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Welch Allyn Connex ® -apparaten Snelzoekkaart
Inschakelen/modus Energiebesparing display

Bloeddrukmeting starten/stoppen

• Staat op de behuizing van het apparaat
• Schakelt de monitor in
• Kort drukken - Hierdoor wordt de monitor in de modus
Energiebesparing display gezet
(de monitor wordt niet uitgeschakeld)

Uitschakelen
1. Raak het pictogram voor de status van de batterij aan.
2. Raak Uitschakelen aan.

Profiel wijzigen

Intervallen starten
1. Raak

op het tabblad Home aan.

2. Selecteer Automatisch of Programma en geef de gewenste instellingen op.
3. Raak Intervallen starten aan.

Intervallen stoppen
1. Raak de geselecteerde profielindicator in het gedeelte Apparaatstatus aan.
2. Selecteer het gewenste profiel.
3. Bevestig uw selectie.

Verbindingsindicatoren centraal station
Verbonden met het
centrale station

Niet verbonden met het
centrale station

1. Raak (

) op het tabblad Home aan.

2. Raak Stop interv. aan.

Alarmindicatoren en bedieningselementen

De weergave van metingen van vitale functies wijzigen

Pictogram Beschrijving
Alarm uitgeschakeld
Er is geen audio- of visuele berichtgeving ingeschakeld.
Alarm ingeschakeld
Audio- of visuele berichtgeving is ingeschakeld.
Alarmaudio uit
Alleen de visuele berichtgeving is ingeschakeld.
Alarmaudio gepauzeerd
Afteltimer is actief.

Parameterkaders die meerdere weergaven van patiëntgegevens (zoals numeriek
en golfvorm, numeriek en trend, SYS/DIA en MAP) ondersteunen, hebben een
naast de naam van het parameterkader.
weergave-indicator
Raak de linkerzijde van het parameterkader aan om tussen weergaven te wisselen.

Handmatige parameters invoeren

Alarm actief
Raak aan om het alarm te pauzeren of te onderdrukken.
Meerdere alarmen actief
Raak aan om de alarmen te pauzeren of te onderdrukken.
Alarm met medium prioriteit
Raak aan om alarmgrenzen aan te passen of het alarm uit
te schakelen.
Alarm met hoge prioriteit
Raak aan om alarmgrenzen aan te passen of het alarm uit
te schakelen.
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1. Raak het kader Handmatige parameters aan.
2. Raak het toetsenblokpictogram in de geselecteerde velden aan om
de parametermetingen aan te passen.
3. Raak Selecteren aan.
Opmerking

Invoer wordt alleen opgeslagen wanneer u OK

Navigeren op het tabblad Doornemen
(profiel Doorlopende bewaking)
In het profiel Doorlopende bewaking biedt het tabblad Doornemen toegang tot een
trendtabel van alle metingen voor de momenteel geselecteerde patiënt.

1. Raak het tabblad Doornemen aan.
Opmerking Metingen die een fysiologisch alarm hebben geactiveerd,
worden op dit tabblad gemarkeerd.
2. Raak de vervolgkeuzelijst Beeld aan om het trendinterval te wijzigen.
Het standaard-trendinterval is 1 minuut.
3. Gebruik de schuifbalk aan de rechterzijde en de bedieningselementen voor een
pagina vooruit en een pagina achteruit in de tabelkop om aanvullende metingen
voor uw patiënt te bekijken. De meest recente metingen verschijnen aan de
rechterzijde van de tabel en de oudere metingen verschijnen links.
Opmerking Episodische metingen die plaatsvinden tussen trendinterval		
metingen worden in aparte kolommen weergegeven onder 		
hun eigen tijdmarkering.
4. Als u het patiëntenrecord wilt afdrukken, wijzigt u desgewenst de selectie van
de vervolgkeuzelijst Beeld en raakt u Afdrukken aan.
5. In het dialoogvenster Afdrukopties, selecteert u de gewenste tijdsduur en raakt
u Afdrukken aan.

Patiëntenrecords beheren
(de profielen Intervalbewaking, Steekproef en Triage)
Patiëntenrecords kunnen naar het netwerk worden verzonden, worden afgedrukt
of worden verwijderd.

1. Raak het tabblad Doornemen aan.
2. Selecteer records door het betreffende selectievakje aan te raken.
3. Raak 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.
Opmerking Het
geeft aan dat de records naar het netwerk zijn
verzonden en door het netwerk zijn ontvangen.
Opmerking Metingen die een fysiologisch alarm hebben geactiveerd,
worden op dit tabblad gemarkeerd.

Een patiënt aan de patiëntenlijst toevoegen
(niet verbonden met het centrale station)

1. Raak het tabblad Patiënten aan.
2. Raak Tvg aan.
3. Raak

aan en voer vervolgens de patiëntinformatie in.

4. Raak Vlgd aan om door de velden met patiëntgegevens te bladeren.
Opmerking U kunt een barcodescanner gebruiken om een patiënt-ID het veld
Patiënt-ID in te voeren. Raak
aan in het veld Patiënt-ID,
scan de barcode en raak vervolgens OK aan.
5. Raak Selecteren aan om terug te keren naar het tabblad Home.
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Parameteropties configureren

1. Raak het tabblad Instellingen aan.
2. Raak het tabblad Instellen aan.
3. Raak de parameter(s) in het verticale tabblad aan die u wilt wijzigen.
(Raak
aan om desgewenst door de lijst te bladeren.)
4. Pas indien gewenst de instellingen voor elke parameter aan.
De nieuwe instellingen worden onmiddellijk van kracht.

De monitor of de standaard reinigen
1. Schakel de monitor uit.
2. Veeg de apparatuur schoon met het volgende:
• een doek die is bevochtigd met 70% isopropylalcohol
• een doek die is bevochtigd met een oplossing van 10% chloorbleekmiddel
(verwijder het chloor met een vochtige doek)
LET OP! Gebruik bij het reinigen van het apparaat geen doeken of
oplossingen met quaternaire ammoniumverbindingen (ammoniumchloride)
of ontsmettingsmiddelen op basis van glutaaraldehyde.
3. Laat de apparatuur 10 minuten drogen voordat u deze gebruikt.

Communicatie met het centrale station (CS) van Connex
Het centrale station van Connex biedt een gecentraliseerde bewaking van verbonden apparaten. De monitor moet in Geavanceerde
instellingen zijn geconfigureerd om verbinding te kunnen maken met een centraal station.
Monitoren communiceren met het centrale station via vaste Ethernet-verbindingen en draadloze netwerken. 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 het profiel Doorlopende bewaking worden gegevens over de vitale functies van de
patiënt gestreamd naar het centrale station.
Connex CS ondersteunt de volgende communicatie:
• continu bewaakte en met tussenpozen vastgelegde (episodische) gegevens over vitale functies
• alarmen voor vitale functies van patiënten
• technische apparaatwaarschuwingen
Het centrale station ondersteunt ook het analyseren en afdrukken van opgeslagen gegevens.

Connex CS-indicatoren
Verbonden met het
centrale station
Niet verbonden met het
centrale station

Het tabblad Monitor
Het tabblad Monitor biedt de volgende bedieningselementen met betrekking tot de continue
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.
• 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.

Verbinden met het centrale station

Doorlopende bewaking hervatten

1. Raak het tabblad Instellingen aan. Het tabblad Monitor wordt weergegeven.
2. Selecteer
Verbinden met centr. station.

Resterende pauzetijd

Wanneer het apparaat probeert om verbinding te maken met het centrale station,
verschijnt er een
in het gedeelte Apparaatstatus tot er verbinding is gemaakt.
Wanneer het apparaat verbinding met het centrale station heeft gemaakt, verschijnt
.
de indicator
Opmerking Het apparaat moet het profiel Doorlopende bewaking hebben om een
doorlopende verbinding met het centrale station te kunnen instellen. Wanneer het
apparaat het profiel Doorlopende bewaking heeft, maakt het apparaat automatisch
verbinding met het centrale station wanneer u naar het tabblad Patiënt gaat of
wanneer u doorlopende sensoren op de patiënt aanbrengt.

Loskoppelen van centraal station
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 pauzeren (pauzemodus)
Raak Pauze op het tabblad Home aan.
Er verschijnt een dialoogvenster Pauze dat aangeeft dat u de doorlopende bewaking
hebt gepauzeerd. 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.
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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
Als de pauzetijdlimiet is verlopen voordat u de bewaking hervat, verlaat het apparaat
de pauzemodus en kunnen er alarmen afgaan.
Sluit patiëntsensoren opnieuw aan op de patiënt en/of het apparaat, en bevestig alarmen informatieberichten indien dit nodig is. De doorlopende bewaking wordt hervat.

Doorlopende bewaking 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.
a. Als u Nieuwe patiënt selecteert, volgt u de aanwijzingen op het scherm om
de sensoren van uw patiënt te verwijderen.
b. Raak Selecteren aan. Het tabblad Home wordt weergegeven.

De monsterleiding op de monitor aansluiten

etCO2 instellen

1. Aan de linkerzijde van de monitor schuift u de klep omhoog die de poort van
de monsterleiding bedekt.
2. Sluit de monsterleiding aan. Draai de aansluiting naar rechts tot deze goed
vastzit. (Zie de animatie op het display.)

1.
2.
3.
4.

Opmerking De CO2-pomp begint zodra de pompsensor de monsterleiding

heeft herkend. U moet de monsterleiding correct aansluiten om
CO2 nauwkeurig te kunnen bewaken.

3. Sluit de monsterleiding op de patiënt aan zoals wordt beschreven in de
gebruiksaanwijzing die bij de monsterleiding wordt geleverd.
4. 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.

De CO2-pomp stoppen en opnieuw starten
1. Als u de CO2-bewaking tijdelijk wilt pauzeren of stoppen, raakt u
aan in het etCO2-kader.
2. Als u de CO2-bewaking wilt hervatten, raakt u

aan.

Raak het tabblad Instellingen aan.
Raak het tabblad Instellen aan.
Raak het verticale tabblad etCO2 aan.
Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•		 Weergavesnelheid
•		 Golfvormschaal
•		 Stand-bytijd voor pomp
5. Raak het tabblad Home aan.

IPI (Integrated Pulmonary Index =
geïntegreerde pulmonaire index)
IPI integreert vier parameters (etCO2, RR, SpO2 en PR) en hun interacties. Dit levert een
numerieke waarde op die de algemene ademhalingsstatus van een patiënt aangeeft.
1. Raak op het tabblad Home het bedieningselement aan voor het patiënttype
aan de rechterzijde van het kader Patiënt. Het tabblad Samenvatting patiënt
wordt weergegeven.
2. Raak de vervolgkeuzelijst Type aan en selecteer het patiënttype.
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. 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.

etCO2- en FiCO2-alarmen configureren

RR-alarmen configureren

Opmerking 		 FiCO2 verschijnt alleen wanneer dit in Geavanceerde instellingen
							is ingeschakeld.

1. Controleer of u het profiel Doorlopende bewaking gebruikt.

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. Navigeer naar het verticale tabblad etCO2 zoals wordt weergegeven.
3. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens etCO2 en het bedieningselement
Alarmgrens FiCO2 zijn ingesteld op AAN.
4. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•		 etCO2-grenzen (boven en onder)
• FiCO2-grens
•		 Hoge alarmvertraging (geeft de minimumduur op van een hoge alarmtoestand
om een alarmsignaal te activeren)
5. Raak het tabblad Home aan.
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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.
2. Navigeer naar het verticale tabblad RR zoals wordt weergegeven.
3. Zorg dat het bedieningselement Alarmgrens RR is ingesteld op AAN.
4. Pas de volgende instellingen naar wens aan:
•		 RR-grenzen (boven en onder)
•		 Hoge alarmvertraging (geeft de minimumduur op van een hoge alarmtoestand
om een alarmsignaal te activeren)
•		 Alarmvertrag/Geen ademh. gedet. (geeft de minimumduur op van een
toestand zonder ademhaling om een alarmsignaal te activeren)
5. Raak het tabblad Home aan.

