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Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de mogelijkheden en de bediening van de monitor.
De informatie, inclusief afbeeldingen, behandelt alle configuratieopties. Als de
configuratie van uw monitor één of meer van deze opties niet heeft, is sommige
informatie in deze handleiding mogelijk niet van toepassing.
Voordat u de monitor gaat gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat u bekend bent met alle
waarschuwingen en meldingen, met de stappen voor het inschakelen van de monitor en
met de paragrafen van deze gebruiksaanwijzing die betrekking hebben op het gebruik
van de monitor. U dient er ook voor te zorgen dat u bekend bent met alle informatie die
hoort bij de accessoires die u gebruikt.
Opmerking Sommige van de in deze publicatie beschreven productfuncties zijn
mogelijk niet beschikbaar in uw land. Neem voor de meest recente
informatie over producten en functies contact op met de klantenservice
van Welch Allyn.

Indicaties voor gebruik
De monitoren uit de Connex VSM 6000-serie zijn bestemd voor gebruik door clinici en
medisch gekwalificeerd personeel voor de bewaking van pasgeborenen, kinderen en
volwassenen op:
•

niet-invasieve bloeddruk (NIBP)

•

pulswaarde (PR)

•

niet-invasieve functionele zuurstofverzadiging van arteriolaire hemoglobine (SpO2)

•

lichaamstemperatuur in normale en okselmodus

De meest waarschijnlijke locaties om patiënten te bewaken zijn algemene medische en
chirurgische afdelingen, algemene ziekenhuizen en andere zorgomgevingen. De
bewaking kan worden uitgevoerd op de bedmonitor uit de VSM 6000-serie zelf, en de
bedmonitor uit de VSM-serie kan ook doorlopend gegevens versturen voor secundaire
externe weergave en alarmering (bijvoorbeeld op een centraal station). Secundaire
externe weergave- en alarmfuncties zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging
van procedures voor de patiëntbewaking bij het bed.
De optionele Masimo rainbow® SET Pulse CO-Oximeter™ en accessoires zijn geschikt
voor de doorlopende, niet-invasieve bewaking van functionele zuurstofverzadiging van
arteriolaire hemoglobine (SpO2), pulswaarde (PR), totale hemoglobineconcentratie
(SpHb®) en/of ademhalingssnelheid (RRa™). De Masimo rainbow SET Radical-7R™ Pulse
CO-Oximeter en accessoires zijn geschikt voor gebruik bij volwassenen, kinderen en
pasgeborenen bij beweging en zonder beweging, en bij patiënten met goed of slecht
doorbloede weefsels in ziekenhuizen en ziekenhuisachtige faciliteiten.
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De optionele Oridion®-module en accessoires zijn bedoeld voor de doorlopende, nietinvasieve meting en bewaking van de koolstofdioxideconcentratie van de uitademing en
inademing (etCO2 en FiCO2) en de ademhalingssnelheid (RR). Deze module is bedoeld
om in ziekenhuizen en ziekenhuisachtige faciliteiten te worden gebruikt bij
pasgeborenen, kinderen en volwassenen.
De optionele Oridion-module voorziet de clinicus ook van een IPI (Integrated Pulmonary
Index = geïntegreerde pulmonaire index)™. De IPI is gebaseerd op vier parameters die
worden geleverd door de monitor: eindtidale koolstofdioxide (etCO2),
ademhalingssnelheid (RR), zuurstofverzadiging (SpO2) en pulswaarde (PR). De IPI is een
enkelvoudige index van de ventilatoire status van een volwassene of kind die wordt
weergegeven op een schaal van 1–10, waarbij 10 de optimale pulmonaire status
aangeeft. De IPI-bewaking geeft een enkele waarde weer die de pulmonaire parameters
van de patiënt vertegenwoordigt en die clinici waarschuwt over veranderingen in de
pulmonaire status van een patiënt.
De IPI is een aanvulling op en geen vervanging van de bewaking van vitale functies.
Optionele compatibele gewichtsschalen (bijv. Health o meter®) kunnen worden gebruikt
voor de invoer van lengte, gewicht en BMI.
Het optionele EarlySense® (Everon)-systeem is bedoeld voor de doorlopende meting van
de ademhalingsnelheid, de hartslag en beweging op een automatische, contactloze
manier, in een ziekenhuis of kliniek. Het systeem is bestemd voor gebruik bij kinderen,
adolescenten en volwassen. De werking van de EarlySense is bestudeerd bij kinderen
(gewicht ≥ 10 kilo) en volwassenen (gewicht <111 kilo) tijdens de slaap en in een
rusttoestand.
Dit product is alleen te koop op voorschrift van een arts of een bevoegde medische
hulpverlener.

Contra-indicaties
Dit systeem (alle configuraties) is niet bedoeld voor gebruik:
•

bij patiënten die zijn aangesloten op hart-longmachines

•

bij patiënten die buiten een zorginstelling worden vervoerd

•

binnen het gecontroleerde toegangsgebied van MRI-apparatuur

•

in een hyperbare ruimte

•

in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica

•

in de aanwezigheid van elektrocauterisatie-apparaten

Systemen die zijn geconfigureerd met EarlySense zijn niet bedoeld voor gebruik:
•

bij patiënten waarvoor geen juiste positionering kan worden bereikt of kan worden
gehandhaafd.

•

bij patiënten die niet voldoen aan de geteste of opgegeven gewichtslimieten
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Symbolen
Symbolen in de documentatie
WAARSCHUWING De waarschuwingsberichten in deze handleiding geven omstandigheden
of handelingen aan die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden.

LET OP De aandachtssymbolen in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen
aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen of verlies
van gegevens. Deze definitie is zowel van toepassing op gele als zwart-witte symbolen.
WAARSCHUWING Heet oppervlak. Niet aanraken.

Volg de bedieningsinstructies/gebruiksaanwijzing — verplichte actie.
Er is een exemplaar van de gebruiksaanwijzing beschikbaar op deze website.
Er kan een papieren exemplaar van de gebruiksaanwijzing bij Welch Allyn worden besteld dat
binnen 7 dagen zal worden bezorgd.

Voedingssymbolen
Inschakelen/energiebesparing
display

Equipotentiale aansluiting

(op het display) de monitor is
aangesloten op de netvoeding

Batterij afwezig of defect

(op de monitor, groen
indicatielampje) netvoeding
aanwezig, batterij volledig
opgeladen

Laadniveau van batterij

(op de monitor, oranje
indicatielampje) netvoeding
aanwezig, batterij wordt opgeladen

Batterijklep
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Wisselstroom (AC)

Oplaadbare batterij

Verbindingssymbolen
USB

Ethernet RJ-45

Sterkte draadloos signaal
• Beste (4 balken)
• Goed (3 balken)
• Redelijk (2 balken)
• Zwak (1 balk)
• Geen signaal (geen balken)
• Geen verbinding (blanco)

Oproep verpleegkundige

Verbonden met het centrale station

Niet verbonden met het centrale
station

Diverse symbolen
Invoer CO-monsters

Uitvoer CO2-monsters/uitlaat

Fabrikant

Beperkte rotatie/draai volledig
naar rechts

Nabestelnummer

Serienummer

Niet opnieuw gebruiken

China-RoHS-markeringen voor
controle van vervuiling veroorzaakt
door elektronische
informatieproducten. XX geeft de
milieuvriendelijke gebruiksperiode
in jaren aan.

Niet-ioniserende
elektromagnetische straling

Voer het product gescheiden van
andere wegwerpproducten af

Beperkingen voor gebruik van het
draadloos apparaat in Europa.
Radioapparatuur klasse 2 van de
Europese gemeenschap.

Vraag om onderhoud

Gebruiksaanwijzing

Symbolen

Defibrillatorbestendige onderdelen
van type BF voor patiëntaansluiting

Niet blootstellen aan open vuur

Hoogtebereik

Niet voor injectie

Temperatuurbereik voor transport
en opslag

Geautoriseerde vertegenwoordiger
van de Europese Gemeenschap
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Schermelementen
Algemene navigatie, bedieningselementen en indicatoren
Optie selecteren

Procesindicator voor
activiteiten, zoals het
verwerven van metingen en
verbinding maken met een
centraal station

Item in een lijst selecteren

Display vergrendelen/
ontgrendelen

Waarde verhogen of verlagen

Bewaking en connectiviteit
Verbinding maken met het
centrale station en
patiëntgegevens bewaren
(tabblad Monitor)

Verbinding verbreken met het
centrale station maar
doorgaan met bewaking en
patiëntgegevens bewaren
(tabblad Monitor)

Verbonden met het centrale
station (gedeelte
Apparaatstatus)

Niet verbonden met het
centrale station (gedeelte
Apparaatstatus)

Doorlopende bewaking
tijdelijk pauzeren maar
patiëntgegevens bewaren

Doorlopende
bewakingssessie voor huidige
patiënt stoppen en
patiëntgegevens verwijderen
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NIBP
NIBP starten

NIBP stoppen

Statusindicatoren voor
intervallen

Wisselknop voor NIBPweergave

Bedieningselement Plaats
temperatuur

Keuzeknop voor directe
modus

Temperatuur

SpO2 en pulswaarde
Balkje voor pulsamplitude

SatSeconds-timer (alleen
Nellcor-functie)

SpO2-weergave wisselen

Keuzeknop voor reactiemodus
(snelle modus geselecteerd)

Pulswaarde (in slagen per
minuut)

Totaal hemoglobine (SpHb)
SpHb-weergave wisselen

Keuzeknop voor modus
Middelen (lange modus
geselecteerd)

CO2-pomp starten

CO2-pomp stoppen

Capnografie (CO2)

Gebruiksaanwijzing

Schermelementen

Capnografie (CO2)
etCO2 -weergave wisselen

IPI -weergave wisselen

Indicatoren IPI-afbeelding

RRa
Ademhalingsindicator

Keuzeknop voor modus
Middelen (snelle modus
geselecteerd)

Beweging van patiënt
Bedmodus

Bed is verlaten

Indicator en timer voor het
draaien van de patiënt

Bed is verlaten (tabblad
Doornemen)

Indicator voor het draaien van
de patiënt (tabblad
Doornemen)
Indicator voor de
gevoeligheid van het
verlatingsalarm

Handmatige parameters
Keuzeknop voor handmatige
parameters
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Alarm- en informatieberichten
Bedieningselement
Alarmgrens

Wisselknop voor alarm aan/
uit

Wisselknop voor meerdere
alarmen

Alarmaudio gepauzeerd

Alarm actief

Informatiebericht

Rustmodus patiënt

Beheer patiëntgegevens
Toets voor diakritische tekens
(beschikbaar voor talen die
letters met diakritische
tekens bevatten; weergave
verschilt per taal)

Symbolentoets

Patiëntgegevens verzenden

Patiëntgegevens/
patiënttrendgegevens
afdrukken

Actie annuleren

Patiëntidentificaties
toevoegen

Patiëntenlijst van het netwerk
ophalen

Patiënt in tabblad Lijst
selecteren

Patiënt uit tabblad Lijst
verwijderen

Patiëntcontext uit tabblad
Samenvatting verwijderen

Vooruit of achteruit in tabblad
Doornemen

Naar het volgende veld gaan
om patiëntinformatie in te
voeren

Instellingen
Configuratieinstellingen opslaan

Status of weergave
selecteren

Gebruiksaanwijzing

Schermelementen

Instellingen
Opslaan op USBflashstation

Configureren vanaf
USB-flashstation

Standaardfabrieksins
tellingen herstellen

Geavanceerde
instellingen sluiten
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Informatie over waarschuwingen en
meldingen
Waarschuwingen en meldingen kunnen op de monitor, de verpakking, het
transportmateriaal of in dit document worden weergegeven.
De monitor is veilig voor patiënten en clinici als deze wordt gebruikt volgens de
instructies en de waarschuwingen en meldingen die in deze handleiding worden
gegeven.
Voordat u de monitor gaat gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat u bekend bent met alle
waarschuwingen en meldingen, met de stappen voor het inschakelen van de monitor en
met de paragrafen van deze gebruiksaanwijzing die betrekking hebben op het gebruik
van de monitor. Naast het doornemen van de algemene waarschuwingen en meldingen
die in het volgende gedeelte worden gepresenteerd, moet u ook de meer specifieke
waarschuwingen en meldingen doornemen die overal in de handleiding verschijnen en
betrekking hebben op instellen/opstarten, de werking van het apparaat, de bewaking van
patiënten en onderhoudstaken.
•

Als u de waarschuwingen in deze handleiding niet begrijpt of niet in acht neemt, kan
dit leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt.

•

Als u de meldingen in deze handleiding niet begrijpt of niet in acht neemt, kan dit
leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen of tot verlies van
patiëntgegevens.

Algemene waarschuwingen en meldingen
WAARSCHUWING Veel omgevingsvariabelen, waaronder de fysiologie
van de patiënt en de klinische toepassing, kunnen de nauwkeurigheid en
prestaties van de monitor beïnvloeden. Daarom dient u alle informatie over
de vitale functies te controleren voordat de patiënt wordt behandeld. Als er
twijfel bestaat over de nauwkeurigheid van een meting, moet de meting
middels een andere klinisch geaccepteerde methode worden
gecontroleerd.
WAARSCHUWING Alarmgrenzen zijn afhankelijk van de patiënt. Als u
alarmen naar behoren wilt laten functioneren, moet u voor elke patiënt
geschikte alarmgrenzen instellen of controleren. Elke keer dat de monitor
wordt ingeschakeld, moet u controleren of de alarminstellingen geschikt
zijn voor uw patiënt voordat u met de bewaking begint.
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WAARSCHUWING De monitor is niet bedoeld voor gebruik tijdens
patiëntvervoer buiten de medische instelling. Gebruik de monitor niet voor
metingen bij een patiënt tijdens vervoer.
WAARSCHUWING Gebruik de monitor niet als apnoemonitor. Noch de
monitoren uit de VSM 6000-serie, noch alle geïntegreerde of bijbehorende
sensorsystemen die samen met de monitoren uit de VSM 6000-serie
worden gebruikt, zijn bedoeld om voor de bewaking van apnoe te worden
gebruikt.
WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend door Welch Allyn goedgekeurde
accessoires en gebruik deze volgens de gebruiksaanwijzing van de
fabrikant van de accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde
accessoires in combinatie met de monitor kan de veiligheid van de patiënt
en de bediener in gevaar brengen en een negatieve invloed hebben op de
prestaties en nauwkeurigheid van het product.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Sluit niet meer dan
één patiënt op een monitor aan.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Het binnendringen
van stof en deeltjes kan de nauwkeurigheid van bloeddrukmetingen
beïnvloeden. Gebruik de monitor in schone omgevingen voor nauwkeurige
metingen. Als u merkt dat stof of pluisjes zich in de ventilatieopeningen van
de monitor ophopen, laat u de monitor controleren en reinigen door een
gekwalificeerde onderhoudstechnicus.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Vloeistoffen en
buitensporige vochtigheid kunnen patiëntsensoren beschadigen en ervoor
zorgen dat deze onnauwkeurig of helemaal niet meer functioneren.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Verwijder sensoren altijd
van patiënten en koppel deze volledig los van de monitoren voordat
patiënten worden gewassen.

Gebruiksaanwijzing
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WAARSCHUWING Vloeistoffen kunnen de elektronica in de monitor
beschadigen. Voorkom dat er vloeistof op de monitor wordt gemorst.
Als er vloeistoffen op de monitor worden gemorst:
1.
2.
3.
4.

Schakel de monitor uit.
Maak het netsnoer los.
Verwijder de batterijset uit de monitor.
Droog overtollige vloeistof op de monitor af.
Opmerking Als er mogelijk vloeistof in de monitor is binnengedrongen,
gebruikt u de monitor niet totdat deze goed is gedroogd,
gecontroleerd en getest door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

5. Plaats de batterijset terug.
6. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u
deze gebruikt.
Als vloeistof de behuizing van de printer binnendringt:
1.
2.
3.
4.
5.

Schakel de monitor uit.
Maak het netsnoer los.
Verwijder de batterijset uit de monitor.
Verwijder de papierrol en gooi deze weg.
Reinig en droog de binnenzijde van de behuizing van de printer.
Opmerking De behuizing van de printer heeft een afvoerbuis waarmee
vloeistoffen omlaag en aan de onderzijde uit de monitor
worden geleid. Als er mogelijk vloeistof in andere openingen
van de monitor is binnengedrongen, gebruikt u de monitor
niet totdat deze goed is gedroogd, gecontroleerd en getest
door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

6. Plaats een nieuwe rol papier.
7. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u
deze gebruikt.
WAARSCHUWING Veiligheidsrisico en mogelijk gevaar voor elektrische
schokken. Snoeren, kabels en accessoires die door eerder onjuist gebruik
zijn beschadigd, kunnen de veiligheid van de patiënt en de bediener in
gevaar brengen. Inspecteer alle snoeren, kabels en accessoires op slijtage
door trekontlasting, rafels en andere beschadigingen volgens de
aanbevelingen die in het gedeelte Onderhoud en service van deze
handleiding worden gepresenteerd. Vervang de desbetreffende onderdelen
indien noodzakelijk. Inspecteer het netsnoer op blootliggend koper voordat
u het snoer aanraakt. Maak het netsnoer alleen los door aan de stekker en
nooit aan het snoer te trekken. Til de monitor nooit op aan het netsnoer of
de patiëntaansluitingen.
WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar. Gebruik de monitor niet in
de aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof
of lachgas, in een met zuurstof verrijkte omgeving of in een andere
mogelijk explosieve omgeving.
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WAARSCHUWING Brandgevaar en gevaar van elektrische schokken. Sluit
alleen LAN-kabels aan die zich binnen één en hetzelfde gebouw bevinden.
Geleidende LAN-kabels verspreid over meerdere gebouwen kunnen gevaar
voor brand of elektrische schokken met zich meebrengen, tenzij de
gebouwen zijn uitgerust met glasvezelkabels, bliksemafleiders of andere
toepasselijke veiligheidsvoorzieningen.
WAARSCHUWING De monitor werkt mogelijk niet goed als deze is
gevallen of is beschadigd. Bescherm het apparaat tegen zware schokken
en stoten. Gebruik de monitor niet indien u tekenen van beschadiging aan
het apparaat opmerkt. Als een monitor is gevallen of is beschadigd, moet
deze door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gecontroleerd op
een juiste werking voordat de monitor weer in gebruik wordt genomen.
WAARSCHUWING Defecte batterijen kunnen de monitor beschadigen.
Als de batterij tekenen van beschadiging of barstvorming vertoont, moet
deze onmiddellijk worden vervangen, uitsluitend door een batterij die is
goedgekeurd door Welch Allyn.
WAARSCHUWING Onjuist wegwerpen van batterijen kan gevaar voor
explosie of verontreiniging opleveren. Werp batterijen nooit weg in
afvalcontainers. Voer batterijen altijd overeenkomstig de plaatselijke
voorschriften voor hergebruik af.
WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Open de monitor
niet en probeer deze niet te repareren. De monitor bevat geen interne
onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren of onderhouden. Voer
uitsluitend routinematige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit die
specifiek in deze handleiding worden beschreven. Controle en onderhoud
van interne onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Stel het product niet
bloot aan temperaturen boven 50º C.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik de monitor
niet bij patiënten die zijn aangesloten op hart-longmachines.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Als u
patiëntsensoren gebruikt tijdens de bestraling van het hele lichaam, moet u
de sensor buiten het bestralingsveld houden. Als de sensor aan de
bestraling wordt blootgesteld, kan de meting onnauwkeurig zijn of kan de
monitor niets lezen tijdens de actieve bestralingsperiode.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik de monitor
niet bij patiënten die convulsies of tremoren vertonen.
WAARSCHUWING Gebruik de monitor uitsluitend zoals in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Gebruik de monitor niet bij patiënten die
worden beschreven in de contra-indicaties.

Gebruiksaanwijzing
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WAARSCHUWING Risico op persoonlijk letsel en letsel bij de patiënt. Aan
de muur bevestigde apparatuur en accessoires moeten worden
gemonteerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Een
onjuiste montage kan ervoor zorgen dat de monitor van de muur valt en
iemand verwondt. Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor de
deugdelijkheid van montages die niet zijn uitgevoerd door erkend
onderhoudspersoneel van Welch Allyn. Neem voor professionele, veilige
en betrouwbare montage van accessoires contact op met een erkende
servicevertegenwoordiger van Welch Allyn of ander gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWING Plaats de monitor niet in een positie waarbij deze op
de patiënt kan vallen.
WAARSCHUWING Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor de
betrouwbaarheid van de netvoeding van een instelling. Als er twijfel
bestaat over de betrouwbaarheid van de netvoeding van de instelling of de
veiligheidsaardinggeleider, dient u de monitor altijd uitsluitend te laten
werken op batterijvoeding wanneer deze is aangesloten op een patiënt.
WAARSCHUWING Vermijd doorlopende bewaking van een patiënt
wanneer het apparaat op batterijvoeding werkt. Als er alleen batterijvoeding
beschikbaar is, moet u in de kamer aanwezig blijven bij een patiënt
waarvan de vitale functies doorlopend worden bewaakt. Bewaak actief
zowel de patiëntstatus als de batterijstatus om de veiligheid van de patiënt
te waarborgen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt en beschadiging van de
apparatuur. Wees zorgvuldig bij het plaatsen van patiëntkabels om de kans
dat de patiënt verstrikt of beklemd raakt te minimaliseren. Als u de monitor
op een verrijdbare standaard verplaatst, moeten alle patiëntkabels en snoeren goed zijn vastgezet om deze uit de buurt van de wielen te houden
en kantelgevaar te minimaliseren.
WAARSCHUWING Randapparatuur en accessoires die direct in contact
kunnen komen met de patiënt, moeten voldoen aan alle toepasselijke
vereisten omtrent veiligheidsnormen, EMC-normen en regelgeving om de
veiligheid van de bediener en de patiënt te waarborgen.
WAARSCHUWING De aansluitingen voor ingaande en uitgaande signalen
(I/O) zijn uitsluitend bedoeld voor het aansluiten van apparaten die voldoen
aan IEC 60601-1 of andere IEC-normen (bijvoorbeeld IEC 60950) die van
toepassing zijn op de monitor. Het aansluiten van extra apparaten op de
monitor kan het risico op lekstroom via de behuizing of de patiënt
vergroten. Houd rekening met de vereisten van IEC 60601-1-1 om de
veiligheid van de bediener en de patiënt te waarborgen. Meet de lekstroom
om te controleren of er sprake is van risico op elektrische schokken.
WAARSCHUWING Risico op storingen van de apparatuur en letsel bij de
patiënt. Bedek de ventilatieopeningen voor luchtinlaat en -uitlaat aan de
achterzijde en op de voet van de monitor niet. Als deze ventilatieopeningen
worden bedekt, kan oververhitting van de monitor of demping van de
alarmen worden veroorzaakt.
WAARSCHUWING Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de
aanwezigheid van elektrochirurgie.
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WAARSCHUWING Risico op kruisbesmetting en klinische infecties.
Reinig en desinfecteer de monitor routinematig volgens de protocollen en
normen van uw instelling of de plaatselijke voorschriften. Door uw handen
voorafgaand aan en na contact met patiënten grondig te wassen, wordt het
risico op kruisbesmetting en klinische infecties aanzienlijk verminderd.
WAARSCHUWING Voor de veiligheid van de patiënt moet u de monitor of
een bepaalde accessoire niet gebruiken tijdens het uitvoeren van een MRIscan. De opgewekte stroom kan brandwonden veroorzaken.
WAARSCHUWING Wanneer de monitor niet is aangesloten op een
secundair alarmsysteem tijdens de doorlopende bewaking, moet u de
monitor regelmatig controleren om patiëntgegevens, alarmen en
waarschuwingen te kunnen blijven ontvangen.
WAARSCHUWING Risico voor de veiligheid van de patiënt. Het
EarlySense-systeem is niet bedoeld voor patiënten met een verhoogd risico
die ernstige problemen met hun hart of ademhaling hebben en die een
doorlopende bewaking van de hartfunctie of CO2 vereisen. Voor deze
patiënten, bestaat de meest betrouwbare methode voor de bewaking van
de patiënt uit een nauwlettend persoonlijk toezicht en/of apparatuur die
voor dat type bewaking geschikt is.
LET OP! Volgens de federale wet in de Verenigde Staten mag deze
monitor uitsluitend worden aangeschaft, gedistribueerd of gebruikt door of
in opdracht van een arts of een gediplomeerde zorgverlener.
LET OP! Risico op elektromagnetische interferentie. De monitor voldoet
aan de van toepassing zijnde landelijke en internationale normen voor
elektromagnetische interferentie. Deze normen zijn bedoeld om
elektromagnetische interferentie bij medische apparatuur te minimaliseren.
Hoewel deze monitor naar verwachting geen problemen zal opleveren voor
andere apparatuur die voldoet aan de normen, en niet zal worden beïnvloed
door andere apparaten die voldoen aan de normen, is het mogelijk dat er
zich interferentieproblemen voordoen. Uit voorzorg dient het gebruik van
de monitor in de directe nabijheid van andere apparatuur te worden
vermeden. In het geval van interferentie met apparatuur dient u de
apparatuur zo nodig te verplaatsen of de gebruiksaanwijzing van de
fabrikant te raadplegen.
LET OP! Gebruik uitsluitend een (geaard) netsnoer van klasse I voor de
voeding van deze monitor.
LET OP! Druk

kort in om de monitor uit te schakelen als deze normaal

werkt. Patiëntgegevens en configuratie-instellingen kunnen anders namelijk
verloren gaan.
LET OP! Verplaats de monitor of verrijdbare standaard nooit door aan een
snoer te trekken, aangezien dit ertoe kan leiden dat de monitor omvalt of
het snoer beschadigd raakt. Trek nooit aan het netsnoer om deze uit de
wandcontactdoos te verwijderen. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, dient
u altijd de stekker vast te pakken, en dus niet het snoer. Houd het snoer uit
de buurt van vloeistoffen, warmte en scherpe randen. Vervang het
netsnoer als de trekontlasting of de isolatie van het snoer is beschadigd of
deze zich van de stekker begint terug te trekken.

Gebruiksaanwijzing
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LET OP! Gebruik uitsluitend de USB-clientkabel van Welch Allyn om een
laptop op de USB-poort aan te sluiten. Laptops die worden aangesloten op
de monitor, moeten werken op batterijvoeding, een voeding die voldoet
aan IEC 60601-1, of een scheidingstransformator die voldoet aan IEC
60601-1. Terwijl u een patiënt bewaakt, kunt u de batterij van de laptop
alleen opladen als deze is aangesloten op een gescheiden netvoeding die
voldoet aan IEC 60601-1.
LET OP! Als het aanraakscherm niet naar behoren reageert, raadpleegt u
de sectie voor het oplossen van problemen. Als het probleem niet kan
worden opgelost, staakt u het gebruik van de monitor en neemt u contact
op met een erkend servicecenter of gekwalificeerd onderhoudspersoneel
van Welch Allyn.
LET OP! Controleer de identiteit van de patiënt op de monitor na
handmatige invoer of invoer via barcodes en voordat u patiëntenrecords
afdrukt of overdraagt.
LET OP! Houd de monitor buiten MRI-kamers en buiten gebieden met een
zeer sterk magnetisch of elektrisch veld.
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Instellen
Toebehoren en accessoires
Raadpleeg Goedgekeurde accessoires in de bijlage voor een lijst met alle goedgekeurde
toebehoren en accessoires.

De batterij plaatsen
Deze procedure is van toepassing wanneer de monitor voor de eerste keer wordt
opgesteld.
WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar. Kans op brandwonden.
Demonteer of verbrand de batterijset niet, veroorzaak geen kortsluiting en
pers de batterij niet samen.
1. Plaats de monitor ondersteboven voor toegang tot de batterijklep.
2. Zoek de batterijklep; deze wordt aangegeven met

.

3. Plaats een munt in de sleuf en duw de klep hiermee open. Kies voor een munt die
gemakkelijk in de sleuf past.

4. Schuif de batterij erin.

22

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Instellen

Opmerking Verwijder het lipje niet van de batterij. Met dit lipje kan de
batterij uit het compartiment worden verwijderd wanneer
deze moet worden vervangen.
5. Plaats de batterijklep terug door het ene uiteinde in de inkeping te plaatsen en
vervolgens stevig op het tegenoverliggende uiteinde te drukken.
Opmerking Nieuwe batterijen zijn slechts voor dertig procent opgeladen. Sluit de
batterij daarom direct op de netvoeding aan als u een nieuwe batterij hebt
geplaatst.

De monitor monteren
U kunt de monitor monteren op een verrijdbare standaard of aan een binnenmuur die is
uitgerust met een door Welch Allyn goedgekeurde muurbevestiging.

De montagebeugel controleren
Voordat u de monitor bevestigt, moet u controleren of de standaard of muurbevestiging
beschikt over de montagebeugel die voor uw monitor is ontworpen. Monitoren met een
standaardbehuizing hebben een kleine beugel nodig. Monitoren met een uitgebreide
behuizing hebben een grote beugel nodig.
Kleine beugel voor standaardbehuizing

Grote beugel voor uitgebreide behuizing

Opmerking Als uw monitor een uitgebreide behuizing heeft maar de kleine beugel op
uw standaard of muurbevestiging is geïnstalleerd, moet u de kleine beugel
door de grote beugel vervangen. Volg de stappen die worden
gepresenteerd in de Installatiegids voor het vervangen van
montagebeugels die bij de grote beugel wordt geleverd en ga door met het
bevestigen van de monitor.

Gebruiksaanwijzing
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De monitor op een standaard monteren
1. Lijn de monitor uit op de montagebeugel in het midden van de standaarddrager.
Schuif de monitor op zijn plek en zorg dat de beugel in de uitsparingen aan de
onderkant van de monitor past.
2. Zorg dat de monitor stevig op de beugel vastzit. Als u een van de zijkanten van de
monitor van de standaard kunt optillen, zit de monitor niet stevig vast. Herhaal stap 1
tot de monitor op de juiste manier is gemonteerd.
3. Draai de schroef op de beugel aan in het schroefgat aan de achterzijde van de
monitor.

De monitor aan de muur monteren
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de wandhouder voor montageinstructies.

De sondebasis bevestigen
1. Lijn de sondebasis uit met de lipjes omhoog en omlaag gericht en plaats de
sondebasis in de temperatuurmodule.
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De sondebasis klikt op zijn plaats vast wanneer deze volledig is geplaatst.
2. Plaats de temperatuursonde in de sondebasis.

De temperatuursonde bevestigen
LET OP! De temperatuurmodule werkt alleen wanneer de sondebasis
goed op zijn plaats zit.
1. Verwijder de klep van de temperatuurmodule door op het lipje aan de onderkant te
drukken en de klep naar rechts te schuiven. De klep bevindt zich aan de
rechteronderzijde van de monitor, onder de sondebasis.

2. Houd de kabelaansluiting van de temperatuursonde vast met het geveerde lipje
rechts en breng deze in de sondepoort van de temperatuurmodule in.

3. Duw de kabelaansluiting op zijn plaats totdat deze vastklikt.
4. Bevestig de klep opnieuw. Gebruik het uitlijnlipje en schuif de klep naar links om
deze weer op zijn plaats vast te klikken.

De temperatuursonde en sondebasis verwijderen
Volg deze stappen om de sondekabel los te koppelen en de sondebasis te verwijderen.
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1. Verwijder de klep van de temperatuurmodule door op het lipje aan de onderkant te
drukken en de klep naar rechts te schuiven. De klep bevindt zich aan de
rechteronderzijde van de monitor, onder de sondebasis.
2. Druk op het geveerde lipje op de kabelaansluiting van de temperatuursonde en neem
deze uit de sondepoort.
3. Bevestig de klep opnieuw. Gebruik het uitlijnlipje en schuif de klep naar links om
deze weer op zijn plaats vast te klikken.
Pak de sondebasis vast en trek deze omhoog om deze te verwijderen uit de monitor.

De NIBP-slang aansluiten
1. Plaats uw duim en wijsvinger op de slangaansluiting en knijp de lipjes aan de zijkant
in.
2. Lijn de slangaansluiting uit met de slangaansluitpoort aan de kant van de monitor.

3. Plaats de slangaansluiting en duw stevig tot de aansluiting op zijn plaats vastklikt.

De NIBP-slang loskoppelen
1. Plaats uw duim en wijsvinger op de slangaansluiting.
Opmerking Pak de slang altijd vast bij de aansluiting. Trek niet aan de
slang zelf.
2. Knijp de lipjes aan de zijkant in tot de aansluiting loskomt.
3. Trek de aansluiting uit de aansluitpoort.

De SpO2 -kabel of de SpO2/RRa -dubbelkabel aansluiten
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Gebruik geen
beschadigde sensor of pulsoximetriekabel of een sensor met blootliggende
elektrische of optische onderdelen.
Volg deze stappen om de SpO2 -kabel of de SpO2/RRa -dubbelkabel op de SpO2 -poort
van de monitor aan te sluiten. De locatie van de poort op uw monitor kan afwijken van de
poort die op de onderstaande afbeeldingen wordt weergegeven.

26

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Instellen

Opmerking Voor monitoren die zijn geconfigureerd met SpHb, wordt met de sensor die
wordt gebruikt om SpHb te bewaken ook SpO2 gemeten.
De SpO2-kabel aansluiten
1. Plaats uw duim en wijsvinger op de aansluiting van de kabel en knijp de lipjes aan de
zijkant in.

2. Lijn de kabelaansluiting uit met de kabelaansluitpoort.
3. Plaats de kabelaansluiting en duw stevig tot deze op zijn plaats vastklikt.
De SpO2/RRa -dubbelkabel aansluiten
Opmerking Monitoren die zijn geconfigureerd om akoestische ademhaling (RRa) te
meten, vereisen een dubbelkabel zoals hieronder wordt weergegeven. De
dubbelkabel heeft twee poorten, één voor de SpO2 -kabel en één voor de
RRa -kabel.
1. Sluit de dubbelkabel op het apparaat aan zoals in de vorige stappen werd getoond.
(De aansluiting is hetzelfde als voor de SpO2-standaardkabel.)

Gebruiksaanwijzing
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2. Sluit de SpO2-kabel aan op de pulsoximetrie-poort (de grotere van de twee poorten
met de rode achtergrond).
3. Sluit de RRa-patiëntkabel aan op de akoestische-bewakingspoort (de kleinere van de
twee poorten zonder gekleurde achtergrond). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de fabrikant van de dubbelkabel voor meer informatie.
Opmerking Er staan labels op de boven- en onderkant van de dubbele aansluiting en op
de patiëntkabels om ervoor te zorgen dat de patiëntkabels op de juiste
manier op de dubbelkabel worden aangesloten.
Opmerking Een clinicus zal standaard de RRa-sensor voor eenmalig gebruik aansluiten
op de RRa-patiëntkabel aan het begin van de bewaking van de akoestische
ademhaling. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
sensor voor meer informatie. Raadpleeg ook het gedeelte over akoestische
ademhalingssnelheid (RRa) van deze gebruiksaanwijzing.

De SpO2 -kabel of de SpO2/RRa -dubbelkabel loskoppelen
1. Plaats uw duim en wijsvinger op de kabelaansluiting.
Opmerking Pak de kabel altijd vast bij de aansluiting. Trek niet aan de
kabel zelf.
2. Knijp de lipjes aan de zijkant in tot de aansluiting loskomt.
3. Trek de aansluiting uit de aansluitpoort.

Kabel voor beweging van de patiënt aansluiten
1. Plaats de EarlySense-kabelaansluiting op één lijn met een van de EarlySense-poorten
aan de rechterzijde van de monitor.
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2. Plaats de kabelaansluiting tot deze op zijn plaats vastklikt. Controleer ook de
aansluiting voor de trekontlasting op de kabel om ervoor te zorgen dat beide delen
van de kabel stevig zijn aangesloten.
3. Als u klaar bent om een patiënt te bewaken, plaatst u de bedsensor (de
waarnemingseenheid) als volgt:
•

horizontaal onder het matras van de patiënt

•

met de bovenkant van de waarnemingseenheid in de richting van het matras

•

met de waarnemingseenheid ter hoogte van de borstkas van de patiënt

•

en met de kabel van de waarnemingseenheid richting het hoofdeinde van het
bed

Opmerking Een clinicus zal standaard de bedsensor en kabel aansluiten aan het begin
van de bewaking van de beweging van de patiënt. Raadpleeg het gedeelte
over de beweging van de patiënt van deze gebruiksaanwijzing voor meer
informatie.

Sensor voor de beweging van de patiënt en kabel
loskoppelen
Als u de EarlySense-bedsensor wilt loskoppelen, trekt u de sensorkabelaansluiting
uit de kabelaansluitpoort op het apparaat.

Een USB-accessoire bevestigen
LET OP! Accessoires die zijn bevestigd op deze monitor moeten worden
gevoed door batterijen. Gebruik geen externe voeding van accessoires
wanneer deze zijn aangesloten op de monitor.
1. Draai de schroef op de USB-klep aan de achterzijde van de monitor los en open de
klep.
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Opmerking Op sommige monitorstandaards overlapt de montagebeugel
van de monitor gedeeltelijk de USB-klep. Als u een dergelijke
overlapping waarneemt, draait u de schroef op de
montagebeugel van de monitor los en schuift u de monitor
net ver genoeg op de beugel naar voren om de USB-klep te
openen. Vervolgens schuift u de monitor terug op de
montagebeugel.
2. Plaats de USB-kabel van elke accessoire in een ongebruikte USB-poort op de
monitor. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de accessoire voor eventuele speciale
instructies.
LET OP! Sluit de kabels zodanig aan dat de kans op
verwarren van de kabels zo klein mogelijk is.

3. Sluit de klep en draai de schroef vast.
Opmerking Als u de montagebeugel van de monitor hebt losgemaakt om
de USB-klep te openen, schuift u de monitor op de beugel
naar voren zoals u in stap 1 hebt gedaan, sluit u de klep en
schuift u de monitor vervolgens terug in de montagepositie.
Controleer of de monitor stevig op de beugel vastzit en draai
vervolgens de schroef op de beugel aan in het schroefgat
aan de achterzijde van de monitor. (Zie "De monitor op een
standaard monteren" in dit gedeelte voor meer informatie.)
Opmerking Sommige accessoires vereisen een licentie om ze te kunnen gebruiken.
Deze accessoires worden geleverd met een autorisatiecode en instructies
voor het activeren van de licentie met behulp van de Welch Allyn Service
Tool. Zie voor meer informatie de instructies en de installatiehandleiding
van het servicehulpmiddel.

Een USB-accessoire loskoppelen
1. Draai de schroef op de USB-klep aan de achterzijde van de monitor los en open de
klep.
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2. Koppel de USB-kabel van de accessoire los van de USB-poort op de monitor.
3. Sluit de klep en draai de schroef vast.

Nieuwe rol papier plaatsen
De printer bevindt zich boven op de monitor. Volg deze stappen om de rol printerpapier
te plaatsen:
1. Pak de twee lipjes op de klep van de printer vast en trek deze omhoog om de klep te
openen.
2. Plaats een nieuwe rol papier.
Opmerking De papierrol moet zo worden geplaatst dat deze vanaf de
onderkant van de rol wordt afgerold (zie afbeelding). Als de
papierrol niet op de juiste wijze wordt geplaatst, drukt de
printer niet goed af.

3. Draai het uiteinde van de papierrol voorbij de aandrukrol, zodat dit zich voorbij de klep
van de printer bevindt, zoals weergegeven.

4. Trek met één hand zachtjes aan het papier om dit strak te trekken. Sluit de klep van
de printer met uw andere hand door de klep naar beneden en op zijn plaats te duwen
totdat deze vastklikt.
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Zorg ervoor dat het papier niet in de klep van de printer vastzit.

Netvoeding aansluiten
U kunt de monitor gebruiken met netvoeding of batterijvoeding (nadat de batterij volledig
is opgeladen).
WAARSCHUWING Schokgevaar. Inspecteer het netsnoer op blootliggend
koper voordat u het snoer aanraakt.
LET OP! Tijdens de doorlopende bewaking moet de monitor te allen tijde
op de netvoeding zijn aangesloten. Als er alleen batterijvoeding beschikbaar
is, moet u in de kamer aanwezig blijven bij een patiënt waarvan de vitale
functies doorlopend worden bewaakt. Bewaak actief zowel de
patiëntstatus als de batterijstatus om de veiligheid van de patiënt te
waarborgen.
1. Plaats het netsnoer in de aansluitpoort voor netvoeding aan de achterzijde van de
monitor.

2. Plaats de voedingsstekker in een elektrische contactdoos om de monitor van stroom
te voorzien en de batterij op te laden.

Netvoeding loskoppelen
Pak de stekker voorzichtig vast en haal deze uit het stopcontact. Om schade aan het
snoer te voorkomen, moet u nooit aan het snoer zelf trekken.
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Voeding
Het apparaat werkt in een van deze twee energiestanden:
•

Apparaat ingeschakeld. Het apparaat werkt op batterijvoeding of netvoeding. U kunt
de functies van het apparaat gebruiken en het display is actief.

•

Slaapmodus (energiebesparing display). Het apparaat werkt op batterijvoeding of
netvoeding, maar het display is uitgeschakeld om energie te besparen. U kunt de
instellingen voor deze modus wijzigen op het tabblad Display in Geavanceerde
instellingen.
Opmerking Het opladen van accessoires die werken op batterijvoeding
en die zijn aangesloten op het apparaat, blijft doorgaan
wanneer deze modus voor het apparaat actief is en het
apparaat op de netvoeding is aangesloten.

Met de volgende acties keert het display terug naar de actieve status:
•

Het scherm aanraken

•

De temperatuursonde uit de sondebasis verwijderen

•

De SpO2-sensor aan de patiënt bevestigen

•

De kabel voor de beweging van de patiënt en de bedsensor (de
waarnemingseenheid) op het apparaat aansluiten

•

Een monsterleiding aan een patiënt bevestigen

•

Op

drukken
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De knop voor inschakelen/energiebesparing display
Met de knop voor inschakelen/energiebesparing display

, die zich op de behuizing

van het apparaat bevindt, worden de volgende functies uitgevoerd:
•

Het apparaat wordt ingeschakeld

•

Een dialoogvenster Uitschakelen wordt op het scherm geopend met opties voor
uitschakelen, slapen of annuleren (kort drukken)

•

Het apparaat wordt in de modus Energiebesparing display (slaapmodus) gezet (kort
drukken gevolgd door 30 seconden inactiviteit)

Opmerking Het apparaat schakelt niet over naar de slaapmodus (energiebesparing
display) als er een alarmtoestand actief is of wanneer NIBP-intervallen of
doorlopende metingen worden uitgevoerd. Het apparaat sluit deze modus
ook af als er een alarm optreedt.
De LED in het midden van het netsnoersymbool geeft de laadstatus van de batterij aan:
•

Groen geeft aan dat er netvoeding is en dat de batterij volledig is opgeladen.

•

Oranje geeft aan dat er netvoeding is en dat de batterij wordt opgeladen.

De monitor inschakelen
Wanneer de monitor wordt ingeschakeld, voert deze een korte diagnostische zelftest uit.
WAARSCHUWING Risico op storingen van de apparatuur. De monitor
bevat een ventilator die lucht door het apparaat laat circuleren. Als de
ventilator niet werkt wanneer u het apparaat inschakelt, gebruikt u het
apparaat niet meer en stelt u gekwalificeerd onderhoudspersoneel hiervan
onmiddellijk op de hoogte. Gebruik de monitor niet totdat het probleem is
opgelost.
WAARSCHUWING Let ten minste één keer per dag goed op de twee
hoorbare indicatoren (een piëzopieper en een luidsprekertoon) en zichtbare
waarschuwingen bij het inschakelen om de veiligheid van de patiënt te
waarborgen. Los systeemfouten op voordat u de monitor gebruikt. Naast
de hoorbare indicatoren gaat de LED-lichtbalk van de monitor branden om u
te waarschuwen voor alarmen. Oranje geeft aan dat het een alarm op laag
niveau is. Knipperend oranje geeft aan dat het een alarm op medium niveau
is. Knipperend rood geeft aan dat het een alarm op hoog niveau is.
WAARSCHUWING Houd de monitor altijd in de gaten tijdens het
inschakelen. Als een display niet juist oplicht of als er een systeemfoutcode
of -melding wordt weergegeven, stelt u gekwalificeerd
onderhoudspersoneel hiervan onmiddellijk op de hoogte of neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice of technische
ondersteuning van Welch Allyn. Gebruik de monitor niet totdat het
probleem is opgelost.
LET OP! Gebruik de monitor altijd met een voldoende opgeladen en goed
functionerende batterij.
LET OP! Tijdens de doorlopende bewaking moet de monitor te allen tijde
op de netvoeding zijn aangesloten.
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LET OP! Gebruik uitsluitend een (geaard) netsnoer van klasse I voor het
voeden van deze monitor.
1. Druk op

om de monitor in te schakelen.

Na een geslaagde zelftest geeft de monitor het Welch Allyn-logo weer, begint de
LED-lichtbalk (op de handgreep) te knipperen en is er een inschakeltoon hoorbaar.
Vervolgens wordt het beginscherm weergegeven met de volgende banner aan de
onderkant.

Opmerking Als er patiëntgegevens zijn opgeslagen tijdens de meest
recente uitschakeling en het apparaat het profiel
Doorlopende bewaking had, verschijnt het dialoogvenster
Bevestig patiënt en locatie met de volgende opties:
•

Zelfde patiënt en locatie

•

Zelfde patiënt, nieuwe locatie

•

Nieuwe patiënt

Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld en er bij het inschakelen doorlopende
sensoren op het apparaat zijn aangesloten, wordt het
apparaat in het profiel Doorlopende bewaking ingeschakeld,
waarbij andere standaardprofielselecties worden genegeerd.
2. Wanneer het dialoogvenster Bevestig patiënt en locatie verschijnt, selecteert u de
gewenste optie en raakt u Selecteren aan.
Als er tijdens het inschakelen een systeemfout wordt gedetecteerd, wordt de monitor
inactief tot u op
drukt of tot de monitor automatisch wordt uitgeschakeld. Op de
en
monitor wordt een systeemfoutmelding weergegeven met een sleutelpictogram
een systeemfoutcode om onderhoudspersoneel en technici te helpen bij het vaststellen
van het probleem.

De monitor uitschakelen
U kunt het apparaat als volgt uitschakelen: 1) door kort te drukken op de aan/uit-knop op
de behuizing en vervolgens de aanwijzingen op het scherm te volgen, of 2) door alleen
bedieningselementen op het scherm te gebruiken. Deze methoden helpen om te
voorkomen dat er ongewild patiëntinformatie en configuratie-instellingen worden
verwijderd die u hebt gewijzigd en opgeslagen, zodat deze beschikbaar zijn wanneer het
apparaat de volgende keer wordt opgestart.
LET OP! Druk niet lang op
om het apparaat uit te schakelen als dit
normaal werkt. Patiëntgegevens en configuratie-instellingen kunnen anders
namelijk verloren gaan.
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LET OP! Het is mogelijk dat er softwareupdates worden geïnstalleerd
wanneer u het apparaat wilt uitschakelen. Er wordt dan een voortgangsbalk
weergegeven die aangeeft hoe ver de update gevorderd is. Schakel het
apparaat niet uit tijdens de update, anders wordt deze niet volledig
geïnstalleerd.
Belangrijke term
Patiëntcontext

Toestand waarbij een patiënt-ID en patiënttype op een
apparaat zijn geselecteerd.

Optie 1. Nadat het apparaat is opgestart, wordt er door kort op de aan/uit-knop te
drukken een dialoogvenster op het scherm weergegeven met de volgende opties:
•

Uitschakelen. De werking van het apparaat kan verschillen op basis van het actieve
profiel, het feit of er wel of geen patiënttrendgegevens worden opgeslagen, en het
feit of er wel of geen patiëntcontext wordt vastgelegd. Zie de opmerkingen bij stap 3
van optie 2.

•

Slaap. Met de knop Slaapmodus wordt het scherm leeggemaakt en wordt de
energiebesparingsstand voor het beeldscherm ingeschakeld.

•

Annuleren. Met de knop Annuleren wordt het dialoogvenster gesloten.

Raak Uitschakelen aan en voer de procedure uit die wordt beschreven in stap 3 en 4
van optie 2.
Optie 2. Als u alleen bedieningselementen op het scherm wilt gebruiken om het
apparaat uit te schakelen, volgt u deze stappen:
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Apparaat aan.
3. Raak Uitschakelen aan.
Er verschijnt een dialoogvenster met uitschakelopties.
Opmerking Als de monitor het profiel Doorlopende bewaking heeft en er
gegevens over doorlopende patiëntmetingen met
patiëntcontext zijn opgeslagen, worden op het
dialoogvenster Uitschakelopties de volgende opties
weergegeven:
•

Sla patiëntgegevens op op het apparaat

•

Verwijder patiëntgegevens uit het apparaat

Opmerking Als de monitor het profiel Doorlopende bewaking heeft en er
gegevens over doorlopende patiëntmetingen zonder
patiëntcontext zijn opgeslagen, worden op het
dialoogvenster Uitschakelopties de volgende opties
weergegeven:
•

Sla patiëntgegevens op op het apparaat met tijdelijke patiënt-id

•

Verwijder patiëntgegevens uit het apparaat

4. Selecteer de gewenste optie en raak vervolgens Uitschakelen aan.
Het dialoogvenster Uitschakelopties
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De werking van de knoppen in dit dialoogvenster kan verschillen, zoals u hieronder kunt
zien:
•

•

Uitschakelen.
○ Wanneer het profiel Doorlopende bewaking niet actief is: alle software wordt
volledig afgesloten en eventuele patiëntcontext en gegevens over
patiëntmetingen die op het scherm worden weergegeven, worden verwijderd.
○ Wanneer het profiel Doorlopende bewaking actief is, maar er geen
trendgegevens zijn opgeslagen: alle software wordt volledig afgesloten.
○ Wanneer het profiel Doorlopende bewaking actief is en er trendgegevens zijn
opgeslagen:
–

Als u ervoor gekozen hebt om patiëntgegevens op te slaan, worden
bestaande patiëntcontext (indien vastgelegd) en trendgegevens opgeslagen
en kunnen deze gegevens opnieuw worden gebruikt wanneer het apparaat
de volgende keer wordt opgestart.

–

Als u ervoor gekozen hebt om patiëntgegevens op te slaan maar er geen
patiëntcontext werd vastgelegd, worden trendgegevens onder een tijdelijk
ID opgeslagen en kunnen deze gegevens opnieuw worden gebruikt wanneer
het apparaat de volgende keer wordt opgestart.

–

Als u ervoor gekozen hebt om patiëntgegevens van het apparaat te
verwijderen, worden de bewaking en de patiënttoewijzing gestopt en
worden trendgegevens op het apparaat verwijderd.

Annuleren. Met deze knop wordt het dialoogvenster gesloten en keert u terug naar
het vorige scherm.

Opmerking Als uw monitor is geconfigureerd met een Braun-thermometer, probeer
dan om de monitor niet tussen patiëntmetingen uit te schakelen zodat de
Braun-dock voldoende wordt opgeladen.

De monitor herstellen
Als de monitor niet meer werkt, houdt u

ongeveer 6 seconden ingedrukt, zodat

de uitschakelcyclus volledig kan worden uitgevoerd door de hardware en de
configuratie-instellingen van de monitor kunnen worden hersteld naar de laatst
opgeslagen standaardstartconfiguratie. De knop bevindt zich aan de zijkant van de
monitor.
LET OP! Druk

kort in om de monitor uit te schakelen als deze normaal

werkt. Patiëntgegevens en configuratie-instellingen zullen anders namelijk
verloren gaan.

Datum en tijd instellen
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Apparaat aan.
3. Raak de kolom Datum/tijd aan.
4. De waarden voor datum en tijd wijzigen: Raak de pijl omhoog of omlaag aan of raak
aan en voer een waarde in.
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Herhaal dit voor elke waarde die u wilt wijzigen.
Opmerking De datum- en tijdmarkeringen op opgeslagen
patiëntmetingen worden aangepast in reactie op nieuwe
datum- en tijdinstellingen.

Clinicusinformatie invoeren
1. Ga met behulp van een van deze methoden naar het tabblad Clinicus:
•

Op het tabblad Home raakt u het gedeelte Arts-ID aan van het gedeelte
Apparaatstatus (linkerbovenhoek van het scherm).

•

Raak het tabblad Instellingen > Clinicus aan.

2. Raak
aan dat zich aan de rechterkant van het tekstveld bevindt en voer
tekens in om de naam van de clinicus in te vullen.
U kunt maximaal 32 tekens invoeren voor de voor- en achternaam van de clinicus.
Voer slechts 1 teken in als tweede voorletter.
3. Gebruik een van de volgende methoden om de arts-ID in te voeren:
•

Raak

aan en voer de ID in.

•

Scan de barcode van de clinicus met de barcodescanner.

Opmerking Als "Overeenk. clinicus-ID vereisen vr opslag metingen" in
Geavanceerde instellingen is ingeschakeld, wordt er een
voortgangsindicator in het gedeelte Apparaatstatus
weergegeven terwijl het apparaat in een extern hostsysteem
zoekt naar een overeenkomende ID.
•

Een mislukte zoekopdracht heeft als gevolg dat het bericht "Kan clinicus
niet identificeren" wordt weergegeven.

•

Een geslaagde zoekopdracht heeft als gevolg dat de voortgangsindicator
wordt vervangen door clinicusgegevens overeenkomstig de voorkeuren
die in Geavanceerde instellingen zijn geconfigureerd.

4. Typ op het moment dat u daarom wordt gevraagd het systeemwachtwoord in het
authenticatievenster.
5. Raak Selecteren aan om uw invoer op te slaan en terug te keren naar het tabblad
Home.

De standaardconfiguratie instellen
1. Voer de instellingen in die u op het apparaat wilt toevoegen of wijzigen of pas deze
aan.
Opmerking De nieuwe instellingen worden na voltooiing weergegeven,
maar zijn tijdelijk totdat deze zijn opgeslagen.
2. Raak het tabblad Instellingen aan.
3. Raak het tabblad Apparaat aan.
4. Raak het verticale tabblad Standaarden aan.
5. Raak Opslaan als standaard aan.
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6. Raak Selecteren aan om te bevestigen dat u uw vorige instellingen wilt
overschrijven en deze wilt vervangen door uw huidige instellingen in de
standaardstartconfiguratie. Of raak Annuleren aan om de vorige instellingen te
behouden.
Nadat u de monitor opnieuw hebt gestart, worden de nieuwe instellingen opgeslagen als
de standaardstartinstellingen.
Opmerking Als u dit bedieningselement wilt in- of uitschakelen, gaat u in
Geavanceerde instellingen naar het tabblad Apparaat en selecteert of
deselecteert u Opsl. als standaard insch.. (Hiervoor is een toegangscode
voor Geavanceerde instellingen nodig.)
Opmerking Als het apparaat is verbonden met Connex CS worden de datum- en
tijdinstellingen gesynchroniseerd met de Connex CS-instellingen.
Opmerking De datum- en tijdmarkeringen op opgeslagen patiëntmetingen worden
aangepast in reactie op nieuwe datum- en tijdinstellingen.
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Navigatie
Het monitorscherm biedt de interface die u gebruikt om uw werkstroom te voltooien.
Door het scherm aan te raken, hebt u toegang tot de functies van de monitor.

Het tabblad Home
Het tabblad Home omvat de volgende gedeelten:

Product

Gebied

1

Apparaatstatus

2

Inhoud

3

Navigatie

Het gedeelte Apparaatstatus
Het gedeelte Apparaatstatus, dat zich boven aan het scherm Home bevindt, geeft van
links naar rechts de volgende monitorinformatie weer:

42

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Navigatie

•

Clinicusidentificatie. De notatiewijze kan een naam, ID-nummer of pictogram zijn.
Raak dit gedeelte aan om naar de clinicusaanmelding te navigeren.

•

Apparaatlocatie.

•

Tijd en datum. Raak dit gedeelte aan om naar de instellingen voor datum en tijd te
navigeren.

•

Huidig profiel. Raak dit gedeelte aan om naar het verticale tabblad Profielen (op het
tabblad Apparaat) te gaan waarop de beschikbare profielen worden weergegeven.

•

Verbindingsstatus (bedraad of draadloos, en centraal station). De pictogrammen
geven aan welke verbindingen, indien aanwezig, momenteel worden geprobeerd of
actief zijn.
Pictogram

Type aansluiting of indicator
Ethernet

USB

Draadloos

Sterkte draadloos signaal

Er wordt geprobeerd verbinding met het centrale station te maken

Verbonden met het centrale station

Niet verbonden met het centrale station

Leeg

•

Geen verbinding

Batterijlading. De geschatte batterijcapaciteit wordt weergegeven in de indeling
uren:minuten. Raak dit gedeelte aan om naar het tabblad Apparaat te gaan waar u
het apparaat kunt uitschakelen.

Dit gedeelte levert ook interactieve alarm- en informatieberichten, waaronder een
indicator voor een actieve demo-modus.

Batterijstatus
De batterijstatusindicator geeft de toestand van de batterij weer.
De batterijstatus wordt aangegeven met pictogrammen in de rechterhoek van het
gedeelte Apparaatstatus:

Navigatie
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•

De monitor is aangesloten op een wandcontactdoos en de batterij wordt opgeladen
of is volledig opgeladen. De geschatte oplaadsnelheid wordt weergegeven als een
percentage van de capaciteit.

•

De monitor is niet aangesloten op een wandcontactdoos en werkt op
batterijvoeding. De geschatte resterende oplaadtijd wordt weergegeven in de
indeling uren:minuten. Elk deel van de batterijstatusindicator vertegenwoordigt een
percentage resterende lading.

Opmerking Wanneer de batterij overschakelt van netvoeding naar
batterijvoeding, wordt er geen oplaadtijd weergegeven
terwijl de resterende oplaadtijd door het apparaat wordt
berekend.
•

De monitor is aangesloten op een wandcontactdoos, maar de batterij bevat geen
lading of is verwijderd.

Wanneer de batterij niet wordt opgeladen en de voeding opraakt, wordt er een alarm
met zeer lage prioriteit weergegeven in het gedeelte Apparaatstatus.

Opmerking Houd de resterende batterijlading in de batterijstatusindicator in de gaten
en sluit de monitor zo snel mogelijk aan op een wandcontactdoos.
Als het alarm met zeer lage prioriteit wordt verwijderd of als u geen actie onderneemt
om de batterij op te laden, wordt er een alarm met hoge prioriteit weergegeven wanneer
de batterij zo goed als leeg is. Sluit de monitor onmiddellijk op een wandcontactdoos aan
om te voorkomen dat deze wordt uitgeschakeld.

Als de monitor niet wordt aangesloten voordat de resterende lading op is, wordt de
monitor uitgeschakeld en gaan alle niet-opgeslagen gegevens verloren.

Alarm- en informatieberichten
Het gedeelte Apparaatstatus geeft alarm- en informatieberichten die tijdelijk zijn of alleen
worden weergegeven zolang de toestand waarop het bericht betrekking heeft, van
toepassing is. Alarm- of informatieberichten kunnen ook bedieningselementen en/of
reacties bevatten die u kunt gebruiken om alarm- en informatieberichten te beheren.
Wanneer de monitor een alarmtoestand detecteert, wordt een alarmbericht
weergegeven. Wanneer er meerdere alarmen optreden, biedt het apparaat opties om
handmatig tussen alarmen te wisselen of automatisch door een stapel berichten te
bladeren. U kunt in volgorde van prioriteit door elk alarmbericht bladeren door de
wisselknop voor meerdere alarmen aan te raken. Daarnaast worden met de optie voor
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automatisch bladeren berichten in de stapel gedurende ongeveer vier seconden
weergegeven. Deze berichten zijn gestapeld in volgorde van prioriteit: de monitor geeft
berichten met de hoogste prioriteit het eerst weer gevolgd door elk opeenvolgend
alarmbericht in volgorde van prioriteit. Nadat de hele stapel met alarmberichten is
gepresenteerd, gaat de functie voor automatisch bladeren terug naar het bericht met de
hoogste prioriteit en wordt de hele stapel herhaald tenzij bepaalde alarmen automatisch
worden verwijderd of tenzij u bepaalde alarmen herstelt of annuleert. Wanneer er
meerdere alarmberichten met dezelfde prioriteit op hetzelfde moment bestaan, geeft het
apparaat voor zowel de optie voor handmatig wisselen als de optie voor automatisch
bladeren eerst het meest recente alarmbericht weer.
In informatieberichten wordt u gevraagd op een specifieke manier met de monitor te
communiceren of wordt informatie gegeven waarvoor geen actie vereist is. U kunt een
informatiebericht verwijderen door het bedieningselement te selecteren dat aan het
bericht is gekoppeld of door te wachten totdat het bericht verdwijnt. Informatieberichten
hebben de laagste prioriteit.
Wanneer de monitor in de demo-modus werkt, waarvoor toegang tot Geavanceerde
instellingen vereist is, wordt in het gedeelte Apparaatstatus een informatiebericht
weergegeven dat aangeeft dat de demo-modus actief is, zoals hieronder wordt
weergegeven.

Elk alarmbericht dat in de demo-modus optreedt, wordt ook duidelijk voorafgegaan met
de woorden "DEMO-MODUS:"

Het gedeelte Inhoud
Het gedeelte Inhoud geeft actuele metingen van vitale functies en de patiënt-ID weer.
Het bevat ook relevante bedieningselementen.
Het gedeelte Inhoud omvat het volgende:
•

Een kader voor elke beschikbare parameter

•

Het kader Patiënt

•

Het kader Handmatige parameters (lengte, gewicht, pijn, temperatuur, ademhaling
en BMI, afhankelijk van de configuratie)

In de profielen Triage, Steekproef en Intervalbewaking bevat het gedeelte Inhoud ook
een knop Opslaan, die u gebruikt om de huidige metingen handmatig op het tabblad
Doornemen op te slaan. Als uw monitor met een extern systeem is verbonden, kunt u
deze patiëntmetingen ook naar dat externe systeem sturen. U kunt uw monitor
configureren om deze metingen automatisch te versturen wanneer u op Opslaan drukt,
of u kunt naar het tabblad Doornemen navigeren en vervolgens specifieke records
selecteren om naar het externe systeem te sturen.
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In het profiel Doorlopende bewaking worden meetgegevens van patiënten automatisch
op het tabblad Doornemen opgeslagen. Daarom is er geen knop Opslaan op het tabblad
Home. (In plaats daarvan verschijnt er een knop Pauze. Zie "Doorlopende bewaking
pauzeren (pauzemodus)" in het gedeelte over Connex CS van deze gebruiksaanwijzing.)
Als de monitor met het centrale station van Connex is verbonden, stuurt de monitor deze
patiëntmetingen automatisch ook naar het centrale station.

Het gedeelte Navigatie
Het gedeelte Navigatie bevat de volgende tabbladen:
•

Home: Geeft metingen van vitale functies weer en biedt snelkoppelingen naar
diverse bedieningselementen.

•

Patiënten: Biedt toegang tot de patiëntenlijst, het patiëntenoverzicht en handmatige
parameters.

•

Alarmen: Biedt toegang tot algemene bedieningselementen voor alarmreacties en instellingen, en tot instellingen voor alarmgrenzen (alleen beschikbaar in de profielen
Intervalbewaking en Doorlopende bewaking) en de rustmodus voor de patiënt.

•

Doornemen: Hier kunt u patiëntgegevens afdrukken, verwijderen en verzenden.

•

Instellingen: Biedt toegang tot de configuratie-instellingen van het apparaat.

Als u naar een tabblad wilt navigeren, raakt u het tabblad met de desbetreffende naam
aan in het gedeelte Navigatie. Het actieve tabblad wordt geaccentueerd.
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Vergrendeling display
De vergrendeling van het display voorkomt klinische invoer, wat nuttig kan zijn wanneer
het display wordt gereinigd.
Opmerking De vergrendelingsfunctie is geen beveiligingsmechanisme.
Het display wordt vergrendeld bij een van de volgende gebeurtenissen:
•

U raakt Display nu vergrendelen aan.

•

Er vindt geen interactie met de monitor plaats gedurende de periode die is
opgegeven op het tabblad Display. Gebruik het tabblad Geavanceerd om in te stellen
of te wijzigen hoe lang het duurt voordat het display wordt vergrendeld. (Hiervoor is
een toegangscode voor Geavanceerde instellingen nodig.)

Het display vergrendelen
Volg deze stappen om het scherm aan te raken zonder de bedieningselementen te
activeren.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Apparaat aan.
3. Raak Display nu vergrendelen aan.
Het volgende gebeurt:
•

Het scherm Home wordt weergegeven.

•

Onder aan het scherm wordt het gedeelte Navigatie vervangen door een titelbalk
met een schuifknop en vergrendelpictogram (

).

•

Linksonder in het scherm wordt geen patiëntinformatie meer weergegeven.

•

Alle andere bedieningselementen op het scherm zijn vergrendeld, behalve
de titelbalk. Als u een gedeelte van het scherm selecteert, anders dan
er een bericht weergegeven.

, wordt

Het display ontgrendelen
Raak op het vergrendelde scherm
scherm).

op

aan in de titelbalk (aan de onderkant van het
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Het volgende gebeurt:
•

Er wordt patiëntinformatie in het kader Patiënt weergegeven.

•

Het gedeelte Navigatie wordt weergegeven.

•

De bedieningselementen van het tabblad Home zijn beschikbaar voor gebruik.

Het display wordt ook ontgrendeld bij de volgende gebeurtenissen:
•

Een alarmtoestand.

•

Een extern gestarte actie, zoals het uitvoeren of stoppen van een NIBP-meting of het
bijwerken van de software.

•

Het aansluiten van een monsterleiding.
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Het toetsenblok, het toetsenbord en de
barcodescanner gebruiken
Het numerieke toetsenblok openen
Raak een veld aan dat het pictogram van het numerieke toetsenblok

bevat.

Het numerieke toetsenblok wordt weergegeven.

Numeriek toetsenblok

Het numerieke toetsenblok omvat de volgende onderdelen:
Onderdeel

Naam

Beschrijving

Gegevensveld

Geeft de nummers weer die u invoert. De
veldnaam wordt boven aan en het bereik van de
waarden die u kunt invoeren wordt onder aan dit
veld weergegeven.

Backspace-toets

Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt het
meest rechtse nummer uit het gegevensveld
verwijderd.

Knop Annuleren

Wanneer deze knop wordt aangeraakt, verdwijnt
het numerieke toetsenblok en verandert het
geselecteerde nummer niet.
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Naam

Beschrijving

Knop OK

Wanneer deze knop wordt aangeraakt, verdwijnt
het numerieke toetsenblok en wordt het
ingevoerde nummer weergegeven in het
bijbehorende kader of gegevensveld.

Een nummer invoeren
1. Raak een of meerdere nummers aan als het numerieke toetsenblok geopend is.
De waarde moet binnen het bereik liggen dat onder aan het gegevensveld wordt
weergegeven.
2. Raak OK aan.
•

Als de waarde binnen het vereiste bereik en de vereiste indeling valt, verdwijnt
het numerieke toetsenblok en worden de vorige nummers vervangen door de
ingevoerde nummers.

•

Als het nummer niet binnen het vereiste bereik en de vereiste indeling valt, blijft
OK inactief totdat u een geldig nummer hebt ingevoerd.

Het numerieke toetsenblok sluiten
Raak één van de volgende knoppen aan:
•

OK: Hiermee wordt het numerieke toetsenblok afgesloten en wordt het nummer
ingevoegd.

•

Annuleren: Hiermee wordt het numerieke toetsenblok afgesloten zonder de
ingevoerde nummers op te slaan.

Het toetsenbord openen
Raak een veld aan dat het toetsenbordpictogram
Het toetsenbord wordt weergegeven.

Toetsenbord

Het toetsenbord omvat de volgende onderdelen:

bevat.
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Onderdeel

Naam

Beschrijving

Gegevensveld

Geeft de tekens weer die u invoert.

Opmerking Het toetsenbord kan worden
geconfigureerd om
ingevoerde tekens te
maskeren en als sterretjes
weer te geven.

Backspace-toets

Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt
het meest rechtse teken uit het gegevensveld
verwijderd.

Spatiebalk

Wanneer de spatiebalk wordt aangeraakt,
wordt er een spatie in het gegevensveld
ingevoerd.

Shift-toets

Wanneer de Shift-toets wordt aangeraakt,
wordt de volgende letter als hoofdletter
ingevoerd.

Lettertoets

Wanneer de lettertoets wordt aangeraakt,
wordt de oorspronkelijke indeling van het
toetsenbord hersteld. De normale indeling van
het toetsenbord wordt gewijzigd wanneer u
een van de volgende toetsen aanraakt:
• De symbolentoets
• De toets voor diakritische tekens

Symbolentoets

Wanneer deze toets wordt aangeraakt, geeft
het toetsenbord symbolen weer. De normale
indeling van het toetsenbord wordt hersteld
wanneer u een van de volgende toetsen
aanraakt:
• Willekeurig symbool
• De lettertoets
• De symbolentoets

Opmerking De weergegeven symbolen
komen overeen met de
geselecteerde taal.

Toets voor diakritische
tekens (weergave
verschilt in sommige
talen)

Wanneer deze toets wordt aangeraakt, geeft
het toetsenbord letters met diakritische tekens
weer. De normale indeling van het toetsenbord
wordt hersteld wanneer u een van de volgende
toetsen aanraakt:
• Willekeurige letter
• De lettertoets
• De toets voor diakritische tekens

Opmerking Deze toets wordt alleen

weergegeven wanneer de
geselecteerde taal letters
met diakritische tekens
bevat.
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Naam

Beschrijving

Knop Vlgd

Wanneer deze knop wordt aangeraakt, wordt
de invoer voor het huidige veld geaccepteerd
en wordt het veld vervolgens gewist, zodat er
gegevens in het volgende veld kunnen worden
ingevoerd.

Knop Annuleren

Wanneer deze knop wordt aangeraakt,
verdwijnt het toetsenbord en blijft de inhoud
van het gegevensveld hetzelfde.

Knop OK

Wanneer deze knop wordt aangeraakt,
verdwijnt het toetsenbord en worden de
ingevoerde tekens in het gegevensveld
weergegeven.

Een letter of nummer invoeren
1. Raak letters of nummers aan als het toetsenbord geopend is.
2. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak Vlgd aan. Met dit bedieningselement wordt de invoer voor het huidige veld
geaccepteerd en wordt het gegevensveld vervolgens gewist, zodat er gegevens
in het volgende veld kunnen worden ingevoerd.

•

Raak OK aan. Het toetsenbord verdwijnt en de ingevoerde tekens worden in het
gegevensveld weergegeven.

Een symbool of speciaal teken invoeren
Opmerking Raak

1. Raak

aan om de normale indeling van het toetsenbord te herstellen.

aan als het toetsenbord geopend is.

Er worden symbolen en speciale tekens voor de geselecteerde taal weergegeven.

2. Raak het juiste symbool of speciale teken aan.
Het toetsenbord wordt teruggezet naar de normale indeling.
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Een diakritisch teken invoeren
Opmerking Toetsenborden met diakritische tekens zijn alleen beschikbaar voor talen
die letters met diakritische tekens bevatten.

Opmerking Raak
aan om de normale indeling van het toetsenbord te herstellen
zonder wijzigingen op te slaan.
Toets voor diakritische tekens Talen
Geen (niet van toepassing)

Deens, Engels, Nederlands, Duits, Italiaans
Frans

Fins, Noors, Spaans, Zweeds

Portugees

Pools

Grieks

1. Raak de toets voor diakritische tekens aan als het toetsenbord geopend is. Deze
toets verschilt per taal, zoals hierboven vermeld.
Het toetsenbord geeft diakritische tekens weer voor de geselecteerde taal en
verschilt daarom per taal. Op elk toetsenbord met diakritische tekens kunt u met de
lettertoets in de linkerbovenhoek terugkeren naar het standaardtoetsenbord.
2. Raak een diakritisch teken aan.
Het toetsenbord wordt teruggezet naar de normale indeling.

Het toetsenbord sluiten
Raak één van de volgende knoppen aan:
•

Vlgd: Hiermee wordt de invoer voor het huidige veld geaccepteerd en wordt het
veld vervolgens gewist, zodat er gegevens in het volgende veld kunnen worden
ingevoerd.

•

OK: Hiermee wordt het toetsenbord afgesloten en worden de gegevens
ingevoegd.

•

Annuleren: Hiermee wordt het toetsenbord afgesloten zonder de ingevoerde
gegevens op te slaan.
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Een barcodescanner gebruiken
Met de monitor kunnen de barcodes van patiënten en clinici worden gescand om IDinformatie in te voeren. Met de barcodescanner kunnen lineaire en tweedimensionale
barcodes worden gescand.
Sluit de barcode-scanner aan op de monitor als u dit nog niet gedaan hebt. Gebruik de
instructies om een accessoire te bevestigen.
Opmerking Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant om ervoor te zorgen dat
de scanner wordt ingesteld in de modus USB-Com-emulatie.
1. Haal de barcode-scanner uit de houder.
2. Houd de scanner op ongeveer 15,4 cm van de barcode en knijp in de trekker, zodat
het licht van de scanner op de barcode valt.
Wanneer de scanner een barcode heeft gelezen en eventuele vereiste
zoekopdrachten voor een overeenkomende ID op het apparaat of in een extern
hostsysteem heeft voltooid, wordt de ID in het beoogde gedeelte (kader Patiënt,
gegevensveld of het gedeelte Apparaatstatus) weergegeven. Zie de extra
opmerkingen hieronder.
Als de scanner moeite heeft om de barcode te lezen, dient u de afstand en de hoek
tussen de scanner en de barcode langzaam aan te passen terwijl u in de trekker van
de scanner knijpt. Als de scanner moeite blijft houden met het lezen, dient u te
controleren of de barcode zo plat mogelijk is.
Opmerking U kunt de barcode van een patiënt scannen vanuit het tabblad Home of het
tabblad Samenvatting. De gescande ID verschijnt in het kader Patiënt op
het tabblad Home en in het veld Patiënt-ID op het tabblad Samenvatting.
Voordat u een barcode scant op het tabblad Samenvatting, moet u het
toetsenbordpictogram in het veld Patiënt-ID aanraken. Om terug te keren
naar het tabblad Home en te beginnen met het uitvoeren van
patiëntmetingen, dient u OK aan te raken.
Opmerking Als "Overeenk. patiënt-ID vereisen vr opslag metingen" in Geavanceerde
instellingen is ingeschakeld, wordt er een voortgangsindicator op het
scherm weergegeven terwijl het apparaat in een extern hostsysteem of in
de patiëntenlijst van het apparaat zoekt naar een overeenkomende ID.
•

Een mislukte zoekopdracht heeft als gevolg dat het bericht "Patiënt wordt
niet herkend" wordt weergegeven.

•

Een geslaagde zoekopdracht heeft als gevolg dat patiëntgegevens in velden
worden ingevuld en op het scherm worden weergegeven overeenkomstig
de voorkeuren die in Geavanceerde instellingen zijn geconfigureerd.

Opmerking Als "Overeenk. clinicus-ID vereisen vr opslag metingen" in Geavanceerde
instellingen is ingeschakeld, wordt er een voortgangsindicator op het
scherm weergegeven terwijl het apparaat in een extern hostsysteem zoekt
naar een overeenkomende ID.
•

Een mislukte zoekopdracht heeft als gevolg dat het bericht "Kan clinicus niet
identificeren" wordt weergegeven.

•

Een geslaagde zoekopdracht heeft als gevolg dat de voortgangsindicator
wordt vervangen door clinicusgegevens overeenkomstig de voorkeuren die
in Geavanceerde instellingen zijn geconfigureerd.

Gebruiksaanwijzing
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Opmerking Als u een arts-ID scant wanneer het deelvenster Arts-ID is geopend, wordt
de gescande ID in de sectie Arts-ID van het gedeelte Apparaatstatus
geplaatst. Raak OK aan om terug te keren naar het tabblad Home en om
patiëntmetingen te starten.
Opmerking Gebruik het tabblad Geavanceerde instellingen Gegevensbeheer om de
weergave van de arts-ID te wijzigen als u niet wilt dat uw ID in het
gedeelte Apparaatstatus wordt getoond. (Hiervoor is een toegangscode
voor Geavanceerde instellingen nodig.) Deze informatie is echter nog
steeds opgeslagen in het monitorgeheugen zodat deze kan worden
opgeroepen en afgedrukt, of om metingen elektronisch naar het netwerk te
verzenden.
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Connex CS
Overzicht
Een monitor kan als een zelfstandig apparaat worden gebruikt of via een netwerk
worden verbonden met een centraal station (Connex CS). In dit gedeelte wordt de
communicatie tussen de monitor en het centrale station besproken.
Monitoren communiceren met het centrale station via vaste Ethernet-verbindingen en
draadloze netwerken. Op de onderstaande afbeelding worden monitoren weergegeven
die met het centrale station zijn verbonden.

1.

Bedrade
monitoren
(Ethernetverbinding)

2.

Draadloze
monitoren

3.

Draadloos
toegangspunt

4.

Netwerk

5.

Centraal station

Het centrale station biedt een gecentraliseerde bewaking van verbonden monitoren. Dit
centrale bewakingssysteem ondersteunt de communicatie van doorlopend bewaakte en
met tussenpozen vastgelegde (episodische) gegevens, alarmen voor vitale functies van
patiënten en technische apparaatwaarschuwingen, en het analyseren en afdrukken van
alle opgeslagen gegevens.
De communicatie tussen de monitor en het centrale station verloopt in beide richtingen
maar kan verschillen op basis van het actieve profiel en de geselecteerde geavanceerde
instellingen. In alle profielen kunnen bijvoorbeeld episodische patiëntgegevens worden
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opgeslagen en naar het centrale station worden verzonden, maar in het profiel
Doorlopende bewaking worden gegevens over de vitale functies van de patiënt
automatisch naar het centrale station gestreamd wanneer de monitor met het centrale
station is verbonden. U kunt de automatische verbinding met het centrale station in- of
uitschakelen in Geavanceerde instellingen. Verder kunt u in alle profielen, behalve Triage
(zie opmerking), patiënten toevoegen aan een patiëntenlijst op de monitor en deze
vervolgens naar het centrale station versturen, en kunt u ook patiëntenlijsten van een
centraal station ophalen. In de profielen Intervalbewaking en Steekproef moet de
gebruiker actie ondernemen om de patiëntenlijst op te halen. In het profiel Doorlopende
bewaking wordt de patiëntenlijst op de monitor automatisch bijgewerkt wanneer de
monitor met het centrale station is verbonden.
Opmerking Het profiel Triage bevat geen tabblad Patiënt en levert daarom geen
patiëntenlijst.
Zodra u een patiënt aan een monitor toewijst en deze informatie naar het centrale station
verstuurt, kunt u patiënteninformatie op de monitor bewerken zoals in de volgende tabel
is aangegeven:
Bewerkbare patiënteninformatie gebaseerd op
de communicatie tussen profiel en centraal
station
De profielen Steekproef en Intervalbewaking

Patiënt-ID

Naam patiënt

Locatie
patiënt

Type patiënt

X

X

X

X

X

X

X

X

Het profiel Doorlopende bewaking dat communiceert
met het centrale station
Het profiel Doorlopende bewaking dat niet
communiceert met het centrale station

X

Opmerking Wanneer u patiënteninformatie wijzigt, verschijnt er in veel gevallen een
dialoogvenster op het scherm waarin u wordt gevraagd de actie te
bevestigen. Deze dialoogvensters verschijnen wanneer de actie tot gevolg
heeft dat er meetgegevens van patiënten of patiëntcontext wordt
verwijderd.
Als de verbinding tussen de monitor en het centrale station wordt verbroken, blijft het
apparaat doorgaan met de patiënt bewaken, met het weergeven van patiëntgegevens en
met het genereren van alarmen en berichten. Wanneer de verbinding wordt hersteld,
wordt het verzenden van trends over vitale functies en episodische gegevens door de
monitor hervat.

Het tabblad Monitor
Het tabblad Monitor biedt de volgende bedieningselementen met betrekking tot de
doorlopende bewaking van de patiënt aan het apparaat en het streamen van gegevens
over de vitale functies van de patiënt naar een centraal station:
•

Bewaking stoppen - De continue bewaking van de huidige patiënt stoppen en de
patiëntgegevens op het apparaat wissen.

•

Pauze – De continue bewaking en alarmen voor een opgegeven periode pauzeren en
de patiëntgegevens op het apparaat bewaren.

•

Pauze-interval wijzigen – Het pauze-interval vergroten of verkleinen in stappen van 15
minuten tot maximaal twee uur.

Connex CS

Gebruiksaanwijzing

59

•

Verbinden met centr. station – Handmatig verbinden met een centraal station en het
streamen van gegevens over de vitale functies van de patiënt starten of hervatten
wanneer het apparaat niet automatisch wordt verbonden.

•

Loskoppelen van centraal station – Handmatig het apparaat van een centraal station
loskoppelen maar doorgaan met de bewaking van de patiënt en de gegevens over de
vitale functies van de patiënt op het apparaat bewaren. Dit bedieningselement is
alleen beschikbaar nadat het apparaat met een centraal station is verbonden.

De volgende paragrafen bevatten instructies voor het gebruik van deze
bedieningselementen.
Opmerking Dit tabblad is alleen zichtbaar wanneer het profiel Doorlopende bewaking
actief is. Het is niet beschikbaar in de profielen Triage, Steekproef of
Intervalbewaking.
Opmerking Het profiel Doorlopende bewaking is alleen beschikbaar op apparaten met
een licentie voor het profiel Doorlopende bewaking.

Verbinden met het centrale station
Als u de monitor met een centraal station wilt verbinden via een draadloze verbinding of
een Ethernet-netwerkverbinding terwijl de monitor het profiel Doorlopende bewaking
heeft, moet u eerst de optie Sluit aan op CS in Geavanceerde instellingen inschakelen.
Wanneer dit bedieningselement is ingeschakeld, probeert de monitor automatisch
verbinding met het centrale station te maken en blijft de monitor dit proberen tot er een
verbinding is gemaakt.
Als het profiel Doorlopende bewaking actief is maar uw apparaat niet met het centrale
station is verbonden (u ziet de indicator
verbinding handmatig herstellen.

in het gedeelte Apparaatstatus), kunt u de

1. Raak het tabblad Instellingen aan.
Het tabblad Monitor wordt weergegeven.
2. Selecteer

Verbinden met centr. station.

Wanneer de monitor probeert om verbinding te maken met het centrale station,
in het gedeelte Apparaatstatus tot er verbinding is gemaakt.
verschijnt er een
Wanneer de monitor verbinding met het centrale station heeft gemaakt, verschijnt
de indicator

.

Het bedieningselement Sluit aan op CS, dat hierboven is besproken, heeft alleen
gevolgen voor het profiel Doorlopende bewaking, maar u kunt in Geavanceerde
instellingen ook de profielen Intervalbewaking en Steekproef configureren om met een
centraal station te communiceren. Als in deze configuraties het profiel Intervalbewaking
of het profiel Steekproef actief is, maakt uw apparaat verbinding met het centrale station
wanneer u een patiëntenlijst ophaalt of eerder opgeslagen records van een patiënt laadt
met een barcodescanner. Daarnaast kunt u episodische gegevens naar het centrale
station verzenden wanneer u Verzenden op het tabblad Doornemen aanraakt.
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Loskoppelen van het centrale station
Als u de monitor loskoppelt van het centrale station kunt u het streamen van gegevens
naar het centrale station stoppen en toch doorgaan met de bewaking van uw patiënt, en
gegevens van de vitale functies van de patiënt op de monitor bewaren. Selecteer deze
optie wanneer u een patiënt moet vervoeren maar toch wilt blijven bewaken.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
Het tabblad Monitor wordt weergegeven.
2. Selecteer

Loskoppelen van centraal station.

Als er redenen voor het loskoppelen van het centrale station zijn geconfigureerd in
Connex CS, verschijnt er een dialoogvenster Verbreken met een vervolgkeuzelijst
met redenen.
3. Selecteer, indien van toepassing, een reden voor het loskoppelen en raak vervolgens
Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven.

Doorlopende bewaking van de patiënt
Uw apparaat moet met het profiel Doorlopende bewaking zijn geconfigureerd om de
doorlopende bewaking van de patiënt te kunnen uitvoeren.
Belangrijkste termen
Patiëntcontext

Toestand waarbij een patiënt-ID en patiënttype op een apparaat zijn geselecteerd.

Locatiecontext

Toestand waarbij een kamer of een kamer en bed op een apparaat zijn geselecteerd.

U beschikt over de optie om patiënten doorlopend te bewaken op alleen het apparaat
(primaire bewaking) of om doorlopende patiëntgegevens ook naar een centraal station te
streamen (secundaire bewaking).
Als het profiel Doorlopende bewaking als het standaardprofiel is geconfigureerd, dan
wordt het apparaat in dit profiel opgestart. Als het profiel Doorlopende bewaking actief
is, kunt u doorgaan met een bestaande patiënt- en/of locatiecontext of kunt u een patiënt
en een locatie toewijzen.

Het profiel Doorlopende bewaking activeren
Wanneer het profiel Doorlopende bewaking niet actief is, volgt u deze stappen:
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Apparaat aan.
Het verticale tabblad Profiel wordt weergegeven.
3. Selecteer Doorlopende bewaking.
Wanneer er noch patiëntcontext noch locatiecontext is vastgelegd en er geen
patiëntmetingen zijn verricht of opgeslagen, wordt het profiel Doorlopende bewaking
onmiddellijk actief. Wanneer deze voorwaarden niet van toepassing zijn, gaat u
verder met stap 4.
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4. Met behulp van de voorwaarden die in de vetgedrukte tekst worden gepresenteerd,
selecteert en volgt u de onderstaande stappen die van toepassing zijn op uw patiënt
en het apparaat.
a.

Wanneer er patiënt- en/of locatiecontext is vastgelegd maar er geen
patiëntmetingen zijn verricht of opgeslagen:
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om informatie over de
patiënt- en/of locatiecontext te bevestigen of om een nieuwe patiënt te
selecteren. Als bijvoorbeeld zowel de patiëntcontext als de locatiecontext zijn
vastgelegd, verschijnen de volgende opties:
•

Zelfde patiënt, zelfde locatie

•

Zelfde patiënt, andere locatie

•

Nieuwe patiënt

Selecteer de gewenste optie en raak OK aan.
b. Wanneer er patiënt- en/of locatiecontext is vastgelegd en er
patiëntmetingen zijn verricht of opgeslagen:
Er verschijnt een dialoogvenster met het volgende bericht: "Overschakelen naar
het profiel Doorlopende bewaking verwijdert alle meetgegevens van het
apparaat. Toch doorgaan?"
1. Raak Ja aan om te bevestigen of Nee om de profielwijziging te annuleren.
Opmerking Als u Nee selecteert, kunt u vastgelegde gegevens over
vitale functies op het apparaat verzenden voordat u
profielen wijzigt. Nadat u die taak hebt voltooid (indien
van toepassing), herhaalt u stappen 1 tot en met 3.
Er verschijnt een ander dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om informatie
over de patiënt- en/of locatiecontext te bevestigen of om een nieuwe patiënt te
selecteren. Als bijvoorbeeld zowel de patiëntcontext als de locatiecontext zijn
vastgelegd, verschijnen de volgende opties:
•

Zelfde patiënt, zelfde locatie

•

Zelfde patiënt, andere locatie

•

Nieuwe patiënt

2. Selecteer de gewenste optie en raak OK aan.
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.
5. Raak het tabblad Home aan.
U kunt nu met de bewaking van een patiënt beginnen in het profiel Doorlopende
bewaking.

Doorlopende bewaking pauzeren (pauzemodus)
U kunt de doorlopende bewaking tijdelijk pauzeren en patiëntgegevens op het apparaat
bewaren wanneer uw patiënt ambulant moet zijn, naar het toilet moet of voor een
onderzoek van het apparaat moet worden gehaald.
Opmerking Als er een alarm wordt gegeven dat de batterij bijna leeg is, is de
pauzemodus niet beschikbaar.
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Opmerking Wanneer het apparaat in de pauzemodus staat, worden eerder opgeslagen
patiëntgegevens bewaard maar worden deze gegevens niet weergegeven
of worden er geen extra patiëntmetingen opgeslagen totdat u de
pauzemodus afsluit.
1. Raak Pauze op het tabblad Home aan.
Er verschijnt een dialoogvenster Pauze dat aangeeft dat u de doorlopende bewaking
hebt onderbroken. De bedieningselementen op dit scherm bieden opties om de
bewaking te hervatten of te stoppen. Met een afteltimer wordt de resterende tijd
weergegeven tot de doorlopende bewaking wordt hervat.
Opmerking U kunt de time-out pauzemodus configureren in
Geavanceerde instellingen.
2. Als u het pauze-interval wilt vergroten, drukt u net zolang op de + totdat de
gewenste tijdsduur wordt weergegeven.
Het pauze-interval wordt automatisch toegepast.
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Doorlopende bewaking hervatten
U kunt de doorlopende bewaking na een pauze hervatten wanneer er patiëntsensoren op
een patiënt zijn aangesloten. De status van de pauzetimer bepaalt uw volgende stap.

Resterende pauzetijd
Als de pauzetijdlimiet niet is verstreken (er staat nog tijd op de afteltimer), kan de
bewaking als volgt worden hervat:
1. Sluit de patiëntsensoren opnieuw op de patiënt aan als dit nodig is.
2. Raak Bewaking hervatten aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven en de doorlopende bewaking wordt hervat.

Pauzetijdlimiet verlopen (patiëntsensoren aangesloten)
Als de pauzetijdlimiet is verlopen en u de patiëntsensoren weer op de patiënt en/of het
apparaat hebt aangesloten, wordt het tabblad Home weergegeven en wordt de
doorlopende bewaking automatisch hervat.

Pauzetijdlimiet verlopen (patiëntsensoren losgekoppeld)
Als de pauzetijdlimiet is verlopen voordat u de bewaking hervat, wordt de pauzemodus
beëindigd en kunnen er alarmen afgaan.
Sluit de patiëntsensoren opnieuw aan op de patiënt en/of het apparaat, en bevestig
de alarm- en informatieberichten als dat nodig is.
De doorlopende bewaking wordt hervat.

Doorlopende bewaking stoppen
Wanneer u een patiënt niet meer doorlopend hoeft te bewaken, volgt u deze stappen
om de bewaking te stoppen:
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
Het tabblad Monitor wordt weergegeven.
2. Raak Bewaking stoppen aan.
Er verschijnt een dialoogvenster Bewaking stoppen met de volgende opties:
•

Nieuwe patiënt – Hiermee worden patiënt- en locatiecontext en
analysegegevens verwijderd nadat u de patiëntsensoren hebt verwijderd

•

Uitschakelen – Hiermee worden patiënt- en locatiecontext en analysegegevens
verwijderd en wordt het apparaat uitgeschakeld

•

Annuleren – Hiermee worden patiëntgegevens bewaard en keert het scherm
terug naar het tabblad Home

3. Selecteer de gewenste optie.
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Opmerking Na ongeveer 30 seconden inactiviteit, wordt het
dialoogvenster Bewaking stoppen weergegeven. Als u niet
reageert op dit dialoogvenster en de doorlopende bewaking
wordt onderbroken, wordt het dialoogvenster Bevestig
patiënt en locatie weergegeven. U moet op dit
dialoogvenster reageren, voordat de doorlopende bewaking
wordt hervat.
4. Als u Nieuwe patiënt selecteert, volgt u de aanwijzing op het scherm om sensoren
van uw patiënt (en, indien van toepassing, het apparaat) te verwijderen en raakt u
vervolgens Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven.

Een patiënt en een locatie toewijzen
U kunt een patiënt en een locatie toewijzen nadat u bent begonnen met het bewaken
van de vitale functies van een patiënt.
Wanneer u begint met het doorlopend bewaken van een patiënt op een apparaat zonder
patiëntcontext, wordt het volgende informatiebericht in het gedeelte Apparaatstatus
weergegeven: "Wijs patiënt en locatie toe."
1. In de rechterbovenhoek van het scherm raakt u Toewijzen aan.
Het tabblad Lijst wordt weergegeven.
Opmerking Wanneer de monitor met een centraal station is verbonden,
wordt de patiëntenlijst automatisch door de monitor
opgehaald als u naar het tabblad Patiënten gaat.
2. Als u de naam van uw patiënt ziet op de patiëntenlijst, selecteert u die patiënt en
raakt u vervolgens Selecteer aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven met patiënt- en/of locatie-informatie die
overeenkomstig de instellingen van uw monitor is ingevuld.
Opmerking Als de naam van de patiënt of de locatie-informatie
ontbreekt, wordt u door de monitor gevraagd om een patiënt
of een locatie toe te wijzen tot die informatie compleet is. U
kunt de patiënt bewaken zonder dat u al deze gegevens
invoert.
3. Als de naam van de patiënt niet op de patiëntenlijst wordt weergegeven, raakt u Tvg
aan.
4. In het kader Patiënt raakt u
in een veld aan en voert u de patiëntinformatie
in. Raak Vlgd aan om door de velden met patiëntgegevens te bladeren.
Opmerking U kunt een barcodescanner gebruiken om een patiënt-ID in
het veld Patiënt-ID in te voeren. Raak
aan in het veld
Patiënt-ID, scan de barcode en raak vervolgens Selecteren
aan.
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Opmerking Als "Overeenk. patiënt-ID vereisen vr opslag metingen" in
Geavanceerde instellingen is ingeschakeld, wordt er een
voortgangsindicator op het scherm weergegeven terwijl het
apparaat in een extern hostsysteem of in de patiëntenlijst
van het apparaat zoekt naar een overeenkomende ID.
•

Een mislukte zoekopdracht heeft als gevolg dat het bericht "Patiënt
wordt niet herkend" wordt weergegeven.

•

Bij een geslaagde zoekopdracht worden er patiëntgegevens in velden
ingevuld en op het scherm weergegeven overeenkomstig de voorkeuren
die in Geavanceerde instellingen zijn ingesteld.

5. In het kader Locatie selecteert u een beschikbare kamer en een bed uit de
vervolgkeuzelijst.
Opmerking De locatielijst bevat alleen locaties die nog niet zijn
toegewezen aan een apparaat voor doorlopende bewaking.
Totdat u een kamer en bed hebt geselecteerd, wordt "Geen locatie toegewezen"
weergegeven in de vervolgkeuzelijst.
6. Raak Selecteren aan om terug te keren naar het tabblad Home.
De informatie wordt opgeslagen.
Opmerking U kunt ervoor kiezen om sommige velden op het tabblad Patiënt >
Samenvatting leeg te laten. Als de naam van de patiënt of de locatieinformatie echter ontbreekt, wordt u door de monitor gevraagd om een
patiënt of een locatie toe te wijzen tot die informatie compleet is. U kunt de
patiënt bewaken zonder dat u al deze gegevens invoert.
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Profielen
Profielen zijn variaties van het tabblad Home. Elk profiel geeft u toegang tot een andere
reeks functies. Kies het profiel dat het beste aansluit bij uw wensen.
De monitor biedt meerdere profielen (Doorlopende bewaking, Intervalbewaking,
Steekproef en Triage) die zijn gebaseerd op de configuratie en de upgradelicenties die u
aanschaft.

Het profiel Doorlopende bewaking
Het profiel Doorlopende bewaking is ontworpen voor de doorlopende bewaking van de
patiënt. Monitoren die zijn geconfigureerd met Oridion Microstream Capnography
verschaffen doorlopende bewaking van eindtidale CO2 (etCO2), fractie van ingeademd
CO2 (FiCO2), ademhalingssnelheid (RR), pulswaarde en de geïntegreerde pulmonaire
index (IPI). Monitoren die zijn geconfigureerd met de Nellcor-pulsoximetrieoptie
verschaffen doorlopende bewaking van zuurstofverzadiging van hemoglobine (SpO2) en
pulswaarde. Monitoren die zijn geconfigureerd met de Masimo rainbow SET-optie
kunnen doorlopende bewaking van zuurstofverzadiging van hemoglobine (SpO2), totaal
hemoglobine (SpHb of SpHbv), akoestische ademhaling (RRa) en pulswaarde
verschaffen. Monitoren die zijn geconfigureerd met EarlySense verschaffen een
doorlopende bewaking van de ademhalingssnelheid (RR), de pulswaarde en de
beweging van de patiënt.
Met het profiel Doorlopende bewaking kunt u ook handmatige temperatuur- of NIBPmetingen verrichten, alarmen en vaste intervallen gebruiken, en bidirectionele
bedieningselementen gebruiken om gegevens tussen de monitor en een centraal station
te verzenden.
Opmerking Patiëntgegevens worden alleen in het profiel Doorlopende bewaking
doorlopend naar een centraal station gestreamd.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen is ingeschakeld,
probeert het apparaat automatisch over te schakelen naar het profiel
Doorlopende bewaking wanneer een doorlopende sensor (CO2, RRa,
EarlySense) op het apparaat wordt aangesloten. (Zie "Overschakelen naar
het profiel Doorlopende bewaking: profiel automatisch wijzigen" verderop in
dit gedeelte.)
Het op Oridion CO2 gebaseerde tabblad Home
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Het op Masimo RRa gebaseerde tabblad Home

Het op EarlySense patiëntbeweging gebaseerde tabblad Home
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Metingen van vitale functies opslaan (profiel Doorlopende
bewaking)
In het profiel Doorlopende bewaking worden metingen automatisch als volgt
opgeslagen:
•

Doorlopende metingen (SpO2, SpHb, pulswaarde, etCO2, FiCO2, IPI
ademhalingssnelheid en beweging patiënt) worden elke minuut opgeslagen.

•

Wanneer bepaalde metingen buiten de alarmgrenzen vallen, worden alle
doorlopende metingen opgeslagen.

•

NIBP-metingen en voorspellende temperatuurmetingen worden opgeslagen zodra
deze zijn verworven.

•

Handmatige parameters worden opgeslagen wanneer u de knop OK aanraakt op het
tabblad Handmatig.

•

Andere factoren worden ingesteld wanneer u het instellen van parameters hebt
voltooid en teruggaat naar het tabblad Home. Deze andere factoren worden niet op
het tabblad Doornemen weergegeven.

Nadat er 24 uur aan gegevens voor de geselecteerde patiënt zijn opgeslagen, worden
gegevens die ouder zijn dan 24 uur van de monitor verwijderd.
Opmerking De monitor slaat de temperaturen in de directe modus niet op in het
geheugen. Daarom is het belangrijk om de temperatuur te noteren voordat
u de sonde uit de meetlocatie verwijdert en om de meting vervolgens
handmatig in het patiëntenrecord vast te leggen.

Het profiel Intervalbewaking
Met het profiel Intervalbewaking kunt u alarmen en vaste NIBP-intervallen voor de
bewaking van patiënten gebruiken.

Opmerking Gegevens over de vitale functies van de patiënt worden alleen in het profiel
Doorlopende bewaking naar een centraal station gestreamd.
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Het profiel Steekproef
Het profiel Steekproef is geoptimaliseerd voor clinici die steekproefsgewijs metingen van
vitale functies controleren en geen functies voor automatische metingen of alarmen
nodig hebben.

Het profiel Triage
Met het profiel Triage kunt u metingen van vitale functies vastleggen zonder alarmen of
toegang tot het tabblad Patiënten.
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Vergelijking van profielfuncties
In de volgende tabel worden de functies van de profielen met elkaar vergeleken.
Functie

Doorlopende Intervalbewa
bewaking
king

Steekproef

Triage

X

X

X

NIBP-, SpO2-, temperatuur- en
pulswaardemetingen uitvoeren

X

X

SpHb-metingen uitvoeren (alleen Masimo)

X

X

etCO2, FiCO2 en IPI bewaken (alleen Oridion)

X

RR bewaken (alleen EarlySense en Oridion)

X

Beweging van de patiënt bewaken (alleen
EarlySense)

X

RRa bewaken (alleen Masimo)

X

Instelling voor intervaltiming configureren en
gebruiken

X

X

Alarmgrenzen in de gaten houden en
configureren

X

X

Fysiologische alarmen in de gaten houden en
hierop reageren

X

X

Patiënttype (volwassene, kind, pasgeborene)
wijzigen

X

X

X

Handmatige parameters (lengte, gewicht,
pijn, ademhaling, temperatuur*, BMI**)
bekijken en invoeren

X

X

X

Momenteel weergegeven gegevens over
vitale functies in apparaatgeheugen opslaan

X

X

X

X

Opgeslagen gegevens over vitale functies
analyseren

X

X

X

X

Bidirectionele bedieningselementen tussen
de monitor en externe systemen gebruiken

X

X

X

X

* Braun IR-thermometers die zijn geconfigureerd voor het werken met de monitor sturen temperatuurgegevens
automatisch door naar het kader Temperatuur. U kunt de temperatuur handmatig invoeren als u een temperatuurmeting
van de patiënt uitvoert met een thermometer die niet is aangesloten op de monitor, en als u temperatuur hebt
geselecteerd als een van de vier handmatige parameters die moeten worden weergegeven.
** De Quetelet-index (BMI) wordt alleen berekend en naar de monitor verzonden door een aangesloten gewichtsschaal.
U kunt BMI-waarden niet invoeren of aanpassen. De BMI wordt weergegeven op het tabblad Handmatig en in het kader
Handmatige parameters als u deze hebt geselecteerd als een van de vier parameters die moeten worden weergegeven.
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Profielen wijzigen
U kunt het actieve profiel op het apparaat wijzigen om toegang te krijgen tot een andere
reeks functies.
Opmerking "Wijzigen profiel toestaan" moet in Geavanceerde instellingen zijn
ingeschakeld om profielen te kunnen wijzigen.
De stappen voor het wijzigen van profielen kunnen verschillen op basis van verscheidene
voorwaarden:
•

Actief profiel versus doelprofiel

•

Vastgelegde patiëntcontext

•

Opgeslagen meetgegevens van patiënten

•

Sensoren die actief meetgegevens van patiënten verzamelen

De volgende tabel bevat een overzicht van toegestane profielwijzigingen op basis van
deze voorwaarden.
Voorwaarden waaronder specifieke profielwijzigingen zijn
toegestaan
Actief profiel

Doelprofiel

Vastgelegde
patiëntcontext

Doorlopende
bewaking

Intervalbewaking of
Steekproef

X

Doorlopende
bewaking

Triage

X

Opgeslagen
Sensoren die actief
meetgegevens van meetgegevens van
patiënten
patiënten
verzamelen

Intervalbewaking of Doorlopende
Steekproef
bewaking

X

X

X

Steekproef

Intervalbewaking

X

X

X

Intervalbewaking

Steekproef

X

X

X

Triage

Doorlopende
bewaking

N.v.t.

X

X

Triage

Intervalbewaking of
Steekproef

N.v.t.

X

X

X

X

X

Intervalbewaking of Triage
Steekproef

Opmerking Er verschijnen dialoogvensters op het scherm om gegevens te bevestigen
wanneer een specifieke profielwijziging opgeslagen gegevens van het
tabblad Doornemen zou verwijderen, episodische patiëntmetingen op het
display zou verwijderen, of mogelijk zou kunnen vereisen dat er wijzigingen
in de patiënt- of locatiecontext moeten worden aangebracht.
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Van het ene niet-doorlopende profiel naar het andere niet-doorlopende
profiel overschakelen
1. Raak de geselecteerde profielindicator in het gedeelte Apparaatstatus aan.

Het verticale tabblad Profiel wordt weergegeven.
2. Selecteer het gewenste profiel.
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.
Opmerking Voor al deze niet-doorlopende profielwijzigingen blijven
opgeslagen episodische patiëntmetingen op het tabblad
Doornemen staan en blijven de huidige metingen op het
scherm staan. Patiënt- en/of locatiecontext blijft, indien
vastgelegd, op het scherm staan voor alle niet-doorlopende
profielwijzigingen behalve Triage, omdat het profiel Triage
opzettelijk geen patiënt- of locatiecontext weergeeft.

Overschakelen naar het profiel Doorlopende bewaking
Profiel automatisch wijzigen
Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen is ingeschakeld, probeert het
apparaat automatisch over te schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer
een doorlopende sensor (CO2, RRa, EarlySense) op het apparaat wordt aangesloten.
Wanneer de profielwijziging plaatsvindt, wordt er een informatiebericht weergegeven in
het gedeelte Apparaatstatus om die wijziging te rapporteren.
Opmerking De dialoogvensters voor profielwijziging, die in het volgende gedeelte over
het handmatig wijzigen van profielen worden beschreven, worden (indien
van toepassing) op het scherm weergegeven op basis van vastgelegde
patiëntcontext en/of patiëntmetingen op het apparaat.
Opmerking Een automatische overschakeling naar het profiel Doorlopende bewaking
vindt slechts eenmalig plaats voor elke doorlopende sensoraansluiting. Als
de poging om het profiel te wijzigen mislukt, of als u overschakelt naar een
episodisch profiel na een automatische overschakeling naar het profiel
Doorlopende bewaking, moet u een doorlopende sensor loskoppelen en
vervolgens weer aansluiten voordat er opnieuw een automatische
overschakeling plaatsvindt.
Opmerking Als het apparaat niet kan overschakelen naar het profiel Doorlopende
bewaking, verschijnt er een dialoogvenster waarop wordt aangegeven dat
dit profiel niet in de huidige configuratie beschikbaar is.
Profiel handmatig wijzigen
Als u handmatig vanuit elk ander profiel naar het profiel Doorlopende bewaking wilt
overschakelen, moet u deze stappen uitvoeren.
1. Raak de geselecteerde profielindicator in het gedeelte Apparaatstatus aan.
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Het verticale tabblad Profiel wordt weergegeven. Op basis van de gepresenteerde
vetgedrukte tekst, selecteert en volgt u de onderstaande stap en substappen die van
toepassing zijn op uw patiënt en het apparaat.
2. Wanneer er geen patiënt- en/of locatiecontext is vastgelegd en er geen
patiëntmetingen zijn verricht of opgeslagen, selecteert u het gewenste profiel
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.
3. Wanneer er patiënt- en/of locatiecontext is vastgelegd maar er geen
patiëntmetingen zijn verricht of opgeslagen:
a.

Selecteer het gewenste profiel.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om informatie over de
patiënt- en/of locatiecontext te bevestigen of om een nieuwe patiënt te
selecteren. Als bijvoorbeeld zowel de patiëntcontext als de locatiecontext zijn
vastgelegd, verschijnen de volgende opties:
•

Zelfde patiënt, zelfde locatie

•

Zelfde patiënt, andere locatie

•

Nieuwe patiënt

b. Selecteer de gewenste optie en raak Selecteren aan.
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.
4. Wanneer er patiënt- en/of locatiecontext is vastgelegd en er patiëntmetingen
zijn verricht of opgeslagen:
a.

Selecteer het gewenste profiel.
Er verschijnt een dialoogvenster met het volgende bericht: "Overschakelen naar
het profiel Doorlopende bewaking verwijdert alle meetgegevens van het
apparaat. Toch doorgaan?"

b. Raak Ja aan om te bevestigen of Nee om de profielwijziging te annuleren.
Opmerking Als u Nee selecteert, kunt u vastgelegde gegevens over
vitale functies op het apparaat verzenden voordat u
profielen wijzigt. Nadat u die taak hebt voltooid (indien
van toepassing), herhaalt u stappen 1 en 4.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om informatie over de
patiënt- en/of locatiecontext te bevestigen of om een nieuwe patiënt te
selecteren. Als bijvoorbeeld zowel de patiëntcontext als de locatiecontext zijn
vastgelegd, verschijnen de volgende opties:

c.

•

Zelfde patiënt, zelfde locatie

•

Zelfde patiënt, andere locatie

•

Nieuwe patiënt

Selecteer de gewenste optie en raak Selecteren aan.
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.

5. Raak het tabblad Home aan.
U kunt nu met de bewaking van een patiënt beginnen in het profiel Doorlopende
bewaking.
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Overschakelen van het profiel Doorlopende bewaking
Als u vanuit het profiel Doorlopende bewaking naar elk ander profiel wilt overschakelen,
moet u deze stappen uitvoeren.
1. Raak de geselecteerde profielindicator in het gedeelte Apparaatstatus aan.

Het verticale tabblad Profiel wordt weergegeven. Op basis van de gepresenteerde
vetgedrukte tekst, selecteert en volgt u de onderstaande stap en substappen die van
toepassing zijn op uw patiënt en het apparaat.
2. Wanneer er geen patiënttrendgegevens zijn opgeslagen, selecteert u het
gewenste profiel.
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.
3. Wanneer doorlopende sensoren op een patiënt zijn aangesloten, of wanneer
episodische of doorlopende gegevens zijn opgeslagen, zijn er pas andere
profielselecties beschikbaar wanneer u patiëntsensoren hebt verwijderd en de
bewaking is gestopt.
a.

Verwijder doorlopende sensoren van uw patiënt.

b. Raak op het tabblad Instellingen het tabblad Monitor aan.
c.

Raak Bewaking stoppen aan.
Er verschijnt een dialoogvenster Bewaking stoppen met de volgende opties:
•

Nieuwe patiënt – Hiermee worden patiënt- en locatiecontext en
analysegegevens verwijderd

•

Uitschakelen – Hiermee worden patiënt- en locatiecontext en
analysegegevens verwijderd en wordt het apparaat uitgeschakeld

•

Annuleren – Hiermee worden patiëntgegevens bewaard en keert het scherm
terug naar het tabblad Home

Opmerking Als de bewaking wordt gestopt, worden alle
meetgegevens van patiënten van het apparaat
verwijderd.
d. Selecteer de gewenste optie en raak Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven.
e. Herhaal stap 1 en selecteer het gewenste profiel op het verticale tabblad Profiel.
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.
4. Wanneer er patiënt- en/of locatiecontext is vastgelegd maar er geen
episodische of doorlopende trendgegevens zijn opgeslagen:
a.

Selecteer het gewenste profiel.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om informatie over de
patiënt- en/of locatiecontext te bevestigen of om een nieuwe patiënt te
selecteren. Als bijvoorbeeld zowel de patiëntcontext als de locatiecontext zijn
vastgelegd, verschijnen de volgende opties:
•

Zelfde patiënt, zelfde locatie

•

Zelfde patiënt, andere locatie

•

Nieuwe patiënt
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b. Selecteer de gewenste optie en raak Selecteren aan.
De profielwijziging wordt onmiddellijk van kracht.
Opmerking Als het apparaat met een centraal station was verbonden terwijl het profiel
Doorlopende bewaking actief was, wordt de verbinding tussen het
apparaat en het centrale station verbroken wanneer er naar elk ander
profiel wordt overgeschakeld.
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Demografische gegevens van patiënten worden beheerd op het tabblad Patiënten.
Op dit tabblad kunt u het volgende doen:
•

Een patiëntenlijst ophalen van het netwerk (bijvoorbeeld elektronische medische
records (EMR) of een centraal station).

•

Een patiënt in de lijst selecteren.

•

Handmatig patiënten invoeren en een patiëntenlijst maken.

•

Een patiënt-ID scannen met de barcodescanner en een overeenkomende
patiëntnaam uit uw hostsysteem terugsturen.
Opmerking De overeenkomende patiëntnaam kan afkomstig zijn van
EMR of een centraal station.

•

Aanvullende patiëntinformatie invoeren, zoals handmatige parameters.

•

Een patiënt en een locatie toewijzen aan alleen het apparaat of aan een centraal
station tijdens doorlopende bewaking.
LET OP! Controleer de identiteit van de patiënt op de monitor na
handmatige invoer of invoer via barcodes en voordat u patiëntenrecords
afdrukt of overdraagt.

Een patiënt aan de patiëntenlijst toevoegen
Opmerking Als de monitor is geconfigureerd om de patiëntenlijst van het netwerk op
te halen en als de monitor het profiel Steekproef of Intervalbewaking heeft,
kunt u patiënten niet handmatig aan de patiëntenlijst toevoegen.
Opmerking Als de monitor is geconfigureerd om de patiëntenlijst van het centrale
station op te halen en als de monitor het profiel Doorlopende bewaking
heeft, kunt u een patiënt aan de patiëntenlijst toevoegen en deze naar het
centrale station verzenden.
1. Raak het tabblad Patiënten aan.
2. Raak Tvg aan.
3. Raak
aan en voer vervolgens de patiëntinformatie in. Raak Vlgd aan om door
de velden met patiëntgegevens te bladeren.
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Opmerking U kunt een barcodescanner gebruiken om een patiënt-ID in
het veld Patiënt-ID in te voeren. Raak
in het veld
Patiënt-ID aan, scan de barcode en raak vervolgens OK aan.
4. Raak Selecteren aan om terug te keren naar het tabblad Home.
De informatie wordt opgeslagen.
LET OP! De identiteit van de patiënt op de monitor controleren na
handmatige invoer of invoer via barcodes en voordat u patiëntenrecords
afdrukt of overdraagt.

Patiëntgegevens laden met een barcodescanner
You can use a barcode scanner to query existing patient records and perform a patient
name match with the host system.
Opmerking Als de monitor op het netwerk is aangesloten, kan een monitor een
patiëntnaam ontvangen uit de patiëntenrecords die aan een gescand IDnummer gekoppeld zijn.
Opmerking Als "Overeenk. patiënt-ID vereisen vr opslag metingen" in Geavanceerde
instellingen is ingeschakeld, wordt er een voortgangsindicator op het
scherm weergegeven terwijl het apparaat in een extern hostsysteem of in
de patiëntenlijst van het apparaat zoekt naar een overeenkomende ID.
•

Een mislukte zoekopdracht heeft als gevolg dat het bericht "Patiënt wordt
niet herkend" wordt weergegeven.

•

Een geslaagde zoekopdracht heeft als gevolg dat patiëntgegevens in velden
worden ingevuld en op het scherm worden weergegeven overeenkomstig
de voorkeuren die in Geavanceerde instellingen zijn geconfigureerd.

1. Zorg ervoor dat u zich op het tabblad Home bevindt.
2. Scan de barcode van de patiënt met de barcode-scanner.
De patiënt-ID wordt in het kader Patiënt weergegeven als de zoekopdracht naar de
patiënt is geslaagd.
LET OP! De identiteit van de patiënt op de monitor controleren na
handmatige invoer of invoer via barcodes en voordat u patiëntenrecords
afdrukt of overdraagt.

Een patiënt selecteren
De opties voor het selecteren van eerder opgeslagen patiënten op het tabblad Lijst
verschillen op basis van de volgende voorwaarden:
•

Actief profiel

•

Vastgelegde patiëntcontext

•

Verbinding met een netwerk

•

Verbinding met een centraal station

Op basis van de gepresenteerde vetgedrukte tekst, volgt u de onderstaande stappen die
van toepassing zijn op uw patiënt en het apparaat.
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1. In alle profielen, behalve Triage, wanneer er geen patiëntcontext is vastgelegd
op het apparaat en het patiënttype hetzelfde blijft:
a.

Raak het tabblad Patiënten aan.
Het tabblad Lijst wordt weergegeven.

b. Als de monitor is aangesloten op het netwerk, raakt u Lijst ophalen aan om de
op het scherm weergegeven patiëntenlijst bij te werken.
De monitor haalt de patiëntenlijst op van het netwerk
Opmerking Wanneer de monitor met het centrale station is
verbonden, wordt de patiëntenlijst door de monitor
opgehaald als u naar het tabblad Patiënten gaat.
c.

Raak de patiënt-ID aan (naam, ID, nummer of locatie) die u wilt selecteren.
Opmerking Patiëntgegevens kunnen in oplopende of aflopende
volgorde worden gesorteerd door de eerste rij te
selecteren en ▲ of ▼ aan te raken. Als er geen
sorteermarkering in een kolom verschijnt, raakt u de kop
aan en verschijnt ▲.

d. Raak Selecteer aan.
De geselecteerde patiënt-ID verschijnt op het tabblad Home.
Opmerking Zolang u het patiënttype niet wijzigt, blijven alle
weergegeven patiëntmetingen op het scherm staan en
worden deze gekoppeld aan de geselecteerde patiënt,
en worden de patiëntconfiguratie-instellingen bewaard.
2. In de profielen Intervalbewaking en Steekproef, wanneer er patiëntcontext is
vastgelegd op het apparaat en u een andere patiënt wilt selecteren
(patiëntcontext wijzigen):
a.

Raak het tabblad Patiënten aan.
Het tabblad Samenvatting wordt weergegeven.

b. Raak het tabblad Lijst aan.
c.

Als de monitor is aangesloten op het netwerk, raakt u Lijst ophalen aan om de
op het scherm weergegeven patiëntenlijst bij te werken.
De monitor haalt de patiëntenlijst op van het netwerk
Opmerking U kunt in Geavanceerde instellingen inschakelen dat de
monitor de patiëntenlijst kan ophalen van het netwerk.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, vervangt de knop
Lijst ophalen de knop Tvg op het tabblad Lijst.
Opmerking Wanneer de monitor met een centraal station is
verbonden, wordt de patiëntenlijst automatisch door de
monitor opgehaald als u naar het tabblad Patiënten gaat.

d. Raak de patiënt-ID aan (naam, ID, nummer of locatie) die u wilt selecteren.
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Opmerking Patiëntgegevens kunnen in oplopende of aflopende
volgorde worden gesorteerd door de eerste rij te
selecteren en ▲ of ▼ aan te raken. Als er geen
sorteermarkering in een kolom verschijnt, raakt u de kop
aan en verschijnt ▲.
e. Raak Selecteer aan.
De geselecteerde patiënt-ID verschijnt op het tabblad Home.
Opmerking Alle weergegeven patiëntmetingen en configuratieinstellingen worden verwijderd.
3. In het profiel Doorlopende bewaking, wanneer er patiëntcontext is vastgelegd
op het apparaat en u een andere patiënt wilt selecteren (patiëntcontext
wijzigen), moet u de bewaking stoppen voordat u een andere patiënt selecteert/
toewijst.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.
Het tabblad Monitor wordt weergegeven.

b. Raak Bewaking stoppen aan.
Er verschijnt een dialoogvenster Bewaking stoppen met de volgende opties:

c.

•

Nieuwe patiënt – Hiermee worden patiënt- en locatiecontext en
analysegegevens verwijderd nadat u de patiëntsensoren hebt verwijderd

•

Uitschakelen – Hiermee worden patiënt- en locatiecontext en
analysegegevens verwijderd en wordt het apparaat uitgeschakeld

•

Annuleren – Hiermee worden patiëntgegevens bewaard en keert het scherm
terug naar het tabblad Home

Raak Nieuwe patiënt aan.

d. Voltooi stap 1.
Opmerking Als er patiëntcontext is vastgelegd en u een nieuwe patiënt
probeert te selecteren door naar het tabblad Lijst te gaan,
wordt door het apparaat het bericht "Patiënt al toegewezen
aan apparaat. Stop de bewaking van huidige patiënt om een
andere patiënt toe te wijzen." weergegeven.

Patiëntenrecords beheren (het profiel Doorlopende
bewaking)
In het profiel Doorlopende bewaking biedt het tabblad Doornemen toegang tot een
trendtabel van alle metingen voor de momenteel geselecteerde patiënt. U kunt de
weergegeven tijdsintervallen configureren en u kunt door de laatste 24 uur met
patiëntmetingen bladeren. Er kunnen trendgegevens vanaf dit tabblad worden afgedrukt.
1. Raak het tabblad Doornemen aan.
Opmerking Metingen die een fysiologisch alarm hebben geactiveerd,
worden op dit tabblad gemarkeerd.
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Als uw apparaat is geconfigureerd om de beweging van de patiënt te bewaken, kan
het tabblad Doornemen op het volgende voorbeeld lijken.

2. Wijzig het trendinterval (de voortgang van de tijd die horizontaal in de tabel wordt
weergegeven) met behulp van de vervolgkeuzelijst Beeld. Trendintervalopties zijn 1,
5, 15 en 30 minuten; 1, 2, 4 of 8 uur; en alleen alarmen. Het standaard-trendinterval
is 1 minuut.
Opmerking Gegevens over gebeurtenissen (bijvoorbeeld fysiologische
alarmen, beweging van de patiënt, handmatige NIBP- of
temperatuurmetingen, handmatige invoer van parameters)
worden in alle trendintervallen weergegeven. Door het
trendinterval in een langere tijdsduur te wijzigen, kunt u nietalarmerende, doorlopende metingen tussen de momenteel
geselecteerde tijdsintervallen uitfilteren om de aandacht
meer te richten op gegevens over gebeurtenissen.
Daarnaast kunt u het trendinterval ook wijzigen door een
kortere tijdsduur te kiezen om een uitgebreidere lijst met
doorlopende metingen weer te geven.
3. Gebruik de schuifbalk aan de rechterzijde om patiëntmetingen te bekijken voor
eventuele parameters die niet in het weergavegedeelte passen.
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4. Raak de bedieningselementen voor een pagina vooruit

en een pagina achteruit

in de tabelkop aan om aanvullende metingen voor deze patiënt te bekijken. De
meest recente metingen verschijnen aan de rechterzijde van de tabel en de oudere
metingen verschijnen links.
5. Raak Afdrukken aan om het patiëntrecord af te drukken.
Er verschijnt een dialoogvenster met afdrukopties.
6. Selecteer de gewenste tijdsduur en raak Afdrukken aan.
Opmerking Als er geen patiënt is geselecteerd, het profiel Doorlopende bewaking niet
actief is, en er geen metingen zijn verricht, blijven alle tabelcellen op het
tabblad Doornemen leeg.
Opmerking In het profiel Doorlopende bewaking kunt u opgeslagen patiëntmetingen
niet verwijderen. Patiëntmetingen die ouder zijn dan 24 uur worden
automatisch verwijderd van het tabblad Doornemen.
Opmerking De datum- en tijdmarkeringen op opgeslagen patiëntmetingen worden
aangepast in reactie op nieuwe datum- en tijdinstellingen.
Opmerking In het profiel Doorlopende bewaking is de optie Verzenden niet beschikbaar
op het tabblad Doornemen.

Patiëntenrecords beheren (de profielen Intervalbewaking,
Steekproef en Triage)
Patiëntenrecords kunnen in deze profielen naar het netwerk worden verzonden, worden
afgedrukt of worden verwijderd.
Opmerking Omdat het tabblad Patiënt niet beschikbaar is in het profiel Triage, bevatten
records die in het profiel Triage zijn opgeslagen alleen metingen van vitale
functies. Zelfs zonder patiënt-ID, kunnen deze records naar het netwerk
worden verzonden, worden afgedrukt of worden verwijderd.
1. Raak het tabblad Doornemen aan.
Opmerking Metingen die een fysiologisch alarm hebben geactiveerd,
worden op dit tabblad gemarkeerd.
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2. Selecteer records door het betreffende selectievakje aan te raken.
3. Raak naar wens Verzenden aan om de records naar het netwerk te verzenden,
Afdrukken om de records af te drukken of Verwijderen om de records definitief te
verwijderen.
LET OP! Controleer de identiteit van de patiënt op de
monitor na handmatige invoer of invoer via barcodes en
voordat u patiëntenrecords afdrukt of overdraagt.
LET OP! Controleer de afgedrukte patiëntenrecords altijd
visueel.
Opmerking Het pictogram
geeft aan dat de records naar het
netwerk zijn verzonden.
Opmerking U kunt bepaalde profielen en instellingen configureren om
metingen automatisch naar het netwerk te verzenden.
Opmerking Patiëntmetingen die ouder zijn dan 24 uur worden
automatisch verwijderd van het tabblad Doornemen.
Opmerking De datum- en tijdmarkeringen op opgeslagen
patiëntmetingen worden aangepast in reactie op nieuwe
datum- en tijdinstellingen.

Printer
De monitor maakt op een strook afdrukken van patiëntinformatie en -gegevens.
Opmerking De voorbeeldafdrukken hieronder zijn in het Engels, maar de taal op de
afdrukken wordt gedefinieerd door de taal die is geselecteerd op de
monitor.
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Trendgegevensrapport Doorlopende
bewaking met capnografie

Trendgegevensrapport Doorlopende
bewaking met beweging patiënt
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Een patiënt uit de lijst verwijderen
1. Raak het tabblad Patiënten aan.
2. Raak op het tabblad Lijst het patiëntenrecord aan dat u wilt verwijderen.
3. Raak Verwijderen aan.
Raak in het bevestigingsvenster voor het verwijderen OK aan om de geselecteerde
patiënt definitief te verwijderen. Raak Annuleren aan om het verwijderen te
annuleren.
Opmerking Door een patiënt uit de Patiëntenlijst te verwijderen, worden
opgeslagen records niet verwijderd. Raak het tabblad
Doornemen aan om opgeslagen records te bekijken of te
verwijderen.
Opmerking Bij monitors die zijn aangesloten op het netwerk heeft het
verwijderen van een patiënt op de monitor geen effect op de
gegevens op het netwerk.
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Alarmen
De monitor geeft fysiologische en technische alarmen weer. Fysiologische alarmen
treden op wanneer metingen van vitale functies buiten de ingestelde alarmgrenzen
vallen, maar deze treden alleen op in de profielen Doorlopende bewaking en
Intervalbewaking. Technische alarmen treden op wanneer er een probleem is met de
monitor, een accessoire die is aangesloten op de monitor, of het netwerk. Technische
alarmen treden op in alle profielen.
De monitor kan alarmen doorgeven aan de volgende externe systemen:
•

Oproepsystemen voor verpleegkundigen

•

Softwaresystemen van Welch Allyn (Connex CS en Connex VM)
WAARSCHUWING De monitor is de primaire alarmbron voor de patiënt
en elk extern systeem (zoals een oproepsysteem voor verpleegkundigen of
Connex CS) is een reservealarmbron. Het externe systeem is slechts zo
betrouwbaar als het netwerk waar het deel van uitmaakt en kan uitsluitend
als reservealarmapparaat dienen.
WAARSCHUWING Wanneer de monitor niet is aangesloten op een
secundair alarmsysteem tijdens de doorlopende bewaking van de patiënt,
moet u de monitor regelmatig controleren om patiëntgegevens, alarmen en
waarschuwingen te kunnen blijven ontvangen.

Opmerking USB is niet bedoeld voor de externe communicatie van doorlopende
parameters en doorlopende alarmen. Ethernetverbindingen en draadloze
verbindingen zijn bedoeld voor de communicatie van parameters over vitale
functies, patiëntgegevens en alarmen (inclusief doorlopende en
episodische parameters en alarmen) naar secundaire externe weergave- en
alarmsystemen.
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Alarmtypen
Type

Prioriteit

Kleur

Toon alarmgeluid

•

Hoog

Rood

10-pulstoon

•
•

Grens van NIBP, SpO2, SpHb, etCO2,
ademhaling, pulswaarde of IPI is
overschreden
Geen ademhaling gedetecteerd
Bepaalde technische alarmen

•

Patiënt heeft het bed verlaten

Hoog

Rood

Alternatieve 10-pulstoon

•

Medium

Oranje

3-pulstoon

•
•

Grens van temperatuur of FiCO2 is
overschreden
Zeer veel beweging
Bepaalde technische alarmen

•

Bepaalde technische alarmen

Laag

Oranje

2-pulstoon of 1-pulstoon met
intervallen van 30 seconden

•

Technische alarmen die geen gevolgen
hebben voor de veiligheid van de patiënt

Zeer laag

Lichtblauw

2-pulstoon of 1-pulstoon met
intervallen van 5 minuten

Pictogrammen op het tabblad Home
Pictogrammen in parameterkaders
De pictogrammen in de parameterkaders geven de instellingen van
alarmberichtgevingen aan. Wanneer de alarmgrenzen zijn ingeschakeld, zijn de
pictogrammen zwart-wit totdat er een alarm optreedt. Als dit gebeurt, veranderen de
pictogrammen van kleur om de prioriteit van het alarm aan te geven. Rode
pictogrammen geven alarmen met hoge prioriteit aan en oranje pictogrammen geven
alarmen met medium of lage prioriteit aan.
Pictogrammen in parameterkaders
Pictogram

Naam en status
Alarm uitgeschakeld.
Voor deze parameter treden er geen visuele alarmen of audioalarmen op.
U bent volledig verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de toestand van de patiënt.
Alarm ingeschakeld.
Audio- en visuele berichtgevingen zijn ingeschakeld.

Alarmgeluid uit.
Er treden alleen visuele berichtgevingen op.

Alarmen
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Pictogrammen in parameterkaders
Pictogram

Naam en status
Als de patiënt doorlopend wordt bewaakt, moet u een duidelijke zichtlijn hebben op de monitor
terwijl de audioalarmen zijn uitgeschakeld.
Alarmgeluid gepauzeerd.
De audiotoon is gepauzeerd. Het pictogram blijft aanwezig totdat de gepauzeerde tijd is afgeteld
naar 0.

Pictogrammen in het gedeelte Apparaatstatus
De pictogrammen in het gedeelte Apparaatstatus zijn zwart-wit, maar het
achtergrondgebied verandert van kleur om de prioriteit van het alarm aan te geven. Deze
pictogrammen worden samen met een bericht weergegeven. Deze pictogrammen
kunnen bedieningselementen of statusindicatoren zijn.
Pictogrammen in het gedeelte Apparaatstatus
Pictogram

Naam en status
Alarm actief.
Er zijn een of meer alarmen actief. Raak dit pictogram aan om een alarmtoon te herstellen (te
pauzeren of uit te schakelen).
WAARSCHUWING U moet een hoorbaar alarm niet pauzeren of uitschakelen
als dit de veiligheid van de patiënt in gevaar kan brengen.
Alarmgeluid uit.
De geluidssignalen zijn uitgeschakeld, maar de alarmgrenzen en visuele alarmsignalen blijven
actief.
Als de patiënt doorlopend wordt bewaakt, moet u een duidelijke zichtlijn hebben op de monitor
terwijl de audioalarmen zijn uitgeschakeld.
Wisselknop voor meerdere alarmen.
Raak dit pictogram aan om door de berichten voor elk actief alarm te bladeren.

Alarmgeluid gepauzeerd.
De audiotoon is gepauzeerd. Het pictogram blijft aanwezig totdat de gepauzeerde tijd is afgeteld
naar 0. Raak dit pictogram aan om het door de gebruiker geconfigureerde pauze-interval te starten
(ingesteld op het tabblad Geavanceerd).

Rustmodus patiënt
Met de rustmodus voor de patiënt kunt u het geluid van het apparaat uitschakelen en het
scherm dimmen wanneer doorlopende bewaking van de patiënt is ingeschakeld en het
apparaat is aangesloten op het centrale station. De visuele alarmindicaties op het
apparaat worden weergegeven en de hoorbare alarmen worden op een compatibele
Welch Allyn-host gegeven met visuele indicaties. Het apparaat kan nog steeds worden
gebruikt voor het vastleggen van aanvullende vitale functies. Raak het scherm aan om
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het dimmen uit te schakelen wanneer dit actief is. Als er een verbinding wordt
verbroken, worden bepaalde alarmen weer hoorbaar totdat de verbinding is hersteld.
De rustmodus voor de patiënt kan op het centrale station of op het apparaat worden inen uitgeschakeld. Als de rustmodus voor de patiënt op het centrale station is
ingeschakeld, kan de modus op het centrale station of op het apparaat worden
uitgeschakeld. Als de rustmodus voor de patiënt op het apparaat is ingeschakeld, moet
de modus ook op het apparaat worden uitgeschakeld.

Locatie van de rustmodus van de patiënt op de monitor
De rustmodus is beschikbaar via het tabblad Alarmen.
LET OP! Als de stroom uitvalt, keert de monitor terug naar de
standaardinstellingen. Elke keer dat de monitor wordt ingeschakeld, moet u
de juiste alarmgrenzen voor uw patiënt instellen.

De rustmodus voor de patiënt inschakelen
De rustmodus voor de patiënt inschakelen op het apparaat:
1. Raak het tabblad Alarmen aan.
Het scherm Alarmen wordt weergegeven.
2. Raak Rustmodus patiënt aan op het scherm Alarmen aan.
De rustmodus voor de patiënt is nu geactiveerd.

De rustmodus voor de patiënt uitschakelen
De rustmodus voor de patiënt uitschakelen op het apparaat:
1. Raak het tabblad Alarmen aan.
Het scherm Alarmen wordt weergegeven.
2. Raak op het scherm AlarmenAlarmaudio aan of Alarmaudio uit aan.
De rustmodus voor de patiënt is nu uitgeschakeld.

Audioalarmen resetten (pauzeren of uitschakelen)
WAARSCHUWING U moet een hoorbaar alarm niet pauzeren of
uitschakelen als dit de veiligheid van de patiënt in gevaar kan brengen.
Kenmerken van audioalarmen
•

Nadat u een audioalarm hebt gereset, keren sommige tonen niet terug. Andere
tonen keren echter terug na een pauze-interval als de omstandigheid die het alarm
heeft veroorzaakt, aanhoudt.

•

Als er zich een nieuwe alarmtoestand voordoet tijdens een pauze-interval, treedt er
een nieuwe audiotoon op.

•

Als een audioalarm niet wordt gepauzeerd of uitgeschakeld na een bepaalde tijd gaat
er behalve de toon ook een zoemer aan.

Een audioalarm pauzeren of uitschakelen
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aan in het gedeelte Apparaatstatus.

•

Er blijven visuele indicatoren in het parameterkader aanwezig totdat de
omstandigheid is gecorrigeerd, tot de volgende meting wordt genomen of tot
het alarm is geannuleerd.

•

Als het pictogram in het gedeelte Apparaatstatus verandert naar
en het
bericht aanwezig blijft, wordt er een vast pauze-interval van 60 seconden door de
timer afgeteld. De alarmtoon keert na het pauze-interval terug.
Er kan een langer pauze-interval worden geconfigureerd op het tabblad

Geavanceerd. U start het geconfigureerde pauze-interval door
raken.

aan te

Als u op een NIBP-alarm hebt gereageerd en er meerdere NIBP-grenzen zijn
overschreden, wordt de alarmtoon gepauzeerd, verdwijnt het eerste bericht en
verschijnt het volgende bericht van de NIBP-grens met een afteltimer. Er klinkt

een nieuwe NIBP-alarmtoon na het aftellen, tenzij u
resterend bericht van de NIBP-grens te verwijderen.

aanraakt om elk

2. Als er meerdere alarmen actief zijn, wordt een wisselknop voor meerdere alarmen
weergegeven in het gedeelte Apparaatstatus. De monitor bladert automatisch door
de alarmberichten en geeft elk bericht ongeveer vier seconden in volgorde van
prioriteit weer, of u kunt handmatig door de alarmen bladeren. U kunt als volgt
handmatig op meerdere alarmen reageren:

a.

Raak

aan om alle audioalarmen te pauzeren.

en er wordt een vast pauze-interval
Het alarmpictogram verandert naar
van 60 seconden door de timer afgeteld. De alarmtoon keert na het pauzeinterval terug.

b. Raak
bekijken.

in het gedeelte Apparaatstatus aan om elk alarm in de stapel te

Opmerking De wisselknop voor meerdere alarmen geeft het aantal
actieve alarmen weer in het alarmpictogram. Onder de
knop wordt een reeks stippen weergegeven die de
weergavevolgorde van de alarmen aanduiden van de
hoogste (links) tot de laagste (rechts) prioriteit (en het
meest recente alarm in het geval meerdere alarmen
dezelfde prioriteit hebben).
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Een gepauzeerd alarm annuleren
U kunt een gepauzeerd alarm van het tabblad Home verwijderen. Als de omstandigheid
aanhoudt waardoor het alarm is veroorzaakt, verschijnt er een nieuw alarm met audio- of
visuele berichtgeving.
1. Raak op het tabblad Home het bedieningselement voor alarmgrenzen aan in het
geselecteerde parameterkader.
Het tabblad Alarmen verschijnt voor die parameter.
2. Raak

aan.

Het alarm wordt verwijderd.
3. Raak

aan.

4. Raak het tabblad Home aan en bevestig dat
verschijnt.

in het parameterkader

Alarmgrenzen voor vitale functies aanpassen
U kunt de alarmgrenzen voor vitale functies aanpassen of de alarmgrenscontrole voor
afzonderlijke parameters uitschakelen.
WAARSCHUWING Alarmgrenzen zijn afhankelijk van de patiënt. Als u
alarmen naar behoren wilt laten functioneren, moet u voor elke patiënt
geschikte alarmgrenzen instellen of controleren. Elke keer dat de monitor
wordt ingeschakeld, moet u controleren of de alarminstellingen geschikt
zijn voor uw patiënt voordat u met de bewaking begint.
LET OP! Bij spanningsverlies keert de monitor terug naar de
standaardinstellingen. Elke keer dat de monitor wordt ingeschakeld, moet u
de juiste alarmgrenzen voor uw patiënt instellen.
1. Raak op het tabblad Home het bedieningselement voor alarmgrenzen aan in het
geselecteerde parameterkader. Om bijvoorbeeld de NIBP-alarmgrenzen in te stellen,

raakt u

aan.

2. Pas de alarmgrenzen voor vitale functies aan.
•

Een grens aanpassen: Voer de gewenste onder- en bovenalarmgrens in met
behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.

•

Schakel de alarmgrenzen voor de vitale functies in of uit: Raak
of
aan. Met deze knop kunt u de weergave van de huidige alarmtoestand wisselen.
Als u de alarmgrenscontrole voor een vitale functie uitschakelt, treden er geen
visuele of audioalarmsignalen op voor die grenzen. Als de alarmgrenscontrole is
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uitgeschakeld, verandert het pictogram in
parameterkader.
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op het tabblad Home in het

Berichtgeving voor audioalarmen wijzigen
U kunt het volume van alle audioalarmen wijzigen.
Opmerking Als de optie Gebr. mag alg. audio uitschakelen in de Geavanceerde
instellingen is geselecteerd, kunt u audioalarmen uitschakelen. Vertrouw,
indien mogelijk, echter niet alleen op visuele alarmberichtgevingen
wanneer u patiënten bewaakt. Als de patiënt doorlopend wordt bewaakt,
moet u een duidelijke zichtlijn hebben op de monitor terwijl de
audioalarmen zijn uitgeschakeld.
WAARSCHUWING Als u vertrouwt op auditieve alarmberichtgevingen,
moet u bij het instellen van het volume rekening houden met het
geluidsniveau van de omgeving. Controleer of een clinicus die op de
maximale afstand van de monitor aan het werk is, het alarm kan horen.
Terwijl u op het tabblad Alarmen werkt, worden boven aan het tabblad
parametermetingen weergegeven.
1. Raak het tabblad Alarmen aan.

2. Wijzig de berichtgeving voor audioalarmen op het tabblad Algemeen.
•

Als u audioalarmen wilt in- of uitschakelen, selecteert u Alarmaudio aan of
Alarmaudio uit.
Als u audioalarmen uitschakelt, treden er nog steeds visuele alarmsignalen op in
de LED-lichtbalk, in het gedeelte Apparaatstatus en op het tabblad Home in
parameterkaders.

Het pictogram
in het gedeelte Apparaatstatus geeft aan dat het
alarmgeluid is uitgeschakeld en er wordt een soortgelijke bel in de
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parameterkaders weergegeven
. Als er zich een alarmtoestand voordoet, is
de bel rood of oranje in het alarmkader, in overeenstemming met de prioriteit

van het alarm, zoals hier weergegeven:
•

of

.

Het volume van audioalarmen wijzigen: selecteer een volumeniveau.
Er klinkt kort een audiotoon om het volumeniveau aan te geven.

Alarmberichten en prioriteiten
In de volgende tabellen worden de fysiologische en technische alarmberichten en de
bijbehorende prioriteit vermeld.

Fysiologische alarmen
Alarmberichten

Prioriteit

Alarmgrens overschreden. etCO2 HOOG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. etCO2 LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. FiCO2 HOOG.

Medium

Alarmgrens overschreden. IPI LAAG.

Hoog

Geen ademhaling gedetecteerd. Tijdlimiet sinds laatste ademhaling overschreden.

Hoog

Alarmgrens overschreden. Ademhaling HOOG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. Ademhaling LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. NIBP systolisch HOOG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. NIBP systolisch LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. NIBP diastolisch HOOG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. NIBP diastolisch LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. NIBP MAP HOOG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. NIBP MAP LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. SpO2 HOOG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. SpO2 LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. SpHb HOOG.

Hoog
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Alarmberichten

Prioriteit

Alarmgrens overschreden. SpHb LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. Pulswaarde HOOG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. Pulswaarde LAAG.

Hoog

Alarmgrens overschreden. Temperatuur HOOG.

Medium

Alarmgrens overschreden. Temperatuur LAAG.

Medium

Zeer veel beweging.

Medium

Technische alarmen
Alarmberichten

Prioriteit

Batterij bijna leeg; er resteren maximaal 5 minuten.

Hoog

Bezig met zoeken naar SpO2-signaal.

Hoog

Communicatiemodule is niet goed ingeschakeld. Schakel het apparaat uit.

Hoog

Controleer op occlusie in gasleiding.

Hoog

Netwerk niet gevonden; controleer aansluiting netwerkkabel.

Zeer laag

Batterij afwezig of defect.

Zeer laag

Accu afwezig of defect. Vraag om onderhoud.

Zeer laag

Luchtlek NIBP; controleer manchet en slangaansluitingen.

Zeer laag

NIBP niet functioneel. Bel de technische dienst.

Zeer laag

NIBP niet bepaald; contr. aansluitingen en slangen op knikken.

Zeer laag

Onjuiste NIBP-manchetmaat; controleer patiënttype.

Zeer laag

Te snel opgepompt; controleer NIBP-manchet en slangaansluitingen.

Zeer laag

NIBP niet bepaald; contr. aansluitingen; beperk beweging patiënt.

Zeer laag

Kan NIBP niet bepalen; controleer oppompinstellingen.

Zeer laag

SpO2 niet functioneel. Vraag om service.

Zeer laag

Bevestig SpO2-sensor aan monitor.

Zeer laag

Vervang de SpO2-sensor.

Zeer laag

Stel datum en tijd in.

Zeer laag
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Alarmberichten

Prioriteit

Maximaal aantal opgeslagen patiëntenrecords. Oudste record overschreven.

Zeer laag

Sluit temperatuursonde aan.

Zeer laag

Plaats de juiste kleurgecodeerde sondebasis.

Zeer laag

Vervang temperatuursonde.

Zeer laag

Temperatuur niet functioneel. Vraag om onderhoud.

Zeer laag

Probeer temperatuur opnieuw te meten.

Zeer laag

Temperatuurtijdgrens overschreden. Probeer temperatuur opnieuw te meten.

Zeer laag

Batterij bijna leeg, afdrukken niet mogelijk; sluit aan op contactdoos.

Zeer laag

Klep printer open; sluit om door te gaan.

Zeer laag

Printer niet functioneel. Vraag om onderhoud.

Zeer laag

Geen papier meer.

Zeer laag

Printer te warm; wacht even en probeer opnieuw.

Zeer laag

Radio niet functioneel. Bel de technische dienst.

Zeer laag

Radiofout. Schakel uit en start opnieuw.

Zeer laag

Radiofout. De radio is opnieuw gestart.

Zeer laag

Kan geen netwerkcommunicatie tot stand brengen. Radio buiten bereik netwerk.

Zeer laag

Kan geen netwerkcommunicatie tot stand brengen. Vraag om service.

Zeer laag

Upgrade radiosoftware mislukt.

Zeer laag

Configuratie niet geladen; standaardwaarden gebruikt.

Zeer laag

Functioneringsfout. Bel de technische dienst.

Zeer laag

Extern apparaat niet herkend.

Zeer laag

Incompatibel Welch Allyn-apparaat.

Zeer laag

Fout bij USB-communicatie. Vraag om service.

Zeer laag

Batterij bijna leeg; er resteren maximaal 30 minuten.

Zeer laag

Lage SpHb-signaalkwaliteit. Controleer sensor.

Zeer laag

Lage SpO2-signaalkwaliteit. Controleer sensor.

Zeer laag

Lage perfusie. Controleer sensor.

Zeer laag
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Alarmberichten

Prioriteit

Vervang de SpO2-kabel.

Zeer laag

Alleen SpO2-modus. Controleer sensor of kabel.

Zeer laag

SpO2-sensor verloopt over….

Zeer laag

Onverwacht opnieuw gestart. Vraag om onderhoud.

Zeer laag

Gewichtsschaal niet functioneel. Vraag om onderhoud.

Zeer laag

CO2 niet functioneel. Vraag om service.

Zeer laag

Filterlijn losgemaakt.

Zeer laag

Temperatuur van CO2-module valt buiten het bereik. CO2 is mogelijk niet accuraat.

Zeer laag

Filterlijn wordt verwijderd.

Zeer laag

Kalibratie is achterstallig. CO2 is mogelijk niet accuraat.

Zeer laag

Fabrieksonderhoud is achterstallig. CO2 is mogelijk niet accuraat.

Zeer laag

Bezig met CO2 auto-zero.

Zeer laag

Time-out voor ademhalingsversheid verlopen.

Zeer laag

Vervang RRa-sensor.

Zeer laag

Achtergrondinterferentie voor RRa gedetecteerd.

Zeer laag

Patiëntinterferentie voor RRa gedetecteerd.

Zeer laag

Bestandssysteem is geformatteerd bij eerste keer opstarten.

Zeer laag

Verbinding met host verloren.

Laag

De patiënt heeft het bed verlaten.

Hoog

Patiënt draaien achterstallig.

Hoog

EarlySense niet functioneel.

Hoog

De sensor is verlopen.

Hoog

De sensor is defect.

Hoog

Vervang de bedsensor.

Hoog

De bedsensor is losgekoppeld.

Hoog

De bedsensor is ondersteboven.

Hoog

Bedsensor verloopt over <"1 maand", "1 week", "1 dag", "x uur">

Hoog

97

98

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Alarmen

Alarmberichten

Prioriteit

Kan patiënt niet meten. Verloren of instabiel signaal.

Hoog

Kan ademhaling niet meten.

Hoog

Kan pulswaarde niet meten.

Hoog

Trendwijz. gedetecteerd. Bekijk patiëntanamnese.

Hoog

Gebruiksaanwijzing
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Oproep verpleegkundige
De monitor kan worden aangesloten op een oproepsysteem voor verpleegkundigen door
middel van een kabel die op het oproepsysteem wordt aangesloten.
Als de kabel van het oproepsysteem voor verpleegkundigen is aangesloten en dit
oproepsysteem is ingeschakeld, brengt de monitor het oproepsysteem voor
verpleegkundigen op de hoogte wanneer er zich een alarm voordoet dat de vooraf
ingestelde drempel overschrijdt. De berichtgeving voor de oproep van een
verpleegkundige blijft zichtbaar tot een van de volgende gebeurtenissen op de monitor
optreedt:
•

Het alarm wordt verwijderd.

•

U herstelt de alarmtoon (deze wordt gepauzeerd of uitgeschakeld).

Voor gepauzeerde alarmen keert de berichtgeving voor de oproep van een
verpleegkundige na het pauze-interval terug als de omstandigheid die het alarm heeft
veroorzaakt, aanhoudt.
Drempels voor de oproep van verpleegkundigen worden ingesteld in Geavanceerde
instellingen.
Als u de monitor op een oproepsysteem voor verpleegkundigen wilt aansluiten, moet u
over een kabel beschikken die is aangepast aan uw oproepsysteem voor
verpleegkundigen (REF 6000-NC), met een maximale nominale wisselspanning van 25 V
of een gelijkspanning van 60 V bij een maximale stroomsterkte van 1 A. Raadpleeg
Goedgekeurde accessoires in de bijlage voor bestelinformatie.
WAARSCHUWING De monitor is de primaire alarmbron voor de patiënt
en elk extern systeem (zoals een oproepsysteem voor verpleegkundigen of
een softwaresysteem) is een reservealarmbron. Het externe systeem is
slechts zo betrouwbaar als de onderdelen waaruit het bestaat (bijvoorbeeld
bedrading, hardware, lampjes, aansluitingen) en kan uitsluitend als
reservealarmapparaat dienen.
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Patiëntbewaking
In dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing wordt beschreven welke parameters op het
apparaat beschikbaar zijn, hoe u instellingen en alarmgrenzen voor deze parameters kunt
wijzigen, en hoe u parametermetingen kunt uitvoeren.
Voordat elke parameter wordt besproken, worden in dit gedeelte functies besproken die
in het algemeen van toepassing zijn op de parameters op uw apparaat: andere factoren
(zowel standaard als aangepast) en handmatige vervangingen.
WAARSCHUWING Wanneer de monitor niet is aangesloten op een
secundair alarmsysteem tijdens de doorlopende bewaking, moet u de
monitor regelmatig controleren om patiëntgegevens, alarmen en
waarschuwingen te kunnen blijven ontvangen.
WAARSCHUWING Vertrouw, indien mogelijk, niet alleen op visuele
alarmberichtgevingen wanneer u patiënten bewaakt. Als u toch moet
vertrouwen op visuele alarmberichtgevingen, moet u een duidelijke zichtlijn
op de monitor hebben. Voor auditieve alarmberichtgevingen moet u bij het
instellen van het volume rekening houden met het geluidsniveau van de
omgeving. Controleer of een clinicus die op de maximale afstand van de
monitor aan het werk is, het alarm kan horen.

Andere factoren (standaard en aangepast)
Met andere factoren kunt u aanvullende informatie opslaan voor de metingen van een
specifieke patiënt. De standaardfactoren zijn op alle apparaten hetzelfde. Aangepaste
factoren zijn specifiek voor een instelling of een eenheid en worden ingesteld tijdens de
beginconfiguratie van uw locatie.
Zowel standaard- als aangepaste factoren worden weergegeven op het tabblad
Patiënten > Handmatig.

Andere factoren invoeren
Volg deze stappen om andere factoren (zowel standaard als aangepast) in te voeren.
1. Raak het tabblad Patiënten aan.
2. Raak het tabblad Handmatig aan.
3. Blader door de lijst om de parameter(s) te vinden die u wilt wijzigen en voer
vervolgens desgewenst de andere factor(en) in of selecteer deze.
4. Raak Selecteren aan.

102

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Patiëntbewaking

Het tabblad Home wordt weergegeven. In het profiel Doorlopende bewaking worden
andere factoren opgeslagen met de volgende reeks metingen die naar het netwerk
wordt verzonden. In de episodische profielen, worden de andere factoren
opgeslagen met de volgende reeks metingen die u verricht of met eventuele
actuele, niet-opgeslagen metingen op het apparaat wanneer u Opslaan aanraakt.

Aangepaste scores
WAARSCHUWING Risico voor de veiligheid van de patiënt. Aangepaste
scores en berichten dienen als richtlijn voor de protocollen van uw
instelling. Gebruik geen aangepaste scores als fysiologische alarmen voor
patiënten. Er moeten altijd de juiste alarminstellingen worden ingesteld en
onderhouden om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.
Met aangepaste scores kunt u op basis van de praktijknormen van uw instelling
specifieke parameters configureren voor het berekenen van een of meer scores voor de
bewaking van patiënten. Met deze scores worden berichten gegenereerd over de status
van de patiënt, op basis van de gekozen parameters. Deze berichten worden alleen als
herinnering weergegeven.
U kunt op het tabblad Home de optie Hoogte/Gewicht/Pijn/RR aanraken om toegang
te krijgen tot de parameters die kunnen worden geconfigureerd.

Handmatige vervangingen
Met de functie voor handmatige vervangingen kunt u het volgende doen:
•

metingen invoeren wanneer er geen metingen op het apparaat zijn opgenomen

•

de momenteel weergegeven metingen vervangen door metingen die u handmatig
uitvoert

Een handmatige vervangingsmeting invoeren
Volg deze stappen om een handmatige meting in te voeren.
1. Houd het geselecteerde parameterkader ingedrukt tot er een toetsenblok wordt
weergegeven.
2. Voer de handmatig verworven meting op het toetsenblok in en raak Selecteren aan.
Het tabblad Home verschijnt en de ingevoerde meting wordt weergegeven.
Opmerking Raak Wissen aan om alle waarden te verwijderen en uw invoer naar
behoefte te corrigeren.
Opmerking In het profiel Doorlopende bewaking blijven metingen die handmatig zijn
ingevoerd één minuut op het scherm staan. In de episodische profielen
blijft de handmatige meting in het kader staan tot de volgende meting
wordt genomen.

Beweging van de patiënt
Monitoren die zijn geconfigureerd met de EarlySense™-module, bewaken doorlopend de
beweging van de patiënt, maar ook de ademhalingssnelheid (RR) en de pulswaarde als
deze functies zijn ingeschakeld.
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Opmerking De metingen van de ademhalingssnelheid en pulswaarde die met de
EarlySense-module worden uitgevoerd, worden respectievelijk in het RRkader en het kader Pulswaarde weergegeven. Het kader blijft leeg tot de
sensor de eerste metingen heeft verworven. Dit kan 1 tot 2 minuten duren.
Na de eerste meting verschijnt er een procesindicator in het frame als er
een toestand optreedt waarbij het signaal verloren is gegaan of erg zwak is.
Toestanden waarbij het signaal verloren is gegaan of erg zwak is en die
langer duren dan 3 minuten activeren een signaal. Raadpleeg de gedeelten
over ademhalingssnelheid en pulswaarde van deze gebruiksaanwijzing voor
meer informatie.
Opmerking Monitoren die zijn geconfigureerd met EarlySense kunnen niet worden
geconfigureerd met Masimo rainbow Acoustic Respiration (RRa) of Oridion
Microstream®-capnografie.
Opmerking De bewaking van de beweging van patiënten is niet beschikbaar voor
pasgeborenen/zuigelingen.
Opmerking Het EarlySense-systeem is niet bestudeerd bij een specifieke groep
patiënten en is ook niet bestudeerd als een hulpmiddel voor het stellen van
een diagnose van een specifieke ziekte of medische aandoening. Het is
een aanvullend hulpmiddel om de ademhalingssnelheid, pulswaarde en de
beweging van de patiënt te meten.

Het kader Beweging
In het kader Beweging worden de volgende gegevens en bedieningselementen
weergegeven die worden gebruikt om de beweging van de patiënt te bewaken:
•

Bewegingsniveau van de patiënt

•

Gevoeligheid van het verlatingsalarm

•

Bewegingsalarmtoestanden

•

Gebeurtenissen en status (achterstallige of resterende tijd tot de volgende geplande
draai) met betrekking tot het draaien van de patiënt

•

Sensorbronindicator

De grootte van het kader Beweging en de weergegeven gegevens kunnen verschillen op
basis van uw configuratie.
Als de herinnering voor het draaien van de patiënt actief is, telt de timer af naar nul en
wordt er vervolgens een herinnering weergegeven in het gedeelte Apparaatstatus om
het draaien van de patiënt uit te voeren en vast te leggen. Als het geplande draaien van
de patiënt achterstallig blijft, verschijnt er een alarmbericht "Patiënt draaien achterst." in
het gedeelte Apparaatstatus en wordt het bedieningselement voor het draaien van de
geeft bijvoorbeeld
patiënt gemarkeerd op basis van de prioriteit van het alarm (
een alarm met een zeer lage prioriteit aan). De timer geeft een negatieve tijd aan tot de
volgende draai van de patiënt of tot de teller –99:59 heeft bereikt.
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Verlatingsalarmweergave
De verlatingsalarmweergave wordt automatisch weergegeven wanneer er een
verlatingsalarm is geactiveerd. De indicatoren voor het bewegingsniveau en de
gevoeligheid van het verlatingsalarm in het kader worden vervangen door een afbeelding
die aangeeft dat de patiënt het bed heeft verlaten. Het volledige kader en het
alarmpictogram zijn gemarkeerd op basis van de prioriteit van het verlatingsalarm.

Beweging instellen
Het verticale tabblad Beweging (Instellingen > Instellen > Beweging) bevat informatie
over de status van sensoren. Voor deze parameter kunnen alleen alarminstellingen en
andere factoren worden gewijzigd. Zie "Bewegingsalarmen configureren" om
alarminstellingen aan te passen. Volg deze stappen om andere factoren voor verplaatsing
in te stellen, indien van toepassing.
1. Raak het tabblad Patiënten aan.
2. Raak het tabblad Handmatig aan.
3. Blader door de lijst om het gedeelte Beweging te vinden en voer vervolgens
desgewenst de andere factoren voor Beweging in of selecteer deze.
Opmerking Als er geen andere factoren aan deze parameter zijn
gekoppeld, verschijnt het gedeelte Beweging niet.
4. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven. In het profiel Doorlopende bewaking worden
andere factoren opgeslagen met de volgende reeks metingen die naar het netwerk
wordt verzonden.

Bewegingsalarmen en de herinnering voor het draaien van de patiënt
configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor de beweging van de patiënt in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad Beweging aan.
4. Zorg dat de bedieningselementen Exit alarm en Motion alarm zijn ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
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5. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•

Gevoeligh. afsl.. Gebruik de pijlen omhoog/omlaag of het toetsenblok om een
gevoeligheidsniveau te kiezen dat uiteenloopt van 1 t/m 6. Instelling 1 is het
minst gevoelig en instelling 6 is het meest gevoelig.
Opmerking Niveaus 5 en 6 zijn zeer gevoelig en kunnen een alarm
activeren vanwege een minimale beweging wanneer de
patiënt in het bed ligt. Het is belangrijk om de patiënt op
de juiste manier in te schatten om valse alarmen tot een
minimum te beperken.

•

Draaiherinnering. Selecteer het gewenste draaischema in de vervolgkeuzelijst.

6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

Beweging van de patiënt bewaken
WAARSCHUWING Risico voor de veiligheid van de patiënt. Gebruik geen
elektrische dekens. Elektrische dekens kunnen de veiligheid en
doelmatigheid van het systeem verminderen en de garantie ongeldig
maken.
WAARSCHUWING Risico voor de veiligheid van de patiënt. Het
EarlySense-systeem is niet bedoeld voor patiënten met een verhoogd risico
die ernstige problemen met hun hart of ademhaling hebben en die een
doorlopende bewaking van de hartfunctie of CO2 vereisen. Voor deze
patiënten, bestaat de meest betrouwbare methode voor de bewaking van
de patiënt uit een nauwlettend persoonlijk toezicht en/of apparatuur die
voor dat type bewaking geschikt is.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. De patiënt moet geen
direct contact met de bedsensor maken. Er moet altijd een matras, molton
of matrasbeschermer als afscheiding tussen de sensor en de patiënt
worden geplaatst. Controleer patiënten regelmatig om ervoor te zorgen dat
er geen direct contact met de sensor plaatsvindt.
WAARSCHUWING Risico voor de veiligheid van de patiënt. Houd
zorgvuldig toezicht wanneer het EarlySense-systeem bij kinderen wordt
gebruikt.
LET OP! Risico op storing van de sensor. Gebruik EarlySense niet bij
patiënten die meer dan 200 kilo wegen.
LET OP! Risico op storing van de sensor of onnauwkeurige meting.
Patiënten moeten tijdens de EarlySense-bewaking hun bed niet met
iemand anders delen.
LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. De kwaliteit van metingen kan
worden beïnvloed door de kabellengte. Maak de kabel niet korter of langer.
LET OP! Risico op storing van de sensor. Laat patiënten niet op het bed of
de bedsensor springen.
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LET OP! Risico op storing van de sensor. Bij patiënten met een zwakke
blaas moet u oppassen wanneer u de bedsensor onder een matras, molton
of matrasbeschermer plaatst om te voorkomen dat de sensor met urine in
contact komt.
LET OP! Risico op storing van de sensor. Maak geen scherpe knikken in
de kabel om te voorkomen dat het beschermende omhulsel scheurt of
breekt.
1. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
2. Raak het bedieningselement aan voor het patiënttype aan de rechterzijde van het
kader Patiënt.
Het tabblad Samenvatting patiënt wordt weergegeven.
3. Selecteer het patiënttype en raak vervolgens Selecteren aan.
Opmerking De bewaking van de beweging van patiënten is niet
beschikbaar voor pasgeborenen/zuigelingen.
4. Als de sensor niet op het apparaat is aangesloten, plaatst u de EarlySensekabelaansluiting op één lijn met een van de EarlySense-poorten aan de rechterzijde
van de monitor. Plaats de kabelaansluiting tot deze op zijn plaats vastklikt. Controleer
ook de aansluiting voor de trekontlasting op de kabel om ervoor te zorgen dat beide
delen van de kabel stevig zijn aangesloten.

5. Plaats de bedsensor (waarnemingseenheid) als volgt:
•

horizontaal onder het matras van de patiënt

•

met de bovenkant van de waarnemingseenheid in de richting van het matras

•

met de waarnemingseenheid ter hoogte van de borstkas van de patiënt
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en met de kabel van de waarnemingseenheid richting het hoofdeinde van het
bed

6. Instrueer of help de patiënt om in bed te gaan liggen. Voer een grondige controle uit
van de positie van de patiënt en de sensor (zie stap 5) en pas de positie aan indien
dit nodig is.
Opmerking Het zorgvuldig plaatsen van de sensor is essentieel voor het
verwerven van kwalitatief hoogwaardige EarlySensemetingen.
7. Wacht op een eerste meting.
Opmerking De metingen van de beweging van de patiënt,
ademhalingssnelheid en pulswaarde die met EarlySense
worden uitgevoerd, worden respectievelijk in het kader
Beweging, het RR-kader en het kader Pulswaarde
weergegeven. Elk kader blijft leeg tot de sensor de eerste
metingen heeft verworven. Dit kan ongeveer 1 tot 2 minuten
duren. Nadat de sensor een patiënt heeft gedetecteerd,
verschijnt er een eerste reeks metingen in de bijbehorende
kaders.
Opmerking EarlySense-alarmen treden alleen op na een goede eerste
meting.

Toestand met een laag vertrouwensniveau
Nadat er een geldige reeks metingen voor een specifieke patiënt is ontvangen, treedt er
een toestand met een laag vertrouwensniveau op wanneer de EarlySense-module het
signaal verliest of moeite heeft het signaal op te vangen. Tijdens toestanden met een

laag vertrouwensniveau vervangt een procesindicator
de vorige meting in het
kader Ademhalingssnelheid (RR) en/of het kader Pulswaarde en blijft de indicator in het
kader staan tot de sensor een geldige meting heeft verworven.
Opmerking Een toestand met een laag vertrouwensniveau die langer dan drie minuten
blijft bestaan, activeert een technisch alarm.
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Gebeurtenissen met betrekking tot het draaien van de patiënt in acht nemen
en rapporteren
Op basis van het draaiherinneringsschema dat op het tabblad Alarmen > Beweging is
geconfigureerd, geeft de afteltimer voor het draaien van de patiënt de resterende tijd tot
de volgende geplande draai weer. Als de draaiherinneringen zijn uitgeschakeld, is het
bedieningselement voor het draaien van de patiënt uitgeschakeld en is de teller leeg.
Elke keer dat de knop voor het draaien van de patiënt actief is en de timer loopt, kunt u
een draai van de patiënt op het apparaat rapporteren. U hoeft niet te wachten tot de
timer is afgelopen.
1. Raak Pauze op het tabblad Home aan.
Opmerking Als u het apparaat in de pauzemodus zet, voorkomt u dat er
een alarm voor het verlaten van het bed wordt geactiveerd.
2. Draai de patiënt.
3. Raak Bewaking hervatten aan.
Opmerking Het tabblad Home wordt weergegeven.

4. Raak

aan.

De knop voor het draaien van de patiënt is uitgeschakeld en de volgende bevestiging
wordt in het gedeelte Apparaatstatus weergegeven: "Patiënt draaien geregistr. en
teller op nul."
De knop voor het draaien van de patiënt blijft uitgeschakeld tot de bijgewerkte
draaistatus is vastgelegd.

Capnografie (CO2)
Monitoren die zijn geconfigureerd met Oridion Microstream®-capnografie meten
doorlopend of geven doorlopend het volgende aan:
•

Eindtidale CO2 (etCO2): het CO2-niveau in de uitademing van een patiënt

•

Fractie van ingeademd CO2 (FiCO2): het CO2-niveau in de inademing van een
patiënt

•

Ademhalingssnelheid (RR)

•

IPI (Integrated Pulmonary Index = geïntegreerde pulmonaire index): een numerieke
waarde die vier parameters (etCO2, ademhalingssnelheid, SpO2 en pulswaarde)
integreert en de algemene ademhalingsstatus van een patiënt aangeeft.

Opmerking Monitoren die zijn geconfigureerd met Oridion Microstream-capnografie
kunnen niet worden geconfigureerd met akoestische ademhaling (RRa).

Het etCO2-kader
In het etCO2-kader worden gegevens en bedieningselementen weergegeven die
worden gebruikt bij de bewaking van het CO2-niveau in de ademhaling van een patiënt
(etCO2 en FiCO2). Bedieningselementen om de CO2-pomp te pauzeren of te herstarten
en om CO2-alarmen te pauzeren, verschijnen ook in het kader.
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Opmerking CO2-bewaking is alleen beschikbaar met het profiel Doorlopende
bewaking.
Het kader biedt een numerieke weergave en een weergave in golfvorm van CO2gegevens. U kunt wisselen tussen weergaven door de linkerzijde van het kader aan te
raken.
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Numerieke weergave etCO2
De numerieke weergave geeft eindtidale CO2 (etCO2) en fractie van ingeademd CO2
(FiCO2) in mmHg of kPa weer. De grootte van het etCO2-kader en de weergegeven
metingen kunnen verschillen op basis van uw configuratie.

CO2-golfvormweergave
De CO2-capnogramgolfvormweergave geeft de CO2-golfvorm weer waardoor u de
ademhalingspatronen van een patiënt kunt observeren en een adequate toestand of een
hyperventilatie- of hypoventilatietoestand kunt vaststellen.
De grootte van het etCO2-kader en de weergegeven metingen kunnen verschillen op
basis van uw configuratie.

etCO2 instellen
Volg deze stappen om etCO2-parameterinstellingen te configureren en andere etCO2factoren in te stellen.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak het verticale tabblad etCO2 aan.
4. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•

Weergavesnelheid. Selecteer de gewenste snelheid. U kunt de standaardwaarde
in Geavanceerde instellingen instellen.

•

Schaal golfvorm. Selecteer de schaal met behulp van de wisselknop. U kunt de
standaardwaarde in Geavanceerde instellingen instellen.

•

Stand-bytijd voor pomp. Selecteer de tijd met behulp van de wisselknop.

5. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe instellingen worden onmiddellijk van kracht.
6. Als u, indien van toepassing, andere factoren wilt inschakelen, raakt u het tabblad
Patiënten aan.
7. Raak het tabblad Handmatig aan.
8. Blader door de lijst om het etCO2-gedeelte te vinden en voer vervolgens
desgewenst de andere etCO2-factoren in of selecteer deze.
Opmerking Als er geen andere factoren aan deze parameter zijn
gekoppeld, verschijnt het etCO2-gedeelte niet.
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9. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven. In het profiel Doorlopende bewaking worden
andere factoren opgeslagen met de volgende reeks metingen die naar het netwerk
wordt verzonden.

etCO2- en FiCO2-alarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor CO2-metingen in te stellen.
Opmerking FiCO2 verschijnt alleen wanneer dit in Geavanceerde instellingen is
ingeschakeld.
1. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad etCO2 aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens etCO2 en het bedieningselement
Alarmgrens FiCO2 zijn ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
5. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•

etCO2-grenzen. Voer de onder- en bovengrens voor het etCO2-alarm in met
behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok naast het
bedieningselement Grenzen.

•

FiCO2-grens. Voer de gewenste bovengrens voor het FiCO2-alarm in, indien dit
is geactiveerd, met behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok
naast het bedieningselement FiCO2.

•

Hoge alarmvertraging. Alleen voor etCO2 selecteert u de duur met behulp van
de vervolgkeuzelijst. Deze alarmvertraging geeft de minimumduur op van een
hoge alarmtoestand om een alarmsignaal te activeren. U kunt de
standaardwaarde in Geavanceerde instellingen instellen.

6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

CO2 meten
Lees de gebruiksaanwijzing van de Microstream CO2-monsterleiding voordat u begint.
WAARSCHUWING Losgeraakte of beschadigde aansluitingen kunnen de
beademing nadelig beïnvloeden of kunnen een onnauwkeurige meting van
ademhalingsgassen veroorzaken. Sluit alle onderdelen stevig aan en
controleer aansluitingen op lekkage overeenkomstig de klinische
standaardprocedures.
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WAARSCHUWING Wanneer u een monsterleiding voor geïntubeerde
patiënten met een gesloten afzuigsysteem gebruikt, moet u de
luchtwegadapter niet tussen de afzuigkatheter en de endotracheale buis
plaatsen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de luchtwegadapter geen
invloed heeft op het functioneren van de afzuigkatheter.
WAARSCHUWING U moet geen stuk van de monsterleiding afsnijden of
een stuk verwijderen. Als u in de monsterleiding snijdt, kan dit onjuiste
metingen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting of storing van de
apparatuur. Als er te veel vocht in de monsterleiding komt (bijvoorbeeld
door luchtvochtigheid in de omgeving of door het uitademen van
ongewoon vochtige lucht), verschijnt het bericht "Filterlijn wordt verwijderd"
in het gedeelte Apparaatstatus. Als de monsterleiding niet kan worden
vrijgemaakt, verschijnt het bericht "Controleer op occlusie in gasleiding".
Vervang de monsterleiding wanneer dit bericht wordt weergegeven.
WAARSCHUWING De monsterleiding kan in de aanwezigheid van O2 in
brand vliegen wanneer deze rechtstreeks wordt blootgesteld aan lasers of
extreme hitte. Wanneer er hoofd- en nekprocedures met lasers of extreme
hitte worden uitgevoerd, moet u voorzichtigheid betrachten bij het gebruik
van de monsterleiding om het in brand vliegen van de monsterleiding of
omringende operatiedoeken te voorkomen.
LET OP! Gebruik uitsluitend door Welch Allyn goedgekeurde CO2monsterleidingen om ervoor te zorgen dat de monitor correct functioneert.
LET OP! Microstream CO2-monsterleidingen zijn ontworpen voor
eenmalig gebruik en moeten niet opnieuw worden verwerkt. Om schade
aan de monitor te voorkomen, moet u niet proberen om de monsterleiding
te reinigen, te desinfecteren of door te blazen.
LET OP! Voer Microstream CO2-monsterleidingen af volgens
standaardbedieningsprocedures of de plaatselijke voorschriften.
1. Raak het bedieningselement aan voor het patiënttype aan de rechterzijde van het
kader Patiënt.
Het tabblad Samenvatting patiënt wordt weergegeven.
2. Selecteer het patiënttype en raak vervolgens Selecteren aan.
3. Selecteer de juiste monsterleiding op basis van de volgende overwegingen:
•

Of de patiënt wel of niet is geïntubeerd

•

Of de patiënt op mechanische beademing is aangesloten

•

Duur van het gebruik

•

Lengte en gewicht van de patiënt

4. Sluit de monsterleiding op de monitor aan.
a.

Schuif de klep open die de poort van de monsterleiding op de monitor
beschermt.

b. Sluit de monsterleiding aan.
Opmerking De CO2-pomp begint zodra de pompsensor de
monsterleiding heeft herkend. Dit kan gebeuren voordat
u de monsterleiding volledig hebt aangesloten.
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Draai de aansluiting volledig naar rechts tot deze goed vastzit.
Er verschijnt een dialoogvenster voor de etCO2-monsterleiding op het scherm
om deze instructie te onderstrepen (tenzij het dialoogvenster in Geavanceerde
instellingen is uitgeschakeld).
WAARSCHUWING U moet de monsterleiding op de juiste
manier aansluiten. Zorg ervoor dat de aansluiting goed vastzit
om CO2 nauwkeurig te kunnen bewaken.

Opmerking Deze stevige aansluiting voorkomt dat er tijdens metingen
gassen weglekken bij het bevestigingspunt en is daarom van
essentieel belang om nauwkeurige metingen te kunnen
waarborgen.
5. Als het dialoogvenster voor de etCO2-monsterleiding op uw scherm verschijnt,
bekijkt u de animatie en bevestigt u dat u de monsterleiding op de juiste manier hebt
aangesloten. Raak vervolgens Selecteren aan om het dialoogvenster te verwijderen.
6. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
7. Sluit de monsterleiding op de patiënt aan zoals wordt beschreven in de
gebruiksaanwijzing die bij de monsterleiding wordt geleverd.
8. Voer de volgende controles uit:
a.

Controleer of er CO2-waarden op de monitor verschijnen.

b. Controleer het type patiënt. Zorg dat dit klopt om nauwkeurige monsters te
kunnen waarborgen.
c.

Raak het bedieningselement van het alarm aan om te controleren of de alarmen
juist zijn ingesteld.

d. Wissel naar de golfvormweergave om te controleren of er een volledige
golfvorm wordt weergegeven.
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Opmerking Wanneer de canule niet op de patiënt is aangebracht, is de etCO2-waarde
leeg.
Opmerking Nadat u de monsterleiding hebt aangesloten, gaat de monitor onmiddellijk
op zoek naar ademhalingen, maar er wordt geen toestand zonder
ademhaling aangeven voordat er enkele geldige ademhalingen zijn
gedetecteerd.
Opmerking Als u de opbouw van vocht en occlusie in de monsterleiding tijdens
afzuiging of nebulisatie van geïntubeerde patiënten wilt voorkomen, stopt u
de CO2-pomp en verwijdert u de luer-aansluiting van de monsterleiding van
de monitor.
Opmerking Vervang de monsterleiding volgens het ziekenhuisprotocol of wanneer er
een verstopping door het apparaat wordt aangegeven. Overmatige secretie
door de patiënt of een opbouw van vocht in de luchtwegslangen kan
occlusie in de monsterleiding veroorzaken, waardoor deze vaker moet
worden vervangen.
Opmerking Wanneer het bericht "Controleer op occlusie in gasleiding" op het scherm
verschijnt, dat aangeeft dat de monsterleiding die op de monitor is
aangesloten geblokkeerd is, wordt de CO2-pomp van de monitor gestopt.
Volg de instructies in het gedeelte Problemen oplossen van deze
handleiding om het probleem te verhelpen.

De CO2-pomp stoppen en opnieuw starten
Het stoppen van de CO2-pomp voorkomt dat er vloeistoffen in de CO2-module
binnendringen tijdens bepaalde patiëntprocedures (zoals afzuiging of lavage). Door het
stoppen van de pomp wordt bovendien de bewaking van alle parameters die worden
verkregen uit de CO2-module gedurende een geconfigureerde periode gepauzeerd tot u
de CO2-pomp opnieuw start.
1. Als u de CO2-bewaking tijdelijk wilt pauzeren of stoppen, raakt u de knop voor het
stoppen van de pomp

aan in het etCO2-kader.

Opmerking Deze knop is een wisselknop. Wanneer u de CO2-pomp
stopt, verschijnt de knop Start met een afteltimer.
2. Als u de CO2-bewaking wilt hervatten, raakt u de knop voor het starten van de pomp
aan.
De CO2-pomp start opnieuw, de huidige timer wordt verwijderd en de knop Stop
verschijnt in het kader.

Ademhalingssnelheid
Het RR-kader
In het RR-kader wordt het volgende weergegeven:
•

Ademhalingssnelheid in ademhalingen per minuut (BPM)

•

Bedieningselement Alarmgrens

Gebruiksaanwijzing
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Opmerking RR-bewaking is alleen beschikbaar in het profiel Doorlopende bewaking.

RR instellen
Er kunnen alleen alarmvertragingen en andere factoren voor de RR-parameter worden
gewijzigd. Zie "RR-alarmen configureren" om alarminstellingen aan te passen. Volg deze
stappen om andere RR-factoren in te stellen, indien van toepassing.
1. Raak het tabblad Patiënten aan.
2. Raak het tabblad Handmatig aan.
3. Blader door de lijst om het RR-gedeelte te vinden en voer desgewenst de andere
RR-factoren in of selecteer deze.
Opmerking Als er geen andere factoren aan deze parameter zijn
gekoppeld, verschijnt het RR-gedeelte niet.
4. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven. In het profiel Doorlopende bewaking worden
andere factoren opgeslagen met de volgende reeks metingen die naar het netwerk
wordt verzonden.

RR-alarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor RR-metingen in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad RR aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens RR is ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
5. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•

RR-grenzen. Voer de gewenste onder- en bovengrens voor het RR-alarm in met
behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.

•

Hoge alarmvertraging. Selecteer de duur in de vervolgkeuzelijst. Deze
alarmvertraging geeft de minimumduur op van een hoge alarmgrenstoestand om
een alarmsignaal te activeren. U kunt de standaardwaarde in Geavanceerde
instellingen instellen.
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•

Alarmvertrag/Geen ademh. gedet. Selecteer de duur in de vervolgkeuzelijst.
Deze alarmvertraging geeft de minimumduur op van een toestand zonder
ademhaling om een alarmsignaal te activeren. U kunt de standaardwaarde in
Geavanceerde instellingen instellen.

6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

IPI
De IPI (Integrated Pulmonary Index = geïntegreerde pulmonaire index) integreert vier
parameters en hun interacties. Dit levert een numerieke waarde op die de algemene
ademhalingsstatus van een patiënt aangeeft. De geïntegreerde parameters zijn etCO2,
RR, SpO2 en PR. De aanvullende statusinformatie die door IPI wordt verschaft, stelt u in
staat om in te grijpen voordat waarden van afzonderlijke parameters verontrustende
klinische niveaus kunnen bereiken.
Opmerking IPI is beschikbaar voor volwassen patiënten en drie groepen kinderen (1–3
jaar, 3–6 jaar en 6–12 jaar) maar is niet beschikbaar voor pasgeborenen/
zuigelingen.
Opmerking De subtypen voor kinderen verschijnen op het tabblad Samenvatting
patiënt en op het tabblad Home als een label in het IPI-kader, maar ze
verschijnen niet in het kader Patiënt.
Opmerking IPI is alleen beschikbaar met het profiel Doorlopende bewaking.
Het bereik van IPI is 1–10. Deze waarden kunnen worden geïnterpreteerd zoals in de
volgende tabel is aangegeven.
Indexbereik

Patiëntstatus

10

Normaal

8–9

Binnen het normale bereik

7

In de buurt van het normale bereik: vereist aandacht

5–6

Vereist aandacht en kan vereisen dat er wordt ingegrepen

3–4

Vereist dat er wordt ingegrepen

1–2

Vereist dat er onmiddellijk wordt ingegrepen

Bron: The microMediCO2 Module - OEM Manufacturers' Integration Guide (pag. 13), Oridion Medical 1987 Ltd.

Opmerking De interpretatie van de IPI-waarde van een patiënt kan in verschillende
klinische condities verschillen. Patiënten die bijvoorbeeld een geschiedenis
van ademhalingsmoeilijkheden hebben, vereisen wellicht een lagere
waarschuwingsdrempel voor een lage IPI die rekening houdt met hun
verminderde ademhalingscapaciteit.
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Het IPI-kader
In het IPI-kader worden een numerieke waarde van 1–10, een alarmdrempel en een
bedieningselement weergegeven.
Het kader biedt een numerieke weergave en een grafische trendweergave van IPIgegevens. U kunt wisselen tussen weergaven door de linkerzijde van het kader aan te
raken.

Numerieke weergave IPI
In deze weergave wordt de numerieke waarde voor de geïntegreerde parameters
weergegeven.

De numerieke weergave bevat ook een grafische indicator van de huidige IPI-waarde van
de patiënt. Zoals u in de onderstaande voorbeelden kunt zien, is de omtrek van de
verticale balk grijs wanneer de IPI-waarde 8, 9 of 10 is. Wanneer de IPI-waarde 4, 5, 6 of
7 is, is de omtrek van de balk geel en is het middelste gedeelte van de balk geel getint.
Wanneer de IPI-waarde 1, 2 of 3 is, is de omtrek van de balk rood en is het onderste
gedeelte van de balk rood getint.

IPI-trendgrafiekweergave
Deze weergave vertegenwoordigt een grafiek van de numerieke IPI-waarden gedurende
een door de gebruiker geselecteerde periode en kan u daarom waarschuwen over
veranderingen in de ademhalingsstatus van de patiënt. In Geavanceerde instellingen kunt
u de periode selecteren die moet worden weergegeven.
De grootte van het IPI-kader en de weergegeven trendgegevens kunnen verschillen op
basis van uw configuratie.

De grafiek toont de IPI-waarde op de y-as en de tijd op de x-as (de oudste berekeningen
links en de nieuwste berekeningen rechts). De IPI-waarden worden elke seconde
bijgewerkt.

IPI instellen
Volg deze stappen om IPI-parameteropties te configureren.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.

118

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Patiëntbewaking

2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak het verticale tabblad IPI aan.
4. Pas de trendperiode naar wens aan. U kunt de standaardwaarde in Geavanceerde
instellingen instellen.
5. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe instellingen worden onmiddellijk van kracht.
6. Raak het bedieningselement aan voor het patiënttype aan de rechterzijde van het
kader Patiënt.
Het tabblad Samenvatting patiënt wordt weergegeven.
Opmerking IPI is beschikbaar voor volwassen patiënten en drie groepen
kinderen (1–3 jaar, 3–6 jaar en 6–12 jaar) maar is niet
beschikbaar voor pasgeborenen/zuigelingen.
Opmerking Als u een kind bewaakt, zijn de volgende aanvullende
overwegingen van toepassing wanneer u het patiënttype
selecteert:
Kinderen vallen op basis van hun leeftijd in een van deze drie
typen: Ped 1–3, Ped 3–6, Ped 6–12. Omdat deze
leeftijdscategorieën elkaar overlappen, moet u ook gegevens
zoals de lengte en geboortedatum van de patiënt laten
meewegen wanneer u het patiënttype voor een kind
selecteert.
LET OP! De kenmerken van een ademhaling worden voor
verschillende patiënttypen verschillend berekend. Als er een
verkeerd patiënttype wordt geselecteerd, veroorzaakt dit een
onnauwkeurige bewaking van de ademhalingssnelheid van
de patiënt en wordt de IPI-waarde van de patiënt beïnvloed.
7. Raak de vervolgkeuzelijst Type aan en selecteer het patiënttype.

Opmerking Als u Kind selecteert als patiënttype, wordt u via een
informatiebericht gevraagd om een leeftijdscategorie te
selecteren wanneer u IPI bij kinderen bewaakt, zoals hier
wordt weergegeven.
8. Raak Selecteren aan.

Gebruiksaanwijzing

Patiëntbewaking

119

Het tabblad Home wordt weergegeven.
Opmerking De subtypen voor kinderen verschijnen op het tabblad
Samenvatting patiënt en op het tabblad Home als een label
in het IPI-kader, maar ze verschijnen niet in het kader Patiënt.

IPI-alarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor IPI in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad IPI aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Grenzen is ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
5. Pas de instelling van de IPI-grenzen naar wens aan. Voer de gewenste ondergrens
voor het IPI-alarm in met behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.
6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

Akoestische ademhalingssnelheid (RRa)
Monitoren die zijn geconfigureerd met de Masimo rainbow Acoustic Monitoringtechnologie meten continu en op een niet-invasieve manier de ademhalingssnelheid op
basis van ademhalingsgeluiden die in de bovenste luchtwegen worden geproduceerd.
De ademhalingsgeluiden worden gedetecteerd via een sensor die op de nek van de
patiënt is aangebracht.
Opmerking RRa is alleen beschikbaar in het profiel Doorlopende bewaking.
Opmerking Masimo SpO2-bewaking is vereist wanneer de RRa wordt bewaakt.
Opmerking RRa-bewaking is alleen bestemd voor volwassen patiënten die meer dan
30 kilo wegen.
Opmerking Monitoren die zijn geconfigureerd met RRa kunnen niet worden
geconfigureerd met CO2.

Het RRa-kader
In het RRa-kader wordt het volgende weergegeven:
•

Ademhalingssnelheid in ademhalingen per minuut (BPM)

•

Ademhalingsindicator
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•

Bedieningselement Alarmgrens

•

Bedieningselement voor middelen dat opties biedt voor langzaam, medium, snel,
trends en uit

Opmerking RRa is alleen beschikbaar wanneer het profiel Doorlopende bewaking en
het patiënttype Volw. zijn geselecteerd.

Ademhalingsindicator
Met de ademhalingsindicator wordt het geluidsniveau weergegeven dat door de RRasensor wordt gedetecteerd. Bij een hoger geluidsniveau gaan er meer balkjes branden.
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De keuzeknop voor Middelen
Met de keuzeknop voor Middelen kunt u de gewenste zichtbaarheid van subtiele
verschillen in RRa-metingen kiezen. U kunt het middelen in het RRa-kader aanpassen
door de keuzeknop voor Middelen
aan te raken. Gebruik dit bedieningselement
om een middelingsoptie (uit, langzaam, medium, snel of trends) te selecteren terwijl er
metingen worden vastgelegd.
Opties voor de keuzeknop voor Middelen

Uit

Snel

Medium

Langzaam

Trends

~10 seconden

~20 seconden

~30 seconden

~60 seconden

U kunt de standaardwaarde voor de RRa-middeling in Geavanceerde instellingen
instellen. Het middelen wordt op de standaardinstellingen ingesteld wanneer het
volgende plaatsvindt:
•

Het apparaat wordt opgestart

•

U wijzigt of verwijdert de patiëntcontext

RRa instellen
Standaardinstellingen voor de RRa-parameter kunnen alleen in Geavanceerde
instellingen worden gewijzigd.

RRa-alarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor RRa-metingen in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
2. Controleer of het patiënttype Volw. is.
3. Raak het tabblad Alarmen aan.
4. Raak het verticale tabblad RRa aan.
5. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens RRa is ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
6. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
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•

RRa-grenzen. Voer de gewenste onder- en bovengrens voor het RRa-alarm in
met behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.

•

Alarmvertraging. Selecteer de duur in de vervolgkeuzelijst. Deze alarmvertraging
geeft de minimumduur op van een alarmgrenstoestand om een alarmsignaal te
activeren. De alarmvertraging die u selecteert, heeft gevolgen voor zowel de
onder- als de bovengrens voor het alarm. U kunt de standaardwaarde in
Geavanceerde instellingen instellen.

•

Alarmvertrag/Geen ademh. gedet. Selecteer de duur in de vervolgkeuzelijst.
Deze alarmvertraging geeft de minimumduur op van een toestand zonder
ademhaling om een alarmsignaal te activeren. U kunt de standaardwaarde in
Geavanceerde instellingen instellen.

7. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

RRa meten
RRa-bewaking is alleen bestemd voor volwassen patiënten die meer dan 30 kilo wegen.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik uitsluitend
Masimo rainbow SET-sensoren en -accessoires op monitoren die zijn
uitgerust met Masimo.
WAARSCHUWING De nauwkeurigheid van de RRa-metingen kan worden
beïnvloed door een van de volgende zaken:
•

Te veel omgevingsgeluid

•

Onjuiste plaatsing van de sensor

•

Niet op de juiste manier aangesloten sensor en kabels

WAARSCHUWING Masimo SpO2-bewaking is vereist wanneer de RRa
wordt bewaakt.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Probeer sensoren of
patiëntkabels niet opnieuw te verwerken, te herstellen of te recyclen.
Hierdoor kunnen elektrische componenten beschadigd raken.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. De sensor- en
verlengkabels zijn uitsluitend bedoeld voor aansluiting op pulsoximetrieapparatuur. Sluit deze kabels niet aan op een pc of een vergelijkbaar
apparaat. Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor
voor onderhoud en gebruik van de sensor.
Lees de gebruiksaanwijzing van de RRa-sensor voordat u begint.
1. Controleer of de dubbelkabel is aangesloten op de monitor en op de SpO2-kabel en
de RRa-kabel. Als er een sensor op de RRa-kabel is aangesloten, moet u de sensor
loskoppelen van de kabel.
Opmerking Wanneer de RRa-sensor niet op de patiënt zit en op de
monitor is aangesloten, kan de sensor periodieke
omgevingsgeluiden oppikken en een meting rapporteren.
2. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.
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Opmerking Als "Wijzigen profiel toestaan" in Geavanceerde instellingen
is ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch over te
schakelen naar het profiel Doorlopende bewaking wanneer u
de sensorkabel aansluit.
3. Controleer of het patiënttype Volw. is.
4. Controleer of de alarmen juist zijn ingesteld.
5. Begin met de SpO2-bewaking zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
6. Maak de RRa-sensor vast aan de patiënt volgens de gebruiksaanwijzing van de
fabrikant, waarbij u let op alle waarschuwingen en meldingen.
Opmerking De sensor is bedoeld voor eenmalig gebruik door de patiënt.
U kunt de sensor opnieuw op dezelfde patiënt gebruiken als
de sensor schoon en droog is en nog steeds op de huid blijft
plakken. Zo niet, dan gebruikt u een nieuwe sensor. Gebruik
de sensor niet opnieuw voor een andere patiënt.
Opmerking Gebruik geen wegwerpsensoren bij patiënten die allergische
reacties op het kleefmiddel vertonen.
in het RRa-kader tot
Opmerking Er verschijnt een procesindicator
er een RRa-meting kan worden weergegeven.
7. Sluit de RRa-sensor aan op de RRa-kabel.
8. Controleer of de monitor binnen ongeveer 60 seconden RRa-gegevens weergeeft
nadat de monitor op een patiënt is aangesloten.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Een
onjuiste toepassing van de sensor of te langdurig gebruik van
de sensor kan weefsel beschadigen. Controleer de plaats
van de sensor regelmatig, zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor.
Als de sensor tijdens een meting wordt losgekoppeld, wordt er een alarm geactiveerd.

NIBP
Het kader Niet-invasieve bloeddruk (NIBP)
U kunt de bloeddruk meten in het kader NIBP.
Het kader NIBP bevat gegevens en functies die van belang zijn voor het meten van nietinvasieve bloeddruk. Het kader biedt verschillende functies op basis van het profiel dat u
gebruikt.
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Kader NIBP in het profiel Doorlopende bewaking

De grootte van het kader NIBP en de weergegeven metingen kunnen verschillen op
basis van uw configuratie.
Het profiel Doorlopende bewaking biedt ook een visuele indicatie van verouderende
episodische metingen (die meer dan 16 minuten oud zijn) en een tijdstempel die het
tijdstip van de meting aangeeft. Wanneer een NIBP-meting langer dan 16 minuten wordt
weergegeven, veranderen de numerieke waarden op het scherm van hun huidige kleur
in grijs. Na één uur worden deze metingen uit het kader verwijderd.

Kader NIBP in het profiel Intervalbewaking

Kader NIBP in steekproef- en triageprofiel

Weergave NIBP-meting
In alle profielen kan het kader systolische en diastolische metingen en MAPberekeningen weergeven. U kunt de standaardweergave configureren in Geavanceerde
instellingen.

Weergave-indicator
Raak het kader NIBP aan om tussen weergaven te wisselen.
•

NIBP-weergave 1
geeft de SYS/DIA-metingen als primaire inhoud en de
MAP-berekening als secundaire inhoud weer.

•

NIBP-weergave 2
geeft de MAP-berekening als primaire inhoud en de SYS/
DIA-metingen als secundaire inhoud weer.

Knoppen
Met de knoppen aan de rechterkant van het kader kunt u verschillende taken uitvoeren,
afhankelijk van het profiel dat u gebruikt. De beschikbaarheid van functies is afhankelijk
van het profiel dat is geselecteerd. Zie het gedeelte Profielen voor meer informatie.
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Naam knop

Afbeelding knop

Starten/stoppen

De weergave en functie van deze knop wijzigen dynamisch.
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Beschrijving

Opmerking Er verschijnt een procesindicator

in het kader NIBP tot

de NIBP-parameter is geïnitialiseerd.
Raak deze knop aan om een handmatige meting of
een cyclus automatische metingen te starten.

Raak deze knop aan om een meting die wordt
uitgevoerd te stoppen.

Interval

Deze knop geeft de status van automatische metingen weer.
Raak de knop aan om het tabblad Intervallen weer te geven, waarin u
automatische metingen kunt configureren.
Automatische metingen zijn uitgeschakeld.

Automatische metingen zijn ingeschakeld.

Bedienings-element Alarmgrens

Deze knop geeft de status van het alarm weer. Het geeft ook alarmgrenzen weer
in bepaalde apparaatconfiguraties.
Raak de knop aan om het tabblad Alarmen weer te
geven.

Een manchet selecteren
WAARSCHUWING Gebruik alleen bloeddrukmanchetten en -slangen die
als goedgekeurde accessoires worden vermeld om veilige en nauwkeurige
NIBP-metingen te garanderen.
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WAARSCHUWING Gebruik nooit een monitorinstelling of manchet voor
volwassenen of kinderen voor NIBP-metingen bij pasgeborenen. De
oppomplimieten voor volwassenen en kinderen kunnen te hoog zijn voor
pasgeborenen, zelfs als een neonatale manchet wordt gebruikt. In de norm
AAMI SP10:2002 worden pasgeborenen gedefinieerd als kinderen van 28
dagen of jonger die binnen een normale zwangerschapsduur zijn geboren
(37 weken of langer); anders tot een zwangerschapsduur van maximaal 44
weken.
LET OP! Voor een nauwkeurige bloeddrukmeting is het van belang dat de
juiste maat bloeddrukmanchet wordt gebruikt. Een te kleine manchet geeft
mogelijk te hoge metingen, terwijl een te grote manchet te lage metingen
kan geven.
De monitor maakt gebruik van de oscillometrische methode om de bloeddruk te bepalen;
daarom kunt u nog steeds een nauwkeurige bloeddrukmeting krijgen als de manchet tot
aan de antecubitale fossa (bocht in de elleboog) reikt.
Volg deze stappen om de juiste manchet voor de patiënt te selecteren voordat u een
NIBP-meting uitvoert.
1. Meet de omtrek van de blote bovenarm van de patiënt, midden tussen de elleboog
en de schouder.
2. Kies de juiste manchetmaat op basis van de omtrekmeting. Als de armomtrek van de
patiënt tussen twee manchetmaten ligt, gebruikt u de grotere manchetmaat.
3. Wikkel de manchet om de blote bovenarm van de patiënt en controleer of de
slagaderindexmarkering ergens tussen de twee bereikmarkeringen op de manchet
ligt.

Metingen met manchet
In de volgende tabellen staan meetwaarden voor bloeddrukmanchetten van Welch Allyn.

Metingen met eendelige manchet
Manchetmaat

Omtrek (cm)

Omtrek (inch)

Zuigeling

9.0 – 13.0

3.5 – 5.1

Klein kind

12,0 – 16,0

4,7 – 6,3

Kind

15,0 – 21,0

5,9 – 8,3

Kleine volwassene

20,0 – 26,0

7,9 – 10,2

Volwassene

25,0 – 34,0

9,8 – 13,4

Grote volwassene

32,0 – 43,0

12,6 – 16,9

Dij

40,0 – 55,0

15,7 – 21,7

Gebruiksaanwijzing
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Zachte wegwerpmanchetten voor pasgeborenen met mannelijke Luer-slips
Manchetmaat

Omtrek (cm)

Omtrek (inch)

PASGEB. 1

3.3 – 5.6

1.3 – 2.2

PASGEB. 2

4.2 – 7.1

1.6 – 2.8

PASGEB. 3

5.4 – 9.1

2.1 – 3.6

PASGEB. 4

6.9 – 11.7

2.4 – 4.6

PASGEB. 5

8.9 – 15.0

3.5 – 5.9

Verpakking met meerdere manchetten

1 van elk

1 van elk

Raadpleeg Goedgekeurde accessoires in de bijlage voor bestelinformatie.
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De manchet plaatsen
Opmerking De monitor en manchetten zijn gevalideerd met behulp van de plaats op de
blote bovenarm.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Gebruik de NIBP niet
voor continue bewaking zonder de ledemaat van de patiënt regelmatig te
controleren. Wanneer een patiënt vaak of gedurende een langere periode
wordt bewaakt, moet u de manchet regelmatig verwijderen om deze te
inspecteren en de plaats van de manchet te controleren op ischemie,
purpura of neuropathie.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Breng de manchet
niet aan waar deze een goede bloedcirculatie kan verhinderen. Breng de
manchet niet aan op een plaats waar de bloedcirculatie kan worden
belemmerd of om een ledemaat die wordt gebruikt voor intraveneuze
infusies. Gebruik een SpO2-vingerclipsensor en een bloeddrukmanchet niet
tegelijkertijd op dezelfde ledemaat. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot
tijdelijk verlies van de pulsatiestroom, waardoor er geen meting mogelijk is
of u een onnauwkeurige SpO2-meting of pulswaarde krijgt totdat de
stroom weer op gang komt.
WAARSCHUWING De bloeddrukmanchet moet correct worden geplaatst
om de nauwkeurigheid van de bloeddruk en de veiligheid van de patiënt te
waarborgen. De manchet te los omwikkelen (hierdoor vult de manchet niet
goed) kan resulteren in onnauwkeurige NIBP-metingen.
LET OP! Als er een andere plaats dan de blote bovenarm wordt gebruikt,
kunnen de bloeddrukmetingen verschillen. Het is belangrijk dat de andere
plaats in het patiëntenrecord wordt gedocumenteerd.
LET OP! Beperk beweging van de patiënt tijdens een NIBP-meetcyclus om
het risico op onnauwkeurige metingen te minimaliseren.
Volg deze stappen om de manchet op de juiste wijze bij de patiënt aan te brengen
voordat u een NIBP-meting uitvoert.
1. Controleer de manchet op resterende lucht van een vorige meting. Knijp indien nodig
in de manchet om deze volledig leeg te laten lopen.
2. Plaats de manchet op de blote bovenarm van de patiënt, midden tussen de schouder
en de elleboog.
3. Wikkel de manchet nauwsluitend om de arm, zodat er voor maximaal twee vingers
ruimte is tussen de manchet en de blote bovenarm van de patiënt.
4. Plaats de uitlijningsmarkering op de manchet direct op de armslagader.
5. Zorg ervoor dat de bloeddrukslang niet geknikt of gedraaid is.
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Opmerking In situaties waarbij u de manchet niet ter hoogte van het hart
kunt plaatsen, dient u de metingen als volgt aan te passen
voor grotere nauwkeurigheid. Voor elke inch (2,54 cm) die de
manchet hoger zit dan het hart, verhoogt u de waarde van de
weergegeven meting met 1,8 mmHg. Voor elke inch (2,54
cm) die de manchet lager zit dan het hart, verlaagt u de
waarde van de weergegeven meting met 1,8 mmHg. Het is
belangrijk dat de aanpassing in het patiëntenrecord wordt
gedocumenteerd.
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NIBP instellen
Volg deze stappen om NIBP-parameterinstellingen te configureren en andere factoren in
te stellen.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak het verticale tabblad NIBP aan.
4. Pas de volgende instelling naar wens aan:
•

Doelwaarde inflatiedruk. Als de monitor voor StepBP is ingesteld, voert u de
Doelwaarde inflatiedruk in. U kunt de standaardwaarde in Geavanceerde
instellingen instellen.

5. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe instelling wordt onmiddellijk van kracht.
6. Als u andere factoren wilt inschakelen, raakt u het tabblad Patiënten aan.
7. Raak het tabblad Handmatig aan.
8. Blader door de lijst om het NIBP-gedeelte te vinden en voer desgewenst de andere
NIBP-factoren in of selecteer deze.
•

Plaats manchet. Selecteer de plaats in de vervolgkeuzelijst.

•

Manchetmaat. Selecteer de maat in de vervolgkeuzelijst.

•

Positie van patiënt. Selecteer de positie in de vervolgkeuzelijst.

9. Voer desgewenst andere factoren in, indien van toepassing, of selecteer deze.
10. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven. In het profiel Doorlopende bewaking worden
andere factoren opgeslagen met de volgende reeks metingen die naar het netwerk
wordt verzonden. In de episodische profielen, worden de andere factoren
opgeslagen met de volgende reeks metingen die u verricht of met eventuele
actuele, niet-opgeslagen metingen op het apparaat wanneer u Opslaan aanraakt.

NIBP-alarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor systolische en diastolische metingen en de
MAP-berekening in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Intervalbewaking of Doorlopende bewaking gebruikt.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad NIBP aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens NIBP en het bedieningselement
Alarmgrens MAP zijn ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
5. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•

Systolisch. Voer de onder- en bovengrens voor het systolische alarm in met
behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.

Gebruiksaanwijzing
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•

Diastolisch. Voer de onder- en bovengrens voor het diastolische alarm in met
behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.

•

MAP. Voer de onder- en bovengrens voor het MAP-alarm in met behulp van de
pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.

6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

NIBP-meting
Met de monitor kunt u handmatige en automatische NIBP-metingen uitvoeren.
WAARSCHUWING NIBP-metingen kunnen onnauwkeurig zijn bij
patiënten die gemiddelde tot ernstige hartritmestoornissen vertonen.
WAARSCHUWING Laat een bloeddrukmanchet niet langer dan 90
seconden om de arm van pasgeborenen zitten wanneer de manchetdruk
meer dan 5 mmHg bedraagt. Laat een bloeddrukmanchet niet langer dan 3
minuten om de arm van volwassen patiënten zitten wanneer de
manchetdruk meer dan 15 mmHg bedraagt. Wanneer de manchet te strak
wordt aangetrokken, kan dit veneuze congestie, letsel aan de perifere
zenuwen, verkleuring van de ledemaat en pijn bij de patiënt veroorzaken.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting.
Pulswaardemetingen die worden gegenereerd door middel van de
bloeddrukmanchet of SpO2, kunnen artefacten vertonen en zijn mogelijk
niet zo nauwkeurig als hartfrequentiemetingen die worden gegenereerd
door middel van ECG of door handmatige palpatie.
WAARSCHUWING Wees voorzichtig bij het meten van de bloeddruk met
oscillometrische bloeddrukmeters bij ernstig zieke pasgeborenen en
premature zuigelingen, omdat deze apparaten vaak te hoge waarden
aangeven bij deze groep patiënten.
LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. Externe compressie van de
bloeddrukslang of -manchet kan systeemfouten of onnauwkeurige
metingen veroorzaken.
Aan het begin van een meting pompt de monitor de manchet op tot het juiste niveau. De
systolische weergave toont de vuldruk van de manchet in het kader NIBP terwijl de
bloeddrukmeting wordt uitgevoerd.
De monitor meet de bloeddruk terwijl de manchet wordt opgepompt. Als de monitor
door beweging van de patiënt, overmatige ruis of een hartritmestoornis de bloeddruk
niet kan bepalen terwijl de manchet wordt opgepompt, probeert de monitor de
bloeddruk te meten terwijl de manchet wordt leeggelaten.
Wanneer de meting is voltooid, geeft het kader NIBP de meting weer totdat u deze
opslaat in het patiëntenrecord of u een andere NIBP-meting begint.
Opmerking De bloeddrukmodi voor kinderen en volwassen worden ondersteund bij
patiënten van 29 dagen oud en ouder. De modus voor kinderen geeft u de
optie om de aanvankelijke druk lager in te stellen bij gebruik van StepBP
leeglaten, niet SureBP.
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Opmerking Gebruik slangen met dubbel lumen voor bloeddrukmetingen bij
volwassenen en kinderen en slangen met enkel lumen voor
bloeddrukmetingen bij pasgeborenen. Wanneer het type slang, het type
patiënt en het algoritme niet overeenkomen, wordt een informatiebericht
weergegeven in het gebied Apparaatstatus. Voor pasgeborenen moeten de
NIBP-instellingen als volgt worden ingesteld: Patiënt = Pasgeborene, Type
slang = 1 slang, Algoritme = Stappen.
Opmerking Welch Allyn gebruikt de volgende definitie voor pasgeborenen: Kinderen
van 28 dagen of jonger die binnen een normale zwangerschapsduur zijn
geboren (37 weken of langer); anders tot een zwangerschapsduur van
maximaal 44 weken.

Een handmatige NIBP-meting uitvoeren
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Breng nooit luerlockaansluitingen aan op een bloeddrukmanchetslang van Welch Allyn. Het
gebruik van deze aansluitingen op een bloeddrukmanchetslang levert het
gevaar op dat deze slang per ongeluk op de intraveneuze lijn van een
patiënt wordt aangesloten en er op die manier lucht in de bloedcirculatie
van de patiënt wordt gebracht.
LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. Externe compressie van de
bloeddrukslang of -manchet kan systeemfouten of onnauwkeurige
metingen veroorzaken.
1. Zorg ervoor dat de bloeddrukmanchet de juiste maat heeft en breng deze aan rond
de blote bovenarm van de patiënt.

2. Raak

aan om een meting uit te voeren.

Een meting annuleren die wordt uitgevoerd
Volg deze stappen om een NIBP-meting te annuleren die wordt uitgevoerd.

Raak

op het tabblad Home aan.

De monitor laat de manchet snel leeglopen en het scherm geeft het bericht voor
NIBP-annulering weer.

NIBP-meting met intervallen
De monitor kan automatisch NIBP-metingen uitvoeren op basis van intervallen naar
keuze.
Het tabblad Intervallen biedt alle intervalfuncties.
Op dit tabblad kunt u het volgende doen:
•

Intervallen configureren

Patiëntbewaking
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•

Intervallen uitschakelen

•

De monitor configureren om automatische metingen af te drukken wanneer deze zijn
voltooid

Wanneer de meting is voltooid, geeft het kader NIBP de meting weer tot de volgende
meting begint.
Opmerking Elke keer dat er automatische intervalmetingen worden opgeslagen,
worden er in het profiel Intervalbewaking metingen met handmatige
parameters en voorspellende temperatuurmetingen van het scherm
verwijderd. Wanneer u handmatig bepaalde patiëntmetingen opslaat in dit
profiel, worden alle patiëntmetingen van het scherm verwijderd.
Opmerking In het profiel Doorlopende bewaking blijven alle patiëntmetingen op het
scherm staan wanneer de automatische intervalmetingen worden
opgeslagen.
De knop
verandert in een timer (
automatische meting.

) die aftelt tot de volgende

De monitor blijft automatische metingen uitvoeren totdat u de intervallen uitschakelt.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Gebruik geen intervallen
op pasgeborenen buiten gehoorsafstand. Controleer of u het geluid kunt
horen op de plaats waar u zult zijn.

NIBP-intervallen instellen
Volg deze stappen om NIBP-intervallen te configureren.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak het verticale tabblad Intervallen aan.
4. Selecteer Automatisch, Programma of Stat en volg de stappen die worden
gepresenteerd in de bijbehorende onderwerpen die volgen.
5. Als u automatisch bij elk interval patiëntgegevens wilt afdrukken, raakt u het
selectievakje Automatisch afdrukken bij interval aan.
6. Als u intervallen onmiddellijk wilt starten, raakt u Intervallen starten aan. In andere
gevallen raakt u het tabblad Home aan.
De nieuwe instellingen worden onmiddellijk van kracht.

Automatische intervallen
U kunt de monitor zodanig configureren dat er bij constante intervallen automatisch
NIBP-metingen worden uitgevoerd. Gebruik het draaivak of toetsenblok om het
gewenste interval in te stellen.
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Opmerking Intervallen worden bij een alarm niet uitgeschakeld. Navolgende
automatische metingen worden volgens planning uitgevoerd.

Automatische intervallen starten
Volg deze stappen om de monitor te configureren om bij constante intervallen NIBPmetingen uit te voeren.
1. Zorg ervoor dat de bloeddrukmanchet de juiste maat heeft en breng deze aan rond
de blote bovenarm van de patiënt.
2. Raak

op het tabblad Home aan.

3. Selecteer Automatisch.
4. Gebruik het numerieke toetsenblok om de tijdsduur tussen NIBP-metingen in te
voeren.
5. Raak Intervallen starten aan.
Opmerking Intervallen zijn niet in alle profielen beschikbaar. Zie de sectie
Profielen voor meer informatie.

Programma-intervallen
U kunt de monitor zodanig configureren dat er bij variabele intervallen automatisch NIBPmetingen worden uitgevoerd. De monitor wordt geleverd met vooraf ingestelde
intervalprogramma's die aan uw wensen kunnen worden aangepast. U kunt de namen
van geselecteerde programma's wijzigen met de toetsenbordfunctie. De kolommen
onder de geselecteerde programmanaam geven de lengte van elk interval in de cyclus
aan (Interval) en het aantal intervallen dat u hebt ingesteld (Freq.).
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Programma-intervallen starten
Volg deze stappen om de monitor te configureren om automatisch bij variabele
intervallen NIBP-metingen uit te voeren.
1. Zorg ervoor dat de bloeddrukmanchet de juiste maat heeft en breng deze aan rond
de blote bovenarm van de patiënt.
2. Raak

op het tabblad Home aan.

3. Selecteer Programma.
4. Raak het gewenste programma aan.
5. Raak Intervallen starten aan.

Een nieuw programma-interval maken of een bestaand programma bewerken
Volg deze stappen om een programma-interval te maken of te bewerken.

1. Raak op het tabblad Home de intervalknop (

of

) aan.

2. Selecteer Programma.
3. Raak het gewenste programma aan.
4. Raak het toetsenbordpictogram aan en voer de gewenste programmanaam in.
5. Voer de gewenste instellingen voor intervallen en frequentie in.
6. Raak Intervallen starten aan.
De nieuwe intervallen worden van kracht bij het begin van de volgende NIBP-meting.

Stat-intervallen
U kunt de monitor zodanig configureren dat er doorlopend NIBP-metingen worden
uitgevoerd.
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Wanneer u de optie Stat selecteert, voert de monitor gedurende 5 minuten herhaalde
NIBP-metingen uit en wordt steeds een nieuwe cyclus gestart wanneer de druk in het
manchet 2 seconden lang lager is dan de veilige veneuze retourdruk (SVRP, safe venous
return pressure).
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Als u de modus Stat
herhaaldelijk gebruikt, dient u het ledemaat van de patiënt regelmatig te
observeren om ervoor te zorgen dat de bloedcirculatie niet wordt
belemmerd en dat de manchet op zijn plaats blijft. Langdurige belemmering
van de bloedcirculatie of onjuiste plaatsing van de manchet kan
bloeduitstortingen veroorzaken.
De huidige manchetdruk wordt niet dynamisch weergegeven tijdens een stat-meting. Op
het tabblad Home wordt de NIBP-meting van de vorige cyclus weergegeven totdat de
huidige cyclus is voltooid.
Opmerking Als u zich in de optie Stat-intervallen bevindt, kunt u intervallen stoppen

door

aan te raken.

Stat-intervallen starten
Volg deze stappen om stat-intervallen te starten.
1. Zorg ervoor dat de bloeddrukmanchet de juiste maat heeft en breng deze aan rond
de blote bovenarm van de patiënt.
2. Raak

op het tabblad Home aan.

3. Selecteer Stat.
4. Raak Intervallen starten aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven en de intervaltimer telt af vanaf 0:05:00.

Intervalmetingen stoppen
Volg deze stappen om intervallen uit te schakelen.
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) op het tabblad Home aan.

Opmerking De werkelijke resterende tijd verschilt op basis van de duur
van het geselecteerde interval en de verstreken tijd.
2. Raak Stop interv. aan.
Opmerking Als u zich in de optie Stat-intervallen bevindt, kunt u intervallen ook op het

tabblad Home stoppen door

aan te raken.

Temperatuur
Het kader Temperatuur
U kunt de temperatuur van de patiënt meten in het kader Temperatuur.
Het kader Temperatuur bevat gegevens en functies die van belang zijn voor het meten
van temperatuur. Het kader biedt verschillende functies op basis van het profiel dat u
gebruikt.

Het kader Temperatuur in het profiel Doorlopende bewaking

De grootte van het kader Temperatuur en de weergegeven metingen kunnen verschillen
op basis van uw configuratie.
Het profiel Doorlopende bewaking biedt ook een visuele indicatie van verouderende
episodische metingen (die meer dan 16 minuten oud zijn) en een tijdstempel die het
tijdstip van de meting aangeeft. Wanneer een temperatuurmeting langer dan 16 minuten
wordt weergegeven, veranderen de numerieke waarden op het scherm van hun huidige
kleur in grijs. Na één uur worden deze metingen uit het kader verwijderd.

Het kader Temperatuur in het profiel Intervalbewaking
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Kader Temperatuur in steekproef- en triageprofiel

Weergave temperatuurmeting
Het kader kan de temperatuur in alle profielen in graden Celsius of Fahrenheit
weergeven. U kunt de standaardweergave configureren in Geavanceerde instellingen.

Selectie van plaats
Verwijder de temperatuursonde en raak het bedieningselement Plaats temperatuur
aan om tussen locaties te wisselen.

Oksel kind

Oksel volwassene

Oraal

Opmerking Monitors die zijn geconfigureerd met de temperatuurmodule, de rode
rectale sondebasis en de sonde worden standaard ingesteld op de rectale
modus.
Rectaal

Opmerking De monitor geeft de tympanische modus weer wanneer deze een
temperatuurmeting ontvangt van de oorthermometer.
Oren
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Temperatuurknoppen
Met de knoppen aan de rechterkant van het kader kunt u verschillende taken uitvoeren,
afhankelijk van het profiel dat u gebruikt. De beschikbaarheid van functies is afhankelijk
van het profiel dat is geselecteerd.
Naam knop

Afbeelding knop

Beschrijving

Temperatuuralarm

Deze knop geeft de status van het alarm weer. In bepaalde
apparaatconfiguraties geeft deze ook alarmgrenzen weer.
Raak de knop aan om het tabblad Alarmen weer te geven.

Directe modus

Raak de knop aan om de directe modus te starten.

Temperatuur instellen
Als uw apparaat niet met een temperatuursensor is geconfigureerd en u
temperatuurmetingen als een handmatige parameter wilt vastleggen, volgt u deze
stappen om andere temperatuurfactoren in te stellen.
1. Raak het tabblad Patiënten aan.
2. Raak het tabblad Handmatig aan.
3. Blader door de lijst om het Temperatuur-gedeelte te vinden en selecteer vervolgens
de Locatie voor meting in de vervolgkeuzelijst.
4. Voer desgewenst andere factoren in, indien van toepassing, of selecteer deze.
5. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven. In het profiel Doorlopende bewaking worden
andere factoren opgeslagen met de volgende reeks metingen die naar het netwerk
wordt verzonden. In de episodische profielen, worden de andere factoren
opgeslagen met de volgende reeks metingen die u verricht of met eventuele
actuele, niet-opgeslagen metingen op het apparaat wanneer u Opslaan aanraakt.

Temperatuuralarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor temperatuurmetingen in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Intervalbewaking of Doorlopende bewaking gebruikt.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad Temperatuur aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens temperatuur is ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
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5. Pas de temperatuurgrenzen naar wens aan. Voer de gewenste onder- en bovengrens
voor het temperatuuralarm in met behulp van de pijlen omhoog en omlaag of het
toetsenblok.
6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

SureTemp® Plus-temperatuurmodule
De temperatuurmodule maakt gebruik van een thermometerontwerp met thermistor en
een voorspellend algoritme om de temperatuur van de patiënt in de voorspellende
modus te berekenen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Vraag voordat u de
temperatuur opneemt aan de patiënt om niet op de sonde te bijten, omdat
dit kan leiden tot letsel bij de patiënt en schade aan de sonde.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Overschrijd de
aanbevolen tijdsduur van temperatuurmetingen in de directe modus niet.
Voor een nauwkeurige meting wordt een continue metingsduur van 3
minuten op de orale en rectale meetlocatie en 5 minuten in de oksel
aanbevolen. Voer in geen enkele modus continue metingen uit die langer
dan 10 minuten duren.
WAARSCHUWING De sondekapjes zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig
gebruik. Opnieuw gebruiken van een sondekapje kan leiden tot
verspreiding van bacteriën en kruisbesmetting.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Gebruik uitsluitend
wegwerpbare sondekapjes voor eenmalig gebruik van Welch Allyn . Voer
nooit een temperatuurmeting uit zonder dat er een sondekapje voor
eenmalig gebruik goed is bevestigd. Als u geen sondekapje gebruikt, kan
dit leiden tot ongemak bij de patiënt door een hete sonde, kruisbesmetting
van de patiënt en onnauwkeurige temperatuurmetingen.
WAARSCHUWING Onjuist gebruik van orale en rectale
temperatuursondes kan leiden tot ziekte van de patiënt. Het gebruik van
een verkeerde sonde kan ook onnauwkeurige metingen geven.
•

Gebruik uitsluitend orale sondes, die kunnen worden herkend aan een
blauwe uitwerpknop boven op de sonde, om de oksel- en orale temperatuur
te meten.

•

Gebruik uitsluitend rectale sondes, die kunnen worden herkend aan een rode
uitwerpknop boven op de sonde, om de rectale temperatuur te meten.

WAARSCHUWING Onjuiste plaatsing van orale en rectale
temperatuursondes in de sondebasissen kan tot ziekte van de patiënt en
kruisbesmetting leiden.
•

Plaats uitsluitend orale sondes, die kunnen worden herkend aan een blauwe
uitwerpknop boven op de sonde, in de blauwe sondebasissen.

•

Plaats uitsluitend rectale sondes, die kunnen worden herkend aan een rode
uitwerpknop boven op de sonde, in de rode sondebasissen.
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WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Neem nooit de
okseltemperatuur op door de kleding van de patiënt heen. Plaats de sonde
voorzichtig in de oksel, waarbij u contact met andere voorwerpen of ander
materiaal vermijdt. Controleer altijd of er direct contact is tussen het
sondekapje en de huid.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Breng bij het meten van
rectale temperaturen de sondepunt slechts 5/8 inch (ongeveer 1,5 cm) in
het rectum van volwassenen en slechts 3/8 inch (ongeveer 1 cm) in het
rectum van kinderen in om het risico op darmperforatie te voorkomen.
WAARSCHUWING Gebruik nooit een beschadigde temperatuursonde. De
thermometer bestaat uit kwalitatieve hoogwaardige precisieonderdelen en
dient te worden beschermd tegen zware schokken en stoten. Gebruik de
thermometer niet als u tekenen van beschadiging aan de sonde of monitor
opmerkt. Als de thermometersonde is gevallen of beschadigd, gebruikt u
de sonde niet meer en laat u deze controleren door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. Activiteiten van de patiënt als
inspannende lichaamsbeweging, warme of koude vloeistoffen drinken,
eten, snoep of kauwgom kauwen, tanden poetsen of roken kunnen de
orale temperatuurmetingen beïnvloeden tot 20 minuten na beëindiging van
de activiteit.
LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik altijd nieuwe
sondekapjes uit het opbergvak voor de doos met sondekapjes van de
monitor om nauwkeurige temperatuurmetingen te garanderen.
Sondekapjes die ergens anders vandaan komen of die niet stabiel in
temperatuur zijn, kunnen leiden tot onnauwkeurige temperatuurmetingen.

Selectie temperatuurmodus
De monitor met de temperatuurmodule voert een temperatuurmeting van de patiënt uit
in de voorspellende (normale) of directe modus. De standaardinstelling is de
voorspellende modus.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Voor een optimale
nauwkeurigheid dient u altijd te controleren of de juiste modus en plaats
zijn gekozen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Overschrijd de
aanbevolen tijdsduur van temperatuurmetingen in de directe modus niet.
Voor een nauwkeurige meting wordt een continue metingsduur van 3
minuten bij de orale en rectale plaats en 5 minuten bij de oksel aanbevolen.
Voer in geen elke modus continue metingen uit die langer dan 10 minuten
duren.
Voorspellende modus
Is een eenmalige meting van de temperatuur die in ongeveer 6 tot 15 seconden wordt
uitgevoerd. Door de sonde uit de sondebasis te nemen, een sondekapje te plaatsen en
de sondepunt op de meetlocatie op zijn plaats te houden, wordt een meting in de
voorspellende modus gestart. De monitor laat een toon horen om aan te geven dat een
voorspellende meting is beëindigd.
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Directe modus
Biedt continue temperatuurmetingen. Voor orale en rectale metingen wordt aanbevolen
om de temperatuur te blijven meten totdat deze stabiel is of gedurende 3 minuten. Voor
okselmetingen wordt aanbevolen om de temperatuur te blijven meten totdat deze stabiel
is of gedurende 5 minuten. Ongeveer 60 seconden nadat de sonde uit de sondebasis is
genomen, schakelt de monitor over naar de directe modus.
Opmerking De monitor slaat de temperaturen in de directe modus niet op in het
geheugen. Daarom is het belangrijk om de temperatuur te noteren voordat
u de thermometer uit de meetlocatie verwijdert en om de meting
vervolgens handmatig in het patiëntenrecord vast te leggen.
Nadat de directe modus gedurende 10 minuten is gebruikt, genereert de monitor een
technische alarmtoestand en wordt de meting gewist.

Temperatuur in de voorspellende modus meten
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Voor een optimale
nauwkeurigheid dient u altijd te controleren of de juiste modus en plaats
zijn gekozen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Vraag voordat u de
temperatuur opneemt aan de patiënt om niet op de sonde te bijten, omdat
dit kan leiden tot letsel bij de patiënt en schade aan de sonde.
LET OP! Sondekapjes zijn niet-gesteriliseerde wegwerpartikelen, die
bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Sondes zijn ook niet-gesteriliseerd. Op
sondes en sondekapjes mag geen autoclaaftechniek worden toegepast.
Zorg ervoor dat sondekapjes worden afgevoerd volgens de vereisten van
uw instelling of de plaatselijke voorschriften.
1. Verwijder de temperatuursonde uit de sondebasis.
De monitor laat een toon horen wanneer deze gereed is voor gebruik.
2. Plaats de sonde in een nieuw sondekapje en druk de sondehandgreep stevig
omlaag.
3. Raak het bedieningselement Plaats temperatuur

aan om te kiezen tussen

deze meetlocaties: oraal, oksel kind of oksel volwassene.
4. Houd de sondepunt op de meetlocatie op zijn plaats.
Voor orale temperatuurmetingen dient de sondepunt links of rechts onder de tong
van de patiënt te worden geplaatst zodat het zakje onder de tong wordt bereikt;
vraag de patiënt vervolgens zijn/haar lippen op elkaar te doen.
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Opmerking Geef de sonde niet aan patiënten om deze zelf in de mond te
plaatsen.

Voor okseltemperaturen dient u de arm van de patiënt
zodanig op te tillen dat de volledige oksel zichtbaar wordt en
de sondepunt zo hoog mogelijk in het midden van de oksel
te plaatsen. Controleer of de sondepunt geheel is omgeven
door okselhuid en plaats de arm dicht tegen de zij van de
patiënt.

Het kader Temperatuur geeft de procesindicator weer terwijl de meting wordt
uitgevoerd.

5. De monitor laat een toon horen wanneer de uiteindelijke temperatuur is bereikt (na
ongeveer 6 tot 15 seconden). Het kader Temperatuur blijft de temperatuur
weergeven, zelfs nadat de sonde terug in de sondebasis is geplaatst.

Opmerking Raak

aan nadat de meting in de voorspellende

modus is vastgelegd om naar de directe modus te
schakelen. Het kader Temperatuur geeft tekst weer die
aangeeft dat de directe modus actief is.
De monitor laat een toon horen wanneer een meting in de directe modus is gestart.
6. Verwijder de sonde nadat de temperatuurmeting is voltooid en druk stevig op de
uitwerpknop boven op de sonde om het sondekapje los te maken.
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WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt.
Overschrijd de aanbevolen tijdsduur van
temperatuurmetingen in de directe modus niet. Voor een
nauwkeurige meting wordt een continue metingsduur van 3
minuten op de orale en rectale meetlocatie en 5 minuten in
de oksel aanbevolen. Voer in geen enkele modus continue
metingen uit die langer dan 10 minuten duren.
Zorg ervoor dat sondekapjes worden afgevoerd volgens de vereisten van uw
instelling of de plaatselijke voorschriften.
7. Plaats de sonde terug in de sondebasis.
8. Was uw handen om het risico op kruisbesmetting te beperken.

Temperatuur in de directe modus meten
In de directe modus wordt de temperatuur van de sonde weergegeven zolang de
sondepunt op de meetlocatie op zijn plaats wordt gehouden en binnen het
bedrijfstemperatuurbereik voor de patiënt blijft. De temperatuur van de patiënt bereikt
een stabiele waarde na ongeveer 3 minuten bij de orale en rectale meetlocaties en na
ongeveer 5 minuten bij de oksellocatie.
De monitor start de directe modus met behulp van de volgende methoden.
•

Nadat u een meting in de voorspellende modus hebt voltooid, raakt u

aan

om van de voorspellende naar de directe modus te schakelen. Het kader
Temperatuur geeft tekst weer die aangeeft dat de directe modus actief is.
•

Verwijder de sonde uit de sondebasis, plaats een sondekapje, selecteer een
temperatuurlocatie en stel de sonde meer dan 60 seconden bloot aan de
omgevingslucht om de monitor naar de directe modus te schakelen. Het kader
Temperatuur geeft tekst weer die aangeeft dat de directe modus actief is.

•

Als u bij een patiënt met een lichaamstemperatuur onder het normale
temperatuurbereik de vorige stap volgt, herkent de sondesensor deze omstandigheid
en schakelt de sensor de voorverwarmer van de sonde uit om zich aan de meting
van de lagere lichaamstemperatuur aan te passen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Overschrijd de
aanbevolen tijdsduur van temperatuurmetingen in de directe modus niet.
Voor een nauwkeurige meting wordt een doorlopende metingsduur van 3
minuten op de orale en rectale meetlocatie en 5 minuten in de oksel
aanbevolen. Voer in geen enkele modus doorlopende metingen uit die
langer dan 10 minuten duren.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Voor een optimale
nauwkeurigheid dient u altijd te controleren of de juiste modus en plaats
zijn gekozen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Vraag voordat u de
temperatuur opneemt aan de patiënt om niet op de sonde te bijten, omdat
dit kan leiden tot letsel bij de patiënt en schade aan de sonde.
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LET OP! Sondekapjes zijn wegwerpbaar, niet-gesteriliseerd en bedoeld
voor eenmalig gebruik. Sondes zijn ook niet-gesteriliseerd. Sondes en
sondekapjes mogen niet worden geautoclaveerd. Zorg ervoor dat
sondekapjes worden afgevoerd volgens de vereisten van uw instelling of
de lokale regelgeving.
1. Verwijder de temperatuursonde uit de sondebasis.
De monitor laat een toon horen wanneer deze gereed is voor gebruik.
2. Plaats de sonde in een nieuw sondekapje en druk de sondehandgreep stevig
omlaag.
3. Raak het bedieningselement Plaats temperatuur

aan om te kiezen tussen

deze meetlocaties: oraal, oksel kind of oksel volwassene.
Ongeveer 60 seconden nadat de sonde uit de sondebasis is genomen, schakelt het
kader Temperatuur naar de directe modus.
De monitor laat een toon horen om aan te geven dat een meting in de directe modus
is gestart.
4. Houd de sondepunt gedurende 3 minuten op de orale of rectale meetlocatie en
gedurende 5 minuten op de oksellocatie op zijn plaats.
5. Terwijl de metingen worden uitgevoerd, geeft het kader Temperatuur de
doorlopende temperatuurmetingen van de patiënt weer.

Opmerking De monitor slaat de temperaturen in de directe modus niet
op in het geheugen. Daarom is het belangrijk om de
temperatuur te noteren voordat u de sonde uit de
meetlocatie verwijdert en om de meting vervolgens
handmatig in het patiëntenrecord vast te leggen.
6. Verwijder de sonde nadat de temperatuurmeting is voltooid en druk stevig op de
uitwerpknop boven op de sonde om het sondekapje los te maken.
7. Plaats de sonde terug in de sondebasis om verder te gaan met het meten van
temperaturen in de voorspellende modus.
8. Was uw handen om het risico op kruisbesmetting te beperken.

Temperatuur bij de rectale locatie meten
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Breng bij het meten van
rectale temperaturen de sondepunt slechts 1,5 cm in het rectum van
volwassenen en slechts 1 cm in het rectum van kinderen in om het risico
op darmperforatie te voorkomen.
WAARSCHUWING Risico op kruisbesmetting of klinische infecties. Door
uw handen grondig te wassen, wordt het risico op kruisbesmetting en
klinische infecties aanzienlijk verminderd.
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WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Overschrijd de
aanbevolen tijdsduur van temperatuurmetingen in de directe modus niet.
Voor een nauwkeurige meting wordt een doorlopende metingsduur van 3
minuten op de orale en rectale meetlocatie en 5 minuten in de oksel
aanbevolen. Voer in geen enkele modus doorlopende metingen uit die
langer dan 10 minuten duren.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Voor een optimale
nauwkeurigheid dient u altijd te controleren of de juiste modus en plaats
zijn gekozen.
LET OP! Sondekapjes zijn niet-gesteriliseerde wegwerpartikelen, die
bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Sondes zijn ook niet-gesteriliseerd. Op
sondes en sondekapjes mag geen autoclaaftechniek worden toegepast.
Zorg ervoor dat sondekapjes worden afgevoerd volgens de vereisten van
uw instelling of de plaatselijke voorschriften.
1. Verwijder de rectale temperatuursonde uit de rectale sondebasis.
De monitor laat een toon horen wanneer deze gereed is voor gebruik. Het
bedieningselement Plaats temperatuur wordt standaard ingesteld op de rectale
locatie.

2. Plaats de rectale sonde in een nieuw sondekapje en druk de sondehandgreep stevig
omlaag.
3. Scheid de billen van patiënt met één hand. Gebruik de andere hand om de
sondepunt voorzichtig en slechts 5/8 inch (1,5 cm) in het rectum van volwassenen
en slechts 3/8 inch (ongeveer 1 cm) in het rectum van kinderen in te brengen.
Gebruik eventueel smeermiddel.
4. Plaats de sonde zodat de sondepunt in contact komt met weefsel. Houd gedurende
het meetproces de billen van elkaar gescheiden en houd de sonde op zijn plaats. Het
kader Temperatuur geeft de procesindicator weer terwijl de meting wordt
uitgevoerd.

5. De monitor laat een toon horen wanneer de uiteindelijke temperatuur is bereikt (na
ongeveer 10 tot 13 seconden). Het kader Temperatuur blijft de temperatuur
weergeven, zelfs nadat de sonde terug in de sondebasis is geplaatst.
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aan nadat de meting in de voorspellende

modus is vastgelegd om naar de directe modus te
schakelen. Het kader Temperatuur geeft tekst weer die
aangeeft dat de directe modus actief is. De monitor laat een
toon horen om aan te geven dat een meting in de directe
modus is gestart. Wanneer u zich in de directe modus
bevindt, houdt u gedurende het meetproces de billen van
elkaar gescheiden en de sonde op zijn plaats.
Opmerking De monitor slaat de temperaturen in de directe modus niet
op in het geheugen. Daarom is het belangrijk om de
temperatuur te noteren voordat u de sonde uit de
meetlocatie verwijdert en om de meting vervolgens
handmatig in het patiëntenrecord vast te leggen.
6. Verwijder de sonde nadat de temperatuurmeting is voltooid en druk stevig op de
uitwerpknop boven op de sonde om het sondekapje los te maken.
7. Plaats de sonde terug in de sondebasis.
8. Was uw handen om het risico op kruisbesmetting te beperken.

Braun ThermoScan® PRO 4000-thermometer en bijbehorende dock
Met de thermometer en bijbehorende dock kunt u een oortemperatuurmeting naar de
monitor zenden. De dock wordt ook gebruikt voor het opladen van de
thermometerbatterij.
Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de thermometer door voordat u
probeert om de thermometer te configureren, te gebruiken, te onderhouden of
problemen met de thermometer op te lossen.
WAARSCHUWING Vloeistoffen kunnen de elektronica in de thermometer
beschadigen. Voorkom dat er vloeistof op de thermometer wordt gemorst.
Als er vloeistof op de thermometer wordt gemorst, droogt u deze af met
een schone doek. Controleer op een juiste werking en nauwkeurigheid. Als
er mogelijk vloeistof in de thermometer is binnengedrongen, gebruikt u de
thermometer niet totdat deze goed is gedroogd, gecontroleerd en getest
door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
LET OP! Sondekapjes zijn wegwerpbaar, niet-gesteriliseerd en bedoeld
voor eenmalig gebruik. De thermometer is eveneens niet-gesteriliseerd. De
thermometer en sondekapjes mogen niet worden geautoclaveerd. Zorg
ervoor dat sondekapjes worden afgevoerd volgens de vereisten van uw
instelling of de lokale regelgeving.
LET OP! De thermometer bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan
repareren of onderhouden. Als onderhoud is vereist, neemt u contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice of technische ondersteuning van
Welch Allyn.
LET OP! Sla de thermometer en sondekapjes op een stof- en
verontreinigingsvrije droge plaats buiten het bereik van direct zonlicht op.
Houd de omgevingstemperatuur van de opslaglocatie redelijk constant op
een waarde van 50°F tot 104°F (10°C tot 40°C).
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Een temperatuur in het oor meten
WAARSCHUWING De sondekapjes zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig
gebruik. Opnieuw gebruiken van een sondekapje kan leiden tot
verspreiding van bacteriën en kruisbesmetting.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik voor deze
thermometer uitsluitend Braun ThermoScan-sondekapjes.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Controleer het
sondevenster veelvuldig en houd het schoon, droog en in onbeschadigde
staat. Onder invloed van vingerafdrukken, oorsmeer, stof en andere
verontreinigingen wordt het venster minder doorzichtig, wat leidt tot lagere
temperatuurmeetwaarden. Laat ter bescherming van het venster de
thermometer altijd in de bijbehorende dock staan wanneer deze niet wordt
gebruikt.
LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. Voorafgaand aan een
temperatuurmeting dient u te controleren of er geen obstructies en
overmatige ophoping van oorsmeer in het oor aanwezig zijn.
LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. Onderstaande factoren kunnen
gedurende maximaal 20 minuten van invloed zijn op
oortemperatuurmetingen:
•

De patiënt lag op het oor.

•

Het oor van de patiënt was bedekt.

•

De patiënt werd blootgesteld aan zeer hoge of zeer lage temperaturen.

•

De patiënt nam een bad of was aan het zwemmen.

•

De patiënt droeg een gehoorapparaat of een oordop.

LET OP! Risico op onnauwkeurige meting. Als er oordruppels of andere
geneesmiddelen in een oor zijn aangebracht, gebruikt u het onbehandelde
oor om de temperatuur te meten.
Opmerking Een temperatuurmeting die wordt uitgevoerd in het rechteroor kan
afwijken van een temperatuurmeting in het linkeroor. Neem daarom altijd
de temperatuur op in hetzelfde oor.
Opmerking Bij ontvangst van een oortemperatuurmeting geeft de monitor deze op het
tabblad Home weer. Als het tabblad Home al een temperatuurmeting
bevat, wordt deze door de nieuwe meting overschreven.
Een meting uitvoeren en deze naar de monitor zenden:
1. Zorg ervoor dat de monitor is ingeschakeld.
2. Neem de oorthermometer uit de bijbehorende dock.
3. Zoek de doos met sondekapjes in de bij de oorthermometer behorende dock.
4. Duw de punt van de sonde stevig in de doos met sondekapjes.
Zodra het sondekapje op zijn plaats zit, wordt de thermometer automatisch
ingeschakeld.
5. Wacht tot er een pieptoon klinkt die aangeeft dat de thermometer gereed is voor
gebruik en er drie streepjes op het thermometerdisplay verschijnen.
6. Breng de sonde in het oorkanaal in tot deze goed hierdoor wordt omsloten en druk
vervolgens kortstondig op de knop Start.
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•

Als de sonde op de juiste wijze in het oorkanaal is geplaatst, knippert het
ExacTemp-lampje. Wanneer de thermometer een nauwkeurige meting
waarneemt, gaat het ExacTemp-lampje continu branden, wordt met een lange
pieptoon het einde van de meting aangegeven en verschijnt het resultaat op het
display.

•

Als de sonde niet op de juiste wijze in het oorkanaal is geplaatst of tijdens de
meting is verplaatst, gaat het ExacTemp-lampje uit, klinkt er een reeks korte
pieptonen en verschijnt de foutmelding POS (plaatsingsfout).

7. Druk als u klaar bent met meten van de temperatuur op de afwerpknop om het
gebruikte sondekapje af te werpen.
8. Plaats de oorthermometer terug in de bijbehorende dock.
Tijdens het verzenden van de meting knippert de LED op de dock.
Na verzending verschijnen de temperatuur en temperatuurschaal op het tabblad
Home overeenkomstig de monitorinstellingen.
Opmerking Alleen de laatste meting wordt naar de monitor verzonden.
Opmerking Metingen die al naar de monitor zijn verzonden, kunnen niet
opnieuw worden verzonden.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de thermometer voor meer
informatie over de functies van de thermometer.

De temperatuurschaal van de oorthermometer wijzigen
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de thermometer om van graden
Celsius naar graden Fahrenheit over te schakelen.

De batterij van de oorthermometer opladen
Ga als volgt te werk om de batterijset op te laden:
•

Plaats de thermometer in de bijbehorende dock.

•

Zorg ervoor dat de monitor is aangesloten op de netvoeding.

•

Zorg ervoor dat de monitor is ingeschakeld.

De LED op de dock geeft de oplaadstatus van de batterijset aan:
•

Oranje: De batterijset wordt opgeladen.

•

Groen: De batterijset is opgeladen.

•

Brandt niet: De batterijset wordt niet opgeladen.

Opmerking Het opladen van de batterijset blijft doorgaan wanneer de monitor zich in
de modus Energiebesparing display bevindt.
Opmerking Het wordt ten zeerste aangeraden om in de thermometer uitsluitend de
oplaadbare batterijset van Welch Allyn te gebruiken omdat het niet mogelijk
is andere batterijen in de dock op te laden.

SpO2
SpO2 en pulswaardebewaking omvat continue meting van zowel het verzadigingsniveau
van zuurstof in hemoglobine als de pulswaarde van een patiënt met behulp van een
pulsoximeter.
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SpO2 kader
In het SpO2 kader worden gegevens en bedieningselementen weergegeven die worden
gebruikt bij pulsoximetrie-metingen.
Het kader biedt een numerieke weergave en een weergave in golfvorm van SpO2gegevens. U kunt wisselen tussen weergaven door de linkerzijde van het kader aan te
raken.
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Numerieke weergave SpO2
De numerieke weergave geeft het percentage SpO2-verzadiging en de pulsamplitude
aan. Kenmerken van deze weergave verschillen afhankelijk van het type sensor dat is
ingeschakeld en het geselecteerde profiel. De grootte van het SpO2-kader en de
weergegeven metingen kunnen verschillen op basis van uw configuratie.
Nellcor-sensor

De profielen Intervalbewaking en Doorlopende bewaking

De profielen Steekproef en Triage

Masimo-sensor

Het profiel Intervalbewaking, geen SpHb-licentie

De profielen Steekproef en Triage

Het profiel Intervalbewaking, SpHb-licentie geactiveerd

Het profiel Doorlopende bewaking

Pulsamplitude
Het balkje voor de pulsamplitude geeft de polsslag aan en toont de relatieve pulssterkte.
Als de gedetecteerde puls sterker wordt, gaan er meer balkjes branden.
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Bedieningselement voor reactiemodus
Met het bedieningselement voor de reactiemodus kunt u de SpO2-meettijd op Normaal
of Snel instellen.

Perfusie-index
De perfusie-index (PI) is een SpO2-functie die alleen beschikbaar is bij monitoren die zijn
uitgerust met Masimo.
PI is een relatieve meting van de pulssterkte bij de bewakingsplaats. De PI-weergave
heeft een bereik van 0,1 procent (zeer kleine pulssterkte) tot 20,0 procent (zeer grote
pulssterkte). PI is een relatief getal en verschilt per bewakingsplaats en patiënt,
aangezien de fysiologische omstandigheden kunnen variëren.

Tijdens de plaatsing van de sensor kan de PI worden gebruikt om de geschiktheid van
een aanbrengplaats te beoordelen, waarbij wordt gekeken naar de plaats met het
hoogste PI-getal. Als de sensor op de plaats met de sterkste pulsamplitude (het hoogste
PI-getal) wordt geplaatst, leidt dit tot betere prestaties tijdens beweging. Bewaak de
trend van de PI op veranderingen in fysiologische omstandigheden.

SatSeconds™-alarmen - beheer
De SatSeconds-functie is een beheersysteem voor SpO2-alarmen dat alleen beschikbaar
is bij monitoren die zijn uitgerust met Nellcor OxiMax-technologie.
De SatSeconds-functie is het product van de tijd en omvang waarin een patiënt buiten de
SpO2-alarmgrenzen valt. Zo zijn drie punten onder de alarmgrens gedurende 10
seconden gelijk aan 30 SatSeconds. Er wordt alleen een alarm geactiveerd wanneer
desaturatie de SatSeconds-grens bereikt. De SatSeconds-functie moet door een clinicus
worden bediend en kan op 0, 10, 25, 50 of 100 SatSeconds worden ingesteld. Als
desaturatie uit zichzelf wordt opgelost binnen de ingestelde tijd, wordt de klok
automatisch opnieuw ingesteld en geeft de monitor geen alarm af.

Opmerking De SatSeconds-functie heeft een ingebouwd veiligheidsprotocol dat een
alarm laat horen wanneer er drie SpO2-afwijkingen van elke willekeurige
omvang of tijdsduur plaatsvinden binnen 1 minuut.
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SpO2-golfvormweergave
De golfvormweergave toont de golfvorm van een SpO2-plethysmograaf. U kunt de
standaard-weergavesnelheid van de SpO2-golfvorm selecteren in Geavanceerde
instellingen, maar u kunt de weergavesnelheid wijzigen op het tabblad Instellen.

SpO2 instellen
Volg deze stappen om SpO2-parameterinstellingen te configureren en andere factoren in
te stellen.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak het verticale tabblad SpO2 aan.
4. Selecteer de gewenste Weergavesnelheid.
5. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe instelling wordt onmiddellijk van kracht.
6. Als u andere factoren wilt inschakelen, raakt u het tabblad Patiënten aan.
7. Raak het tabblad Handmatig aan.
8. Blader door de lijst om het SpO2-gedeelte te vinden en voer vervolgens desgewenst
de andere SpO2-factoren in of selecteer deze.
•

Locatie voor SpO2-meting. Selecteer de meetlocatie in de vervolgkeuzelijst.

•

O2-stromingssnelheid. Voer de stromingssnelheid in met behulp van het
toetsenblok.
Opmerking Alle selecties van andere O2-factoren worden verwijderd
wanneer de O2-stromingssnelheid wordt gewijzigd in 0
en wanneer de O2-methode wordt gewijzigd in geen.

•

O2-concentratie. Voer de concentratie in met behulp van het toetsenblok.

•

O2-methode. Selecteer de methode in de vervolgkeuzelijst.

9. Voer desgewenst andere factoren in, indien van toepassing, of selecteer deze.
10. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Home wordt weergegeven. In het profiel Doorlopende bewaking worden
andere factoren opgeslagen met de volgende reeks metingen die naar het netwerk
wordt verzonden. In de episodische profielen, worden de andere factoren
opgeslagen met de volgende reeks metingen die u verricht of met eventuele
actuele, niet-opgeslagen metingen op het apparaat wanneer u Opslaan aanraakt.

SpO2-alarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor SpO2-metingen in te stellen.
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1. Controleer of u het profiel Intervalbewaking of Doorlopende bewaking gebruikt.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad SpO2 aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens SpO2 is ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
5. Voer de gewenste onder- en bovenalarmgrens voor SpO2 in met behulp van de
pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.
6. Als uw monitor is geconfigureerd met een Nellcor SpO2-sensor, raakt u
aan om een SatSeconds-instelling te selecteren.
7. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

Reactiemodus instellen
De monitor moet zich in het profiel Intervalbewaking of Doorlopende bewaking bevinden
om de reactiemodus in het tabblad Home te kunnen instellen.

Raak

aan in het kader SpO2.

Wanneer de snelle modus is geselecteerd, wordt MODUS: Snel of : Snel in het
kader weergegeven.

SpO2 en pulswaarde meten
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik uitsluitend
Masimo rainbow SET-sensoren en -accessoires op monitoren die zijn
uitgerust met Masimo.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik uitsluitend
Nellcor-sensoren en -accessoires op monitoren die zijn uitgerust met
Nellcor.
WAARSCHUWING Lampen met een hoge intensiteit (inclusief pulserende
knipperlichten) die op de puls-CO-oximeter zijn gericht, kunnen verhinderen
dat er metingen worden verworven.
WAARSCHUWING De pulsatie van ballonondersteuning in de aorta kan
ervoor zorgen dat de pulswaarde die op de monitor wordt weergegeven
toeneemt. Controleer de pulswaarde van de patiënt aan de hand van de
EGC-hartfrequentie.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Aderverstopping kan
een lage meting van zuurstofverzadiging in arterieel bloed veroorzaken.
Plaats de sensor op een hand op hartniveau om een correcte veneuze
uitstroom vanaf een bewaakte locatie te waarborgen.
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WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. De puls-COoximeter kan worden gebruikt tijdens defibrillatie, maar de meting kan
maximaal 20 seconden onnauwkeurig zijn.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Probeer sensoren of
patiëntkabels niet opnieuw te verwerken, te herstellen of aan te passen.
Hierdoor kunnen elektrische componenten beschadigd raken.
WAARSCHUWING Bij pulswaardemetingen worden bepaalde aritmieën
niet gedetecteerd, omdat de metingen zijn gebaseerd op de optische
detectie van een perifere stroompuls. Gebruik de pulsoximeter niet ter
vervanging of in plaats van aritmie-analyse op basis van het ECG.
WAARSCHUWING Gebruik de puls-CO-oximeter als een apparaat voor
vroegtijdige signalering. Zodra bij een patiënt hypoxemia wordt
gesignaleerd, dienen met behulp van laboratoriuminstrumenten
bloedmonsters te worden geanalyseerd om de toestand van de patiënt
beter te begrijpen.
WAARSCHUWING De nauwkeurigheid van de SpO2-metingen kan
worden beïnvloed door een van de volgende zaken:
•

verhoogd bilirubineniveau

•

verhoogd methemoglobineniveau (MetHb)

•

verhoogd carboxyhemoglobineniveau (COHb)

•

hemoglobinesynthesestoornissen

•

lage perfusie op de bewaakte locatie

•

de aanwezigheid van concentraties bepaalde intravasculaire kleurstoffen, die
voldoende zijn om de gebruikelijke arteriële kleur van de patiënt te
veranderen

•

beweging van de patiënt

•

de toestand van de patiënt, zoals beven en inademing van rook

•

bewegingsartefact

•

gelakte nagels

•

slechte zuurstofvoorziening

•

hypotensie of hypertensie

•

ernstige vasoconstrictie

•

shock of hartstilstand

•

veneuze pulsaties of plotselinge en significante veranderingen in pulswaarde

•

nabijheid van MRI-apparatuur

•

aanwezigheid van vocht in de sensor

•

overmatige omgevingsverlichting, in het bijzonder tl-verlichting

•

het gebruik van de verkeerde sensor

•

een verkeerd geplaatste of verschoven sensor

•

ernstige anemie

•

aderverstopping

1. Controleer of de sensorkabel op de monitor is aangesloten.
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WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. De
sensor- en verlengkabels zijn uitsluitend bedoeld voor
aansluiting op pulsoximetrie-apparatuur. Sluit deze kabels
niet aan op een pc of een vergelijkbaar apparaat. Volg altijd
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor voor
onderhoud en gebruik van de sensor.
2. Reinig de aanbrengplaats. Verwijder alles wat de werking van de sensor zou kunnen
verstoren, zoals nagellak.
Opmerking Gebruik geen wegwerpsensoren bij patiënten die allergische
reacties op het kleefmiddel vertonen.
3. Maak de sensor vast aan de patiënt volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant,
waarbij u let op alle waarschuwingen en aandachtspunten.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt en
onnauwkeurige meting. Gebruik geen tape om de sensor aan
de patiënt te bevestigen. Dit kan de bloedtoevoer
belemmeren, de huid van de patiënt beschadigen,
onnauwkeurige metingen veroorzaken en de sensor
beschadigen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Wees
voorzichtig bij het aanbrengen van een sensor op een patiënt
met huidproblemen. Het aanbrengen van tape of het
uitoefenen van druk op aangetaste plekken kan de circulatie
belemmeren en extra schade aan de huid veroorzaken.
Opmerking Als een steriele sensor is vereist, selecteert u een sensor die
voor sterilisatie is gevalideerd en volgt u de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor om de
sensor te steriliseren.
Plaats de sensor en de NIBP-manchet op verschillende ledematen om de kans op
onnodige alarmen te beperken wanneer u deze parameters gelijktijdig bewaakt.
Opmerking Er zijn sensoren met verschillende maten beschikbaar voor
verschillende patiëntafmetingen en meetlocaties. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor om de
juiste sensor te selecteren.
4. Controleer of de monitor binnen 15 seconden gegevens over SpO2 en pulswaarde
weergeeft nadat de monitor op een patiënt is aangesloten.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Een
onjuiste toepassing van de sensor of te langdurig gebruik van
de sensor kan weefsel beschadigen. Controleer de plaats
van de sensor regelmatig, zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor.
Tijdens een SpO2-meting wordt de weergegeven pulswaarde afgeleid van de sensor. Als
SpO2 niet beschikbaar is, wordt de pulswaarde afgeleid van de NIBP.
Als SpO2 gedurende langere tijd doorlopend bij een patiënt wordt gemeten, moet de
sensorlocatie ten minste elke drie uur of zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing
van de fabrikant van de sensor worden gewijzigd.
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Opmerking Wanneer in de profielen Intervalbewaking of Doorlopende bewaking de
SpO2-sensor van de patiënt wordt verwijderd, worden de volgende
reacties geactiveerd:
•

De laatste meting van de SpO2-verzadiging die is vastgelegd voordat de
sensor werd verwijderd, blijft nog ongeveer 10 seconden op het display
staan en wordt vervolgens verwijderd.

•

Als de fysiologische SpO2-alarmgrenzen AAN zijn, treedt er een technisch
alarm "Bezig met zoeken naar pulssignaal" op wanneer de meting van de
verzadiging wordt verwijderd.

•

Als de fysiologische SpO2-alarmgrenzen UIT zijn, treden er geen
fysiologische of technische alarmen op wanneer de meting van de
verzadiging wordt verwijderd.

SpHb
Monitors die zijn geconfigureerd met Masimo totaal hemoglobine kunnen hemoglobine
(SpHb), SpO2 en pulswaarde meten. SpHb-bewaking omvat continue meting van
bloedbestanddelen en de anemische status van een patiënt door middel van een nietinvasieve SpHb puls-CO-oximeter.

Het SpHb-kader
In het SpHb-kader worden gegevens en bedieningselementen weergegeven die worden
gebruikt in metingen van totaal hemoglobine.
Opmerking SpHb is alleen beschikbaar in de profielen Intervalbewaking en
Doorlopende bewaking.
In dit kader verschijnen een of twee labels:
•

SpHbv geeft de veneuze gekalibreerde referentie aan voor de meting van totaal
hemoglobine.

•

SpHb geeft de arteriële gekalibreerde referentie aan voor de meting van totaal
hemoglobine.

U kunt de referentiebron opgeven in Geavanceerde instellingen.
Het kader biedt een numerieke weergave en een grafische trendweergave van gegevens
over totaal hemoglobine. U kunt wisselen tussen weergaven door de linkerzijde van het
kader aan te raken.

Numerieke weergave SpHb
De numerieke weergave geeft het totale hemoglobineniveau aan in gram per deciliter (g/
dl) of in millimol per liter (mmol/l). U kunt de meeteenheid selecteren in Geavanceerde
instellingen. De grootte van het SpHb-kader en de weergegeven metingen kunnen
verschillen op basis van uw configuratie.
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Middelen
Met behulp van de knop Middelen kunt u het bewegende tijdvenster dat wordt gebruikt
door de parameter selecteren om de SpHb-waarde te berekenen en de weergave bij te
werken: kort (ongeveer 1 minuut), medium (ongeveer 3 minuten) of lang (ongeveer 6
minuten).

Grafische trendweergave SpHb
De grafische trendweergave toont een trend van de metingen binnen een door de
gebruiker geselecteerde periode. U kunt op het tabblad Instellen de periode selecteren
die moet worden weergegeven. De grootte van het SpHb-kader en de weergegeven
trend kunnen verschillen op basis van uw configuratie.

De grafiek toont het totale hemoglobineniveau op de y-as en de tijd op de x-as (oudste
metingen links en nieuwste metingen rechts). De volledige grafiek wordt elke 10
seconden bijgewerkt.
Rechts van de grafiek toont het kader de huidige meting in numeriek formaat.

SpHb instellen
Volg deze stappen om SpHb-parameterinstellingen te configureren.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak het verticale tabblad SpHb aan.
4. Selecteer de gewenste Trendperiode.
5. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe instellingen worden onmiddellijk van kracht.

SpHb-alarmen configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor SpHb-metingen in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Intervalbewaking of Doorlopende bewaking gebruikt.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad SpHb aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens SpHb is ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
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5. Voer de gewenste onder- en bovenalarmgrens voor SpHb in met behulp van de pijlen
omhoog en omlaag of het toetsenblok.
6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

Modus Middelen SpHb instellen
Raak

aan in het kader SpHb.

Het kader SpHb geeft de huidige modus weer.

SpHb meten
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Gebruik uitsluitend
Masimo rainbow SET-sensoren en -accessoires op monitoren die zijn
uitgerust met Masimo.
WAARSCHUWING Lampen met een hoge intensiteit (inclusief pulserende
knipperlichten) die op de puls-CO-oximeter zijn gericht, kunnen verhinderen
dat er metingen worden verworven.
WAARSCHUWING De pulsatie van ballonondersteuning in de aorta kan
ervoor zorgen dat de pulswaarde die op de monitor wordt weergegeven
toeneemt. Controleer de pulswaarde van de patiënt aan de hand van de
EGC-hartfrequentie.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. Aderverstopping kan
een lage meting van zuurstofverzadiging in arterieel bloed veroorzaken.
Plaats de sensor op een hand op hartniveau om een correcte veneuze
uitstroom vanaf een bewaakte locatie te waarborgen.
WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting. De puls-COoximeter kan worden gebruikt tijdens defibrillatie, maar de meting kan
maximaal 20 seconden onnauwkeurig zijn.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Probeer sensoren of
patiëntkabels niet opnieuw te verwerken, te herstellen of aan te passen.
Hierdoor kunnen elektrische componenten beschadigd raken.
WAARSCHUWING Bij pulswaardemetingen worden bepaalde aritmieën
niet gedetecteerd, omdat de metingen zijn gebaseerd op de optische
detectie van een perifere stroompuls. Gebruik de pulsoximeter niet ter
vervanging of in plaats van aritmie-analyse op basis van het ECG.
WAARSCHUWING Gebruik de puls-CO-oximeter als een apparaat voor
vroegtijdige signalering. Zodra bij een patiënt hypoxemia wordt
gesignaleerd, dienen met behulp van laboratoriuminstrumenten
bloedmonsters te worden geanalyseerd om de toestand van de patiënt
beter te begrijpen.
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WAARSCHUWING De nauwkeurigheid van SpHb-metingen kan worden
beïnvloed door een van de volgende zaken:
•

verhoogd bilirubineniveau

•

verhoogd methemoglobineniveau (MetHb)

•

verhoogd carboxyhemoglobineniveau (COHb)

•

hemoglobinesynthesestoornissen

•

lage perfusie op de bewaakte locatie

•

de aanwezigheid van concentraties bepaalde intravasculaire kleurstoffen, die
voldoende zijn om de gebruikelijke arteriële kleur van de patiënt te
veranderen

•

beweging van de patiënt

•

de toestand van de patiënt, zoals beven en inademing van rook

•

bewegingsartefact

•

gelakte nagels

•

slechte zuurstofvoorziening

•

hypotensie of hypertensie

•

ernstige vasoconstrictie

•

shock of hartstilstand

•

veneuze pulsaties of plotselinge en significante veranderingen in pulswaarde

•

nabijheid van MRI-apparatuur

•

aanwezigheid van vocht in de sensor

•

overmatige omgevingsverlichting, in het bijzonder tl-verlichting

•

het gebruik van de verkeerde sensor

•

een verkeerd geplaatste of verschoven sensor

•

ernstige anemie

•

aderverstopping

1. Controleer of de sensorkabel op de monitor is aangesloten.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. De
sensor- en verlengkabels zijn uitsluitend bedoeld voor
aansluiting op pulsoximetrie-apparatuur. Sluit deze kabels
niet aan op een pc of een vergelijkbaar apparaat. Volg altijd
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor voor
onderhoud en gebruik van de sensor.
2. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking of Intervalbewaking gebruikt.
3. Reinig de aanbrengplaats. Verwijder alles wat de werking van de sensor zou kunnen
verstoren, zoals nagellak.
Opmerking Gebruik geen wegwerpsensoren bij patiënten die allergische
reacties op het kleefmiddel vertonen.
4. Maak de sensor vast aan de patiënt volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant,
waarbij u let op alle waarschuwingen en aandachtspunten.
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WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt en
onnauwkeurige meting. Gebruik geen tape om de sensor aan
de patiënt te bevestigen. Dit kan de bloedtoevoer
belemmeren, de huid van de patiënt beschadigen,
onnauwkeurige metingen veroorzaken en de sensor
beschadigen.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Wees
voorzichtig bij het aanbrengen van een sensor op een patiënt
met huidproblemen. Het aanbrengen van tape of het
uitoefenen van druk op aangetaste plekken kan de circulatie
belemmeren en extra schade aan de huid veroorzaken.
Opmerking Als een steriele sensor is vereist, selecteert u een sensor die
voor sterilisatie is gevalideerd en volgt u de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor om de
sensor te steriliseren.
Plaats de sensor en de NIBP-manchet op verschillende ledematen om de kans op
onnodige alarmen te beperken wanneer u deze parameters gelijktijdig bewaakt.
Opmerking Er zijn sensoren met verschillende maten beschikbaar voor
verschillende patiëntafmetingen en meetlocaties. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor om de
juiste sensor te selecteren.
5. Controleer of de monitor SpHb- of SpHbv -gegevens weergeeft nadat deze op een
patiënt is aangesloten.
WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Een
onjuiste toepassing van de sensor of te langdurig gebruik van
de sensor kan weefsel beschadigen. Controleer de plaats
van de sensor regelmatig, zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de sensor.
Tijdens een SpHb-meting worden de weergegeven SpO2 en pulswaarde afgeleid van
dezelfde sensor. Als SpO2 niet beschikbaar is, wordt de pulswaarde afgeleid van de
NIBP.
Als de sensor tijdens een meting wordt losgekoppeld, wordt er een alarm geactiveerd.
Als de SpHb gedurende langere tijd doorlopend bij een patiënt wordt gemeten, moet de
sensorlocatie ten minste elke drie uur of zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van
de fabrikant van de sensor worden gewijzigd.

Het kader Pulswaarde
In het kader Pulswaarde worden gegevens, informatie en bedieningselementen
weergegeven die worden gebruikt bij het meten van pulswaarden.
De pulswaarde wordt afgeleid van één van drie sensoren op basis van uw configuratie:
de SpO2-sensor, de NIBP-sensor of de EarlySense-sensor. De bron van de
pulswaardemetingen verschijnt in de linkerbenedenhoek van het kader.
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WAARSCHUWING Risico op onnauwkeurige meting.
Pulswaardemetingen die worden gegenereerd door middel van de
bloeddrukmanchet of SpO2, kunnen artefacten vertonen en zijn mogelijk
niet zo nauwkeurig als hartfrequentiemetingen die worden gegenereerd
door middel van ECG of door handmatige palpatie.
Opmerking U kunt het pulstoonvolume instellen in het verticale tabblad Pulswaarde (op
het tabblad Instellingen > Instellen).

Het profiel Doorlopende bewaking

De grootte van het kader Pulswaarde en de weergegeven metingen kunnen verschillen
op basis van uw configuratie.
Het profiel Doorlopende bewaking biedt ook een visuele indicatie van verouderende
episodische metingen (die meer dan 16 minuten oud zijn). Wanneer een
pulswaardemeting die van de NIBP is afgeleid langer dan 16 minuten wordt
weergegeven, verandert de numerieke waarde op het scherm van de huidige kleur in
grijs. (Zie de tijdstempel in het NIBP-kader voor het actuele tijdstip van deze meting.) Na
één uur wordt deze meting uit het kader verwijderd.

Het profiel Intervalbewaking

Steekproef- en triageprofiel

Pulswaarde instellen
Volg deze stappen om pulswaardeparameterinstellingen te configureren.
1. Raak het tabblad Instellingen aan.

Gebruiksaanwijzing
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2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak het verticale tabblad Pulsewaarde aan.
4. Selecteer het gewenste Geluidsvolume.
5. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe instellingen worden onmiddellijk van kracht.

Alarmen pulswaarde configureren
Volg deze stappen om alarmgrenzen voor de pulswaarde in te stellen.
1. Controleer of u het profiel Intervalbewaking of Doorlopende bewaking gebruikt.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Raak het verticale tabblad Pulswaarde aan.
4. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens pulswaarde is ingesteld op AAN.
Opmerking Als het bedieningselement Alarmgrens van een bepaalde
parameter op UIT is ingesteld, kunt u geen alarmgrenzen op
het tabblad Alarm aanpassen en treden er geen visuele of
audiosignalen op voor die specifieke parameter.
5. Voer de gewenste onder- en bovenalarmgrens voor de pulswaarde in met behulp
van de pijlen omhoog en omlaag of het toetsenblok.
6. Raak het tabblad Home aan.
De nieuwe alarminstellingen worden onmiddellijk van kracht.

Het kader Handmatige parameters
Met het kader Handmatige parameters, dat zich rechtsonder op het tabblad Home
bevindt, kunt u handmatig parameters invoeren en kunnen metingen worden
weergegeven die door bepaalde accessoires zijn uitgevoerd.
Opmerking Handmatige parameters zijn niet beschikbaar in het triageprofiel.
Opmerking De Quetelet-index (BMI) is alleen beschikbaar bij een aangesloten
gewichtsschaal die de BMI berekent.
Opmerking Wanneer een meting van een aangesloten gewichtsschaal naar het
apparaat wordt overgebracht, is de meting die op het apparaat wordt
weergegeven op één decimaal nauwkeurig (0,1) ten opzichte van de
meting die op de gewichtsschaal wordt weergegeven.
Opmerking U kunt de temperatuur niet handmatig in dit kader invoeren op een
apparaat dat met een SureTemp Plus-temperatuurmodule is
geconfigureerd.
Opmerking U kunt de ademhalingssnelheid niet handmatig in dit kader invoeren op een
apparaat dat met CO2, RRa of EarlySense is geconfigureerd.
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Handmatige parameters invoeren
Opmerking Het kader Handmatige parameters stelt u in staat om handmatig
uitgevoerde metingen in te voeren en metingen die door bepaalde
accessoires zijn uitgevoerd weer te geven. U kunt de parameters
selecteren en configureren in Geavanceerde instellingen. Er verschijnen
slechts vier parameters in het kader Handmatige parameters.
LET OP! Gewichtsschalen die zijn aangesloten op deze monitor moeten
door batterijen worden gevoerd (batterijtype wordt gespecificeerd in de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de gewichtsschaal). De externe
voeding van de gewichtsschaal mag niet worden gebruikt.
1. Raak een willekeurige plek in het kader Handmatige parameters aan op het tabblad
Home.

Het tabblad Handmatig wordt weergegeven.

2. Raak het toetsenblokpictogram in bepaalde velden aan om het numerieke
toetsenblok te openen en vervolgens handmatig lengte, gewicht, pijnniveau,
temperatuur, ademhalingssnelheid of andere parameters aan te passen.
Opmerking Als een goedgekeurde gewichtsschaal op batterijvoeding is
aangesloten op de monitor, worden metingen vanuit de
gewichtsschaal weergegeven in velden op het tabblad
Handmatig. U kunt gewichts- en lengtemetingen op dit
tabblad aanpassen, maar hierbij zal het alleen-lezen BMI-veld
worden gewist.
Opmerking Zorg ervoor dat de huidige patiënt-ID juist is voordat u
opslaat.
3. Raak Selecteren aan om de instellingen te bevestigen en terug te keren naar het
tabblad Home.

Gebruiksaanwijzing
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Opmerking In de (episodische) profielen Intervalbewaking en Steekproef
worden handmatige parameters van het tabblad Home
verwijderd nadat deze zijn opgeslagen.
Opmerking Wanneer het apparaat is verbonden met een centraal station
en het profiel Doorlopende bewaking heeft, worden alle
handmatige parameters, behalve de temperatuur, naar het
centrale station verzonden wanneer u Selecteren aanraakt.
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Onderhoud en service
Periodieke controles uitvoeren
Welch Allyn raadt elke instelling aan elke monitor periodiek te controleren.
1. Voer de volgende controles minimaal dagelijks uit:
•

hoorbare indicatoren (een piëzopieper en een luidsprekertoon) tijdens het
starten;

•

ventilator, vooral bij het starten;

•

uitlijning aanraakscherm;

•

datum;

•

tijd.

2. Voer de volgende visuele controles minimaal wekelijks uit:
•

De monitor controleren op schade of vervuiling

•

Het netsnoer controleren op blootliggend koper

•

Alle kabels, snoeren en aansluitingsuiteinden controleren op schade en
vervuiling

•

Alle mechanische onderdelen, inclusief afdekkingen, controleren op volledigheid

•

Alle veiligheidsgerelateerde labels controleren op leesbaarheid en vastkleven aan
de monitor

•

Alle accessoires (manchetten, slangen, sondes, sensoren) controleren op slijtage
en schade

•

Documentatie voor huidige wijzigingen aan de monitor controleren

3. Voer het volgende minimaal maandelijks uit:
•

De luidspreker testen door elk alarmvolumeniveau te selecteren en naar de
verschillende tonen te luisteren

•

De wielen van de verrijdbare standaard visueel controleren op slijtage en
ondeugdelijke werking

•

De bevestigingsschroeven op de wand of kar visueel controleren op loszitten en
slijtage.

Werk op basis van de visuele inspectie de instellingen bij, vervang onderdelen of vraag
indien nodig om onderhoud. Gebruik de monitor niet indien u tekenen van beschadiging
aan het apparaat opmerkt. Als een monitor is beschadigd, moet deze door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel worden gecontroleerd op een juiste werking voordat de monitor
weer in gebruik wordt genomen.

168

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Onderhoud en service

Het printerpapier vervangen
De printer bevindt zich boven op de monitor. Volg deze stappen om de rol printerpapier
te vervangen:
1. Pak de twee lipjes vast en trek deze omhoog om de klep van de printer te openen.
2. Verwijder de lege rol.
WAARSCHUWING Heet oppervlak. Raak het printermechanisme niet aan.
3. Plaats een nieuwe rol papier.
Opmerking De papierrol moet zo worden geplaatst dat deze vanaf de
onderkant van de rol wordt afgerold (zie afbeelding). Als de
papierrol niet op de juiste wijze wordt geplaatst, drukt de
printer niet goed af.

4. Draai het uiteinde van de papierrol voorbij de aandrukrol, zodat dit zich voorbij de klep
van de printer bevindt, zoals weergegeven.

Gebruiksaanwijzing
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5. Trek met één hand zachtjes aan het papier om dit strak te trekken. Sluit de klep van
de printer met uw andere hand door de klep naar beneden en op zijn plaats te duwen
totdat deze vastklikt.
Zorg ervoor dat het papier niet in de klep van de printer vastzit.

De batterij vervangen
Schakel de monitor uit voordat u de batterij vervangt.
1. Plaats de monitor ondersteboven voor toegang tot de batterijklep.
2. Zoek de batterijklep; deze wordt aangegeven met

.

3. Plaats een munt in de sleuf en duw de klep hiermee open. Kies voor een munt die
gemakkelijk in de sleuf past.

4. Trek de batterij eruit door aan het batterijlabel te trekken, dat zichtbaar is als u de
batterijklep opent.

5. Schuif de nieuwe batterij erin. Zorg ervoor dat u de nieuwe batterij in dezelfde
richting plaatst als de oude batterij.
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6. Plaats de batterijklep terug door het uiteinde onder
te positioneren en
vervolgens stevig op het tegenoverliggende uiteinde te drukken.
Opmerking Nieuwe batterijen zijn slechts voor dertig procent opgeladen. Sluit de
batterij daarom direct op de netvoeding aan als u een nieuwe batterij hebt
geplaatst.
WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar. Kans op brandwonden.
Demonteer of verbrand de batterijset niet, veroorzaak geen kortsluiting en
pers de batterij niet samen. Werp batterijen nooit weg in afvalcontainers.
Voer batterijen altijd overeenkomstig de plaatselijke voorschriften voor
hergebruik af.

De monitor reinigen
WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Koppel het
netsnoer los van de wandcontactdoos en de monitor voordat u de monitor
reinigt.
WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. De monitor en
accessoires mogen NIET in een autoclaaf worden gesteriliseerd. De
monitor en de accessoires zijn niet hittebestendig.

Onderhoud en service
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WAARSCHUWING Vloeistoffen kunnen de elektronica in de monitor
beschadigen. Voorkom dat er vloeistof op de monitor wordt gemorst.
Als er vloeistoffen op de monitor worden gemorst:
1.
2.
3.
4.

Schakel de monitor uit.
Maak het netsnoer los.
Verwijder de batterijset uit de monitor.
Droog overtollige vloeistof op de monitor af.
Opmerking Als er mogelijk vloeistof in de monitor is binnengedrongen,
gebruikt u de monitor niet totdat deze goed is gedroogd,
gecontroleerd en getest door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

5. Plaats de batterijset terug.
6. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u
deze gebruikt.
Als vloeistof de behuizing van de printer binnendringt:
1.
2.
3.
4.
5.

Schakel de monitor uit.
Maak het netsnoer los.
Verwijder de batterijset uit de monitor.
Verwijder de papierrol en gooi deze weg.
Reinig en droog de binnenzijde van de behuizing van de printer.
Opmerking De behuizing van de printer heeft een afvoerbuis waarmee
vloeistoffen omlaag en aan de onderzijde uit het apparaat
worden geleid. Als er mogelijk vloeistof in andere openingen
van de monitor is binnengedrongen, gebruikt u de monitor
niet totdat deze goed is gedroogd, gecontroleerd en getest
door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

6. Plaats een nieuwe rol papier.
7. Schakel de monitor in en controleer of de monitor normaal werkt voordat u
deze gebruikt.
Reinig de monitor regelmatig volgens de protocollen en normen van uw instelling of de
lokale regelgeving. Als de monitor is ingeschakeld, vergrendelt u het display en koppelt u
het netsnoer los.
De volgende middelen zijn geschikt voor de monitor:
•

70% isopropylalcohol

•

10% chloorbleekmiddeloplossing
LET OP! Gebruik bij het reinigen van het apparaat geen doeken of
oplossingen met quaternaire ammoniumverbindingen (ammoniumchloride)
of ontsmettingsmiddelen op basis van glutaaraldehyde.

Opmerking Desinfecteer de monitor volgens de protocollen en normen van uw
instelling of de lokale regelgeving.
Voorkom vuilophoping op de monitor door deze regelmatig schoon te maken met een
van de vermelde reinigingsoplossingen en daarna zorgvuldig droog te vegen.
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70% isopropylalcohol
Veeg de monitor af met een schone doek die licht bevochtigd is met 70%
isopropylalcohol.

10% chloorbleekmiddeloplossing
1. Veeg de monitor schoon met een schone doek die licht bevochtigd is met 10%
bleekmiddel opgelost in water. Volg de richtlijnen van de fabrikant van het
reinigingsmiddel.
2. Veeg het apparaat na met een schone doek die licht is bevochtigd met water dat
voldoet aan EP- en USP-kwaliteitsnormen.
3. Laat het oppervlak van de monitor minimaal 10 minuten drogen voordat u de monitor
gebruikt.

De accessoires reinigen
1. Veeg de NIBP-slang en eventuele herbruikbare manchetten af met een doek die is
bevochtigd met een mild reinigingsmiddel.
2. Veeg de temperatuursonde af met een doek die is bevochtigd met alcohol, warm
water of een voldoende verdund, niet-vlekkend desinfecterend middel.
3. Reinig de pulsoximetriesensoren met een doek die is bevochtigd met 70%
isopropylalcohol of 10% chloorbleekmiddeloplossing.
4. Reinig de RRa-kabel en de SpO2/RRa-dubbelkabel met een doek die licht is
bevochtigd met 70% isopropylalcohol.
5. Reinig de oorthermometer volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
6. Reinig de dock van de oorthermometer met dezelfde reinigingsmiddelen die u
gebruikt voor de monitor.
7. Reinig de EarlySense-sensor door deze voorzichtig af te vegen met een zachte, licht
bevochtigde doek of doekjes die antiseptische substanties (alcohol, chloorhexidine
en bleekmiddel met een concentratie van maximaal 5%) bevatten. Zorg dat de
sensor droog is voordat deze opnieuw wordt gebruikt. Vermijd buitensporige
blootstelling aan vloeistoffen.
LET OP! Dompel monitoraccessoires nooit onder in vloeistof.

De standaard reinigen
De reinigingsmiddelen die op de monitor worden gebruikt, zijn ook geschikt voor
gebruik met de standaard en het bijbehorende kabelbundelingssysteem. Reinig de
standaard routinematig volgens de protocollen en normen van uw instelling of de
lokale regelgeving.
Opmerking Desinfecteer de standaard volgens de protocollen en normen
van uw instelling of de lokale regelgeving.

173

Geavanceerde instellingen
Het tabblad Geavanceerd biedt met een wachtwoord beveiligde toegang tot de
Geavanceerde instellingen (of beheermodus) van de monitor, waarmee
verpleegkundigen, biomedische technici en/of onderhoudstechnici specifieke functies
kunnen configureren. Op het tabblad Geavanceerd wordt ook alleen-lezen informatie
over de monitor weergegeven.
Opmerking U kunt de Geavanceerde instellingen niet openen als er sensoren of
fysiologische alarmen actief zijn of als er metingen van vitale functies
worden weergegeven.

Algemeen
De taal opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Open de Code geavanceerde instellingen.

d. Raak OK aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven met het tabblad Taal.
2. Selecteer een taal.
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3. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Raak Afsluiten aan om de Geavanceerde instellingen af te sluiten en terug te
keren naar het tabblad Home.

Datum- en tijdinstellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Open de Code geavanceerde instellingen.

d. Raak OK aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Datum/tijd aan op het tabblad Algemeen.
3. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Datumnotatie

Selecteer een datumnotatie voor weergave.

Tijdzone

Selecteer uw tijdzoneverschil ten opzichte van UTC
(gecoördineerde wereldtijd).

Aut. klok bijstellen voor zomer-/wintertijd, gerapporteerd Selecteer deze instelling om de weergegeven tijd met
door host
+/- één uur aan te passen wanneer de verbonden host
zomertijd rapporteert.
Gebruikers toestaan datum en tijd te wijzigen

Selecteer deze instelling zodat clinici de datum en tijd
kunnen instellen met behulp van het tabblad
Instellingen.

Datum en tijd weergeven

Selecteer deze instelling om de datum en tijd weer te
geven op het tabblad Home in het gedeelte
Apparaatstatus.

4. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Raak Afsluiten aan om de Geavanceerde instellingen af te sluiten en terug te
keren naar het tabblad Home.

Geavanceerde alarminstellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Alarmen aan.
3. Geef instellingen op.
Optie
Algemeen

Beschrijving
(verticaal tabblad)

Gebruiksaanwijzing
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Gebruiker toestaan alarmen uit te schakelen

Selecteer deze instelling zodat clinici alle alarmgrenzen
voor elke vitale functie kunnen in- of uitschakelen. Het
bedieningselement bevindt zich op elk
parameterspecifiek tabblad op het tabblad Alarmen.

Oproepdrempel verpleegkundige

Selecteer het alarm met de laagste prioriteit dat een
relais van het oproepsysteem voor verpleegkundigen
activeert. Als u Hoog selecteert, wordt een relais van
het oproepsysteem voor verpleegkundigen alleen
geactiveerd door alarmen met een hoge prioriteit. Als u
Medium selecteert, wordt een relais van het
oproepsysteem voor verpleegkundigen geactiveerd door
alarmen met een medium en hoge prioriteit. Als u
Laag selecteert, wordt een relais van het
oproepsysteem voor verpleegkundigen geactiveerd door
alarmen met een lage, medium en hoge prioriteit.

Audio

(verticaal tabblad)

Gebr. mag alg. audio uitschakelen

Selecteer deze instelling zodat clinici alle
audioberichtgeving voor alarmen kunnen uitschakelen.
Dit bedieningselement bevindt zich op het tabblad
Alarmen (op het tabblad Algemeen).

Minimaal alarmvolume

Selecteer het minimale alarmvolume dat beschikbaar is.
Als u Hoog selecteert, zijn Medium en Laag niet
beschikbaar voor de clinicus.

Pauzetijd audio

Geef de hoeveelheid pauzetijd op die aan de pauzetijd
van 60 seconden wordt toegevoegd. Wanneer een
clinicus de toon van een audioalarm pauzeert, wordt de
toon gedurende de gecombineerde hoeveelheid tijd
gepauzeerd.

Vertragingen

(verticaal tabblad)
Opmerking Alarmvertragingen zijn alleen beschikbaar
voor de parameters die door uw configuratie worden
ondersteund.

Vertraging alarmtoestand SpO2

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een SpO2alarmtoestand actief moet zijn voordat audio- en visuele
signalen zich voordoen.
SatSeconds is beschikbaar bij Nellcor SpO2-sensoren.
Als u Uit of 10 seconden selecteert, wordt SatSeconds
uitgeschakeld en verwijderd van het tabblad SpO2 op het
tabblad Alarmen.

Vertraging alarmtoestand SpO2

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een
alarmtoestand pulsfrequentie die wordt gemeten door de
SpO2-sensor actief moet zijn voordat er audio- en visuele
signalen optreden.

Vertrag. alarmtoestand bewegingspulsfreq.

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een
alarmtoestand pulsfrequentie die wordt gemeten door de
sensor voor de beweging van de patiënt actief moet zijn
voordat er audio- en visuele signalen optreden.

Vertraging alarmtoestand SpHb

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een SpHbalarmtoestand actief moet zijn voordat er audio- en
visuele signalen optreden.

Vertrag. alarmtoestand bewegingsademhal.

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een
alarmtoestand ademhaling actief moet zijn voordat er
audio- en visuele signalen optreden (EarlySenseconfiguratie).

Vertraging alarm laag vertrouwensniveau
bewegingspulsfreq.

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een
alarmtoestand laag vertrouwensniveau pulsfrequentie
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actief moet zijn voordat er audio- en visuele signalen
optreden (EarlySense-configuratie).
Vertraging alarm laag vertrouwensniveau
bewegingsademhal.

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een
alarmtoestand laag vertrouwensniveau ademhaling
actief moet zijn voordat er audio- en visuele signalen
optreden (EarlySense-configuratie).

Vertraging alarmtoestand etCO2

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een etCO2alarmtoestand actief moet zijn voordat er audio- en
visuele signalen optreden.

Vertrag. alarmtoestand ademhal.

Geef de minimale hoeveelheid tijd op waarin een RRalarmtoestand actief moet zijn voordat er audio- en
visuele signalen optreden.

Alarmvertrag/Geen ademh. gedet.

Als het apparaat met een CO2-module is geconfigureerd,
geef dan de hoeveelheid tijd op die het apparaat na
ontvangst van een bericht over "geldige ademhaling"
moet wachten voordat het fysiologische alarm "Geen
ademhaling gedetect." wordt geactiveerd.
Als het apparaat voor RRa is geconfigureerd, geef dan de
tijd op die de Masimo-module moet wachten voordat er
een gebeurtenis over de onderbreking van de
ademhaling wordt verzonden die leidt tot een
fysiologisch alarm "Geen ademhaling gedetect.".

4. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Geavanceerde displayinstellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Open de Code geavanceerde instellingen.

d. Raak OK aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Display aan.
3. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Vergrendeling display

Geef de vereiste periode van inactiviteit door de clinicus
op voordat het aanraakscherm wordt vergrendeld.

Energiebesparing display

Geef de vereiste periode van inactiviteit van de monitor
op voordat het display wordt uitgeschakeld.
Het display wordt automatisch ingeschakeld door
interacties van clinici, nieuwe metingen van vitale
functies of alarmtoestanden.

Uitschakeling apparaat

Geef de vereiste periode van inactiviteit van de monitor
op voordat de monitor wordt uitgeschakeld.

4. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.
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Raak Afsluiten aan om de Geavanceerde instellingen af te sluiten en terug te
keren naar het tabblad Home.

Geavanceerde apparaatinstellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Apparaat aan.
3. Geef instellingen op.
Optie

Beschrijving

Locatie-ID

Raak
tekens in.

aan en voer maximaal 20 alfanumerieke

Opsl. als standaard insch.

Selecteer deze optie om de weergave van het
bedieningselement voor opslaan als standaard in te
schakelen.

Time-out pauzemodus

Geef de standaardtime-out op die wordt gebruikt
wanneer de pauzemodus wordt geopend in het profiel
Doorlopende bewaking.

Voedingskabelfrequentie

Geef de voedingskabelfrequentie op voor wisselstroom
die aan het apparaat wordt geleverd.

Beschikbare profielen

Geef de profielen op die kunnen worden geselecteerd.

Wijzigen profiel toestaan

Selecteer deze optie voor het inschakelen van de
handmatige selectie van andere profielen en de
automatische overschakeling naar het profiel
Doorlopende bewaking wanneer er een doorlopende
sensor op een patiënt is aangesloten.
Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de huidige
profielselectie op het tabblad Instellingen vergrendeld.
Er zijn geen andere knoppen voor het selecteren van
profielen beschikbaar en het apparaat schakelt niet
automatisch over naar het profiel Doorlopende bewaking
wanneer er een doorlopende sensor op een patiënt is
aangesloten.

Standaardprofiel

Geef het standaardprofiel op dat bij het opstarten moet
worden gebruikt in de volgende werkstromen van het
profiel Doorlopende bewaking: 1) patiënttrendgegevens
zijn niet opgeslagen, en 2) patiënttrendgegevens zijn
opgeslagen en de gebruiker selecteert een nieuwe
patiënt.

4. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

178

Geavanceerde instellingen

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

De demo-modus instellen en starten
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Algemeen aan.
3. Raak het tabblad Demo aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Type

Selecteer een type demonstratiemodus.

Starten

Raak Starten aan om de monitor in de
demonstratiemodus te zetten. Navigeer naar het tabblad
Home om de demo-modus te beginnen.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Raak Afsluiten op het tabblad Home aan om de demo-modus af te sluiten. De
monitor wordt automatisch opnieuw gestart.

Parameters
Geavanceerde IPI-instellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad IPI aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Toon IPI

Selecteer deze instelling om het IPI-kader op het tabblad
Home weer te geven.

Standaardweergave

Selecteer een numerieke weergave of een
trendgrafiekweergave als de primaire IPI-weergave op
het tabblad Home.

Standaardtrendperiode

Selecteer een standaardperiode voor de
trendgrafiekweergave van IPI.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.
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•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Geavanceerde RRa-instellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad RRa aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

RRa-gemiddelde

Selecteer de standaardmiddelingsoptie die de gewenste
zichtbaarheid van subtiele verschillen in RRa-metingen
verschaft.

Time-out van versheid

Selecteer hoe lang het apparaat moet wachten met
alarmeren terwijl wordt geprobeerd om een geldige RRameting te verwerven.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Geavanceerde SpO2-instellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad SpO2 aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Standaardweergave

Selecteer een numerieke weergave of een weergave in
golfvorm als de primaire SpO2-standaardweergave op
het tabblad Home.

Standaardreactie

Selecteer de standaardreactiesnelheid op wijzigingen in
SpO2-metingen.

Standaarddoorloopsnelheid

Selecteer de standaardweergavesnelheid in golfvorm
voor de SpO2-weergave op het tabblad Home.
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5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de tabbladen Geavanceerd wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het tabblad
Home, raakt u Afsluiten aan.

Geavanceerde instellingen voor pulswaarde opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Open de Code geavanceerde instellingen.

d. Raak OK aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad Pulswaarde aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling
Bron weergeven

Actie/beschrijving
Selecteer deze instelling om de bron van de
pulswaardemetingen (NIBP of SpO2) op het tabblad
Home weer te geven.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Raak Afsluiten aan om de Geavanceerde instellingen af te sluiten en terug te
keren naar het tabblad Home.

Geavanceerde etCO2-instellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad etCO2 aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Standaardweergave

Selecteer een numerieke weergave of een weergave in
golfvorm als de primaire etCO2-weergave op het tabblad
Home.

Toon FiCO2

Selecteer deze instelling om FiCO2 op het tabblad Home
weer te geven.

Standaardschaal golfvorm

Selecteer de standaardschaal golfvorm in etCO2metingen.
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Meeteenheid

Selecteer primaire meeteenheden voor de etCO2weergave op het tabblad Home.

Controleer kalibratie

Selecteer deze instelling om de controle van de CO2kalibratie te starten.

Kalibreren

Selecteer deze instelling om de CO2-kalibratie te starten.

Standaarddoorloopsnelheid

Selecteer de standaardweergavesnelheid in golfvorm
voor de CO2-golfvormweergave op het tabblad Home.

Activeer dialoog voor monsterleiding

Selecteer deze instelling om in te schakelen dat het
dialoogvenster voor de monsterleiding wordt
weergegeven wanneer er een monsterleiding op het
apparaat wordt aangesloten.

BTPS-compensatie

Selecteer deze instelling om automatische aanpassingen
voor BTPS (lichaamstemperatuur, druk en verzadiging) in
te schakelen om de nauwkeurigheid van CO2-metingen
te verbeteren.

Kalibratie nodig (uren)

Geeft de resterende tijd weer tot CO2-sensorkalibratie
vereist is.

Onderhoud is nodig (uren)

Geeft de resterende tijd weer tot periodiek CO2sensoronderhoud vereist is.

Laatste kalibratie

Geeft de datum (XX/XX/XXXX) en tijd (00:00:00) weer
van de laatste kalibratie.

Jaarlijkse kalibratie

Geeft de datum (XX/XX) voor de jaarlijkse kalibratie
weer.

•

Zie de servicehandleiding voor meer informatie over kalibratie.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de tabbladen Geavanceerd wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het tabblad
Home, raakt u Afsluiten aan.

Geavanceerde SpHb-instellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad SpHb aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Standaardweergave

Selecteer een numerieke weergave of een
trendgrafiekweergave als de primaire SpHb-weergave op
het tabblad Home.

Meeteenheid

Selecteer de primaire meeteenheid voor de SpHb weergave op het tabblad Home.

Standaard middelen

Selecteer het standaard bewegende tijdvenster dat
wordt gebruikt door de parameter om de SpHb-waarde
te berekenen en de weergave bij te werken: kort
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(ongeveer 1 minuut), medium (ongeveer 3 minuten) of
lang (ongeveer 6 minuten).
Referentie

Selecteer arterieel of veneus als de gekalibreerde
referentiebron.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de tabbladen Geavanceerd wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het tabblad
Home, raakt u Afsluiten aan.

Geavanceerde NIBP-instellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad NIBP aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling
Standaardweergave

Actie/beschrijving
Selecteer de primaire en secundaire weergave.
Selecteer MAP weergeven om de gemiddelde
arteriële bloeddruk (MAP) weer te geven in het kader
NIBP op het tabblad Home.
Als MAP weergeven is geselecteerd, geeft u in
het kader NIBP op welke getallen primair zijn. Op het
tabblad Home kunnen clinici het kader NIBP aanraken
om tussen weergaven te wisselen.

Meeteenheid

Selecteer de NIBP-meeteenheid voor weergave.

Type slang

Selecteer het aantal slangen dat is verbonden met de
NIBP-manchet die voor deze monitor wordt gebruikt. Als
u 1 slang selecteert, is Stappen het enige
algoritme dat voor selectie beschikbaar is.

Algoritme standaard

Selecteer het standaardalgoritme dat wordt gebruikt om
NIBP-metingen te bepalen.

Doelwaarde inflatiedruk

Als u het algoritme Stappen selecteert, moet u
aanraken en een standaarddoelwaarde inflatiedruk
invoeren voor elk patiënttype. Clinici kunnen de
doelwaarden inflatiedruk wijzigen aan de hand van de
standaarddoelwaarden inflatiedruk die u hier hebt
ingesteld op het tabblad Instellingen > Instellen
> NIBP.

Sta programmawijzigingen op intervallen toe

Selecteer deze instelling om de gebruiker toe te staan
om programma-opties voor intervallen aan te passen op
het tabblad Instellingen > Instellen >
Intervallen.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
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•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Geavanceerde temperatuurinstellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad Temperatuur aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Meeteenheid

Selecteer primaire meeteenheden voor de
temperatuurweergave op het tabblad Home.

Temperatuurconversie weergeven

Selecteer deze instelling om primaire en secundaire
meeteenheden weer te geven voor de
temperatuurweergave op het tabblad Home.

Standaardplaats SureTemp Plus

Selecteer de standaardlocatie voor SureTemp-metingen.
De standaardlocatie is van toepassing wanneer clinici de
monitor inschakelen en elke keer dat clinici de
temperatuursonde uit de basis verwijderen.
Selecteer Laatst geselecteerde om de locatie
die voor de laatste meting is geselecteerd, in te stellen
als standaardwaarde.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

De handmatige parameters opgeven
Het kader Handmatige parameters bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het
tabblad Home. U kunt handmatig waarden voor parameters in het kader invoeren. In
Geavanceerde instellingen kunt u opgeven welke parameters in het kader verschijnen en
kunt u handmatige vervangingen inschakelen van andere parametermetingen die op het
apparaat worden weergegeven.
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
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2. Raak het tabblad Parameters aan.
3. Raak het tabblad Handmatig aan.

4. Selecteer maximaal vier parameters en bijbehorende meeteenheden voor weergave
in het kader Handmatige parameters.
Opmerking Als de monitor is voorzien van de SureTemp Plustemperatuurmodule, is de parameter Temperatuur hier of in
het kader Handmatige parameters niet beschikbaar.
Opmerking Als de monitor met CO2 of RRa is geconfigureerd en u het
profiel Doorlopende bewaking selecteert voordat u
Geavanceerde instellingen invoert, is de parameter voor de
ademhalingssnelheid (RR) niet hier of in het kader
Handmatige parameters beschikbaar. Als er een ander profiel
is geselecteerd wanneer u Geavanceerde instellingen
invoert, kan de parameter voor de ademhalingssnelheid (RR)
wel op dit scherm worden geselecteerd en kan deze
parameter in het kader Handmatige parameters worden
weergegeven.
5. Schakel naar wens handmatige vervangingen in van geselecteerde metingen die op
het apparaat worden weergegeven.
6. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Gegevensbeheer
Instellingen voor patiënt opgeven
Patiëntidentificatie wordt op het tabblad Home in het kader Patiënt weergegeven en
wordt in diverse tabbladen vermeld, zoals het tabblad Patiënt en het tabblad Doornemen.
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.
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b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Geg.beheer aan.
3. Raak het tabblad Patiënt aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling
Standaardpatiënttype

Actie/beschrijving
Selecteer een standaardpatiënttype voor deze monitor.
Het patiënttype wordt in het kader Patiënt op het tabblad
Home weergegeven.
Op het tabblad Samenvatting op het tabblad Patiënten
kunnen clinici het weergegeven patiënttype wijzigen aan
de hand van het standaardpatiënttype dat u hier hebt
ingesteld.

Notatiewijze naam

Selecteer een notatiewijze voor alle weergegeven
patiëntnamen: Volledige naam of Afkorting.

Primair label

Selecteer het primaire identificatielabel voor alle
weergegeven patiënten.

Secundair label

Selecteer een secundair identificatielabel voor
patiënten. Een secundair label wordt alleen
weergegeven op het tabblad Home, na het primaire
label.

Patiënt-ID vereisen voor opslaan metingen

Stel de invoer van een patiënt-ID als vereiste voor het
opslaan van metingen in. Als de clinicus geen
identificatie invoert, geeft de monitor dit aan wanneer
de clinicus metingen probeert op te slaan.

Zoeken op patiënt-ID

Geef clinici de mogelijkheid om een patiënt-ID in te
voeren als ze naar informatie van de patiënt willen
zoeken. Als clinici de ID naar het tabblad Home of op het
tabblad Samenvatting scannen, zoekt de monitor in de
patiëntenlijst en op het netwerk. De opgevraagde
patiëntinformatie wordt weergegeven in het kader
Patiënt op het tabblad Home en in de velden op het
tabblad Samenvatting.
Selecteer Overeenk. patiënt-ID vereisen
vr opslag metingen om te vereisen dat de
geselecteerde patiënt-ID overeenkomt met een patiëntID in de patiëntenlijst van het apparaat of een extern
hostsysteem voordat u metingen kunt opslaan.

Patiëntinformatie wissen bij handmatig opslaan

Geef op dat de monitor de geselecteerde patiënt wist
nadat een clinicus metingen handmatig heeft
opgeslagen vanuit het tabblad Home. De
patiëntinformatie wordt gewist uit het kader Patiënt en
het tabblad Samenvatting.
Opmerking Deze instelling wordt niet van kracht
wanneer er intervallen actief zijn.

Lijst ophalen

Zorg ervoor dat de monitor de patiëntenlijst kan ophalen
van het netwerk. Wanneer deze optie is geselecteerd,
vervangt een knop Lijst ophalen de knop Tvg op het
tabblad Lijst. Informatie van het netwerk wordt
weergegeven op het tabblad Lijst wanneer clinici de
knop Lijst ophalen aanraken. Aangezien de knop Tvg
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niet beschikbaar is, kunnen clinici geen patiënt aan de
patiëntenlijst toevoegen.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Instellingen voor clinicus opgeven
Clinicusidentificatie wordt naast het geneeskundesymbool weergegeven in het gedeelte
Apparaatstatus op het tabblad Home.
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Geg.beheer aan.
3. Raak het tabblad Clinicus aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Label

Selecteer een type clinicusidentificatielabel voor
weergave op het tabblad Home: Volledige naam,
Afkorting, Arts-ID of Alleen symbool.

Arts-ID vereisen voor opslaan metingen

Stel de invoer van een clinicus-ID als vereiste voor het
opslaan van metingen. Als de gebruiker geen
identificatie invoert, geeft de monitor dit aan wanneer
de gebruiker metingen probeert op te slaan. Clinici
kunnen de clinicusidentificatie invoeren op het tabblad
Clinicus.

Clinicusinformatie wissen bij handmatig opslaan

Geef op dat de monitor de geselecteerde clinicus wist
nadat een clinicus metingen handmatig heeft
opgeslagen vanuit het tabblad Home. Clinicusinformatie
wordt gewist van het tabblad Clinicus en het gedeelte
Apparaatstatus.

Zoeken op clinicus-ID

Zorg ervoor dat de monitor op het netwerk kan zoeken
naar clinicusinformatie op basis van de ID. De monitor
start de zoekopdracht wanneer de clinicus de ID invoert
of scant vanuit het tabblad Clinicus. De opgevraagde
clinicusinformatie wordt weergegeven in het gedeelte
Apparaatstatus en in velden op het tabblad Clinicus.
Selecteer Wachtwoord vereisen om clinici te
verplichten om naast hun ID tevens hun wachtwoord in
te voeren op het tabblad Clinicus. De monitor gebruikt de
combinatie van ID en wachtwoord om op het netwerk te
zoeken naar clinicusinformatie.
Selecteer Overeenk. clinicus-ID vereisen
vr opslag metingen om te vereisen dat de

geselecteerde clinicus-ID overeenkomt met een clinicusID in een extern hostsysteem voordat u metingen kunt
opslaan.
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5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Instellingen voor klinische gegevens opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Geg.beheer aan.
3. Raak het tabblad Klinische geg. aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling
Automatisch verzenden bij handmatig opslaan

Actie/beschrijving
Selecteer deze optie om op te geven dat metingen naar
het netwerk worden verzonden wanneer een clinicus
metingen op het tabblad Home opslaat.
Opmerking Wanneer het apparaat het profiel
Doorlopende bewaking heeft, is deze instelling
uitgeschakeld.
Opmerking Wanneer de monitor niet met het netwerk
is verbonden, worden metingen die op de monitor
worden opgeslagen met de eerste geslaagde verzending
naar het netwerk verzonden zodra de verbinding met het
netwerk is hersteld.

Metingen verwijderen na geslaagde verzending

Selecteer deze optie om op te geven dat metingen van
de monitor worden verwijderd nadat deze naar het
netwerk zijn verzonden. Verzonden metingen worden niet
op het tabblad Doornemen weergegeven.

Spot Vital Signs LXi emuleren

Selecteer deze optie om op te geven dat klinische
gegevens die naar het netwerk worden verzonden als
Spot Vital Signs LXi-gegevens op het netwerk worden
weergegeven.

Sluit aan op CS

Selecteer deze instelling om verbinding met het centrale
station (CS) van Connex in te schakelen.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.
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Netwerk
Geavanceerde monitorgegevens weergeven
Op het tabblad Status wordt de softwareversie van de monitor, het MAC- en IP-adres,
informatie over het netwerk, de server, het toegangspunt en de sessie en nog veel meer
weergegeven.
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Open de Code geavanceerde instellingen.

d. Raak OK aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Netwerk aan.
3. Raak het tabblad Status aan.
4. Bekijk de informatie.
5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Raak Afsluiten aan om de Geavanceerde instellingen af te sluiten en terug te
keren naar het tabblad Home.

Radio-instellingen opgeven
Deze taak geldt alleen voor monitoren waarin een radio is geïnstalleerd.
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Netwerk aan.
3. Raak het tabblad Radio aan.
4. Geef instellingen op.
Instelling

Actie/beschrijving

Radio inschakelen

Schakel de radio in voor communicatie met apparaten.
Indien deze optie is uitgeschakeld, is de radio niet
beschikbaar.

Radionetwerkalarmen inschakelen

Activeer radionetwerkalarmen als er zich een
alarmtoestand voordoet. Indien deze optie is
uitgeschakeld, zijn er geen radionetwerkalarmen
beschikbaar.

SSID

Raak
aan en voer de SSID (Service Set
Identifier) in. Als de SSID langer is dan 16 tekens wordt
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deze mogelijk afgekapt in de gebruikersweergave. Voer
maximaal 32 tekens in.
Frequentieband radio

Selecteer de radiofrequentieband.

Authenticatietype

Selecteer een authenticatiesysteem. Geef vervolgens
eventuele aanvullende instellingen op die verschijnen.

Methode

Selecteer een methode. Raak vervolgens
aan
en voer tekens in: Netwerksleutel (64 tekens) of
Wachtwoordzin (8 tot 63 tekens).
Opmerking De tekens die u voor Netwerksleutel en
Wachtwoordzin invoert, worden als sterretjes op het
toetsenbord en vervolgens in het kader Radio
weergegeven.

Beveiligingsprotocol

Selecteer het beveiligingsprotocol.

EAP-type

Selecteer het EAP-type.

Identiteit

Voer de EAP-identiteit in (maximaal 32 tekens).

Wachtwoord

Voer het EAP-wachtwoord in (maximaal 32 tekens).

Sleutelnummer

Selecteer het WEP-sleutelnummer.

Sleutel

Voer de WEP-sleutel in (10 tekens voor WEP 64 of 26
tekens voor WEP 128).

Configureer radio

Raak Configureer radio aan om alle nieuwe
radio-instellingen die niet eerder waren geselecteerd, te
activeren.
Raak OK aan in het bevestigingsvenster waarin u wordt
gevraagd om de monitor uit te schakelen.
Raak het tabblad Instellingen aan. Raak het tabblad
Apparaat aan. Raak Uitschakelen aan.
De radio wordt opnieuw gestart.
Opmerking De gewijzigde radio-instellingen worden
pas van kracht als u Configureer radio aanraakt.

5. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Serverinstellingen opgeven
1. Open de Geavanceerde instellingen.
a.

Raak het tabblad Instellingen aan.

b. Raak het tabblad Geavanceerd aan.
c.

Voer de Code geavanceerde instellingen in.

d. Raak Selecteren aan.
Het tabblad Algemeen wordt weergegeven.
2. Raak het tabblad Netwerk aan.
3. Raak het tabblad Server aan.
4. Selecteer de methode die wordt gebruikt om het IP-adres te identificeren van de
server waarmee het apparaat zal communiceren.
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Actie/beschrijving
Bied het apparaat de mogelijkheid om een aanvraag uit
te zenden om een IP-adres voor een geselecteerde
service op te halen. Geef de poort op die overeenkomt
met de poort die door de server wordt gebruikt. Raak
in het invoerveld Poort aan en voer het
poortnummer in. Het invoerbereik ligt tussen 0 en 65535.

VM-IP

Bied het apparaat de mogelijkheid om verbinding te
maken met een Connex Datacatcher-server voor het
beheer van vitale functies of een andere server op een
vast IP-adres. Raak
in de velden IP-adres server voor
beheer vitale funct. aan en voer het IP-adres in. Raak
in het invoerveld Poort aan en voer het
poortnummer in. Het invoerbereik ligt tussen 0 en 65535.

IP NRS

Bied het apparaat de mogelijkheid om verbinding te
maken met een NRS (netwerk-rendezvous-service) op
een vast IP-adres. Raak
in de velden IP-adres
netwerk-rendezvous-services aan en voer het IP-adres in.
Raak
in het invoerveld Poort aan en voer het
poortnummer in. Het invoerbereik ligt tussen 0 en 65535.

DNS-naam

Bied het apparaat de mogelijkheid om verbinding te
maken met een NRS (netwerk-rendezvous-service) door
een hostnaam in te voeren die naar een DNS (Domain
Name Server) moet worden gestuurd om het IP-adres
NRS op te halen. Raak
in het veld DNS-naam
netwerk-rendezvous-services aan en voer de DNS-naam
in. Raak
in het invoerveld Poort aan en voer het
poortnummer in. Het invoerbereik ligt tussen 0 en 65535.
Opmerking De optie voor de DNS-naam is alleen
beschikbaar als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:

DHCP

•

De versie van de geïnstalleerde radio is 3.00.02 of hoger

•

De radio is uitgeschakeld

•

Er is geen radio geïnstalleerd

Bied het apparaat de mogelijkheid om verbinding te
maken met een NRS (netwerk-rendezvous-service) door
een poortnummer in te voeren en vervolgens verbinding
te maken via een adres dat wordt geleverd door de
DHCP43-reactie. Raak
in het invoerveld Poort aan
en voer het poortnummer in. Het invoerbereik ligt tussen
0 en 65535. Nadat u Testen hebt aangeraakt en
verbinding met de server hebt gemaakt, worden de IPadressen NRS op het scherm weergegeven.

Standaardw. herst.

Raak Standaardw. herst. aan om de instellingen
voor de geselecteerde optie naar de standaardwaarden
te herstellen.

Test

Raak Test aan om de aansluiting met de
geconfigureerde server te testen.
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6. Voer één van de volgende handelingen uit:
•

Raak een ander tabblad aan om verder te gaan in de Geavanceerde instellingen.

•

Als u de Geavanceerde instellingen wilt afsluiten en wilt teruggaan naar het
tabblad Home, raakt u Afsluiten aan.

Service
Het tabblad Service presenteert talloze instellingen en bedieningselementen die
doorgaans door bevoegd servicepersoneel of biomedische technici kunnen worden
geopend om het apparaat te configureren, te onderhouden, te testen en bij te werken.
Het tabblad Service stelt bevoegde gebruikers bijvoorbeeld in staat om
apparaatconfiguraties op een USB-flashstation op te slaan en opgeslagen configuraties
vervolgens op andere apparaten te laden. Systemen en apparaten die met de
PartnerConnect™-servicefunctie zijn geconfigureerd, hebben ook toegang tot externe
diagnose, probleemoplossing en software-upgrades.
Raadpleeg de servicehandleiding van dit product voor een beschrijving van geavanceerde
instellingen met betrekking tot service.
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Problemen oplossen
In deze sectie staan tabellen met technische alarmen en informatieberichten, alsmede
probleembeschrijvingen die geen berichten genereren, om u te helpen problemen met
de monitor op te lossen.
Opmerking Probleembeschrijvingen zonder berichten worden vermeld aan het einde
van deze sectie.
Als de monitor bepaalde gebeurtenissen detecteert, wordt er een bericht in het gedeelte
Apparaatstatus boven in het scherm weergegeven. Er zijn de volgende typen berichten:
•

Informatieberichten, die worden weergegeven tegen een blauwe achtergrond.

•

Alarmen met een zeer lage prioriteit, die worden weergegeven tegen een
lichtblauwe achtergrond.

•

Alarmen met een lage en medium prioriteit, die worden weergegeven tegen een
oranje achtergrond.

•

Alarmen met een hoge prioriteit, die worden weergegeven tegen een rode
achtergrond.

Technische alarmberichten hebben een lage of zeer lage prioriteit, tenzij deze worden
vermeld in de kolom Bericht.
U kunt een bericht verwijderen door het bericht op het scherm aan te raken. Bij
sommige berichten kunt u ook wachten totdat het bericht vanzelf verdwijnt.
Als u deze tabellen wilt gebruiken, zoekt u het bericht dat wordt weergegeven op de
monitor in de linkerkolom van de tabel. In rest van de rij staan mogelijke oorzaken en
voorgestelde acties om het probleem op te lossen.
Opmerking De instructie "Vraag om service" in de onderstaande tabellen betekent dat u
contact moet opnemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel in uw
instelling om het probleem te onderzoeken.

Berichten over beweging patiënt
Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Vervang de bedsensor.

De sensor is defect of verlopen

Vervang de bedsensor.

De kabel is defect of verlopen

Vervang de kabel.

De bedsensor is niet aangesloten op de
monitor

Controleer de bedsensorkabel om
ervoor te zorgen dat de

De bedsensor is losgekoppeld.
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Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

De bedsensor is niet aangesloten op de
verlengkabel

aansluitingen met de monitor en
de verlengkabel stevig zijn
bevestigd.

De bedsensor is ondersteboven.

De bedsensor is niet correct onder een matras,
matrasbeschermer of molton geplaatst

Draai de sensor met de goede
kant naar boven.

Kan patiënt niet meten. Verloren
of instabiel signaal.

De sensor bevindt zich niet ter hoogte van de
borst van de patiënt (toestand met een laag
vertrouwensniveau)

Herplaats de sensor ter hoogte
van de borst van de patiënt.

De sensor is 90 graden gedraaid en verticaal
geplaatst (toestand met een laag
vertrouwensniveau)

Plaats de sensor horizontaal
onder het matras van de patiënt,
met de kabel richting het
hoofdeinde van het bed.

De patiënt beweegt overmatig (toestand met
een laag vertrouwensniveau)

Controleer de patiënt.
Vervang de bedsensor.

Er wordt een ongekwalificeerd matrastype
gebruikt

Gebruik een gekwalificeerd
matrastype.

De sensor bevindt zich niet ter hoogte van de
borst van de patiënt (toestand met een laag
vertrouwensniveau)

Pas de positie van de sensor aan
ter hoogte van de borst van de
patiënt.

De sensor is 90 graden gedraaid en verticaal
geplaatst (toestand met een laag
vertrouwensniveau)

Plaats de sensor horizontaal
onder het matras van de patiënt,
met de kabel richting het
hoofdeinde van het bed.

De patiënt beweegt overmatig (toestand met
een laag vertrouwensniveau)

Controleer de patiënt.
Vervang de bedsensor.

Kan ademhaling niet meten.

Gebruik een andere sensor om de
ademhaling te bewaken.

Kan pulswaarde niet meten.

Er wordt een ongekwalificeerd matrastype
gebruikt

Gebruik een gekwalificeerd
matrastype.

De sensor bevindt zich niet ter hoogte van de
borst van de patiënt (toestand met een laag
vertrouwensniveau)

Pas de positie van de sensor aan
ter hoogte van de borst van de
patiënt.

De sensor is 90 graden gedraaid en verticaal
geplaatst (toestand met een laag
vertrouwensniveau)

Plaats de sensor horizontaal
onder het matras van de patiënt,
met de kabel richting het
hoofdeinde van het bed.

De patiënt beweegt overmatig (toestand met
een laag vertrouwensniveau)

Controleer de patiënt.
Vervang de bedsensor.
Gebruik een andere sensor om de
pulswaarde te bewaken.

Er wordt een ongekwalificeerd matrastype
gebruikt

Gebruik een gekwalificeerd
matrastype.
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Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

EarlySense niet functioneel.

Er is een modulefout opgetreden

Vraag om service.

Bedsensor verloopt over...

De bedsensor verloopt binnenkort

Vervang de bedsensor voordat
deze is verlopen.

De sensor is verlopen.

De bedsensor is verlopen

Vervang de sensor.

De sensor is defect.

Er is een sensorfout opgetreden

Vervang de sensor.

Trendwijz. gedetecteerd. Bekijk
patiëntanamnese.

Patiëntmetingen zijn voldoende gewijzigd om
uw aandacht te vereisen

Controleer de patiënt en de
patiëntanamnese.

Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

CO2 niet functioneel. Vraag om
service.

Er is een onherstelbare communicatiefout
opgetreden

Vraag om service.

Filterlijn losgemaakt.

De monsterleiding is niet op de monitor
aangesloten

Sluit een monsterleiding op de
monitor aan.
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CO2-berichten

Controleer of de stekker van de
monsterleiding stevig op de
monitor is aangesloten.
Controleer op occlusie in
gasleiding.

De verwijdercyclus heeft een verstopping in de
monsterleiding niet kunnen verwijderen

Vervang de monsterleiding.

CO2-temperatuur valt buiten het
bereik. CO2 is mogelijk niet
accuraat.

Temperatuur van CO2-module valt buiten het
bereik

Wacht tot de moduletemperatuur
weer normaal is en de module is
hersteld voordat u CO2 kalibreert.
Verplaats de module naar een
locatie waar de
moduletemperatuur dankzij de
omgevingsapparatuur weer
normaal kan worden en de
module wordt hersteld voordat u
CO2 kalibreert.

Sluit de filterlijn aan of maak deze Kalibratie is niet gelukt omdat de monsterleiding Controleer de monsterleiding op
vrij.
is geblokkeerd of geknikt
verstoppingen of knikken.
Vervang de filterlijn als dit nodig
is.
Module is niet gereed voor kalibratie omdat de Controleer of de stekker van de
monsterleiding niet op de monitor is aangesloten monsterleiding stevig op de
monitor is aangesloten.
Filterlijn wordt verwijderd.

Er is een occlusie gedetecteerd in de
monsterleiding waardoor automatisch een
verwijdercyclus is gestart

Controleer de concentratie van het Het kalibratiegas stroomt niet
kalibratiegas.

Wacht tot de verwijdercyclus de
verstopping heeft verwijderd en
de module kan worden hersteld.
Controleer of het kalibratiegas is
ingeschakeld.
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Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Het kalibratiegas heeft de verkeerde CO2concentratie

Controleer of het kalibratiegas de
juiste concentratie heeft.

Controleer de kalibratiegasstroom. De kalibratiegasstroom is instabiel

Controleer de monsterleiding op
knikken of verstoppingen.
Controleer alle
slangaansluitingen op lekkage.
Controleer of de gasbron niet
opraakt.

Controleer de uitlaatpoort op
verstopping.

De uitlaatpoort is geblokkeerd

Vraag om service.

Intern stroomprobleem
Kalibratie is achterstallig. CO2 is
mogelijk niet accuraat.

De vervaldatum voor kalibratie is verstreken

Fabrieksonderhoud is achterstallig. De vervaldatum voor het fabrieksonderhoud is
CO2 is mogelijk niet accuraat.
verstreken

Voer CO2-kalibratie uit of vraag
om service.
Vraag om service.

Kalibratie niet gelukt. Hier komt
een foutbericht.

De kalibratie is niet gelukt vanwege de reden die Controleer het foutbericht en
in het foutbericht wordt genoemd
voer de correctieve actie uit die
wordt gepresenteerd.

Kalibratie is voltooid.

Er is een ononderbroken, foutenvrije kalibratie
uitgevoerd

Hervat het gebruik van de
monitor.

Kalibratie is afgebroken.

U of een andere gebruiker heeft de kalibratie
onderbroken

Hervat de kalibratie of probeer
deze opnieuw.

Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Time-out voor
ademhalingsversheid verlopen.

Te veel omgevingsgeluid

Verminder het geluidsniveau in
de ruimte.

Slechte sensorplaatsing op de patiënt

Verwijder de sensor van de
patiënt en breng deze opnieuw
aan.

De patiëntkabel of sensor is defect

Vervang de patiëntkabel of
sensor.

De sensor is defect

Vervang de sensor.

Er is geen sensor aangesloten

Sluit de sensor aan.

De kabel is defect

Vervang de kabel.

Slechte sensorplaatsing op de patiënt

Verwijder de sensor van de
patiënt en breng deze opnieuw
aan.

RRa -berichten

Vervang RRa -sonde.

Patiëntinterferentie voor RRa
gedetecteerd.

Gebruiksaanwijzing
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Bericht
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Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

De patiënt is aan het praten

Vraag de patiënt het praten te
beperken.

De patiënt is aan het snurken

Pas de positie van de patiënt
voorzichtig aan om het snurken te
verminderen.
Maak de patiënt wakker en vraag
of patiënten hun positie kunnen
aanpassen om het snurken te
verminderen.

Achtergrondinterferentie voor RRa Te veel omgevingsgeluid
gedetecteerd.

Verminder het geluidsniveau in
de ruimte.

NIBP-berichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Luchtlek NIBP; controleer manchet De NIBP-module is niet luchtdicht
en slangaansluitingen.

Aanbevolen actie
Controleer de manchet, de
slangen en de aansluitingen op
lekkage. Als er geen lekken
worden gevonden, verwijdert u
het alarm en probeert u NIBP
opnieuw.
Als het bericht opnieuw
verschijnt, vraagt u om service
om de NIBP-module te
vervangen.

NIBP niet functioneel. Vraag om
service.

Er is een modulefout opgetreden

Vraag om service.

De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik

Gebruik de monitor binnen het
aangegeven temperatuurbereik.

NIBP niet bepaald; contr.
aansluitingen; beperk beweging
patiënt.

Bewegingsartefact gedetecteerd bij de NIBPmodule

Controleer de aansluitingen;
beperk de bewegingen van de
patiënt.
Wis het alarm en probeer NIBP
opnieuw uit te voeren.

NIBP niet bepaald; controleer
aansluitingen en slangen op
knikken.

De NIBP-slang aan de buitenkant van het
apparaat is geknikt

Controleer de aansluitingen en
slangen op knikken.
Wis het alarm en probeer NIBP
opnieuw uit te voeren.

De NIBP-module moet worden gekalibreerd

Vraag om service om de NIBPmodule te kalibreren.

De slang in de NIBP-module is geknikt

Vraag om service om de NIBPmodule te vervangen.

De manchetmaat is niet juist voor het
geselecteerde patiënttype

Controleer het patiënttype en de
manchetmaat.

Onjuiste NIBP-manchetmaat;
controleer patiënttype.
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Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie
Wis het alarm en probeer NIBP
opnieuw uit te voeren.

Te snel opgepompt; controleer
NIBP-manchet en
slangaansluitingen.

NIBP is te snel opgepompt

Kan NIBP niet bepalen; controleer Doeldruk is te laag
oppompinstellingen.

Controleer de aansluitingen en
slangen op knikken.
Wis het alarm en probeer NIBP
opnieuw uit te voeren.
Controleer de
oppompinstellingen en wijzig
deze indien nodig.
Wis het alarm en probeer NIBP
opnieuw uit te voeren.
Wijzig het Doel oppompen
manchet (CIT, Cuff Inflation
Target)

Overmatige beweging van patiënt. Bewegingsartefact gedetecteerd bij de NIBPmodule

Raak OK aan om te verwijderen.
Beperk de bewegingen van de
patiënt en probeer NIBP
opnieuw.

Type slang komt niet overeen met De slang die is aangesloten op de NIBP-sensor,
configuratie apparaat.
komt niet overeen met de configuratie van de
monitor
(NIBP-meting is beschikbaar)

Raak OK aan om te verwijderen.
Gebruik het slangtype dat voor de
monitor is aangegeven.

Type slang komt niet overeen met Gebruiker maakt gebruik van een slang met enkel
configuratie apparaat.
lumen met de volgende geavanceerde
(NIBP-meting is niet beschikbaar) instellingen:
1. Type patiënt is Kind of Volwassene
2. Type slang is 2
3. Algoritme is SureBP

Wis het bericht. Wijzig de
instellingen of het slanggebruik
zodat deze overeenkomen met
het type patiënt.

SpO2- en SpHb -berichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

SpO2 niet functioneel. Vraag om
onderhoud.

Er is een modulefout opgetreden

Probeer een nieuw kabel/sensorpaar.
Vraag om service.

Bezig met zoeken naar pulssignaal. De SpO2-sensor is niet aan de vinger van de
(alarm met hoge prioriteit)
patiënt bevestigd

Raak het alarmpictogram of het
kader SpO2 aan om het alarm te
negeren.
Stel de SpO2-alarmgrenzen in op
UIT.
Bevestig de SpO2-sensor
opnieuw aan de vinger van de
patiënt.

Gebruiksaanwijzing

Problemen oplossen

Bericht

Mogelijke oorzaak

Bevestig SpO2-sensor aan monitor. Er is geen sensor gedetecteerd
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Aanbevolen actie
Controleer of de sensor goed is
aangesloten.
Verwijder de SpO2-sensor.

Verwijder de SpO2-sensor.

De SpO2-sensor is defect of verlopen

Vervang de SpO2-sensor.

Er is geen SpO2-sensor aangesloten

Sluit een SpO2-sensor aan.

De kabel is defect of verlopen

Vervang de kabel.

Vervang de SpO2-kabel.

De kabel is defect of verlopen

Vervang de kabel.

Lage SpO2-signaalkwaliteit.
Controleer de sensor.
Lage SpHb-signaalkwaliteit.
Controleer de sensor.

Slechte sensorplaatsing op de patiënt

Verwijder de sensor van de
patiënt en breng deze opnieuw
aan.

Lage perfusie. Controleer de
sensor.

De patiëntkabel of sensor is defect

Vraag om service om de module
te testen of te vervangen.

De SpO2-module is defect.

Verwijder de sensor van de
patiënt en breng deze opnieuw
aan.

Alleen SpO2-modus. Controleer de De sensor werkt als een alleen SpO2-sensor
sensor of de kabel.
omdat deze niet goed is gekalibreerd

Sluit de kabel weer aan op de
monitor.
Verwijder de sensor van de
patiënt en breng deze opnieuw
aan.

SpO2-sensor verloopt over….
Opmerking Dit bericht verschijnt
alleen op apparaten die zijn
geconfigureerd met SpHb.

De SpO2-sensor verloopt binnenkort

Verwijder de SpO2-sensor.

Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Sluit temperatuursonde aan.

Er is geen sonde aangesloten

Sluit de temperatuursonde aan
en probeer het opnieuw.

De sonde is defect

Vervang de temperatuursonde.

Er is een melding geretourneerd door de
temperatuurmodule dat de sonde niet is
aangesloten

Sluit de temperatuursonde aan
en probeer het opnieuw. Als er al
een sonde is aangesloten,
vervangt u de sonde.

Plaats de juiste kleurgecodeerde
sondebasis.

De sondebasis ontbreekt

Plaats een basis voor de
temperatuursonde.

Vervang temperatuursonde.

De sonde is defect

Vervang de temperatuursonde.

Temperatuurberichten
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Problemen oplossen

Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Temperatuur niet functioneel.
Vraag om onderhoud.

Er is een modulefout opgetreden

Vraag om service.

Temperatuurtijdgrens
Time-out van directe modus
overschreden. Probeer temperatuur
opnieuw te meten.

Verwijder de sonde van de
meetlocatie.

Contact met weefsel weg.

Raak OK aan om het bericht te
verwijderen. Plaats de sonde
terug in de sondebasis en
probeer de temperatuur van de
patiënt opnieuw te meten. Zorg
dat de sonde een goed contact
met het weefsel van de patiënt
maakt.

De sonde maakt geen contact meer met het
huidweefsel van de patiënt

Probeer de temperatuur opnieuw te Er is een gegevensfout of een fout met het
meten.
sondeverwarmingselement opgetreden
Opmerking Dit bericht gaat vaak
gepaard met andere berichten over Gebruikersinstellingen moeten worden
temperatuur.
aangepast

Kan nieuwe temperatuur niet
meten. Probeer de meting
opnieuw.

Probeer de temperatuur opnieuw
te meten. Vervang de sonde als
het probleem zich blijft voordoen.
Pas de gebruikersinstellingen aan
en probeer het opnieuw.

De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik

Bedien de monitor binnen het
aangegeven temperatuurbereik.
Probeer de temperatuur van de
patiënt opnieuw te meten.

De SureTemp-temperatuurmodule is defect

Vraag om service.

De Braun-thermometer is uit de dock verwijderd Plaats de thermometer weer in
of is niet correct in de dock geplaatst
de dock of verplaats de
thermometer in de dock.
De Braun-dock is niet aangesloten op het
apparaat

Sluit de USB-kabel voor de
Braun-dock op het apparaat aan.

Thermometer is mogelijk fout in de De Braun-thermometer is uit de dock verwijderd Plaats de thermometer weer in
dock geplaatst. Controleer
of is niet correct in de dock geplaatst
de dock of verplaats de
contacten en aansluitingen.
thermometer in de dock.
De Braun-dock is niet aangesloten op het
apparaat

Sluit de USB-kabel voor de
Braun-dock op het apparaat aan.

Berichten gewichtsschalen
Bericht

Mogelijke oorzaak

Voorgestelde actie

Gewichtsschaal niet functioneel.
Vraag om onderhoud.

De gewichtsschaal werkt niet goed.

Vraag om onderhoud.

Gebruiksaanwijzing

Problemen oplossen
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Berichten beheer patiëntgegevens
Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Maximaal aantal opgeslagen
patiëntenrecords. Oudste record
overschreven.

Het maximale aantal patiëntenrecords dat in het Verwijder op het tabblad
monitorgeheugen kan worden opgeslagen, is
Doornemen de oude records om
overschreden
te voorkomen dat het alarm
wordt weergegeven als u nieuwe
records opslaat.

Geen gegevens opgeslagen.

Er zijn geen patiëntgegevens beschikbaar.

Leg vitale functies vast of voer
deze in voordat u opslaat.

Patiënt-ID vereist voor opslaan
gegevens.

Volgens de configuratie is een patiënt-ID nodig
voor opslaan gegevens

Vraag om service om
geavanceerde instellingen te
wijzigen.

Arts-ID vereist voor opslaan
gegevens.

Volgens de configuratie is een arts-ID nodig voor Vraag om service om
opslaan gegevens
geavanceerde instellingen te
wijzigen.

Patiënt-ID vereist voor verzenden
gegevens.

Volgens de configuratie is een patiënt-ID nodig
voor het verzenden van gegevens

Voeg een patiënt-ID toe.

Patiëntenlijst is vol. Om patiënten Het maximale aantal patiënten is overschreden
te kunnen toevoegen, moet u er
eerst een aantal verwijderen.

Verwijder een patiënt uit de lijst
om een nieuwe patiënt toe te
kunnen voegen.

Stop intervallen om een nieuwe
patiënt te selecteren.

De monitor is ingesteld op intervalmetingen.

Stop intervallen voordat u van
patiënt verandert.

Geen aansluiting voor verzenden.

Er is geen aansluiting beschikbaar voor het
Vraag om service om de
ondersteunen van het handmatig of automatisch netwerkverbinding of draadloze
verzenden van gegevens bij handmatig opslaan. instellingen te controleren.

Kan lijst niet ophalen.

De monitor kan geen patiëntenlijst ophalen van
het netwerk

Vraag om service om de
netwerkverbinding of draadloze
instellingen te controleren, of om
te controleren of de server
beschikbaar is.

Kan clinicus niet identificeren.

De clinicus-ID of het wachtwoord is onjuist

Bevestig de clinicus-ID en het
wachtwoord (indien van
toepassing) en probeer het
opnieuw.

De patiënt-ID komt niet overeen met een ID in de Voer de patiënt-ID opnieuw in.
patiëntenlijst of het netwerk
Raak Wissen aan om alle gegevens
Als u alle niet-opgeslagen
te verwijderen.
gegevens wilt verwijderen, raakt
u Opschonen aan.
Kan patiënt niet identificeren.

Kan clinicus niet identificeren.
Raak Wissen aan om alle gegevens
te verwijderen.

De clinicus-ID komt niet overeen met een ID in
het netwerk

Voer de clinicus-ID opnieuw in.
Als u alle niet-opgeslagen
gegevens wilt verwijderen, raakt
u Opschonen aan.
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Communicatiemoduleberichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Communicatiemodule is niet goed Communicatiefout
ingeschakeld. Schakel het apparaat
uit. (alarm met hoge prioriteit)

Aanbevolen actie
Vraag om service.

Radioberichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Radio niet functioneel. Vraag om
service.

Er is een hardwarefout opgetreden

Vraag om service om de
radiosoftware bij te werken of de
radio te vervangen.

De radio bevat de verkeerde software
Radiofout. Schakel uit en start
opnieuw.

De monitor en de radio kunnen niet onderling
communiceren

Schakel uit en start opnieuw.
Vraag om service als het
probleem zich blijft voordoen.

Kan geen netwerkcommunicatie tot De radio communiceert niet meer met het
stand brengen. Radio buiten bereik toegangspunt
netwerk.

Vraag om service om te
controleren of het apparaat
binnen het gebied van de
radiodekking valt en voor het
netwerk is geconfigureerd.

Kan geen netwerkcommunicatie tot Kan geen IP-adres van de DHCP-server krijgen
stand brengen. Vraag om service.

Vraag om service om te
controleren of de server
beschikbaar is.

Ethernet-berichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Netwerk niet gevonden; controleer De netwerkkabel is niet aangesloten
aansluiting netwerkabel.
De netwerkverbinding is ergens verbroken

Voorgestelde actie
Controleer of de netwerkkabel
goed is aangesloten. Vraag om
service als het probleem zich
blijft voordoen.

USB- en USB-flashstationberichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Fout bij USB-communicatie. Vraag Er is een intern of extern apparaat aangesloten,
om service.
maar de inventarisatie is mislukt

Aanbevolen actie
Schakel uit en start opnieuw.
Controleer USB-aansluitingen.
Vraag om service als het
probleem zich blijft voordoen.

Extern apparaat heeft geen
gebruikslicentie.

Er is geen licentie voor een extern apparaat
(zoals een barcodescanner) geactiveerd

Koppel het apparaat zonder
licentie los.

Gebruiksaanwijzing

Problemen oplossen

Bericht

Mogelijke oorzaak
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Aanbevolen actie
Vraag om service om de
autorisatiecode van Welch Allyn
te krijgen om de licentie te
activeren.

Extern apparaat niet herkend.

Er is een extern apparaat aangesloten dat niet
wordt herkend

Koppel het apparaat los dat niet
wordt herkend.

Incompatibel Welch Allynapparaat.

Er is een communicatieprotocolfout opgetreden

Vraag om service.

USB-accessoire losgekoppeld.

De USB-kabel tussen een extern apparaat en de Controleer of de USB-kabel is
monitor is losgekoppeld
aangesloten op het apparaat en
op de monitor.

Opslaan mislukt.

Ontbrekend, niet goed geplaatst of incompatibel Verwijder bericht en plaats een
USB-flashstation
compatibel USB-flashstation.

Configuratie kan niet op USB
worden opgeslagen.

Ontbrekend, niet goed geplaatst of incompatibel Verwijder bericht en plaats een
USB-flashstation
compatibel USB-flashstation.

Systeemberichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Stel datum en tijd in.

De datum of tijd is niet ingesteld

Datum en tijd instellen.

De datum of tijd is niet juist ingesteld

Stel de datum of tijd opnieuw in.

Apparaat kan momenteel niet
worden afgesloten.

Het apparaat kan niet meteen worden afgesloten Raak OK aan, wacht en probeer
het opnieuw.

Geavanceerde instellingen niet
beschikbaar.

Sensors zijn metingen aan het uitvoeren

Stop met voortdurend meten.

Er is een fysiologische alarmtoestand actief

Reageer op of herstel het alarm.

Steekproefmetingen zijn niet opgeslagen

Sla de metingen op.

Als gevolg van een systeemfout is de monitor
opnieuw opgestart.

Vraag om service.

Onverwacht opnieuw gestart.
Vraag om onderhoud.

Berichten batterijvoedingsbeheer
Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Batterij bijna leeg; er resteren
maximaal 5 minuten. (alarm met
hoge prioriteit)

De accu is bijna helemaal leeg

Sluit de monitor aan op
netvoeding. (Als de monitor niet
is aangesloten op netvoeding,
wordt deze uitgeschakeld als
deze geen batterijvoeding meer
krijgt.)
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Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Batterij bijna leeg; er resteren
maximaal 30 minuten.

De accu is bijna leeg

Raak het alarmpictogram aan om
het bericht te negeren of sluit de
monitor aan op netvoeding.

Batterij afwezig of defect.

Er zit geen batterij in de monitor

Plaats een batterij.

Accu afwezig of defect. Vraag om
onderhoud.

De batterij is defect

Vervang de batterij.

Apparaat werkt in accumodus.

Het netsnoer is niet aangesloten

Raak OK aan om het bericht te
verwijderen of sluit de monitor
aan op netvoeding.

Berichten Configuratiebeheer
Bericht

Mogelijke oorzaak

Voorgestelde actie

Configuratie niet geladen;
standaardwaarden gebruikt.

Er is een fout opgetreden bij het laden van de
configuratie

Vraag om service.

Functioneringsfout. Vraag om
service.

Er is een kritieke fout opgetreden bij het laden
van de configuratie

Vraag om service.

Geen aansluiting voor verzenden.

De monitor is niet geconfigureerd voor het
netwerk

Vraag om service.

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Printerberichten
Bericht

Batterij bijna leeg, afdrukken niet De batterijspanning van de monitor is te laag om Sluit de monitor aan op
mogelijk; sluit aan op contactdoos. afdrukken te ondersteunen
netvoeding.
Klep printer open; sluit om door te De printerklep is geopend
gaan.

Sluit de printerklep.

Geen papier meer.

Het papier is niet juist geplaatst

Lijn het papier uit met de
printkop. Vraag om service als
het probleem zich blijft voordoen.

Er wordt geen papier gedetecteerd door de
papiersensor

Nieuw papier plaatsen. Vraag om
service als het probleem zich
blijft voordoen.

Printer te warm; wacht even en
probeer het opnieuw.

De printkop is oververhit

Wacht tot de printkop is
afgekoeld en probeer het
opnieuw. Vraag om service als
het probleem zich blijft voordoen.

Extern apparaat niet herkend.

Er is een externe printer op een USB-poort
aangesloten

Verwijder de externe printer.

Printer niet functioneel. Vraag om
service.

De printermotor is kapot

Vraag om service.

Gebruiksaanwijzing

Problemen oplossen

Bericht

Mogelijke oorzaak
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Aanbevolen actie

De detectieschakelaar werkt niet goed
Er is een hardwarefout opgetreden in de voeding
De printer herkent zichzelf niet goed
De printer kan niet worden geïnventariseerd
Bezig met afdrukken van records:
Opmerking Het aantal
aangevraagde records wordt
weergegeven in het bericht en
wordt tijdens het afdrukken
afgeteld.
Bezig met afdrukken van rapport,
even geduld a.u.b.

De records die u hebt geselecteerd op het
tabblad Doornemen, worden afgedrukt.

Bevestig het aantal records dat
moet worden afgedrukt of raak
Annuleren aan om het
afdrukken te onderbreken.

Er is meer tijd nodig om een afdruktaak te
voltooien als het bedieningselement
Automatisch afdrukken bij interval is
ingeschakeld

Wacht tot de afdruktaak volledig
is voltooid.
Schakel Automatisch
afdrukken bij interval uit in de
instellingen voor intervallen.

Netwerkberichten
Bericht

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Verbinding met host verloren.

Het centrale station of een andere Bevestig dat de hosttoepassing
hosttoepassing is gestopt of werkt goed werkt.
niet goed

Problemen en oplossingen
De problemen die in deze tabel worden vermeld, genereren geen alarm- of
informatieberichten op de monitor.
Probleem

Mogelijke oorzaak

Aanbevolen actie

Er wordt geen SpHb -waarde
weergegeven

Er is een alleen-SpO2-kabel aangesloten op de
monitor

Vervang de alleen-SpO2-kabel
door een SpO2/SpHb (Masimo
rainbow)-kabel.

De herbruikbare SpO2/SpHb -sensor is verlopen

Vervang de sensor.

Opmerking Er wordt een technisch alarm
weergegeven.

Slechte sensorplaatsing op de patiënt

Verwijder de sensor van de
patiënt en breng deze opnieuw
aan.

De monitor beschikt mogelijk over de SpHb licentie, maar de SpO2-module niet

Contact Welch Allyn to verify
that the SpO2 module contains
the SpHb license.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Er wordt geen gewichtsmeting van De schaal is niet aangesloten
de schaal naar de monitor gestuurd

De instelling van de schaal is niet correct

Aanbevolen actie
Controleer de USB-kabels van het
apparaat naar de adapter en naar
de schaal om er zeker van te zijn
dat deze correct zijn aangesloten.
Zorg ervoor dat de
schaalinstellingen zijn
geactiveerd voor overdracht.
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Specificaties
Fysieke specificaties
Beschermingsclassificaties, alle monitorconfiguraties
Kenmerk

Specificatie

Elektrisch vermogen

100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 0,8 – 1,5 A

Bedrijfscyclus

Continubedrijf

Type bescherming tegen elektrische
schokken

Klasse I-apparatuur (beschermend geaard) met een dubbele isolatie

Mate van bescherming tegen elektrische
schokken, voor onderdelen voor
patiëntaansluiting

Defibrillatorveilig, type BF
IEC EN 60601-1, 2e uitgave

Hersteltijd na ontlading van defibrillator

Minder dan of gelijk aan 10 seconden

Ontvlambare anesthetica

WAARSCHUWING Niet geschikt voor gebruik met
ontvlambare anesthetica.

Mate van bescherming door de behuizing
met betrekking tot schadelijk
binnendringen van vloeistoffen

IPX0
Niet beschermd conform EN/IEC 60529; Pulsoximeter voldoet aan ISO 9919
Cl. 44.6 Tests op binnendringen van vloeistoffen en EN/IEC 60601-1,
60601-2-30, 60601-2-49 Cl. 44.3 Tests met morsen

Hoogte

Standaardchassis: 25,4 cm
Uitgebreid chassis: 25,4 cm

Breedte

Standaardchassis: 27,9 cm
Uitgebreid chassis: 28,9 cm

Diepte

Standaardchassis: 15,3 cm
Uitgebreid chassis: 19,1 cm

Gewicht (inclusief batterij)

Standaardchassis: 4,3 kilo
Uitgebreid chassis: 4,7 kilo
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Specificaties

Beschermingsclassificaties, alle monitorconfiguraties
Resolutie grafisch display
Displaygedeelte

19,5 cm (H) x 11,3 cm (V)

Pixels

1024 (H) x 600 (V)

Pixelrangschikking

RGB (rood, groen, blauw)

Kleurdiepte

16 bits per pixel

Luidsprekervolume
Geluidsdruk aan de uitgang

67 dB op 1,0 meter

Alarm- en pulstonen

volgens IEC 60601-1-8

Pulsfrequentie (f0)

150 – 1000 Hz

Aantal harmonische componenten in het
bereik van 300 Hz tot 4000 Hz

minimaal 4

Effectieve pulsduur (td)

hoge prioriteit: 75 – 200 ms
medium en lage prioriteit: 125 – 250 ms

Stijgtijd (tr)

10 – 20% van td

Afvaltijda (tf)

tf < ts – tr

Opmerking Het relatieve geluidsdrukniveau van de harmonische componenten moet binnen 15 dB boven of onder
de amplitude bij de pulsfrequentie vallen.

a Voorkomt overlap van pulsen.

Batterijspecificaties

6 cellen

9 cellen

Vermogen

11,1 V 3,80 Ah (42 Wh)

10,8 V 6,75 Ah (73 Wh)

Samenstelling

Lithium-ion

Lithium-ion

Oplaadtijd voor capaciteit van 80%

2 uur 7 min

2 uur 25 min

Oplaadtijd voor capaciteit van 100%

3 uur

4 uur

Patiëntonderzoeken per lading1

26

47

Gebruiksduur bij capaciteit van 70%2

300

300

Gebruikstijd per lading voor doorlopende
bewaking 3, 4

Niet gebruiken

2 uur (alleen als de clinicus in de
kamer blijft)

Gebruiksaanwijzing

Specificaties 209

Batterijspecificaties

6 cellen

9 cellen

1Een patiëntonderzoek omvat NIBP-, temperatuur- en SpO2-metingen met een frequentie van één patiënt per 10 minuten

met een time-outinstelling van het display van 2 minuten en een nieuwe batterij.

2Na zoveel cycli van volledig opladen en ontladen is de batterij zodanig versleten dat de totale capaciteit is beperkt tot

70% van het vermogen.

3 Deze specificatie is gebaseerd op een monitor met de volgende kenmerken:

•
•
•
•

Een nieuwe, volledig opgeladen batterij met 9 cellen
CO2, SpO2, SpHb en de radio die doorlopend werkt
Eén bloeddrukmeting elke 10 minuten
Eén afdruk elke 10 minuten

Naarmate batterijen ouder worden, vermindert hun capaciteit. Vervang de batterij wanneer er een merkbare
vermindering van de gebruikstijd wordt waargenomen of wanneer de totale capaciteit onder 70% komt (zoals
beschreven in bovenstaande opmerking 2).
4 Als de batterijvoeding die aan de monitor wordt geleverd onder de opgegeven ondergrens valt, wordt de monitor

uitgeschakeld. Het leegraken van de batterij heeft geen gevolgen voor de prestaties of de nauwkeurigheid van de
monitor. Er treedt een alarm met een hoge prioriteit op als de batterij nog 5 minuten of minder meegaat. Als u de
monitor op een wandcontactdoos aansluit, wordt de batterij onmiddellijk weer opgeladen en wordt voorkomen dat de
monitor wordt uitgeschakeld.

Specificaties voor Ethernet-verbinding
Ethernet

Communiceert met behulp van 10base-T en 100-base T

Specificaties voor aansluiting oproepsysteem voor verpleegkundigen
Oproepsysteem voor verpleegkundige

Maximaal 25 V AC of 60 V DC bij maximaal 1 A

NIBP-specificaties
Meeteenheden

Systolisch, diastolisch, MAP: mmHg, kPa; door gebruiker te selecteren
Pulswaarde: slagen per minuut

Bereik manchetdruk

Voldoet (ruimschoots) aan normen ANSI/AAMI SP10:2002 voor het bereik
van de manchetdruk

Systolisch bereik

Volwassene: 30 tot 260 mmHg (4,0 tot 34,7 kPa) (StepBP, SureBP)
Kind: 30 tot 260 mmHg (4,0 tot 34,7 kPa) (StepBP, SureBP)
Pasgeborene: 20 tot 120 mmHg (2,7 tot 16,0 kPa) (StepBP)

Diastolisch bereik

Volwassene: 20 tot 220 mmHg (2,7 tot 29,3 kPa) (StepBP, SureBP)
Kind: 20 tot 220 mmHg (2,7 tot 29,3 kPa) (StepBP, SureBP)
Pasgeborene: 10 tot 110 mmHg (1,3 tot 14,7 kPa) (StepBP)

Doeldruk manchetvulling

Volwassene: 160 mmHg (21,3 kPa) (StepBP)
Kind: 120 mmHg (16,0 kPa) (StepBP)
Pasgeborene: 90 mmHg (12,0 kPa) (StepBP)
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NIBP-specificaties
Maximale doeldruk

Volwassene: 280 mmHg (37,3 kPa) (StepBP, SureBP)
Kind: 280 mmHg (37,3 kPa) (StepBP, SureBP)
Pasgeborene: 130 mmHg (17,3 kPa) (StepBP)

Meettijd bloeddruk

Normaal: 15 seconden
Maximaal: 150 seconden

Nauwkeurigheid bloeddruk

Voldoet (ruimschoots) aan normen ANSI/AAMI SP10:2002 met betrekking
tot nauwkeurigheid van niet-invasieve bloeddruk, ±5 mmHg (0,7 kPa)
gemiddelde afwijking, 8 mmHg (1,1 kPa) standaardafwijking

Bereik van gemiddelde arteriële bloeddruk Volwassene: 23 tot 230 mmHg (3,1 tot 30,7 kPa) (StepBP, SureBP)
(MAP)
Kind: 23 tot 230 mmHg (3,1 tot 30,7 kPa) (StepBP, SureBP)
De formule waarmee MAP wordt
Pasgeborene: 13 tot 110 mmHg (1,7 tot 14,7 kPa) (StepBP)
berekend, levert een waarde bij
benadering op.
Bereik pulswaarde (met behulp van
bloeddrukmeting)

Volwassene: 30 tot 200 slagen per minuut (StepBP, SureBP)
Kind: 30 tot 200 slagen per minuut (StepBP, SureBP)
Pasgeborene: 35 tot 220 slagen per minuut (StepBP)

Nauwkeurigheid pulswaarde (met behulp
van bloeddrukmeting)

±5,0% (±3 slagen per minuut)

Overdrukblokkering

Volwassene: 300 mmHg ±15 mmHg (40,0 kPa ±2,0 kPa)
Kind: 300 mmHg ±15 mmHg (40,0 kPa ±2,0 kPa)
Pasgeborene: maximaal 150 mmHg (20,0 kPa)

Specificaties SureTemp Plus-temperatuurmodule
Meeteenheden

°F, °C; door gebruiker te selecteren

Temperatuurbereik

26,7°C tot 43,3°C

Nauwkeurigheid kalibratie

±0,1°C (Directe modus)

Specificaties Braun ThermoScan PRO 4000-thermometer (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de fabrikant voor meer informatie)
Meeteenheden

°F, °C; door gebruiker te selecteren

Temperatuurbereik

20°C tot 42,2°C

Nauwkeurigheid kalibratie

•
•

Weergaveresolutie

0,1°C

±0,2°C voor temperaturen variërend van 35,5°C tot 42°C
±0,3°C voor temperaturen buiten dit bereik
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Nellcor-specificaties (voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij elke
accessoire)
SpO2
Meeteenheid

%

Meetbereik

1% tot 100%

Nellcor-sensoren - overzicht nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de SpO2-meting kan alleen in-vivo
worden beoordeeld door metingen met een pulsoximeter te
vergelijken met SaO2-metingen die zijn verkregen uit
arteriële bloedmonsters die tegelijkertijd zijn afgenomen met
behulp van een laboratorium-CO-oximeter. De
nauwkeurigheid van SpO2 is door Covidien gevalideerd door
middel van tests met gelijkwaardige inademing met behulp
van elektronische metingen om de equivalentie met het
Nellcor N600x -predicatenapparaat aan te tonen. Het Nellcor
N600x -predicatenapparaat is gevalideerd door uitvoering
van klinische onderzoeken met inademing bij patiënten.

Nauwkeurigheid

Opmerking De nauwkeurigheid van de verzadiging

verschilt per sensortype. Van toepassing
is het nauwkeurigheidsbereik van de
module of de aangesloten sensor dat in
het ergste geval nog nauwkeurig is.

Nauwkeurigheid verzadiging (module)

±3 cijfers
70% tot 100%
Volwassene, kind: ±2 cijfers
Pasgeborene: ±3 cijfers
Lage perfusie: 0,02% tot 20% ±2 cijfers

Nauwkeurigheid verzadiging (sensoren)

Sensor

Nauwkeurigheid

60% tot 80%

MAX-AI, MAX- ±3 cijfers
PI, MAX-II

70% tot 100%

DS-100A

±3 cijfers

D-YS

Zuigelingen, kinderen, volwassenen: ±3
cijfers
Pasgeborenen: ±4 cijfers

D-YSE

±4 cijfers

D-YSPD

±4 cijfers

MAX-AI, MAX- ±2 cijfers
PI, MAX-II
OXI-A/N

Volwassenen: ±3 cijfers
Pasgeborenen: ±4 cijfers

OXI-P/I

±3 cijfers
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Nellcor-specificaties (voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij elke
accessoire)
Elektrische/optische specificaties

Nellcor-pulsoximetriesensoren bevatten LED's (light-emitting
diodes) die rood licht uitstralen op een golflengte van
ongeveer 660 nm, en infraroodlicht op een golflengte van
ongeveer 900 nm. Het totale optische uitgangsvermogen van
de sensor-LED's is minder dan 15 mW. Deze informatie kan
handig zijn voor clinici, zoals clinici die fotodynamische
therapie geven.

Pulswaarde
Meeteenheid

slagen per minuut

Meetbereik

20 tot 250 slagen per minuut

Nauwkeurigheid

±3 cijfers

Functionele tester

WAARSCHUWING Functionele testers
kunnen niet worden gebruikt om de
nauwkeurigheid van een
pulsoximetermonitor te beoordelen.1

1 Sommige modellen functionele testers en patiëntsimulatoren die in de handel verkrijgbaar zijn, kunnen worden gebruikt

om de juiste werking van Nellcor-pulsoximetersensoren, -kabels en -monitoren te controleren. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het betreffende testapparaat voor de procedures die specifiek gelden voor het gebruikte model
van de tester.
Hoewel dergelijke apparaten nuttig kunnen zijn om de werking van de pulsoximetersensor, kabel en monitor te
controleren, kunnen deze niet de gegevens leveren die nodig zijn om de nauwkeurigheid van de SpO2-metingen van een
systeem goed te beoordelen. Om de nauwkeurigheid van de SpO2-metingen volledig te beoordelen, moet op zijn minst
rekening worden gehouden met de kenmerken van de golflengte van de sensor en moet de complexe optische interactie
tussen de sensor en het weefsel van de patiënt worden gereproduceerd. De huidige testers omvatten deze mogelijkheden
niet. De nauwkeurigheid van SpO2-metingen kan in-vivo alleen worden beoordeeld door vergelijking van metingen met
een pulsoximeter met SaO2-metingen die zijn verkregen uit arteriële bloedmonsters die tegelijkertijd zijn afgenomen met
behulp van een laboratorium-CO-oximeter.
Veel functionele testers en patiëntsimulatoren zijn bedoeld voor koppeling met de verwachte kalibratiecurven van de
pulsoximeter en zijn mogelijk geschikt voor gebruik met Nellcor-monitoren en/of -sensoren. Niet alle dergelijke apparaten
zijn echter aangepast voor gebruik met het digitale NellcorOXIMAX-kalibratiesysteem. Hoewel dit het gebruik van de
simulator voor controle van de systeemwerking niet beïnvloedt, kunnen weergegeven SpO2-meetwaarden verschillen van
de instelling van het testapparaat. Bij een goed functionerende monitor is dit verschil in de loop der tijd en per monitor
reproduceerbaar binnen de prestatiespecificaties van het testapparaat.

Masimo-specificaties (voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij elke
accessoire)
SpO2
Meeteenheid

%

Meetbereik

0% tot 100%

Masimo SpO2-sensoren - overzicht nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid gespecificeerd bij gebruik in combinatie
met Masimo SET-pulsoximetriemonitoren of met
goedgekeurde Masimo SET-pulsoximetriemodules met
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Masimo-specificaties (voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij elke
accessoire)
behulp van patiëntkabels uit de pc-serie, zonder beweging.
Cijfers geven ±1 standaardafwijking weer. Een
standaardafwijking van één meer of minder komt neer op
68% van de populatie.
Nauwkeurigheid1

Opmerking De nauwkeurigheid van de verzadiging

verschilt per sensortype. Voor meer
informatie over de nauwkeurigheid van
sensoren raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing bij elke sensor)

70% tot 100%

Volwassenen, zuigelingen, kinderen (zonder beweging2):
±2%
Pasgeborenen (zonder beweging2): ±3%
Volwassenen, zuigelingen, kinderen, pasgeborenen (met
beweging3): ±3%
Volwassenen, zuigelingen, kinderen, pasgeborenen (lage
perfusie4): ±2%

Resolutie

1%

Elektrische/optische specificaties

Masimo-pulsoximetrie gebruikt sensoren voor meerdere
golflengten die LED's (light-emitting diodes) bevatten die
zichtbaar licht en infraroodlicht uitstralen op golflengten van
ongeveer 500 nm tot ongeveer 1000 nm. Het maximale
straalvermogen van het sterkste licht is minder dan of gelijk
aan 25 mW. Deze informatie kan handig zijn voor clinici,
zoals clinici die fotodynamische therapie geven.

Perfusie-index
Meetbereik

0,1% tot 20,0%

Pulswaarde
Meeteenheid

slagen per minuut

Meetbereik

25 tot 240 slagen per minuut

Nauwkeurigheid5

Volwassenen, zuigelingen, kinderen, pasgeborenen (zonder
beweging): ±3 slagen per minuut
Volwassenen, zuigelingen, kinderen, pasgeborenen (met
beweging): ±5 slagen per minuut
Volwassenen, zuigelingen, kinderen, pasgeborenen (lage
perfusie4): ±3 slagen per minuut

Resolutie

1 slag per minuut

SpHb
Meeteenheden

g/dl, mmol/l; door gebruiker te selecteren
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Masimo-specificaties (voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij elke
accessoire)
Meetbereik

0,0 tot 25,0 g/dl (0,0 tot 15,5 mmol/l)

Nauwkeurigheid6

Volwassenen, kinderen (zonder beweging): 8 tot 17 g/dl ±1
g/dl.

Resolutie

0,1 g/dl of mmol/l

RRa
Meeteenheid

ademhalingen per minuut

Lichaamsgewicht

Volwassene >30 kilo

Meetbereik

0 tot 70 ademhalingen per minuut

Nauwkeurigheid7

Volwassenen: 4 tot 70, ±1 ademhaling per minuut

Resolutie

1 ademhaling per minuut

De 1 SpO2 -nauwkeurigheid is bepaald door tests uit te voeren op gezonde, volwassen vrijwilligers binnen het bereik van
60% tot 100% SpO2 met behulp van een laboratorium-CO-oximeter. De SpO2-nauwkeurigheid is bepaald op basis van
16 pasgeboren NICU-patiënten die tussen 7 tot 135 dagen oud waren en tussen 0,5 en 4,25 kilo wogen. Er zijn
negenenzeventig (79) gegevensvoorbeelden verzameld in een bereik van 70% tot 100% SaO2 met een resulterende
nauwkeurigheid van 2,9% SpO2. Neem voor de testspecificaties contact op met Masimo.
2 De Masimo-sensoren zijn gevalideerd voor nauwkeurigheid zonder beweging in onderzoeken van menselijk bloed bij

gezonde volwassen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers met lichte tot donkere huidpigmentatie in onderzoeken naar
opgewekte hypoxie in het bereik van 70% tot 100% SpO2 met behulp van een laboratorium-CO-oximeter en een ECGmonitor. Deze variatie is gelijk aan ±1 standaardafwijking, wat neerkomt op 68% van de bevolking.
3 De Masimo-sensoren zijn gevalideerd voor nauwkeurigheid met beweging in onderzoeken van menselijk bloed bij

gezonde volwassen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers met lichte tot donkere huidpigmentatie in onderzoeken naar
opgewekte hypoxie terwijl er wrijvende en tikkende bewegingen werden uitgevoerd, op 2 tot 4 Hz met een amplitude
van 1 tot 2 cm en een niet-herhalende beweging tussen 1 tot 5 Hz met een amplitude van 2 tot 3 cm in onderzoeken naar
opgewekte hypoxie in het bereik van 70% to 100% SpO2 met behulp van een laboratorium-CO-oximeter en een ECGmonitor. Deze variatie is gelijk aan ±1 standaardafwijking, wat neerkomt op 68% van de bevolking.

4 De Masimo rainbow SET-CO-oximetermodule is gevalideerd voor nauwkeurigheid met lage perfusie in

vergelijkingstesten met behulp van een Fluke Biotek Index 2-simulator en de Masimo-simulator met signaalsterkten van
meer dan 0,02% en een signaalverzending van meer dan 5% voor verzadigingen en pulswaarden binnen de opgegeven
nauwkeurigheidsspecificaties. Deze variatie is gelijk aan ±1 standaardafwijking, wat neerkomt op 68% van de bevolking.
5 De Masimo -sensoren zijn gevalideerd voor de nauwkeurigheid van de pulswaarde voor het bereik van 25 tot 240

slagen per minuut in vergelijkingstesten met behulp van een Biotek Index 2-simulator. Deze variatie is gelijk aan ±1
standaardafwijking, wat neerkomt op 68% van de bevolking.

6 De nauwkeurigheid van SpHb is gevalideerd bij gezonde volwassen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers en bij

chirurgische patiënten met lichte tot donkere huidpigmentatie binnen het bereik van 8 g/dl tot 17 g/dl SpHb met behulp
van een laboratorium-CO-oximeter. De variatie is gelijk aan ±1 standaardafwijking, wat neerkomt op 68% van de
bevolking. De nauwkeurigheid van SpHb is niet gevalideerd bij beweging of lage perfusie.
7 De nauwkeurigheid van de ademhalingssnelheid voor de RRa-sensor en het RRa-instrument zijn gevalideerd voor het

bereik van 4 tot 70 ademhalingen per minuut in vergelijkingstesten. De klinische validatie voor maximaal 30
ademhalingen per minuut is ook uitgevoerd met de RRa-sensor en het RRa-instrument.
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CO2-specificaties (voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij elke accessoire)
CO2-nauwkeurigheid1, 2, 3

0 tot 38 mmHg: ±2 mmHg
39 tot 150 mmHg: ±(5% van de meting + 0,08% voor elke 1
mmHg boven 38 mmHg)

Stromingssnelheid

50 (42,5 ≤ stroming ≤ 65) ml/min, stroming gemeten per
volume

Initialisatietijd

40 seconden (normaal, inclusief opstarten en initialisatietijd)

Reactietijd systeem

3,2 seconden (normaal, inclusief reactietijd module en
reactietijd hostmonitorsysteem)

Compensatie

De CO2-module is uitgerust met een
barometerdruktransducer en de compensatie wordt
geactiveerd tijdens het opstarten of tijdens andere
gebeurtenissen (significante veranderingen van de
temperatuur, omgevingsdruk, enzovoort).
BTPS (standaardcorrectie die door Microstream-capnografie
wordt gebruikt tijdens alle meetprocedures voor
lichaamtemperatuur (BT), druk (P) en verzadiging (S).

Cyclische druk

≤ 10 kPa (100 cmH2O); module werkt binnen de specificatie
met overdruk tot maximaal 100 cmH2O

Retour/afvoer gasmonsters

Gasmonsters worden niet geretourneerd naar het
ademhalingscircuit. Uitgeademd gas wordt via de
uitlaatpoort van de monitor uitgestoten. Voer gasmonsters af
volgens de vereisten van uw instelling of de plaatselijke
voorschriften.

Kalibratie-interval

Eerste keer: na 1200 bedrijfsuren
Vervolgens: na 4000 bedrijfsuren of jaarlijks (wat het eerste
van toepassing is)

Periodieke service

Na 30.000 bedrijfsuren

etCO2
Meeteenheden

mmHg, kPa; door gebruiker te selecteren

Weergavebereik

0 tot 150 mmHg (0,0 tot 20,0 kPa)

Resolutie

1 mmHg, (0,1 kPa)

FiCO2
Meeteenheden

mmHg, kPa; door gebruiker te selecteren

Weergavebereik

0 tot 150 mmHg (0,0 tot 20,0 kPa)

Resolutie

1 mmHg, (0,1 kPa)

IPI
Weergavebereik

1 tot 10
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CO2-specificaties (voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij elke accessoire)
RR
Meeteenheid

ademhalingen per minuut

Weergavebereik

0 tot 150 ademhalingen per minuut

Nauwkeurigheid

0 tot 70 ademhalingen per minuut: ±1 ademhaling per
minuut
71 tot 120 ademhalingen per minuut: ±2 ademhalingen per
minuut
121 tot 150 ademhalingen per minuut: ±3 ademhalingen per
minuut

Resolutie

1 ademhaling per minuut

1 De nauwkeurigheidsspecificatie wordt gehandhaafd binnen 4% van de waarden die worden aangegeven in de

aanwezigheid van storende gassen overeenkomstig ISO 21647, normen 51.101.3 en 101.1.

2 De nauwkeurigheidsspecificatie wordt gehandhaafd binnen 4% van de waarden die worden aangegeven in de

aanwezigheid van maximaal 80% helium met maximaal 15% zuurstof indien getest overeenkomstig ISO 21647.

3 De nauwkeurigheidsspecificatie wordt gehandhaafd indien getest op drift overeenkomstig ISO 21647, norm 51.101.2.

EarlySense-specificaties
Sensor
Afmetingen

300 mm x 210 mm x 2,5 mm

Gewicht

160 gram

Materiaal

Polycarbonaat + ABS

Aansluiting

RS232 (S11M03-P04M500-5260(ODU))

Sensorvoeding
Elektrische absolute maximumstroom,
gelijkstroom in

Minimum: –0,3 V
Maximum: 5,5 V

Werkingsstroom

Minimum: 4,9 V
Normaal: 5,0 V
Maximum: 5,2 V

Stroomverbruik bij werkingsstroom van 5 V Minimum: 1 mA
Maximum: 4 mA
Module
Afmetingen

135 mm x 75 mm x 10 mm

Gewicht

800 gram
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EarlySense-specificaties
Hostaansluiting

USB Mini-B

Modulevoeding
Elektrische absolute maximumstroom,
gelijkstroom in

Minimum: –0,3 V
Maximum: 5,5 V

Werkingsstroom

Hoofdvoeding:
Minimum: 4,9 V
Normaal: 5,0 V
Spanning RTC-reservebatterij:
Minimum: 2,5 V
Normaal: 3,0 V
Maximum: 3,2 V

Stroomverbruik bij werkingsstroom van 5 V Minimum: 4 mA
Maximum: 400 mA
Beweging van de patiënt
Beweging gedurende gedefinieerde
periode (1,5 minuten)

0 = 0%
L = Maximaal 40%
M = 40% tot 60%
H = 60% tot 80%
EH = 80% tot 100%

Nauwkeurigheid

Volwassene:
0 = 100%, L = 100%, M = 81%, H = 100%, EH = 96%
Kind:
0 = 100%, L = 100%, M = 81%, H = 86%, EH = 94%

Middelingsperiode

15 seconden

Ademhalingssnelheid
Meeteenheid

ademhalingen per minuut

Meetbereik

6 tot 45 ademhalingen per minuut1

Nauwkeurigheid2

±4% of ±1,5 ademhalingen per minuut (grootste van deze waarden)

Middelingsperiode

1 minuut

Pulswaarde
Meeteenheid

slagen per minuut

Meetbereik

30 tot 170 slagen per minuut1

Nauwkeurigheid2

±4% of ±5 slagen per minuut (grootste van deze waarden)
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EarlySense-specificaties
Middelingsperiode

1 minuut

1 Het systeem detecteert een pulswaarde die > is dan 1,8 keer de ademhalingssnelheid.
2 Totale systeemnauwkeurigheid, inclusief ongedetecteerde signalen, is gelijk aan 90%.

Alarmgrenzen

Bovengrens invoerbereik

Systolisch

Volwassene: 30 tot 258 mmHg (4,0 tot 34,4 kPa). Volwassene: 28 tot 256 mmHg (3,7 tot 34,1 kPa).
Fabriekswaarde: 220 mmHg (29,3 kPa).
Fabriekswaarde: 75 mmHg (10,0 kPa).

Diastolisch

MAP

Ondergrens invoerbereik

Kind: 32 tot 160 mmHg (4,3 tot 21,3 kPa).
Fabriekswaarde: 145 mmHg (19,3 kPa).

Kind: 30 tot 158 mmHg (4,0 tot 21,1 kPa).
Fabriekswaarde: 75 mmHg (10,0 kPa).

Pasgeborene: 27 tot 120 mmHg (3,6 tot 16,0
kPa). Fabriekswaarde: 100 mmHg (13,3 kPa).

Pasgeborene: 25 tot 118 mmHg (3,3 tot 15,7
kPa). Fabriekswaarde: 50 mmHg (6,7 kPa).

Volwassene: 22 tot 235 mmHg (2,9 tot 31,3 kPa). Volwassene: 20 tot 233 mmHg (2,7 tot 31,1 kPa).
Fabriekswaarde: 110 mmHg (14,7 kPa).
Fabriekswaarde: 35 mmHg (4,7 kPa).
Kind: 17 tot 130 mmHg (2,3 tot 17,3 kPa).
Fabriekswaarde: 100 mmHg (13,3 kPa).

Kind: 15 tot 128 mmHg (2,0 tot 17,1 kPa).
Fabriekswaarde: 35 mmHg (4,7 kPa).

Pasgeborene: 12 tot 105 mmHg (1,6 tot 14,0
kPa). Fabriekswaarde: 70 mmHg (9,3 kPa).

Pasgeborene: 10 tot 103 mmHg (1,3 tot 13,7
kPa). Fabriekswaarde: 30 mmHg (4,0 kPa).

Volwassene: 22 tot 255 mmHg (2,9 tot 34,0 kPa). Volwassene: 20 tot 253 mmHg (2,7 tot 33,7 kPa).
Fabriekswaarde: 120 mmHg (16,0 kPa).
Fabriekswaarde: 50 mmHg (6,7 kPa).
Kind: 17 tot 140 mmHg (2,3 tot 18,7 kPa).
Fabriekswaarde: 110 mmHg (14,7 kPa).

Kind: 15 tot 138 mmHg (2,0 tot 18,4 kPa).
Fabriekswaarde: 50 mmHg (6,7 kPa).

Pasgeborene: 12 tot 110 mmHg (1,6 tot 14,7
kPa). Fabriekswaarde: 80 mmHg (10,7 kPa).

Pasgeborene: 10 tot 108 mmHg (1,3 tot 14,4
kPa). Fabriekswaarde: 35 mmHg (4,7 kPa).

SpO2

Volwassene, kind, pasgeborene: 52% tot 100% Volwassene, kind, pasgeborene: 50% tot 98%
Fabriekswaarde: 100%.
Fabriekswaarde: 90%.

SpHb

Volwassene, kind, pasgeborene: 1,5 tot 24,5 g/dl Volwassene, kind, pasgeborene: 1,0 tot 24,0 g/dl
(1,5 tot 15,0 mmol/l). Fabriekswaarde: 17,0 g/dl (1,0 tot 14,5 mmol/l). Fabriekswaarde: 7,0 g/dl
(11,0 mmol/l).
(4,0 mmol/l).

Pulswaarde (NIBP,
SpO2)

Volwassene: 27 tot 300 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 120 slagen per minuut.

Volwassene: 25 tot 298 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 50 slagen per minuut.

Kind: 27 tot 300 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 150 slagen per minuut.

Kind: 25 tot 298 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 50 slagen per minuut.

Pasgeborene: 27 tot 300 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 200 slagen per minuut.

Pasgeborene: 25 tot 298 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 100 slagen per minuut.

Pulswaarde
(EarlySense)

Volwassene, kind: 37 tot 150 slagen per minuut. Volwassene: 35 tot 148 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 130 slagen per minuut.
Fabriekswaarde: 40 slagen per minuut.

Temperatuur

Volwassene, kind, pasgeborene: 30,6 tot 43,3°C. Volwassene, kind, pasgeborene: 29,5 tot 42,2°C.
Fabriekswaarde: 38,3°C.
Fabriekswaarde: 34,4°C.

etCO2

Volwassene: 2 tot 150 mmHg (0,3 tot 20,0 kPa). Volwassene: 0 tot 148 mmHg (0,0 tot 19,7 kPa).
Fabriekswaarde: 60 mmHg (8,0 kPa).
Fabriekswaarde: 15 mmHg (2,0 kPa).
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Alarmgrenzen

Bovengrens invoerbereik

Ondergrens invoerbereik

Kind: 2 tot 150 mmHg (0,3 tot 20,0 kPa).
Fabriekswaarde: 60 mmHg (8,0 kPa).

Kind: 0 tot 148 mmHg (0,0 tot 19,7 kPa).
Fabriekswaarde: 15 mmHg (2,0 kPa).

Pasgeborene: 2 tot 150 mmHg (0,3 tot 20,0 kPa). Pasgeborene: 0 tot 148 mmHg (0,0 tot 19,7 kPa).
Fabriekswaarde: 50 mmHg (6,7 kPa).
Fabriekswaarde: 20 mmHg (2,7 kPa).
FiCO2

Volwassene: 0 tot 150 mmHg (0,0 tot 20,0 kPa). Geen
Fabriekswaarde: 8 mmHg (1,1 kPa).
Kind: 0 tot 150 mmHg (0,0 tot 20,0 kPa).
Fabriekswaarde: 8 mmHg (1,1 kPa).
Pasgeborene: 0 tot 150 mmHg (0,0 tot 20,0 kPa).
Fabriekswaarde: 5 mmHg (0,7 kPa).

IPI

Geen

Volwassene, kind: 1 tot 10. Fabriekswaarde: 4.

RR (CO2)

Volwassene: 5 tot 150 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 50 ademhalingen per
minuut.

Volwassene: 0 tot 145 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 3 ademhalingen per
minuut.

Kind: 5 tot 150 ademhalingen per minuut.
Fabriekswaarde: 50 ademhalingen per minuut.

Kind: 0 tot 145 ademhalingen per minuut.
Fabriekswaarde: 3 ademhalingen per minuut.

Pasgeborene: 5 tot 150 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 80 ademhalingen per
minuut.

Pasgeborene: 0 tot 145 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 12 ademhalingen per
minuut.

RR (EarlySense)

Volwassene, kind: 9 tot 44 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 32 ademhalingen per
minuut.

Volwassene, kind: 8 tot 43 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 8 ademhalingen per
minuut.

RRa

Volwassene: 5 tot 150 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 50 ademhalingen per
minuut.

Volwassene: 0 tot 145 ademhalingen per
minuut. Fabriekswaarde: 3 ademhalingen per
minuut.

Beweging van de
patiënt

Gevoeligheid van het verlatingsalarm: 1 tot 6.
Fabriekswaarde: 3
EH > 1 minuut

Uit

Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur

50 °F tot 104 °F (10 °C tot 40 °C)

Temperatuur transport/opslag

-20 °C tot 50 °C

Hoogte tijdens bedrijf

-557 tot 10.000 ft. (-170 m tot 3048 m)

Luchtvochtigheid tijdens bedrijf

15% tot 95% niet-condenserend

Luchtvochtigheid transport/opslag

15% tot 95% niet-condenserend

Monitorradio
De radio van de monitor werkt op Welch Allyn FlexNet™ of andere 802.11-netwerken.
Zie de documenten met de aanbevolen procedures op www.welchallyn.com/
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promotions/Network_Installation_Best_Practices.htm voor informatie over de
configuratie van netwerkinstellingen en aanbevolen instellingen.
Koppeling draadloos netwerk

IEEE 802.11 b/g, 802.11a

Frequentie

802.11 b/g: 2.402 GHz tot 2.4835 GHz
802.11a: 5.125 GHz tot 5.875 GHz

Kanalen

Maximaal 14 in 802.11b/g, maximaal 24 in 802.11a; landspecifiek

Beveiliging/versleuteling/
authenticatie

WPA2/AES (EAP- of PSK-authenticatie)

Antenne

Interne multiband-PIFA

Gegevenssnelheid draadloos
netwerk

802.11b: Alleen 1 Mbps of hoger tijdens overdracht van gegevens van vitale
functies
802.11a/g: Alleen 6 Mbps of hoger tijdens overdracht van gegevens van vitale
functies
(ongeveer 2 seconden per meting)

Goedkeuring instanties

V.S.: FCC deel 15, klasse B; C/UL; CE; 47 CFR deel 2.1093, 15.207, 15.209, 15.
247, 15.407; FCC OET Bulletin 65C; FIPS 140-2 niveau 1 (Connex VSM 6500- en
6800-serie, en Connex IWS 8500-serie)
Europa: CE; EN 50371; EN/ETSI 300 328 V1.7.1, 301 489-1 V1.6.1, 301 489-17
V1.2.1, 301 893 V1.4.1
Canada: RSS-210; RSS-GEN; RSS-102
Hongkong: HKTA 1039

Protocollen

UDP, DHCP, TCP/IP

Protocollen voor
gegevensoverdracht

UDP, TCP/IP

Modulatie

OFDM (802.11a/g), DSSS/CCK (802.11b)

Uitgangsvermogen

40 mW standaard, landspecifiek

IEEE-normen randapparatuur

802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11X

Kanaalbeperkingen in de frequentieband van 5 GHz worden per land vastgesteld.
Een markering met het symbool ( ! ) geeft aan dat er beperkingen voor gebruik van
toepassing zijn. Om ervoor te zorgen dat het product aan de lokale regelgeving voldoet,
moet u ervoor zorgen dat u het juiste land selecteert waarin het toegangspunt is
geïnstalleerd. Dit product kan worden gebruikt met de volgende beperking(en):
Frankrijk - Gebruik buitenshuis is beperkt tot 10 mW EIRP in de frequentieband van 2454
tot 2483,5 MHz.
Opmerking Effectief isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP, Effective Isotropic
Radiated Power).

Gebruiksaanwijzing
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Opmerking In sommige landen is het gebruik van frequentiebanden van 5 GHz beperkt.
De 802.11a-radio in de monitor gebruikt alleen de kanalen die zijn
aangegeven bij het toegangspunt waarmee de radio is gekoppeld. De ICTafdeling van het ziekenhuis moet toegangspunten configureren om met
goedgekeurde domeinen te kunnen werken.
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Configuratieopties
De monitor is beschikbaar in meerdere configuraties.
Monitoren die een combinatie van NIBP, SpO2, SpHb, pulswaarde en temperatuur
kunnen ondersteunen
Model

Beschrijving

6300

Basis. Omvat USB- en Ethernet-aansluiting.

6400

Standaard. Omvat oproepsysteem voor verpleegkundigen, ethernet en USB-aansluiting. De radio is
optioneel.

6500

Draadloos. Omvat alle standaardfuncties plus een interne 802.11 a/b/g-radio.

Monitoren die een combinatie van CO2/RR of RRa of EarlySense (beweging
patiënt), NIBP, SpO2, SpHb, pulswaarde en temperatuur kunnen ondersteunen
Model

Beschrijving

6700

Standaard. Omvat oproepsysteem voor verpleegkundigen, ethernet en USB-aansluiting. De radio is
optioneel.

6800

Draadloos. Omvat alle standaardfuncties plus een interne 802.11 a/b/g-radio.
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Algemene naleving en normen
De monitor voldoet aan de volgende normen:
21 CFR subhoofdstuk H – Medische apparatuur – US Food and Drug Administration
2002 nr. 236 – Therapeutic Goods Act van Australië
93/42/EEG – Richtlijn medische hulpmiddelen van de Europese Economische
Gemeenschap
2007/47/EG – Richtlijn medische hulpmiddelen 2007 amendement van de Europese
Economische Gemeenschap
94/62/EG – Richtlijn verpakking van de Europese Economische Gemeenschap
2002/96/EG – Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van de
Europese Economische Gemeenschap
2006/66/EG – Richtlijn batterijen en accu’s van de Europese Economische Gemeenschap
SOR/98-282 – Canadese regelgeving medische apparatuur
IATA DGR – Regelgeving gevaarlijke goederen van de International Air Transport
Association
Verenigde Naties ST/SG/AC.10/11 – Handboek van testen en criteria, deel III, subsectie
38.3
ANSI/AAMI SP10
AS/NZS 3200.1.01
ASTM D 4332, E 1104
CAN/CSA C22.2 NO.601.11 CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1-2, CSA Z9919
EN 1060-1, 1060-3, 1060-42
EN/IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-4, 60601-1-6, 60601-1-8, 60601-2-30, 60601-2-49,
62304, 62366
EN/ISO 9919, 13485, 14971, 21647
ISTA 2A
UL 60601-11
Richtlijn 2002/96/EG-AEEA:
Afvoer van niet-verontreinigde elektrische en elektronische apparatuur

1 Norm

is in feite de algemene norm IEC 60601-1 plus de vermelde nationale afwijkingen van het
desbetreffende land.

2 Niet-invasieve

bloeddrukmeters – Deel 1: Algemene vereisten, Deel 3. Aanvullende vereisten voor
elektromechanische systemen voor bloeddrukmetingen, Deel 4: Beproevingsprocedures voor algehele
nauwkeurigheidsbepaling van automatische niet-invasieve bloeddrukmeters.
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Dit product en de bijbehorende accessoires moeten worden afgevoerd in
overeenstemming met lokale wetten en regelgeving. Voer dit product niet af als nietgesorteerd gemeentelijk afval. Maak dit product klaar voor hergebruik of afzonderlijke
inzameling zoals gespecificeerd in richtlijn 2002/96/EG van het Europese Parlement en
de Raad van de Europese Unie betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA). Indien dit product vervuild is, is deze richtlijn niet van toepassing.
Zie voor meer informatie over het afvoeren van apparatuur of over naleving van de
regelgeving www.welchallyn.com/weee of neem contact op met de afdeling
klantenservice van Welch Allyn: +44 207 365 6780.

Algemene radioconformiteit
De draadloze functies van deze monitor moeten in strikte overeenstemming met de
instructies van de fabrikant worden gebruikt, zoals beschreven in de
gebruikersdocumentatie die met het product word meegeleverd.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-reglementen en aan de reglementen van de
Canadese norm ICES-003, zoals hieronder beschreven.

Federal Communications Commission (FCC)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-reglementen. Voor gebruik gelden de
volgende twee voorwaarden:
•

Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

•

Dit apparaat moet bestand zijn tegen opgevangen interferentie, waaronder
interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van
klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-reglementen. Deze beperkingen
zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in
een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie
en kan die ook uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies
wordt geplaatst en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie met
radiocommunicatieapparatuur veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat er zich bij
een bepaalde plaatsing geen interferentie zal voordoen. Als dit apparaat schadelijke
interferentie bij radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld
door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de
interferentie te proberen te corrigeren aan de hand van een of meer van de volgende
maatregelen:
•

De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen

•

De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten

•

Het apparaat aansluiten op een contact van een ander stroomcircuit dan dat waarop
de ontvanger is aangesloten

•

De dealer of een ervaren radio/tv-technicus raadplegen voor hulp

De volgende brochure, die is samengesteld door de Amerikaanse Federal
Communications Commission, is mogelijk nuttig voor de gebruiker:
The Interference Handbook
Deze brochure is verkrijgbaar bij de Amerikaanse Government Printing Office,
Washington, D.C. 20402. Voorraadnr. 004-000-0034504.

Gebruiksaanwijzing
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Welch Allyn is niet verantwoordelijk voor interferentie bij radio of televisie die wordt
veroorzaakt door onbevoegde aanpassing van de apparatuur die met dit product van
Welch Allyn is meegeleverd, of door vervanging of aansluiting van andere
verbindingskabels en apparatuur dan die door Welch Allyn zijn gespecificeerd.
Het corrigeren van interferentie die wordt veroorzaakt door dergelijke onbevoegde
aanpassing, vervanging of aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de
gebruiker.

Emissies volgens Industry Canada (IC)
Dit apparaat voldoet aan norm RSS 210 van Industry Canada.
Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen interferentie,
waaronder interferentie die een ongewenste werking van dit apparaat kan veroorzaken.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne
doit pas produire de brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter
tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Europese Unie
Czech

Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Danish

Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Dutch

Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

English

Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Estonian

Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele
ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Finnish

Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

French

Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables

German

Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
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Hungarian

Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Italian

Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latvian

Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lithuanian

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma
provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Portuguese

Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovak

Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovene

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.

Spanish

Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Swedish

Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
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Naleving van EMC-normen
Voor alle medische elektrische apparatuur moeten speciale voorzorgsmaatregelen in
verband met elektromagnetische compatibiliteit (EMC) worden genomen. Dit apparaat
voldoet aan IEC EN 60601-1-2:2007.
•

Alle medische elektrische apparatuur moet in overeenstemming met de EMCinformatie in dit document en de gebruiksaanwijzing voor de Connex Vital Signs
Monitor 6000-serie van Welch Allyn worden geplaatst en in bedrijf worden genomen.

•

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van medische
elektrische apparatuur beïnvloeden.

De monitor voldoet aan alle van toepassing zijnde en vereiste normen voor
elektromagnetische interferentie.
•

Deze is normaal niet van invloed op apparatuur in de buurt.

•

Deze wordt normaal niet beïnvloed door apparatuur in de buurt.

•

Het is niet veilig om de monitor in de aanwezigheid van hoogfrequente chirurgische
apparatuur te gebruiken.

•

Het is echter een goede gewoonte om gebruik van de monitor in de directe nabijheid
van andere apparatuur te vermijden.

Informatie betreffende emissies en immuniteit
Zie de website van Welch Allyn voor informatie over elektromagnetische compatibiliteit
(EMC):
http://www.welchallyn.com/apps/products/product_category.jsp?catcode=PMS
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Bijlage
Goedgekeurde accessoires
In de volgende tabellen worden goedgekeurde monitoraccessoires en bijbehorende
documentatie vermeld. Raadpleeg de servicehandleiding voor informatie over opties,
upgrades en licenties.

FlexiPort -manchetten (niet gemaakt met natuurlijk rubber latex)
Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

Reuse-08-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, KL. KIND, 2 slangen, MQ

Reuse-09-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, KIND, 2 slangen, MQ

Reuse-10-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, KL. VOLW., 2 slangen, MQ

Reuse-11-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, VOLW., 2 slangen, MQ

Reuse-11L-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, VOLW. LANG, 2 slangen, MQ

Reuse-12-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, GR. VOLW., 2 slangen, MQ

Reuse-12L-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, GR. VOLW. LANG, 2 slangen, MQ

Reuse-13-2MQ

Herbruikbaar

Manchet, herbruikbaar, DIJ, 2 slangen, MQ

Soft-07-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, ZUIGELING, 2 slangen, MQ (doos van 20)

Soft-08-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, KL. KIND, 2 slangen, MQ (doos van 20)

Soft-09-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, KIND, 2 slangen, MQ (doos van 20)

Soft-10-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, KL. VOLW., 2 slangen, MQ (doos van 20)

Soft-11-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, VOLWASSENE, 2 slangen, MQ (doos van 20)

Soft-11L-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, VOLW. LANG, 2 slangen, MQ (doos van 20)

Soft-12-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, GR. VOLW., 2 slangen, MQ (doos van 20)

Soft-12L-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, GR. VOLW. LANG, 2 slangen, MQ (doos van 20)

230

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Bijlage

Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

Soft-13-2MQ

Voor eenmalig gebruik Manchet, zacht, DIJ, 2 slangen, MQ (doos van 20)

5082-101-1

Voor eenmalig gebruik Neo-1 wegwerpmanchet, mannelijke luer-aansluiting (doos van
10 manchetten)

5082-102-1

Voor eenmalig gebruik Neo-2 wegwerpmanchet, mannelijke luer-aansluiting (doos van
10 manchetten)

5082-103-1

Voor eenmalig gebruik Neo-3 wegwerpmanchet, mannelijke luer-aansluiting (doos van
10 manchetten)

5082-104-1

Voor eenmalig gebruik Neo-4 wegwerpmanchet, mannelijke luer-aansluiting (doos van
10 manchetten)

5082-105-1

Voor eenmalig gebruik Neo-5 wegwerpmanchet, mannelijke luer-aansluiting (doos van
10 manchetten)

Bloeddrukaccessoires (niet gemaakt met natuurlijk rubber latex)
Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

4500-30

SureBP

Bloeddrukslang met twee uiteinden (1,5 m)

4500-31

SureBP

Bloeddrukslang met twee uiteinden (3,0 m)

4500-32

SureBP

Bloeddrukslang met twee uiteinden (2,4 m)

6000-30

BP

Bloeddrukslang met één uiteinde (1,5 m)

6000-31

BP

Bloeddrukslang met één uiteinde (3,0 m)

6000-33

BP

Neonatale bloeddrukslang (3,0 m)

Masimo pulsoximetrie (voor gebruik met apparaten met SpO2)
Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

LNCS-DCI

LNCS

Herbruikbare vingerclipsensor - volwassene

LNCS-DCIP

LNCS

Herbruikbare vingerclipsensor - kind

LNCS-ADTX

LNCS

Zelfklevende wegwerpvingerclipsensor - volwassene (20 per
doos)

LNCS-PDTX

LNCS

Zelfklevende wegwerpvingerclipsensor - kind (20 per doos)

RED-LNC-10

LNCS

Kabel van 3,0 m met sensoraansluiting

LNCS-YI

LNCS

Herbruikbare sensor voor bevestiging op meerdere plaatsen (1
sensor, 6 zelfklevende wikkels)

LNCS-TC-I

LNCS

Herbruikbare oorsensor

Gebruiksaanwijzing
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Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

LNCS-Neo-L-3

LNCS

Zelfklevende wegwerpvingerclipsensor - pasgeborene/
volwassene (20 per doos)

Neo-Wrap-RP

LNCS

Vervangingswikkel voor neonatale kleefbanden (100 per doos)

LNCS-Inf-3

LNCS

Zelfklevende wegwerpvingerclipsensor - zuigeling (20 per doos)

Inf-Wrap-RP

LNCS

Vervangingswikkel voor kleefbanden bij zuigelingen (100 per
doos)

YI-AD

LNCS

Zelfklevende wikkel voor volwassene/kind/pasgeborene voor
bevestiging op meerdere plaatsen voor YI-sensor (100 per doos)

YI-FM

LNCS

Schuimwikkel voor volwassene/kind/pasgeborene voor
bevestiging op meerdere plaatsen voor YI-sensor (12 per doos)

Masimo rainbow set (voor gebruik met apparaten met SpO2 en SpHb)
Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

104220

rainbow

DCI SC-360 SpHb-sensor voor volwassene en kabel (1 meter)

104360

rainbow

ReSposable Voorbeeldverpakking R2-25

104149

rainbow

RC-12, verlengkabel, 3,6 meter, 20-pens, voor M-LNCS-sensoren

Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

104770

rainbow

Dubbelkabel

104771

rainbow

RAS-125-sensor (doos met 10)

104772

rainbow

Patiëntkabel

104850

rainbow

RRa-accessoireset

Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

DS-100A

OxiMax

Durasensor-zuurstoftransducer voor volwassenen

DOC-10

OxiMax

Verlengkabel (3,0 m)

D-YS

OxiMax

Dura-Y-zuurstoftransducer (1 sensor, 40 wikkels)

D-YSE

OxiMax

Oorclip (voor gebruik met Dura-Y-sensor)

Masimo RRa

Nellcorpulsoximetrie
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Onderdeelnummer

Model

Beschrijving

D-YSPD

OxiMax

PediCheck-steekproefapparaat voor kinderen (voor gebruik met
Dura-Y-sensor)

MAX-AI

OxiMax

OxiMax-sensor voor volwassenen (voor eenmalig gebruik, doos
van 24)

MAX-PI

OxiMax

OxiMax-sensor voor kinderen (voor eenmalig gebruik, doos van
24)

MAX-II

OxiMax

OxiMax-sensor voor zuigelingen (voor eenmalig gebruik, doos van
24)

OXI-A/N

OxiMax

Oxiband-transducer voor volwassenen/pasgeborenen (1 sensor,
50 wikkels)

OXI-P/I

OxiMax

Oxiband-transducer voor kinderen/zuigelingen (1 sensor, 50
wikkels)

SureTemp Plus-thermometer
Onderdeelnummer

Beschrijving

02895-000

Set met orale sonde en basis (2,7 m)

02895-100

Set met rectale sonde en basis (2,7 m)

02894-0000

Orale-sondebasis (blauw)

02894-1000

Rectale-sondebasis (rood)

05031-101

Wegwerpsondekapjes (1000 kapjes, verpakt per 25 in een doos)

05031-110

Wegwerpsondekapjes (10.000 kapjes, verpakt per 25 in een doos)

01802-110

9600 Plus-kalibratietester

06138-000

Temperatuurkalibratiesleutel

Braun ThermoScan PRO 4000thermometer en bijbehorende dock
Onderdeelnummer

Beschrijving

04000-900

Dock met thermometer

36000

Dock zonder thermometer

86100

Wandhouderset

86200

Set voor verrijdbare standaard

Bijlage

Gebruiksaanwijzing
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EarlySense RR, pulswaarde en beweging patiënt
Onderdeelnummer

Beschrijving

105481

Contactloze sensor

MSH-00033

Metalen plaat voor bedden

MSH-00033A

Metalen plaat voor bedden met haken van 0,79 inch lengte voor
bedden met lattenbodems

MSH-00033B

Metalen plaat voor bedden met haken van 1,18 inch lengte voor
bedden met lattenbodems

AME-00970

Wandhouderhanger voor bedsensor

105637

Pigtailkabel

Oridion CO2
Oridion Microstream etCO2-filterlijnen (monsterleidingen) zijn de enige accessoires die
door Welch Allyn zijn goedgekeurd voor CO2-bewaking. Deze zijn alleen verkrijgbaar bij
Oridion. Als u een Oridion -distributeur wilt zoeken, gaat u naar www.oridion.com.

Montageopties
Onderdeelnummer

Beschrijving

4800-60

Standaard voor bijbehorend kabelbundelingssysteem (ACM) —
georganiseerde verrijdbare standaard met bakje,
standaardbehuizing

4900-60

Standaard voor bijbehorend kabelbundelingssysteem (ACM) —
georganiseerde verrijdbare standaard met bakje, uitgebreide
behuizing

104645

Montageplaat (beugel), verrijdbare standaard ACM, uitgebreide
behuizing

4700-60

Eenvoudige verrijdbare standaard met korf, standaardbehuizing

4701-62

Wandhouder met korf, standaardbehuizing

008-0834-01

GCX -wandhouder met kanaal, standaardbehuizing

4900-62

GCX -wandhouder met kanaal, uitgebreide behuizing

104644

Montageplaat (beugel), GCX -wandhouder, uitgebreide behuizing

Weegschalen en aansluitingssets
Een lijst met goedgekeurde weegschalen en aansluitingssets vindt u op
www.welchallyn.com.

234

Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor 6000 Series™

Bijlage

Diverse items
Onderdeelnummer

Beschrijving

BATT99

Lithium-ionbatterij met 9 cellen - langere levensduur

6000-101H

Draagtas, harde buitenkant

6000-100S

Draagtas, zachte buitenkant

6000-40

Printerpapier (10 per verpakking)

PWCD-B

Netsnoer B, Noord-Amerika

6000-NC

Kabel voor oproepsysteem voor verpleegkundigen

6000-916

1900 2D-barcodescanner

6000-915HS

HS1-M 2D-barcodescanner met USB-spiraalsnoer

6000-910

Montagearm voor HS1-M-barcodescanner (alleen voor gebruik
met eenvoudige verrijdbare standaard met korf)

4500-925

Kabel voor bedrade aansluiting

660-0320-00

Patchkabel, 30 meter, RJ45 M/M CAT5E

660-0321-00

Patchkabel, 15 meter, RJ45 M/M CAT5E

104384

Patchkabel, 7,5 meter, groen

660-0138-00

Patchkabel, 1,5 meter, RJ45 T568B

715270

Set met dozen - verpakking - leeg

6000-50

USB-configuratiegeheugenstick

Onderdeelnummer

Beschrijving

S1-6000

Uitgebreid partnerprogramma, 1 jaar

S1-6000-C

Uitgebreid partnerprogramma, 1 jaar, plus kalibratie

S1-6000-2

Uitgebreid partnerprogramma, 2 jaar

S1-6000-2C

Uitgebreid partnerprogramma, 2 jaar, plus kalibratie

S1-6000-5

Uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar

S1-6000-5C

Uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar, plus kalibratie

S1-6000-O2

Uitgebreid partnerprogramma, 1 jaar, met CO2

S1-6000-O2-2

Uitgebreid partnerprogramma, 2 jaar, met CO2

Service
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Onderdeelnummer

Beschrijving

S1-6000-O2-5

Uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar, met CO2

S1-6000-O2-C

Uitgebreid partnerprogramma, 1 jaar, met CO2, plus kalibratie

S1-6000-O2-2C

Uitgebreid partnerprogramma, 2 jaar, met CO2, plus kalibratie

S1-6000-O2-5C

Uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar, met CO2, plus kalibratie

S1-6000-ES

Uitgebreid partnerprogramma, 1 jaar, met EarlySense

S1-6000-ES-2

Uitgebreid partnerprogramma, 2 jaar, met EarlySense

S1-6000-ES-5

Uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar, met EarlySense

S1-6000-ES-C

Uitgebreid partnerprogramma, 1 jaar, met EarlySense en
kalibratie

S1-6000-ES-2C

Uitgebreid partnerprogramma, 2 jaar, met EarlySense en
kalibratie

S1-6000-ES-5C

Uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar, met EarlySense en
kalibratie

S2-6000

Biomed-partnerprogramma, 1 jaar

S2-6000-2

Biomed-partnerprogramma, 2 jaar

S2-6000-5

Biomed-partnerprogramma, 5 jaar

S2-6000-O2

Biomed-partnerprogramma, 1 jaar, met CO2

S2-6000-O2-2

Biomed-partnerprogramma, 2 jaar, met CO2

S2-6000-O2-5

Biomed-partnerprogramma, 5 jaar, met CO2

S2-6000-ES

Biomed-partnerprogramma, 1 jaar, met ES

S2-6000-ES-2

Biomed-partnerprogramma, 2 jaar, met ES

S2-6000-ES-5

Biomed-partnerprogramma, 5 jaar, met ES

PRV-ESS

Preventief jaarlijks sensorvervangingsprogramma (bepaalde
landen)

PRV-001

Preventieve Welch Allyn-werkplaatsservice, per eenheid
(bepaalde landen)

PRV-002

Preventieve service op locatie, per eenheid (bepaalde landen)

S4-6000

CVSM, garantieverlenging, 1 jaar (bepaalde landen)

S4-6000-2

CVSM, garantieverlenging, 2 jaar (bepaalde landen)

S4-6000-5

CVSM, garantieverlenging, 5 jaar (bepaalde landen)

S4-6000-O2

CVSM met CO2, garantieverlenging, 1 jaar (bepaalde landen)
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Onderdeelnummer

Beschrijving

S4-6000-O2-2

CVSM met CO2, garantieverlenging, 2 jaar (bepaalde landen)

S4-6000-O2-5

CVSM met CO2, garantieverlenging, 5 jaar (bepaalde landen)

S4-6000-ES

CVSM met EarlySense, garantieverlenging, 1 jaar (bepaalde
landen)

S4-6000-ES-2

CVSM met EarlySense, garantieverlenging, 2 jaar (bepaalde
landen)

S4-6000-ES-5

CVSM met EarlySense, garantieverlenging, 5 jaar (bepaalde
landen)

Gebruiksaanwijzing

Bijlage
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Literatuur/documentatie
Onderdeelnummer

Beschrijving

105534

Cd, gebruiksaanwijzing, servicehandleiding, goedgekeurde
accessoires, meertalig

4600-90E

Kaart voor nauwkeurigheid en variabiliteit van bloeddruk, Engels

6000-150E

Instructie-cd

Gebruiksaanwijzing
105532

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Engels

104732

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Frans

104733

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Duits

104734

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Nederlands

104735

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Portugees

104736

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Spaans

104737

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, vereenvoudigd Chinees

104738

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Zweeds

104739

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Italiaans

104740

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Deens

104741

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Pools

104742

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Fins

104743

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Grieks

104744

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Noors

104745

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, Koreaans

104746

Gebruiksaanwijzing, gedrukt exemplaar, traditioneel Chinees

Snelzoekkaarten
5 configuratiespecifieke sets: Basisset, CO2, RRa, connectiviteit, EarlySense
104703

Snelzoekkaart, basisset, Engels

104704

Snelzoekkaart, basisset, Frans

104705

Snelzoekkaart, basisset, Duits

104706

Snelzoekkaart, basisset, Nederlands
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Onderdeelnummer

Beschrijving

104707

Snelzoekkaart, basisset, Portugees

104708

Snelzoekkaart, basisset, Spaans

104709

Snelzoekkaart, basisset, vereenvoudigd Chinees

104720

Snelzoekkaart, basisset, Zweeds

104721

Snelzoekkaart, basisset, Italiaans

104722

Snelzoekkaart, basisset, Deens

104723

Snelzoekkaart, basisset, Pools

104724

Snelzoekkaart, basisset, Fins

104726

Snelzoekkaart, basisset, Grieks

104727

Snelzoekkaart, basisset, Noors

104728

Snelzoekkaart, basisset, traditioneel Chinees

104729

Snelzoekkaart, basisset, Koreaans

105347

Snelzoekkaart, CO2, Engels

105671

Snelzoekkaart, CO2, Frans

105672

Snelzoekkaart, CO2, Duits

105673

Snelzoekkaart, CO2, Nederlands

105674

Snelzoekkaart, CO2, Portugees

105675

Snelzoekkaart, CO2, Spaans

105676

Snelzoekkaart, CO2, vereenvoudigd Chinees

105677

Snelzoekkaart, CO2, Zweeds

105678

Snelzoekkaart, CO2, Italiaans

105679

Snelzoekkaart, CO2, Deens

105680

Snelzoekkaart, CO2, Pools

105681

Snelzoekkaart, CO2, Fins

105682

Snelzoekkaart, CO2, Grieks

105683

Snelzoekkaart, CO2, Noors

105684

Snelzoekkaart, CO2, traditioneel Chinees

105685

Snelzoekkaart, CO2, Koreaans

105348

Snelzoekkaart, RRa, Engels

Gebruiksaanwijzing
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Onderdeelnummer

Beschrijving

105686

Snelzoekkaart, RRa, Frans

105687

Snelzoekkaart, RRa, Duits

105688

Snelzoekkaart, RRa, Nederlands

105689

Snelzoekkaart, RRa, Portugees

105690

Snelzoekkaart, RRa, Spaans

105691

Snelzoekkaart, RRa, vereenvoudigd Chinees

105692

Snelzoekkaart, RRa, Zweeds

105693

Snelzoekkaart, RRa, Italiaans

105694

Snelzoekkaart, RRa, Deens

105695

Snelzoekkaart, RRa, Pools

105696

Snelzoekkaart, RRa, Fins

105697

Snelzoekkaart, RRa, Grieks

105698

Snelzoekkaart, RRa, Noors

105699

Snelzoekkaart, RRa, traditioneel Chinees

105700

Snelzoekkaart, RRa, Koreaans

105349

Snelzoekkaart, connectiviteit, Engels

105701

Snelzoekkaart, connectiviteit, Frans

105702

Snelzoekkaart, connectiviteit, Duits

105703

Snelzoekkaart, connectiviteit, Nederlands

105704

Snelzoekkaart, connectiviteit, Portugees

105705

Snelzoekkaart, connectiviteit, Spaans

105706

Snelzoekkaart, connectiviteit, vereenvoudigd Chinees

105707

Snelzoekkaart, connectiviteit, Zweeds

105708

Snelzoekkaart, connectiviteit, Italiaans

105709

Snelzoekkaart, connectiviteit, Deens

105710

Snelzoekkaart, connectiviteit, Pools

105711

Snelzoekkaart, connectiviteit, Fins

105712

Snelzoekkaart, connectiviteit, Grieks

105713

Snelzoekkaart, connectiviteit, Noors
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Onderdeelnummer

Beschrijving

105714

Snelzoekkaart, connectiviteit, traditioneel Chinees

105715

Snelzoekkaart, connectiviteit, Koreaans

105640

Snelzoekkaart, EarlySense, Engels

105716

Snelzoekkaart, EarlySense, Frans

105717

Snelzoekkaart, EarlySense, Duits

105718

Snelzoekkaart, EarlySense, Nederlands

105719

Snelzoekkaart, EarlySense, Portugees

105720

Snelzoekkaart, EarlySense, Spaans

105721

Snelzoekkaart, EarlySense, vereenvoudigd Chinees

105722

Snelzoekkaart, EarlySense, Zweeds

105723

Snelzoekkaart, EarlySense, Italiaans

105724

Snelzoekkaart, EarlySense, Deens

105725

Snelzoekkaart, EarlySense, Pools

105726

Snelzoekkaart, EarlySense, Fins

105727

Snelzoekkaart, EarlySense, Grieks

105728

Snelzoekkaart, EarlySense, Noors

105729

Snelzoekkaart, EarlySense, traditioneel Chinees

105730

Snelzoekkaart, EarlySense, Koreaans

Servicehandleiding (alleen Engelse versie)
105533

Servicehandleiding, Engels

Gebruiksaanwijzing verrijdbare standaard met ACM
4800-60

Gebruiksaanwijzing verrijdbare standaard met bijbehorend
kabelbundelingssysteem (ACM)

Gebruiksaanwijzing
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Garantie
Welch Allyn garandeert dat het product geen defecten of tekortkomingen qua materialen
en vakmanschap vertoont, en werkt conform de specificaties van de fabrikant gedurende
een periode van twee jaar na de datum van aankoop bij Welch Allyn of erkende
distributeurs of agenten.
De garantieperiode start op de datum van aankoop. Onder datum van aankoop wordt
verstaan: 1) de verzenddatum zoals vermeld op de factuur als het apparaat rechtstreeks
bij Welch Allyn is aangeschaft, 2) de opgegeven datum tijdens de productregistratie, 3)
de datum waarop u het product hebt gekocht bij een erkende distributeur van Welch
Allyn, zoals blijkt uit de verkoopbon van betreffende distributeur.
Onder deze garantie valt geen schade als gevolg van: 1) transport, 2) gebruik of
onderhoud dat niet in overeenstemming is met de instructies op de labels, 3) aanpassing
of reparatie door iemand anders dan door Welch Allyn geautoriseerd servicepersoneel en
4) onvoorzichtigheid.
Voor de productgarantie gelden tevens de volgende voorwaarden en beperkingen:
Accessoires vallen niet onder de garantie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen bij de
afzonderlijke accessoires voor informatie over de garantie.
Transportkosten voor het retourneren van een apparaat aan een servicecenter van Welch
Allyn zijn niet inbegrepen.
Voordat u producten of accessoires voor reparatie retourneert aan een door Welch
Allyn's aangewezen servicecenter moet u bij Welch Allyn een RMA-nummer aanvragen.
Neem hiervoor contact op met de technische ondersteuning van Welch Allyn.
DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE
GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WELCH
ALLYN'S AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE GARANTIE IS BEPERKT TOT HET
REPAREREN OF VERVANGEN VAN DEFECTE PRODUCTEN. WELCH ALLYN IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT EEN PRODUCTDEFECT DAT GEDEKT WORDT DOOR DE
GARANTIE.

