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Dispositivos Welch Allyn Connex®
- Cartãode referência rápida
Modo de activação/poupança de energia de ecrã

Iniciar/Parar medição da tensão arterial

• Localizado no compartimento do dispositivo
• Liga o monitor
• Premir brevemente – coloca o monitor no modo de poupança de
energia de ecrã (não encerra o monitor)

Encerramento
1. Tocar no ícone de estado da carga da bateria.
2. Tocar em Encerramento.

Alterar perfil

Iniciar intervalos
1. No separador Pág. in., tocar em
.
2. Seleccionar Automático ou Programa e introduzir as definições desejadas.
3. Tocar em Iniciar intervalos.

Parar intervalos
1. Tocar no indicador de perfil seleccionado na área Estado do dispositivo.
2. Seleccionar o perfil pretendido.
3. Confirmar a selecção.

Indicadores de conectividade à Estação Central
		
Ligado à
Estação Central			

Desligado da
Estação Central

1. No separador Pág. in., tocar em (
2. Tocar em Parar intervalos.

).

Indicadores e controlos de alarme
Ícone

Modificar a vista das medições de sinais vitais

Descrição
Alarme desligado
Não estão activadas notificações visuais ou sonoras.

Alarme ligado
Estão activadas notificações visuais ou sonoras.

Sinal sonoro desligado
Só estão activadas notificações visuais.

Sinal sonoro em pausa

As molduras de parâmetros que suportam várias vistas de dados de paciente (como
numérica e de curva, numérica e de tendência, SIS/DIA e MAP) incluem um indicador
junto ao nome da moldura do parâmetro.
de vista
Tocar no lado esquerdo da moldura do parâmetro para alternar entre vistas.

Introduzir parâm. manuais

O temporizador decrescente está activado.

Alarme activo
Tocar para pausar ou silenciar.

Estão activos vários alarmes
Tocar para pausar ou silenciar.

Alarme de prioridade média
Tocar para ajustar os limites de alarme ou desligar o alarme.

1. Tocar em Moldura de parâm. manuais.
2. Tocar no ícone de teclado nos campos seleccionados para ajustar as medições
de parâmetros.
3. Tocar em Seleccionar.
Nota As introduções não serão guardadas se não tocar em OK.

Alarme de prioridade alta
Tocar para ajustar os limites de alarme ou desligar o alarme.
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Navegação do separador Revisão
(perfil de Monitorização Contínua)

Gerir registos de pacientes (perfis de Monitorização
de intervalos, Spot Check e Triagem)

No perfil de Monitorização Contínua, o separador Revisão activa o acesso a uma
tabela de tendências de todas as leituras do paciente actualmente seleccionado.

Os registos do paciente podem ser enviados para a rede, impressos ou eliminados.

1. Tocar no separador Rever.
Nota As medições que activaram um alarme fisiológico estão realçadas neste
			 separador.
2. Tocar na caixa de lista Ver para modificar o intervalo de tendências.
O intervalo de tendências predefinido é 1 minuto.
3. Utilize a barra de deslocamento à direita e os controlos de avanço e retrocesso de
página no cabeçalho da tabela para visualizar medições adicionais para o seu
paciente.
As medições mais recentes são apresentadas à direita da tabela e as medições
mais antigas à esquerda.
Nota As medições episódicas que ocorrem entre medições de intervalos de
			
tendência são apresentadas em colunas separadas sob os respectivos
			
carimbos de data/hora.
4. Para imprimir o registo de paciente, modificar a selecção Ver conforme desejado
e tocar em Imprimir.
5. No diálogo Opções de impressão, seleccionar o Horizonte temporal pretendido e
tocar em Imprimir.

1. Tocar no separador Rever.
2. Seleccionar registos tocando na caixa de verificação.
3. Tocar em Enviar para transmitir os registos para a rede, Imprimir para imprimir
os registos ou Eliminar para remover permanentemente os registos.
Nota
			
Nota
			

indica que os registos foram enviados para e recebidos
O ícone
pela rede.
As medições que activaram um alarme fisiológico estão realçadas neste
separador.

Adicionar um paciente a uma lista de pacientes
(não ligada à estação central)

1. Tocar no separador Pacientes.
2. Tocar em Adicionar.
3. Tocar em
e, em seguida, introduzir as informações do paciente.
4. Tocar em Seg. para percorrer os campos de dados do paciente.
Nota É possível utilizar o leitor de código de barras para introduzir
uma ID de paciente no campo ID do paciente. Tocar em
ino campo ID do paciente, ler o código de barras e tocar em OK.
5. Tocar em Seleccionar para voltar ao separador Pág. in.
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Configurar as opções dos parâmetros

1. Tocar no separador Definições.
2. Tocar no separador Configuração.
3. Tocar no(s) parâmetro(s) no separador vertical que pretende modificar.
(Tocar na
para deslocar a lista conforme necessário.)
4. Modificar as definições de cada parâmetro conforme desejar.
As novas definições ficam activas imediatamente.

Limpar o monitor ou móvel
1. Encerrar o monitor.
2. Limpar o equipamento com:
• um pano humedecido em álcool isopropílico a 70%
• um pano humedecido com álcool isopropílico a 10% ou solução de lixívia
de cloro a 10% (secar a lixívia com um pano húmido)
CUIDADO Durante a limpeza do dispositivo, evitar a utilização de
panos ou soluções com compostos de amónio quaternário (cloretos de
amónio) ou desinfectantes à base de glutaraldeído.
3. Deixar o equipamento secar durante 10 minutos antes de o utilizar.

Comunicação com a Estação Central Connex (EC)
A Estação Central Connex faculta uma monitorização centralizada dos dispositivos conectados. O monitor deve ser configurado nas
definições Avançadas de forma a ser ligado a uma estação central.
Os monitores comunicam com a Estação Central através de redes Ethernet com fios e redes sem fios. A comunicação entre o monitor
e a Estação Central é bidireccional mas varia com base no perfil activo e nas definições avançadas seleccionadas. No perfil de
Monitorização Contínua, os dados de sinais vitais do paciente são transmitidos para a Estação Central.
A EC Connex suporta a comunicação com:
• dados de sinais vitais monitorizados continuamente e adquiridos intermitentemente (episódicos)
• alarmes de sinais vitais do paciente
• alertas de equipamento técnico
A estação central também suporta a revisão e impressão de dados armazenados.

Indicadores da EC Connex
Ligado à Estação Central
Desligado da Estação
Central

Separador Monitor
O separador Monitor faculta os seguintes comandos relacionados com a monitorização
contínua do paciente no dispositivo e com a transmissão de sinais vitais do paciente
para uma estação central:
• Terminar monit. – Parar a monitorização contínua no actual paciente e limpar os
dados do paciente no dispositivo.
• Pausa – Pausar a monitorização contínua e os alarmes durante um período
específico e conservar os dados do paciente no dispositivo.
• Ligar à Estação Central – Ligar manualmente a uma estação central e iniciar ou
retomar a transmissão de dados de sinais vitais do paciente quando a conexão
automática do dispositivo não funciona.
• Desligar da Estação Central – Desligar manualmente o dispositivo da estação
central, continuando a monitorização do paciente e conservando os dados de sinais
vitais do paciente no dispositivo. Este controlo só fica disponível depois de ligar à
estação central.

Ligar à Estação Central

Continuar com a monitorização contínua

1. Tocar no separador Definições. Surge o separador Monitor.
2. Seleccionar
Ligar à Estação Central.

Pausar o tempo restante

À medida que o dispositivo tenta ligar à estação central, é apresentada uma
na
área de Estado do Dispositivo até ser estabelecida a ligação. Quando o dispositivo for
ligado à estação central, o indicador de
é apresentado.
Nota O dispositivo deverá estar no perfil de Monitorização Contínua para se definir
uma ligação contínua à estação central. Quando o dispositivo estiver no perfil de
Monitorização Contínua, o dispositivo liga-se automaticamente à estação central
quando o utilizador navegar para o separador Paciente ou aplicar sensores
contínuos ao paciente.

Desligar da Estação Central
1. Tocar no separador Definições. Surge o separador Monitor.
2. Seleccionar
Desligar da Estação Central.
Se tiverem sido configuradas razões para desconectar da estação central na EC
Connex, é apresentado um diálogo “Desconectar” com uma caixa de lista de razões.
3. Seleccionar uma razão para desconectar, se aplicável e, em seguida, tocar em
Seleccionar.
Aparece o separador Pág. in.

Pausar a monitorização contínua (modo de Pausa)
Tocar em Pausa no separador Pág. in.
É apresentado um diálogo “Pausa” que indica que o utilizador pausou a monitorização
contínua. Os controlos neste ecrã facultam opções para retomar ou terminar a
monitorização. Um temporizador decrescente apresenta o tempo que resta até à
continuação da monitorização contínua.
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1. Voltar a ligar os sensores do paciente ao paciente conforme necessário.
2. Tocar em Retomar monitorização.
O separador Pág. in. é apresentado e a monitorização contínua prossegue.

Limite de tempo de pausa excedido
Se o limite de tempo de Pausa expirar antes de retomar a monitorização, o
dispositivo sai do modo de Pausa e são emitidos alarmes.
Voltar a ligar os sensores do paciente ao paciente e/ou ao dispositivo, e confirmar
as mensagens de alarme e informação conforme necessário.
A monitorização contínua prossegue.

Terminar a monitorização contínua
1. Tocar no separador Definições. Surge o separador Monitor.
2. Tocar em Terminar monit.
É apresentado um diálogo “Terminar monit.” com as seguintes opções:
• Novo paciente – Limpa o contexto de paciente e localização, bem como os
dados de revisão, antes de o utilizador remover os sensores do paciente
• Encerramento – Limpa o contexto de paciente e localização, bem como os
dados de revisão, e encerra o dispositivo
• Cancelar – Conserva os dados do paciente e volta ao separador Pág. in.
3. Seleccionar a opção desejada.
a. Se seleccionar Novo paciente, seguir os avisos no ecrã para remover os
sensores do paciente.
b. Tocar em Seleccionar. Aparece o separador Pág. in.

