende beregningstrend.
BEMÆRK! Knappen Gem er deaktiveret, hvis der hverken er værdier
for inputparametre eller beregnede parametre, eller hvis de viste
værdier allerede er blevet gemt.

Visning af gemte beregninger
Sådan vises op til 12 af de senest gemte beregninger:
1. Vælg Data og sider > Beregninger.
2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Trend.
Monitoren viser indekserede værdier, hvis feltet Indekseret er
markeret i menuen Trend, og Gem er valgt for at føje beregningerne
til trend.
BEMÆRK! De indekserede værdier beregnes og trendangives kun,
hvis værdierne for patientens BSA (legemsoverflade) er tilgængelige
på beregningstidspunktet.
Brug højre eller venstre piltast nederst i menuen for at navigere
mellem siderne i menuen Trend.

Udskrivning af beregninger
BEMÆRK! Knappen Udskriv er deaktiveret, hvis de viste beregninger
ikke er blevet gemt.
Sådan udskrives hæmodynamiske beregninger eller oxygeneringseller ventileringsberegninger:
1. Vælg Data og sider > Beregninger.
2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Vis.
4. Vælg Udskriv.
Sådan udskrives alle beregningstrend:
1. Vælg Data og sider > Beregninger.
2. Vælg Hæmo, Oxy eller Vent.
3. Vælg Trend.
4. Vælg Udskriv.
Se kapitlet "Udskrivning" for at få yderligere oplysninger om
udskrivning af beregninger.

Medikamentberegninger
Tilføjelse af et nyt midlertidigt lægemiddelnavn

Beregning af medikamentdoser

Du kan tilføje et nyt lægemiddelnavn midlertidigt og beregne
medikamentdoser for det pågældende lægemiddel.
Lægemiddelnavnet slettes, når patienten udskrives fra monitoren.
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Medikamentindstillinger > Flere medikamenter.
3. Indtast lægemiddelnavnet med tastaturet på skærmen.
4. Vælg Tilføj > Foregående menu.
5. For at vælge det pågældende lægemiddel skal du vælge
lægemiddelnavnet på listen Medikamentnavn.

Du kan bruge medikamentberegneren til at beregne og udskrive
doser og infusionshastigheder for intravenøse lægemidler. Du kan
vælge et lægemiddelnavn på en foruddefineret liste eller tilføje et
lægemiddelnavn, der bruges, indtil patienten udskrives fra
monitoren.
BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for yderligere oplysninger om redigering af listen med
foruddefinerede lægemiddelnavne, der er konfigureret som en del af
standarderne for afdelingen.

Udskrivning af beregninger af medikamentdosis

BEMÆRK! En ændring af vægtværdien i medikamentberegnermenuen
medfører ikke en ændring af vægten i patientdemografien.
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Medikamentindstillinger.
3. Vælg et lægemiddel på listen Medikamentnavn.
4. Hvis der ikke er angivet nogen patientvægt på
indlæggelsestidspunktet, skal du angive Patientens vægt.
5. Angiv Volumen.
6. Angiv Med.mængde. Koncentrationsniveauet beregnes
automatisk.
7. Angiv Doseringsenhed, hvis dette er relevant.
8. Angiv Dosis.
Infusionshastigheden og infusionstiden i timer og minutter
beregnes automatisk.

Sådan udskrives en beregnet medikamentdosis og
infusionshastighed:
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Medikamentindstillinger.
3. Vælg Udskriv.
4. Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.
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Beregning af medikamenttitreringer

Beregning af medicindoser til genoplivning

Du kan bruge titreringstabelberegneren til at beregne og udskrive
titreringsoplysninger for et valgt medikament.
BEMÆRK! Hvis du vil ændre måleenhed for medikamentet
i titreringstabellen, skal du vælge Medikamentindstillinger >
Doseringsenhed.

BEMÆRK! Kun med softwarepakken Neonatal intensiv.

BEMÆRK! Se håndbogen "CARESCAPE Monitor B650, Supplerende
oplysninger" for yderligere oplysninger om indstilling af
patientvægtenheden.
BEMÆRK! En ændring af vægtværdien i medikamentberegnermenuen
medfører ikke en ændring af vægten i patientdemografien.
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Titreringstabel.
3. Hvis patientens vægt ikke blev angivet ved indlæggelsen, skal du
vælge Patientens vægt.

Ændring af stigninger mellem dosisværdierne i
titreringstabellen
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Titreringstabel.
3. Angiv Dosisstigning.

Udskrivning af titreringstabelberegninger
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Titreringstabel.
3. Vælg Udskriv.
4. Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.

Du kan bruge genoplivningsmedicinberegneren til at beregne, få vist
og udskrive oplysninger om genoplivningsmedicin for neonatale
patienter.
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner
2. Vælg Genoplivningsmedicin.
3. Hvis der ikke er angivet nogen patientvægt på
indlæggelsestidspunktet, skal du angive Patientens vægt.
BEMÆRK! Ved ændring af vægtværdien i menuen
Medikamentindstillinger, Titreringstabel eller
Genoplivningsmedicin ændres den vægtværdi, der vises
i hver af disse menuer.
4. Vælg Bekræft.
BEMÆRK! Du skal bekræfte patientvægtværdien, før monitoren
kan beregne dosisværdierne.

Udskrivning af medicindoser til genoplivning
Sådan udskrives en liste over genoplivningsmedicin samt deres
koncentrationsniveau, indgivelsesmetode og dosisværdi:
1. Vælg Data og sider > Medikamentberegner.
2. Vælg Genoplivningsmedicin.
3. Vælg Udskriv.
4. Vælg Stop udskrivning eller Afbryd udskrift for at stoppe
udskrivningen.

Forkortelser
/min
°C
°F
µ
12RL
12SL
a
A
A
a/AO2
AaDO2
AAMI

slag pr. minut, respirationer pr. minut
grader Celcius
grader Fahrenheit
mikro
tolv reducerede afledninger
tolv simultane afledninger
arteriel
auriculær
alveolær
arterio-alveolært PO2-forhold
alveolo-arteriel oxygenforskel
Association for the Advancement of Medical
Instrumentation
AC
vekselstrøm
Accelereret ventrikulær
accelereret ventrikulær rytme
ACI-TIPI
akut hjerteiskæmi – tidsintensivt prædiktivt
instrument
ACL
adgangskontrolliste
ADU
Anesthesia Delivery Unit
AEP
auditory evoked potential
AG
anæstesigas
AGSS
system til udsugning af anæstesigas
AHA
American Heart Association
Akt koagtid
aktiveret koagulationstid
Alpha
alphafrekvensbånd
Alpha%
alfafrekvensbåndsprocent
Amp
amplitude
ANSI
American National Standards Institute
Ant.
anterior
Antal
antal responser
APN
apnø

Art, ABP
Ary
ASA
ASB
ASY
ATMP
ATPD
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ATPS
Atrieflimmer
aVF
aVL
AVOA
aVR
Axil

arterielt tryk
arytmi
American Society of Anesthesiologists
assisteret spontan respiration
asystoli
atmosfærisk tryk
atmosfærisk/omgivende temperatur og tryk, tør
gas
omgivende temperatur og tryk, mættet gas
atrieflimren
eksplorerende elektrode på venstre fod
eksplorerende elektrode på venstre arm
automatisk visning ved alarm
eksplorerende elektrode på højre arm
aksillær temperatur

BAEP
BE
Beregn.
Beta
Beta%
BIPAP
BIS
Blær
BNP
Brady
BSA
BSR
BTPS
BUN

brainstem auditory evoked potential
base excess
beregninger
betafrekvensbånd
betafrekvensbåndsprocent
bifasisk positivt luftvejstryk
bispektralt indeks
blæretemperatur
B-type natriuretisk peptid
bradykardi
legemsoverfladeareal
burst-suppressionsratio
legemstemperatur og tryk, mættet gas
P-carbamid

C

central
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C (C1-C6)
C(a-v)O2
C.I.
C.O.
C1 til C6
CaO2
cc
CCI
CCO
CcO2
CIC
CICU
CISPR
CK-MB
Cl
cmH2O
CMRR
CNS
CO2
COHb
Compl; C
CPAP
CPAP demand
CPAP kontin.
CPAP/ ASB
CPAP/ PPS
CPAP/IMV TCPL
CPB
CPP
CPPV

bryst
forskel i arteriovenøst oxygenindhold
kardielt indeks
cardiac output
EKG-afledning C1 til EKG-afledningC6 (IEC)
arterielt oxygenindhold
kubikcentimeter
kontinuerligt kardielt indeks
fortløbende cardiac output
kapillært oxygenindhold
Clinical Information Center
hjerteintensiv afdeling
International Special Committee on Radio
Interference
kreatinkinase, hjertemuskel-type
klor
centimeter vand
common mode rejection ratio
centralnervesystem
kuldioxid
carboxyhæmoglobin
compliance (overensstemmelse)
kontinuerligt positivt luftvejstryk
kontinuerligt positivt luftvejstryk efter behov
kontinuerligt positivt luftvejstryk kontinuerligt
kontinuerligt positivt luftvejstryk & assisteret
spontan respiration
kontinuerligt positivt luftvejstryk & proportional
trykunderstøttelse
kontinuerligt positivt luftvejstryk og tidscyklus
med trykbegrænsning
kardiopulmonal bypass
cerebralt perfusionstryk
kontinuerlig positivt tryk-ventilation

CPU
CSA
CSA
CT
CUI
CvO2
CVP

central forarbejdningsenhed
Canadian Standards Association
komprimeret spektralkurve
computed tomography
bruger interface
venøst oxygenindhold
centralt venetryk

d
dB
DBS
DC
Delta
Delta%
Des
Dia; dia
Diagn.
DIDCA
DIFF
DO2
DO2I
DS
DSC

dag
decibel
double burst-stimulering
jævnstrøm
deltafrekvensbånd
deltafrekvensbåndprocent
desfluran
diastolisk tryk
diagnostisk
Device IDentification Cable Adapter
difference
oxygenforsyning
oxygenforsyningsindeks
dead space-ventilering
digital signalomformer

e
EDV
EDVI
EE
EEG
EEMG
EEPROM

estimeret
slutdiastolisk volumen
slutdiastolisk volumen indeks
energiforbrug (kcal/24t)
elektroencefalogram
frembragt elektromyogram
electrically erasable programmable read only
memory
samlet energiforbrug
elektrokardiogram

EEtot
EKG

Eksp; eksp.
Elek.kir. enhed
EMBC
EMC
EMG
EMI
EMMV
Enf
Entr.
EP
ESD
ESD
Eso
ESV
ESVI
ET
Et; Et
EtAG
EtBal
EtCO2
EtN2O
EtO2

ekspiration
elektrokirurgisk enhed
modulrack til PDM- og E-moduler
elektromagnetisk kompatibilitet
elektromyogram
elektromagnetisk interferens
udvidet tvungen minutventilering
enfluran
entropi
evoked potential
elektrostatisk udladning
elektrostatisk følsomt udstyr
øsofagustemperatur
slutsystolisk volumen
slutsystolisk volumen indeks
endotracheal
end-tidal koncentration
end-tidal anæstesigas
end-tidal balancegas
end-tidal kuldioxid
end-tidal lattergas
end-tidal oxygen

f
F
F
F(I-E)O2

frekvens
fod (beskrivelse af placering)
frontal
inspiratorisk blandet ekspiratorisk oxygen
fraktionsdifference
blandet ekspiratorisk kuldioxidkoncentration
femoral
frontalt elektromyogram
femoral vene
blandet ekspireret oxygenkoncentration
fast Fourier transform

FECO2
Fem
FEMG
FemV
FEO2
FFT
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Fi; Fi
FiAG
Fib
FiCO2
FiN2
FiN2O
FiO2
Flow; F
Flow-Vol-loop
Fp
Fr
ft
ft

fraktion af inspireret oxygen
fraktion af inspireret anæstesigas
flimren
fraktion af inspireret kuldioxid
fraktion af inspireret N2
fraktion af inspireret lattergas
fraktion af inspireret oxygen
flow
flow-volumenloop
frontopolar
French (måleenhed for kateterdiameter)
fod
foot

g
g.snit
g/dl
g/l
GEDI
Graf.

gram
gennemsnit
gram pr. deciliter
gram pr. liter
globalt slutdiastolisk volumenindeks
grafisk

Hal
Hb
HbO2
HCO3Hct
HDU
HF
HFV
HFvar
HIS
HJERTEAFD
HME
HMEF

halotan
hæmoglobin
oxyhæmoglobin
bikarbonat
hæmatokrit
high dependency unit
hjertefrekvens
højfrekvent ventilation
hjertefrekvensdifference
hospitalsinformationssystem
kardial (kranspulsåre) plejeenhed
varme- og fugtudveksler
varme- og fugtudveksler med filter
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hPa
Hud
HW
Hz
Hæmo
Hæmo-beregn.

hektopascal
hudtemperatur
hardware
hertz
hæmodynamisk
hæmodynamiske beregninger

I
I.U.
I/A
I:E
IABP
iCa
ICP
ID
IEC
II
III
IM
Imped.
ImpResp
IMV
IMV kontin.
IMV styret
INDUK
Inf.
INR
Insp; insp
Insp. pause
Int.med. afd.
Intensiv
InvP
IP
IPPV

afledning I
international enhed
kan ikke anvendes
inspirations-/ekspirationsforhold
intraaortisk ballonpumpe
ioniseret calcium
intrakranielt tryk
identifikation
International Electrotechnical Commission
afledning II
afledning III
intramuskulær
impedans
impedansrespiration
intermitterende tvungen ventilation
kontinuerlig intermitterende tvungen ventilation
intermitterende tvungen ventilation efter behov
induktion
inferior
international normaliseret ratio
inspiratorisk
pausetid for inspiration
intermediær afdeling
intensiv behandlingsenhed
invasivt blodtryk
internetprotokol
intermitterende positivt tryk-ventilation

IPPV/ASSIST
IrMod%
Iso
ISO
IV
IVR

ventilation ved intermitterende positivt tryk og
assisteret
infrarød modulationsprocent
isofluran
International Standards Organization
intravenøs
Idioventrikulær rytme

J
JORD

joule
jord

K
kalium
kal.
kalibrering
kbps
kilobit pr. sekund
kcal
kilokalorie
Kern
kernetemperatur
kg
kilogram
Kir.ITA. afd.
kirurgisk intensivafdeling
kJ
kilojoule
Kont. Flow
kontinuerlig flow
Kontr., Kontrolleret
kontrolleret ventilation
kPa
kilopascal
Kr
kreatinin
l
l/min
LA
Lab
LAN
LAP
Lat.
lb
LCD

liter
liter pr. minut
venstre arm (beskriver lokalitet)
laboratorium
lokalnetværk
venstresidigt atrialt tryk
lateral
pund
flydende krystaldisplay

LCW
LED
LL
LVEDP
LVEDV
Lvej
LVSW
LVSWI

venstresidigt hjertearbejde
lysdiode
venstre ben (beskriver lokalitet)
slutdiastolisk tryk i venstre ventrikel
slutdiastolisk volumen i venstre ventrikel
luftvejstemperatur
venstre ventrikulært slagarbejde
venstre ventrikulært slagarbejdeindeks

MAC
Man.
Man/ Spont
MAP
Max.
MB
mbar
MBC
mcg/l
mcmol/l
MD
MDN
MDNS
Med.Ita afd
mEq
mEq/l
MetHb
MF
mg
mg/dl
mI.U.
Mid; middel
min
Min
ml

minimal alveolær koncentration
manuel
manuel/spontan
middel arterietryk
maksimum
megabyte
millibar
modulbus-controller
mikrogram pr. liter
mikromol pr. liter
medicinsk udstyr
netværk for medicinsk udstyr
netværksserver for medicinsk udstyr
medicinsk intensivafdeling
milliækvivalent
milliækvivalent pr. liter
methæmoglobin
medianfrekvens
milligram
milligram pr. deciliter
milli international enhed
middelblodtryk
minut
minimum
milliliter

MLAEP
mm
mmHg
mmol
mmol/l
MMV
MMV/ ASB
Moder.
mol
Monit.
MRI
ms
Multif. VES’er
MV
MVexp
MVexp(BTPS)
MVexp(STPD)
MVinsp
MVspont
Myo

middellatent auditorisk fremkaldt potentiale
millimeter
millimeter kviksølv
millimol
millimol pr. liter
tvungen minutventilering
tvungen minutventilering og assisteret spontan
respiration
moderat
mole
monitorering
MR-scanning
millisekund
multifokale præmature ventrikulære
ekstrasystoler
minutvolumen
ekspireret minutvolumen (l/min.)
ekspireret minutvolumen i BTPS-tilstande
ekspireret minutvolumen i STPD-tilstande
inspireret minutvolumen (l/min.)
ekspireret spontan minutvolumen
myokardial temperatur

N
neutral
nitrogen
N2
N2O
lattergas
Na
natrium
Naso
næsesvælgstemperatur
Neo
neonatal
Neonatal intensiv neonatal intensivafdeling
Net
netværk
Neuro
neurologisk
Neuroblok. middel neuromuskulært blokeringsmiddel
Neuro-ICU
neurointensiv afdeling
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ng/l
ng/ml
NIBP
NIC
NMT
NTPD

nanogram pr. liter
nanogram pr. milliliter
non-invasivt blodtryk
netværks interface kort
neuromuskulær transmission
normal temperatur og tryk, tørgas

PCO2
PCV
PCV- A/C
PCV- CMV

O
O2
O2ER
OP
Oppustning
OPVÅGNING
Ovfl
Oxy
Oxy-beregn.
OxyCRG

occipital
oxygen
oxygenekstraktionsforhold
operationsstue
oppustning (grænse)
opvågningsafdeling
overfladetemperatur
oxygenering
oxygeneringsberegninger
oxycardiorespirogram

PCV- SIMV

P
P
P
Pa
PA
PAC
Paced
PaCO2
PaO2
PAO2
Patient ID
Paw
Paw-Vol-loop
Pbaro
PC
pCO2

parietal
partielt tryk
tryk
Pascal
pulmonært arterielt tryk
atrial ekstrasystole
pacede slag
partielt tryk af kuldioxid i arterierne
partielt tryk af oxygen i arterierne
partielt tryk af oxygen i alveoler
patientens ID-nummer
luftvejstryk
trykvolumen-loop
barometrisk tryk
personlig computer
delvist tryk CO2

PCV- CPAP

PCWP
PDF
PDM
PE
PEEP
PEEPe
PEEPe+PEEPi
PEEPi
PEEPtot
PF
pg/ml
pH
pHa
pHv
pHv
PIC
PICU
Pinsp
PIr
Pleth
Pmean

delvist kuldioxidtryk
trykkontrolleret ventilation
trykkontrolleret ventilation og assisteret kontrol
trykkontrolleret ventilation – kontrolleret tvungen
ventilation
trykkontrolleret ventilation og kontinuerligt
positivt luftvejstryk
trykkontrolleret ventilation og synkroniseret
intermitterende tvungen ventilation
lungekapillærtryk
portable document format
patientdatamodul
polyetylen
positivt sluteksspiratorisk tryk
positivt sluteksspiratorisk udvendigt tryk(Intensivog Skadestue-softwarepakker)
totalt positivt sluteksspiratorisk tryk (Intensiv- og
Skadestue-softwarepakker)
positivt sluteksspiratorisk indvendigt
tryk(Intensiv- og Skadestue-softwarepakker)
totalt positivt sluteksspiratorisk tryk (OP- og
Opvågning-softwarepakker)
pulsfrekvens
picogram pr. milliliter
hydrogen-ion koncentration
arteriel pH
blandet venøs pH
venøs pH
patienttilslutningskabel
pædiatrisk intensivafdeling
inspiratorisk tryk (måltryk)
perfusionsindeks (relativt)
plethysmografisk pulskurve
middeltryk

Pmin
PN
pO2
PO2
Ppeak
Pplat
PSM
PSU
PT
PTC
PVC
PvCO2
PvO2
PVR
PVRI
Pædi

minimumtryk
bestillingsnummer
partielt tryk O2
partielt oxygentryk
peak-tryk
stabilt tryk (pause)
patientsidemodul
polysulfon
prothrombintid
posttetanisk count
polyvinylchlorid
partielt tryk af kuldioxid i blandet venøst blød
partielt tryk af oxygen i (blandet) venøst blod
pulmonal vaskulær modstand
pulmonal vaskulær modstandsindeks
pædiatrisk

Resp.frekv.
RF
RHb
RL
RMS
ROM
RQ
Rum
RV
RVEDV
RVEDVI
RVESV
RVESVI
RVP
RVSW
RVSWI

respirationsfrekvens (total) (målt)
radiofrekvens
reduceret hæmoglobin
reduceret afledningssæt
middeleffekt (effektivværdi)
læselager, read only memory
respirationskvotient
rumtemperatur
restvolumen
slutdiastolisk volumen i højre ventrikel
indeks for slutdiastolisk volumen i højre ventrikel
slutsystolisk volumen i højre ventrikel
indeks for slutsystolisk volumen i højre ventrikel
tryk i højre ventrikel
højre ventrikels slagarbejde
højre ventrikels slagarbejde-indeks

QRS
Qs/Qt
QS-system
QT
QTc

QRS-kompleks
venøs tilsætning
kvantitativ sentinel
Q-T-interval
korrigeret værdi for QT-intervallet

R
RA
RAM
RAP
Raw
RCW
RCWI
RE
REF
ref.
Rekt

højre (beskriver lokalitet)
højre arm (beskriver lokalitet)
læse-/skrivelager, random access memory
højresidigt atrialt tryk
luftvejsmodstand
højresidigt hjertearbejde
indeks for højresidigt hjertearbejde
responsentropi
højre ventrikels uddrivningsfraktion
reference
rektal temperatur

s
sample/sek
SaO2
SC
SE
SEF
SEMG
Sev
SI
SIMV
SIMV/ ASB

sekund
sample pr. sekund
arteriel oxygensaturation
subkutan
niveauentropi
spektral kantfrekvens
spontant elektromyogram
sevofluran
slagindeks
synkroniseret intermitterende tvungen ventilation
synkroniseret intermitterende tvungen ventilation
og assisteret spontan respiration
synkroniseret intermitterende tvungen ventilation
og kontinuerlig positiv luftvejstryk kontinuerlig
synkroniseret intermitterende tvungen ventilation
og trykstøtte
bulbus jugularis oxygensaturation

SIMV/ CPAP
SIMVPS
SjO2
304

305
SKADESTUE
SL
slag-til-slag
SN
SO2
Spiro
SpO2
Spont
SQI
SR
SRAM
SSEP
ST
ST
STBY
stk.
STPD
Supra
SV
SV
SVI
SvO2
SVR
SVRI
SVV
SW
Sync MAS
Sync SLV
Sys; sys

akutafdeling (skadestue)
samtidige afledninger
slag-til-slag
serienummer
mættet oxygen
Patientspirometri
oxygensaturation
spontan
signalkvalitetsindeks
suppressionsratio
statisk læse-/skrivelager, static random access
memory
somatosensorisk fremkaldte potentialer
enkeltkontraktion (single twitch)
ST-segment
standby
styk
normal temperatur og tryk, tør gas
supramaksimal
slagvolumen
supraventrikulær
slagvolumenindeks
blandet venøs oxygensaturation
systemisk vaskulær modstand
systemisk vaskulært modstandsindeks
slagvolumenvariation
software
Synchrom Master
Synchrom Slave
systolisk tryk

t
T
T

time
temperatur
temporal placering af elektrode

T(BTPS)
T1
T1%
Tab
Taky
Tblod
TC
tcCO2
tcO2
TCO2
TCP/IP
Texp
Theta
Theta%
Tinj
Tinsp
Tkorrekt.
TOF
TOF%
tomme
Torr
Tpause
TV
TVexp
TVinsp
Tx-Ty
Tymp

temperatur under BTPS-betingelser
første kontraktion
første stimulus som % af referenceværdi-NMT
tabulær
takykardi
blodtemperatur
transkutan
transkutan kuldioxid
transkutan oxygen
total kuldioxid
transmission control protocol / internet protocol
eksspirationstid
thetafrekvensbånd
thetafrekvensbåndprocent
injektionsvæsketemperatur
inspirationstid
patienttemperatur, der bruges til korrektion af pH,
PCO2, PO2
train of four
train of four %
tomme
Torr (trykenhed)
pausetid
tidalvolumen
ekspireret tidalvolumen (ml)
inspireret tidalvolumen (ml)
temperaturforskel
tympanisk temperatur

UAC
UI
UVC

navlearteriekateter
brugergrænseflade
navlevenekateter

v

venøs

V
V; Vent
V (V1-V6)
V brady
V flimmer
V taky
V1 til V6
VA
VC
VCO2
Vd
Vd/Vt
Vent
Vent.-beregn.
VES
VO2
VO2calc
VO2calcI
VO2I
Vol; V
Vol Assist

ventrikulær
ventilation
bryst
ventrikulær bradykardi
ventrikelflimren
ventrikulær takykardi
EKG-afledning V1 til EKG-afledning V6 (AAMI/AHA)
alveolær ventilation
vital kapacitet
kuldioxidproduktion
dead space
dead space-ventilering
respirator
ventileringsberegninger
præmatur ventrikelkontraktion
oxygenforbrug
beregnet oxygenforbrug
beregnet oxygenforbrugsindeks
oxygenforbrugsindeks
volumen
volumenstøttet

WLAN

trådløst lokalnetværk

yr
yrs

år
år (flertal)
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