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Welch Allyn Connex ®-laitteet –
pikaohjekortti
Virtapainike / näytön virransäästötila
•
•
•
		

Verenpainemittauksen käynnistäminen/pysäyttäminen

Sijaitsee laitteen kotelossa
Käynnistää monitorin
Lyhyt painallus – asettaa monitorin näytön virransäästötilaan
(ei sammuta monitoria)

Virran katkaiseminen
1. Valitse akun varaustilan kuvake.
2. Valitse Katkaise virta.

Profiilin vaihtaminen

Käynnistysvälit
1. Valitse Alkuun-välilehdessä
.
2. Valitse Automaattinen tai Ohjelma ja anna haluamasi asetukset.
3. Valitse Käynnistä aikavälit.

Pysäytysvälit
1. Valitse valitun profiilin ilmaisin Laitteen tila -alueella.
2. Valitse haluamasi profiili.
3. Vahvista valintasi.

Keskusaseman yhteyksien ilmaisimet
		
Yhdistetty			Irrotettu
keskusasemaan			
keskusasemasta

1. Valitse Alkuun-välilehdessä (
2. Valitse Pysäytysvälit.

).

Hälytysilmaisimet ja -säätimet
Kuvake

Elintoimintomittausten näkymän muuttaminen

Kuvaus
Hälytys pois käytöstä
Visuaaliset hälytykset tai äänihälytykset eivät ole käytössä.
Hälytys käytössä
Visuaaliset hälytykset ja äänihälytykset ovat käytössä.
Hälytysääni pois
Vain visuaaliset hälytykset ovat käytössä.
Hälytysääni keskeytetty
Lähtölaskenta-ajastin on aktiivinen.

Parametrikehykset, jotka tukevat useita potilastietojen näkymiä (kuten numerotietoja
ja käyriä, numerotietoja ja trendejä, SYS/DIA- ja MAP-tietoja) sisältävät näkymäilparametrikehyksen nimen vieressä.
maisimen
Vaihda näkymää koskettamalla parametrikehyksen vasenta puolta.

Manuaalisten parametrien syöttäminen

Aktiivinen hälytys
Keskeytä tai vaienna koskettamalla.
Useita hälytyksiä aktiivisina
Keskeytä tai vaienna koskettamalla.
Keskikorkean prioriteetin hälytys
Säädä hälytysrajoja tai sammuta hälytys koskettamalla.

Korkean prioriteetin hälytys
Säädä hälytysrajoja tai sammuta hälytys koskettamalla.
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1. Valitse manuaalisten parametrien kehys.
2. Säädä parametrimittauksia valitsemalla valittujen kenttien näppäimistökuvake.
3. Valitse Valitse.
Huomautus

Annettuja tietoja ei tallenneta, ellet valitse OK.

Katsele-välilehden käyttäminen
(Jatkuva monitorointi-profiili)
In the Continuous Monitoring profile, the Review tab enables access to a trend table
of all readings for the currently monitored patient.

1. Valitse Katsele-välilehti.
Huomautus Tällä välilehdellä fysiologisen hälytyksen laukaisseet mittaukset
					 näkyvät korostettuina.
2. Muokkaa trendiaikavälilä valitsemalla Näkymä-luetteloruutu.
Oletusarvoinen trendiaikaväli on 1 minuutti.
3. Näytä potilaastasi lisämittauksia oikealla olevan selauspalkin sekä taulukon
ylätunnisteen sivu eteenpäin- ja sivu taaksepäin -säätimien avulla.
Viimeisimmät mittaukset näkyvät taulukon oikeassa reunassa ja vanhemmat
mittaukset vasemmalla.
Huomautus Ajoittaiset mittaukset, joita esiintyy trendiaikavälin mittausten
					 välillä, näkyvät erillisissä sarakkeissa omien aikaleimojensa alla.
4. Tulosta potilastiedot muokkaamalla näkymän valintaa tarpeen mukaan ja valitsemalla
Tulosta.
5. Valitse Tulostusasetukset-valintaikkunassa haluamasi ajanjakso ja valitse Tulosta.

Potilastietojen hallitseminen
(Intervallimonitorointi-, Pistemittaus- ja Triage-profiilit)
Potilastiedot voidaan lähettää verkkoon, tulostaa tai poistaa.

1. Kosketa Tarkastelu-välilehteä.
2. Valitse tiedot koskettamalla valintaruutua.
3. Kosketa Lähetä lähettääksesi tiedot verkkoon, Tulosta tulostaaksesi tiedot tai
Poista poistaaksesi tiedot pysyvästi.
-kuvake osoittaa verkkoon lähetetyt ja verkon vastaanot
Huomautus
						 tamat tiedot.
Huomautus Tällä välilehdellä fysiologisen hälytyksen laukaisseet mittaukset 		
						 näkyvät korostettuina.

Potilaan lisääminen potilasluetteloon
(ei yhdistettynä keskusasemaan)

1. Valitse Asetukset-välilehti.
2. Valitse Käyttöönotto-välilehti.
3. Valitse muokattavat parametrit pystysarakkeesta.
(Selaa luetteloa tarvittaessa koskettamalla kuvaketta

1. Valitse Potilaat-välilehti.
2. Valitse Lisää.
3. Valitse

ja kirjoita potilastiedot.

4. Selaa potilastietokenttiä valitsemalla Seuraava.
Huomautus Voit lisätä potilastunnuksen Henkilötunnus- viivakoodinlukijalla.
Valitse

Parametrivalintojen määrittäminen

Henkilötunnus-kentässä, skannaa viivakoodi

ja valitse sitten OK.
5. Palaa Alkuun-välilehteen valitsemalla Valitse.

4. Muokkaa kunkin parametrin asetuksia tarpeen mukaan.
Uudet asetukset tulevat voimaan heti.

Monitorin tai telineen puhdistaminen
1. Katkaise monitorin virta.
2. Pyyhi laitteisto yhdellä seuraavista:
• 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla kostutettu liina
• 10-prosenttisella kloorivalkaisuliuoksella kostutettu liina
(valkaisuaineen huuhtelu kostealla liinalla).
VAROTOIMI Vältä käyttämästä laitetta puhdistettaessa liinoja tai
puhdistusaineita, jotka sisältävät kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä
(ammoniumklorideja) tai glutaarialdehydipohjaisia desinfiointiaineita.
3. Anna laitteiston kuivua 10 minuuttia ennen käyttöä.

© 2013, Welch Allyn, Inc. All rights reserved. 80017465 Ver. A

to scroll.)

Viestintä Connex-keskusaseman (CS) kanssa
Connex-keskusasema sisältää keskitetyn yhdistettyjen laitteiden monitoroinnin. Monitori on määritettävä yhdistämään
keskusasemaan Lisäasetukset-kohdasta.
Monitorit vaihtavat tietoja keskusaseman kanssa kiinteän Ethernet-yhteyden ja langattoman verkon kautta. Tiedonsiirto monitorin
ja keskusaseman välillä on kaksisuuntaista, mutta vaihtelee aktiivisen profiilin ja valittujen lisäasetusten mukaan. Jatkuvan
monitoroinnin profiilissa potilaan elintoimintotiedot siirtyvät suoratoistona keskusasemaan.
Connex-keskusasema tukee seuraavien tiedonsiirtoa:
• jatkuvasti monitoroidut ja ajoittain kerätyt (episodinomaiset) elintoimintotiedot
• potilaan elintoimintohälytykset
• teknisten laitteiden hälytykset
Keskusasema tukee myös tallennettujen tietojen tarkastelua ja tulostamista.

Connex-keskusaseman
ilmaisimet
Liitetty keskusasemaan

Irrotettu keskusasemasta

Monitori-välilehti
Monitori-välilehdessä on seuraavat säätimet, jotka liittyvät potilaan jatkuvaan
monitorointiin laitteen avulla sekä potilaan elintoimintotietojen suoratoistoon
keskusasemaan:
• Lopeta monitor. – lopeta nykyisen potilaan jatkuva monitorointi ja poista
potilastiedot laitteesta.
• Tauko – keskeytä jatkuva monitorointi sekä hälytykset määritetyksi ajaksi ja säilytä
potilastiedot laitteessa.
• Yhdistä keskusasemaan – yhdistä manuaalisesti keskusasemaan ja käynnistä tai
jatka potilaan elintoimintotietojen suoratoistoa, kun laite ei yhdistä automaattisesti.
• Irrota keskusasemasta – irrota laite manuaalisesti keskusasemasta, mutta jatka
potilaan monitorointia ja säilytä potilaan elintoimintotiedot laitteessa. Tämä säädin
on käytettävissä vain keskusasemaan yhdistämisen jälkeen.

Liittäminen keskusasemaan

Jatkuvan monitoroinnin jatkaminen

1. Valitse Asetukset–välilehti. Monitori-välilehti tulee näkyviin.
2. Valitse
Yhdistä keskusasemaan.

Taukoaikaa jäljellä

Kun laite yrittää yhdistää keskusasemaan,
tulee näkyviin laitteen tila-alueelle
yhteyden muodostumiseen asti. Kun laite yhdistää
-ilmaisin keskusasemaan,
tulee näkyviin.
Huomautus Laitteen täytyy olla Jatkuva monitorointi -profiilissa, jotta voidaan
määrittää jatkuva yhteys keskusasemaan. Kun laite on Jatkuva
monitorointi-profiilissa, se yhdistää automaattisesti keskusasemaan,
kun siirryt Potilas- välilehteen tai asetat potilaalle jatkuvat anturit.

Irrottaminen keskusasemasta
1. Valitse Asetukset–välilehti. Monitori-välilehti tulee näkyviin.
2. Valitse
Irrota keskusasemasta.
Jos keskusasemasta irrottamisen syyt on määritetty Connex-keskusasemaan,
näkyviin tulee “Irrotus”-valintaikkuna ja luetteloruutu syistä.
3. Valitse irrottamisen syy tarvittaessa ja sen jälkeen Valitse. Alkuun–välilehti
tulee näkyviin.

Jatkuvan monitoroinnin keskeyttäminen (taukotila)
Valitse Tauko Alkuun-välilehdestä.
“Tauko”-valintaikkuna tulee näkyviin ja osoittaa, että olet keskeyttänyt jatkuvan
monitoroinnin. Tämän näytön säätimet tarjoavat vaihtoehtoja monitoroinnin
jatkamiseen tai lopettamiseen. Laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan ennen jatkuvan
monitoroinnin jatkumista.
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1. Liitä potilasanturit potilaaseen tarpeen mukaan.
2. Valitse Jatka monitorointia.
Alkuun-välilehti tulee näkyviin ja jatkuva monitorointi jatkuu.

Taukoaikaraja umpeutunut
Jos taukoaikaraja kuluu umpeen ennen monitoroinnin jatkamista, laite poistuu
taukotilasta ja hälytyksiä saattaa esiintyä.
Liitä potilasanturit uudelleen potilaaseen ja/tai laitteeseen ja kuittaa hälytys- ja
tietoviestit tarpeen mukaan.
Jatkuva monitorointi jatkuu.

Jatkuvan monitoroinnin lopettaminen
1. Valitse Asetukset–välilehti. Monitori-välilehti tulee näkyviin.
2. Valitse Lopeta monitor.
“Lopeta monitor.” -valintaikkuna tulee näkyviin, ja siinä on seuraavat vaihtoehdot:
• Uusi potilas – poistaa potilaan ja paikan kontekstin ja tarkastelutiedot
potilasanturin poistamisen jälkeen.
• Katkaise virta – poistaa potilaan ja paikan kontekstin ja tarkastelutiedot sekä s
ammuttaa laitteen.
• Peruuta – säilyttää potilastiedot ja palaa Alkuun-välilehteen.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto.
a. Jos valitset Uusi potilas, poista anturit potilaalta näytön kehotteiden mukaisesti.
b. Valitse Valitse. Alkuun-välilehti tulee näkyviin.

