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Welch Allyn Connex ® -enheter –
Hurtigreferansekort
Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm

Starte/stoppe blodtrykk

• Plassert på huset til enheten
• Slår på monitoren
• Kort trykk – setter monitoren i strømsparingsmodus for skjerm
(slår ikke av monitoren)

Slå av

Starte intervaller

1. Berør batteristatusikonet.
2. Berør Slå av.

2.

1. På Hjem-fanen berører du
.
2. Velg Automatisk eller Program, og angi ønskede innstillinger.
3. Berør Start intervaller.

Change profile

Stop intervals
1. 1. På Hjem-fanen berører du (
2. Berør Stopp interv.

1. Berør indikatoren for valgt profil i enhetsstatusområdet.
2. Velg den ønskede profilen.
3. Bekreft valget.

Tilkoblingsindikatorer for sentralstasjon
Koblet til		
		
sentralstasjonen

Koblet fra
sentralstasjonen

).

Alarmindikatorer og kontroller
Ikon

Endre visning av målinger av vitale tegn

Beskrivelse
Alarm av
Ingen visuelle varsler eller lydvarsler er aktivert.
Alarm på
Visuelle varsler og lydvarsler er aktivert.
Alarmlyd av
Bare visuelle varsler er aktivert.
Alarmlyd på pause
Nedtellingstimer er aktiv.

Parameterrammer som støtter flere visninger av pasientdata (for eksempel tall og
ved siden av
kurve, tall og trend, SYS/DIA og MAP), har en visningsindikator
navnet til parameterrammen.
Berør venstre side av parameterrammen for å veksle mellom visninger.

Oppgi manuelle parametere

Alarm aktiv
Berør for å sette på pause eller dempe.
Flere alarmer aktive
Berør for å sette på pause eller dempe.
Alarm med middels prioritet
Berør for å justere alarmgrenser eller slå av alarmen.

Høyprioritetsalarm
Berør for å justere alarmgrenser eller slå av alarmen.
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1. Berør Manuelle parametere-rammen.
2. Berør tastaturikonet i valgte felt for å justere parametermålingene.
3. Berør Velg.
Merk Inndata blir ikke lagret hvis du ikke berører OK.

Navigere på Gjennomgang-fanen
(profilen Kontinuerlig overvåking)
I profilen Kontinuerlig overvåking gir fanen Gjennomgang tilgang til en trendtabell
med alle målingsverdier for den gjeldende valgte pasienten.

1. Berør Gjennomgang-fanen.
Merk Målinger som utløser en fysiologisk alarm blir markert på denne fanen.
2. Berør Vis-listeboksen for å endre trendintervallet. Standard trendintervall er
1 minutt.
3. Bruk rullefeltet på høyre side samt kontrollene for side frem og side tilbake
i tabellhodet til å vise flere målinger for pasienten.
De nyeste målingene vises på høyre side av tabellen og eldre målinger til venstre.
Merk Episodiske målinger som forekommer mellom trendintervallmålingene,
			
vises i separate kolonner under sitt eget tidsstempel.
4. Hvis du vil skrive ut pasientoppføringene, endrer du valget under Vis etter behov
og berører Skriv ut.
5. I dialogboksen med alternativer for Skriv ut velger du ønsket Tidsperiode og
berører Skriv ut.

Behandle pasientoppføringer (profilene
Intervallovervåking, Stikkprøve og Sortering)
Pasientoppføringer kan sendes til nettverket, skrives ut eller slettes.

1. Berør Gjennomgang-fanen.
2. Velg journaler ved å berøre avkrysningsboksen.
3. Berør Send for å overføre oppføringene til nettverket, Skriv ut for å skrive
ut oppføringene eller Slett for å fjerne oppføringene permanent.
indikerer at oppføringer er blitt sendt til og er mottatt
Merk Ikonet
			
av nettverket.
Merk Målinger som utløser en fysiologisk alarm blir markert på denne fanen.

Legge til en pasient på pasientlisten
(ikke koblet til sentralstasjonen)

1. Berør Innstillinger-fanen.
2. Berør Oppsett-fanen.
3. Berør parameteren(e) du vil endre, på den vertikale fanen.
(Berør
for å bla gjennom listen etter behov.)

1. Berør Pasienter-fanen.
2. Berør Legg til.
3. Berør

og legg deretter inn pasientinformasjon.

4. Berør Neste for å bla gjennom pasientdatafeltene.
Merk Du kan bruke en strekkodeskanner for å registrere en pasient-ID i feltet
Personnr. Berør
og berør OK.

Konfigurere parameteralternativer

i feltet Personnr., skann strekkoden,

5. Berør Velg for å gå tilbake til Hjem-fanen.
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4. Endre innstillingene for hver parameter etter behov.
De nye innstillingene aktiveres øyeblikkelig.

Rengjøre monitoren eller stativet
1. Slå av monitoren helt.
2. Tørk av utstyret med ett av følgende:
• en klut fuktet med 70 prosent isopropanol
• en klut fuktet med 10 % klorblekemiddelløsning
(tørk av blekemiddel med en fuktig klut)
VÆR FORSIKTIG Ved rengjøring av enheten må du unngå å bruke
tekstiler eller oppløsninger som inneholder kvaternære ammoniumforbindelser (ammoniumklorider) eller glutaraldehydbaserte desinfeksjonsmidler.
3. La utstyret tørke i 10 minutter før bruk.

Kommunikasjon med Connex-sentralstasjonen (CS)
Connex-sentralstasjonen sørger for sentralisert overvåking av tilkoblede enheter. Monitoren må være konfigurert for tilkobling til en
sentralstasjon i Avanserte innstillinger.
Monitorer kommuniserer med sentralstasjonen via kabelbasert Ethernet og trådløse nettverk. Kommunikasjon mellom monitoren og
sentralstasjonen er toveis, men varierer med aktiv profil og valgte avanserte innstillinger. I profilen Kontinuerlig overvåking strømmes
pasientens vitale tegn-data til sentralstasjonen.
Connex CS støtter følgende kommunikasjon:
• kontinuerlig overvåkede og periodisk innhentede (episodiske) vitale tegn-data
• alarmer for pasientens vitale tegn
• varsler for teknisk utstyr
Sentralstasjonen støtter også gjennomgang og utskrift av lagrede data

Connex CS-indikatorer
Koblet til
sentralstasjonen
Koblet fra
sentralstasjonen

Monitor-fanen
Monitor-fanen inneholder følgende kontroller knyttet til kontinuerlig pasientovervåking
ved enheten og strømming av pasientens vitale tegn-data til en sentralstasjon:
• Avslutt overvåking – Stopp kontinuerlig overvåking for gjeldende pasient, og fjern
pasientdata fra enheten.
• Pause – Sett kontinuerlig overvåking samt alarmer på pause i en angitt periode, og
behold pasientens data på enheten.
• Koble til sentralstasjon – Koble manuelt til en sentralstasjon, og start eller gjenoppta
strømming av pasientens vitale tegn-data når enheten ikke tilkobles automatisk.
• Koble fra sentralstasjon – Koble enheten manuelt fra en sentralstasjon, men fortsett
overvåking av pasienten, og behold pasientens vitale tegn-data på enheten. 		
Kontrollen er bare tilgjengelig etter tilkobling til en sentralstasjon.

Koble til sentralstasjonen

Gjenoppta kontinuerlig overvåking

1. Berør Innstillinger-fanen. Monitor-fanen vises.
2. Velg
Koble til sentralstasjon.

Det er pausetid igjen

Når enheten prøver å koble til sentralstasjonen, vises
i enhetsstatusområdet til en
tilkobling er etablert. Mens enheten kobler til sentralstasjonen, vises indikatoren
.
Merk Enheten må være i profilen Kontinuerlig overvåking for å sette opp en
kontinuerlig tilkobling til sentralstasjonen. Når enheten er i profilen Kontinuerlig
overvåking, kobler enheten automatisk til sentralstasjonen når du navigerer til
Pasient-fanen eller fester kontinuerlige sensorer til pasienten.

Koble fra sentralstasjonen
1. Berør Innstillinger-fanen. Monitor-fanen vises.
2. Velg
Koble fra sentralstasjon.
Hvis årsaker til frakobling er blitt konfigurert i Connex CS, vises en
“Koble fra”- dialogboks med en liste over årsaker.
3. Velg en årsak til frakobling, hvis det er aktuelt, og berør deretter Velg.
Hjem-fanen vises.

Sette kontinuerlig overvåking på pause (Pause-modus)
Berør Pause på Hjem-fanen.
En “Pause”-dialogboks vises og indikerer at du har satt kontinuerlig overvåking på
pause. Kontroller i dette skjermbildet gir alternativer for å gjenoppta eller avslutte
overvåking. En nedtellingstimer viser gjenværende tid før kontinuerlig overvåking
gjenopptas.
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1. Koble pasientsensorene til pasienten igjen etter behov.
2. Berør Gjenoppta overvåking.
Hjem-fanen vises, og kontinuerlig overvåking gjenopptas.

Pausetidsgrensen er overskredet
Hvis tidsgrensen for Pause nås før du gjenopptar overvåking, avslutter enheten Pausemodus, og det kan forekomme alarmer.
Koble pasientsensorer til pasienten og/eller enheten igjen, og bekreft alarm- og
informasjonsmeldinger etter behov.
Kontinuerlig overvåking gjenopptas.

Avslutte kontinuerlig overvåking
1. Berør Innstillinger-fanen. Monitor-fanen vises.
2. Berør Avslutt overvåking.
En “Avslutt overvåking”-dialogboks vises med følgende alternativer:
• Ny pasient – Fjerner pasient og stedskontekst og gjennomgangsdata når du
fjerner pasientsensorene
• Slå av – Fjerner pasient og stedskontekst og gjennomgangsdata og slår av enheten
• Avbryt – Bevarer pasientdata og går tilbake til Hjem-fanen
3. Select the desired option.
a. Hvis du velger Ny pasient, følger du ledetekstene på skjermen for å fjerne
sensorer fra pasienten.
b. Berør Velg. Hjem-fanen vises.

