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Welch Allyn Connex®-enheter –
snabbreferenskort
Ström på/Displayens energisparläge

Starta/Stoppa blodtryck

• Sitter på enhetens kåpa
• Sätter på monitorn
• Kort tryckning – försätter monitorn i energisparläge
(den stängs inte av)

Stäng av
1. Tryck på ikonen för batteristatus.
2. Tryck på Stäng av.

Ändra profil

1. Tryck på
på fliken Hem.
2. Välj Automatisk eller Program och ange önskade inställningar.
3. Tryck på Startintervaller.

Stoppintervaller

1. Tryck på vald profilindikator i området Enhetsstatus.
2. Välj önskad profil.
3. Bekräfta ditt val.

1. Tryck på
på fliken Hem..
2. Tryck på Stoppintervaller.

Indikatorer för anslutningsbarhet till centralstationen
Ansluten till 			
		
centralstationen

Startintervaller

Frånkopplad från
centralstationen

Larmindikatorer och reglage
Ikon

Ändra vy för mätningar av vitala tecken

Beskrivning
Larm av
Inga bild- eller ljudmeddelanden är aktiverade.

Larm på
Bild- och ljudmeddelanden är aktiverade.

Larmljud av
Endast bildmeddelanden är aktiverade.

Larmljud pausat

Parameterrutor med stöd för flera vyer med patientdata (till exempel numerisk vy och
vågform, numerisk vy och trend, SYS/DIA och MAP). Har en vyindikator
intill
parameterrutans namn.
Du kan växla mellan vyerna genom att trycka på parameterrutans vänstra sida.

Ange manuella parametrar

En nedräkningsklocka är aktiv.

Larm aktivt
Tryck för att pausa eller tysta larmet.

Flera larm aktiva
Tryck för att pausa eller tysta larmet.

Larm med hög prioritet
Tryck för att justera larmgränserna eller stänga av larmet.

1. Tryck på rutan för manuella parametrar.
2. Tryck på ikonen för den numeriska knappsatsen i valda fält för att justera
parametermätningarna.
3. Tryck på Välj.
Anm

Larm med hög prioritet
Tryck för att justera larmgränserna eller stänga av larmet.
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Posterna sparas inte såvida du inte trycker på OK.

Navigera på fliken Översikt
(profilen Kontinuerlig övervakning)
Inom profilen Kontinuerlig övervakning används fliken Översikt för att aktivera
åtkomst tillen trendtabell med alla avläsningar för den valda patienten.

1. Tryck på fliken Översikt.
Anm Mätningar som utlöste ett fysiologiskt larm är markerade på den
			
här fliken.
2. Tryck på listrutan Visa för att modifiera trendintervallet.
Standardtrendintervallet är 1 minut.
3. Använd rullisten till höger samt reglagen för att bläddra framåt och bakåt i
tabellhuvudet för att visa ytterligare mätningar för patienten.
Anm Episodiska mätningar som inträffar mellan trendintervallmätningarna
			
visas i separata kolumner med egna tidsstämplar.
4. Skriv ut patientposten genom att modifiera vilket urval som visas och tryck på
Skriv ut.
5. I dialogrutan Utskriftsalternativ väljer du önskat tidsintervall och trycker på
Skriv ut.

Hantera patientjournaler (profilerna
Intervallövervakning, Stickprov och Triage)
Patientjournaler kan skickas till nätverket, skrivas ut eller tas bort.

1. Tryck på fliken Översikt.
2. Välj journaler genom att trycka på kryssrutan.
3. Tryck på Sänd för att överföra journalerna till nätverket, Skriv ut för att skriva
ut journalerna eller Ta bort för att ta bort journalerna permanent.
Anm
			
Anm
			

anger att journalerna har skickats till och mottagits
Ikonen
av nätverket.
Mätningar som utlöste ett fysiologiskt larm är markerade på den
här fliken.

Konfigurera parameteralternativ

Lägga till en patient i patientlistan
(inte ansluten till centralstationen)

1. Tryck på fliken Inställningar.
2. Tryck på fliken Inställning.
3. Tryck på den parameter som du vill modifiera.
(Tryck på
för att bläddra genom listan efter behov.)

1. Tryck på fliken Patienter.
2. Tryck på Lägg till.
3. Tryck på

och ange sedan patientinformationen.

4. Tryck på Nästa för att bläddra genom fälten för patientdata.
Anm Du kan använda en streckkodsläsare för att ange ett patientID i fältet Patient-ID. Tryck på
streckkoden och tryck på OK.
5. Tryck på Välj för att återgå till fliken Hem.

i fältet Patient-ID, läs in

4. Ändra inställningarna för varje parameter efter behov.
De nya inställningarna verkställs omedelbart.

Rengöra monitorn eller stativet
1. Stäng av monitorn.
2. Torka av utrustningen med något av följande:
• en trasa fuktad med 70-procentig isopropylalkohol
• cen trasa fuktad med 10 procent blekmedelslösning
(torka av blekmedlet med en fuktad trasa)
FÖRSIKTIGHET När du rengör enheten ska du undvika att använda
trasor eller lösningar som innehåller kvartära ammoniumföreningar
(ammoniumklorider) eller glutaraldehydbaserade desinfektionsmedel.
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3. Låt utrustningen torka i 10 minuter före användning.

Kommunikation med Connex-centralstationen (CS)
Connex-centralstationen sköter en centraliserad övervakning av de anslutna enheterna. Monitorn måste ställas in på att ansluta
till en centralstation under Avancerade inställningar.
Monitorerna kommunicerar med centralstationen via Ethernet-kablar och trådlösa nätverk. Kommunikationen mellan monitorn
och centralstationen är dubbelriktad men varierar beroende på den aktiva profilen och valda avancerade inställningar. I profilen
Kontinuerlig övervakning skickas patientens vitala tecken till centralstationen i ett jämnt flöde.
Connex CS har stöd för kommunikation av följande:
• kontinuerligt övervakade och regelbundet inhämtade (episodiska) vitala tecken
• larm angående patientens vitala tecken
• varningar från teknisk utrustning

Connex CS-indikatorer
Ansluten till
centralstationen
Frånkopplad från
centralstationen

Centralstationen har även stöd för granskning och utskrift av lagrade data.

Fliken Monitor
Fliken Monitor innehåller följande reglage som rör kontinuerlig patientövervakning i
enheten och överföring av data om patientens vitala tecken till en centralenhet:
• Avsluta övervakn. – stoppar kontinuerlig övervakning av aktuell patient och raderar
patientens data från enheten.
• Paus – Pausar kontinuerlig övervakning och larm under en specificerad period och
bibehåller patientens data på enheten.
• Anslut till centralstationen – Används för att ansluta manuellt till en centralstation
och starta eller återuppta överföring av data om patientens vitala tecken när
enheten inte ansluter automatiskt.
• Koppla från centralstationen – Används för att koppla från manuellt från en
centralstation, men fortsätta övervaka patienten och bibehålla data om patientens
vitala tecken på enheten. Det här reglaget är endast tillgängligt efter att monitorn
har anslutits till en centralstation.

Ansluta till centralstationen

Återuppta kontinuerlig övervakning

1. Tryck på fliken Inställningar. Fliken Monitor visas.
2. Välj
Anslut till centralstationen.

Pausa kvarvarande tid

När enheten försöker ansluta till centralstationen visas en
i området
Enhetsstatus tills en anslutning upprättas. När enheten ansluter till centralstationen
visas indikatorn
.

1. Återanslut patientsensorerna till patienten vid behov.
2. Tryck på Återuppta övervakning.
Fliken Hem visas och kontinuerlig övervakning återupptas.

Tidsgräns för paus överskriden

Anm Enheten måste använda profilen Kontinuerlig övervakning för att det ska gå att 		
ställa in en kontinuerlig anslutning till centralstationen. När enheten använder
profilen Kontinuerlig övervakning ansluter enheten automatiskt till
centralstationen när du går till fliken Patient eller använder kontinuerliga
sensorer på patienten.

Om tidsgränsen för paus uppnås innan du har återupptagit övervakningen går enheten
ur pausläget och larm kan inträda.
Återanslut patientsensorerna till patienten och/eller enheten, och bekräfta larm- och
informationsmeddelanden efter behov.
Kontinuerlig övervakning återupptas.

Koppla från centralstationen

Avsluta kontinuerlig övervakning

1. Tryck på fliken Inställningar. Fliken Monitor visas.
2. Välj
Koppla från centralstationen.
Om det har konfigurerats anledningar till frånkoppling från centralstationen i
Connex CS visas dialogrutan “Koppla från” med en lista med anledningar.
3. Välj en anledning till frånkopplingen och tryck sedan på Välj. Fliken Hem visas.

1. Tryck på fliken Inställningar. Fliken Monitor visas.
2. Tryck på Avsluta övervakn.
Dialogrutan “Avsluta övervakn.” visas med följande alternativ:
• Ny patient – raderar patient- och platskontext och granskningsdata efter att
du tar bort patientsensorerna
• Stäng av – raderar patient- och platskontext och granskningsdata samt
stänger av enheten
• Avbryt – bibehåller patientdata och återgår till fliken Hem
3. Välj önskat alternativ.
a. Om du väljer Ny patient följer du meddelandena på skärmen för att ta bort
sensorer från patienten.
b. Tryck på Välj. Fliken Hem visas.

Pausa kontinuerlig övervakning (pausläge)
Tryck på Paus på fliken Hem.
Dialogrutan “Paus” visas och indikerar att du har pausat den kontinuerliga
övervakningen. Med reglagen på den här skärmen kan du återuppta eller avsluta
övervakningen. En nedräkningsklocka visar hur lång tid det är kvar innan kontinuerlig
övervakning återupptas.
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