Urządzenia Welch Allyn Connex® –
Podręczna instrukcja obsługi
Polish 80019407

Urządzenia Welch Allyn Connex ® –
Podręczna instrukcja obsługi
Włączenie/tryb oszczędzania energii wyświetlacza
•
•
•

Rozpoczęcie/przerwanie pomiaru ciśnienia tętniczego

Znajduje się na obudowie urządzenia
Znajduje się na obudowie urządzenia Powoduje włączenie
zasilania monitora
Krótkie naciśnięcie — powoduje przestawienie monitora w
tryb oszczędzania energii (nie powoduje wyłączenia monitora)

Wyłączenie

1. Dotknąć ikony stanu naładowania akumulatora.
2. Dotknąć opcji Brak zasilania.

Zmiana profilu
1. Dotknąć wskaźnika wybranego profilu w obszarze stanu urządzenia.
2. Wybrać żądany profil.
3. Potwierdzić wybór.

Wskaźniki połączenia stacji centralnej
Podłączono do 			
stacji centralnej			

Odłączono od
tacji centralnej

Rozpoczęcie odstępów czasu
1. Na karcie Str.gł. dotknąć ikony
.
2. Wybrać opcję Automatyczne lub Programowe i wprowadzić żądane
ustawienia.
3. Dotknąć przycisku Uruchom odstępy czasu.

Zakończenie odstępów czasu
1. Na karcie Str.gł. dotknąć ikony (
).
2. Dotknąć przycisku Zakończ odstępy czasu.

Wskaźniki i przyciski sterujące alarmów
Ikona

Zmiana widoku pomiarów wartości parametrów życiowych

Opis
Alarm wyłączony

Nie są włączone powiadomienia wizualne lub dźwiękowe.

Alarm włączony

Włączone są powiadomienia wizualne i dźwiękowe.

Dźwięk alarmu wyłączony

Włączone są tylko powiadomienia wizualne.

Dźwięk alarmu wstrzymany

Ramki parametrów, które obsługują wiele widoków danych pacjenta (takich
jak wartości liczbowe i krzywe, wartości liczbowe i trend, SYS/DIA i MAP)
obejmują wskaźnik widoku
obok nazwy ramki parametru.
Dotknąć lewej strony ramki parametru, aby przełączać między widokami.

Wprowadzanie parametrów zmierzonych ręcznie

Aktywny jest zegar odliczania.

Alarm aktywny

Dotknąć w celu wstrzymania lub wyciszenia.

Aktywnych jest wiele alarmów

Dotknąć w celu wstrzymania lub wyciszenia.

Alarm o średnim priorytecie

Dotknąć, aby zmienić granice alarmu lub wyłączyć alarm.

1. Dotknąć ramki Parametry wprowadzane ręcznie.
2. Dotknąć w wybranych polach ikony klawiatury numerycznej, aby
dostosować parametry pomiaru.
3. Dotknąć przycisku Wybierz.
Uwaga

Alarm o wysokim priorytecie

Dotknąć, aby zmienić granice alarmu lub wyłączyć alarm.

© 2013, Welch Allyn, Inc. All rights reserved. 80017464 Ver. A

Wpisy zostaną zapisane dopiero po dotknięciu przycisku OK.

Nawigowanie do karty Sprawdź
(profil Monitorowanie ciągłe)

Zarządzanie zapisami pacjenta (profile Monitorowane
przerywane, Kontr. Punktowa oraz Selekcja)

1. Dotknąć karty Sprawdź.
Uwaga		 Pomiary, które spowodowały wyzwolenie alarmów
				 fizjologicznych, będą podświetlone na tej karcie.
2. Dotknąć pola listy Pokaż, aby zmodyfikować odstęp czasu trendu. 		
Domyślny odstęp czasu trendu to 1 minuta.
3. Użyć paska przewijania po prawej stronie oraz przycisków kolejna/
poprzednia strona w nagłówku tabeli, aby wyświetlić dodatkowe
pomiary dla pacjenta.
Najnowsze pomiary są wyświetlane po prawej stronie tabeli, a
najstarsze po lewej.
Uwaga		 Pomiary epizodyczne występujące między pomiarami w 		
				 odstępach czasu są wyświetlane w oddzielnych kolumnach 		
				 pod ich własnym znacznikiem czasowym.
4. Aby wydrukować zapis pacjenta, należy zmodyfikować odpowiednio
wybór widoku i dotknąć przycisku Drukuj.
5. W oknie dialogowym Opcje druku, wybrać żądaną rozpiętość czasu
i dotknąć przycisk Drukuj.

1. Dotknąć karty Sprawdź.
2. Wybrać rekordy, dotykając pola wyboru.
3. Dotknąć opcji Wyślij w celu przesłania rekordów do sieci, opcji Drukuj
w celu wydrukowania rekordów, lub opcji Usuń w celu trwałego
usunięcia rekordów.

W profilu Monitorowanie ciągłe, karta Sprawdź umożliwia dostęp do kabla
trendu wszystkich odczytów aktualnie wybranego pacjenta.

Zapisy pacjentów mogą być przesyłane do sieci, drukowane lub usuwane.

Uwaga		
				
Uwaga		
				

Ikona
oznacza, że zapisy zostały przesłane do sieci i
odebrane przez sieć.
Pomiary, które spowodowały wyzwolenie alarmów
fizjologicznych, będą podświetlone na tej karcie.

Konfigurowanie opcji parametrów

Dodawanie pacjenta do listy pacjentów
(niepodłączonych do stacji centralnej)

1. Dotknąć karty Ustawienia.
2. Dotknąć karty Ustawienia.
3. Dotknąć na pionowej karcie parametrów, które mają zostać zmodyfikowane.
(Dotknąć opcji
, aby w razie potrzeby przewinąć listę)

1. Dotknąć karty Pacjenci.
2. Dotknąć przycisku Dodaj.
3. Dotknąć ikony

i wprowadzić informacje o pacjencie.

4. Dotknąć ikony Nast., aby cyklicznie przechodzić przez pola danych
pacjenta.
Uwaga		 Za pomocą czytnika kodów kreskowych można wprowadzić
ID pacjenta w polu ID pacjenta. Dotknąć ikony
polu ID pacjenta, zeskanować kod kreskowy i dotknąć
przycisku OK.
5. Dotknąć przycisku Wybierz, aby wrócić do karty Str.gł.
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4. W razie potrzeby zmodyfikować ustawienia każdego parametru.
Nowe ustawienia obowiązują natychmiast.

Czyszczenie monitora lub stojaka

1. Wyłączyć zasilanie monitora.
2. Wytrzeć sprzęt stosując jeden z następujących sposobów:
• ściereczka zwilżona 70-procentowym roztworem alkoholu izopropylowego
• ściereczka zwilżona 10-procentowym roztworem wybielacza
chlorowego (zmyć wybielacz wilgotną ściereczką)
PRZESTROGA Podczas czyszczenia urządzenia należy unikać
ściereczek lub roztworów zawierających czwartorzędowe związki
amonu (chlorki amonu) oraz środków dezynfekujących opartych
na aldehydzie glutarowym.
3. Przed użyciem umożliwić wyschnięcie sprzętu przez 10 minut.

Komunikacja ze stacjami centralnymi Connex (CS)
Stacja centralna Connex zapewnia centralne monitorowanie podłączonych urządzeń. Monitor musi być skonfigurowany w
Ustawieniach zaawansowanych do podłączania do stacji centralnej.
Monitory komunikują się ze stacją centralną za pośrednictwem przewodowych i bezprzewodowych sieci Ethernet. Komunikacja
między monitorem i stacją centralną jest dwukierunkowa ale różni się w zależności od aktywnego profilu oraz wybranych
ustawień zaawansowanych. W profilu Monitorowanie ciągłe dane parametrów życiowych są przesyłane strumieniowo do stacji
centralnej.
Stacja centralna Connex (CS) obsługuje przesyłanie następujących danych:
• monitorowane ciągle i uzyskiwane okresowo (epizodycznie) dane parametrów życiowych
• alarmy parametrów życiowych pacjenta
• alerty techniczne sprzętu

Wskaźniki stacji
centralnej Connex CS
Podłączono do
stacji centralnej
Odłączono od
stacji centralnej

Stacja centralna obsługuje także przeglądanie i drukowanie zapisanych danych.

Karta Monitor
Karta Monitor zapewnia następujące opcje związane z ciągłym monitorowaniem
pacjenta i urządzenia oraz strumieniowana danych parametrów życiowych pacjenta
do stacji centralnej:
• Zakończ monitor. — Zatrzymuje monitorowanie bieżącego pacjenta i usuwa
dane pacjenta w urządzeniu.
• Pauza — Pauzuje monitorowanie ciągłe oraz alarmy w określonym czasie i
zachowuje dane pacjenta w urządzeniu.
• Podłącz do stacji centralnej — Ręcznie podłącza do stacji centralnej i 		
rozpoczyna lub wznawia strumieniowanie danych parametrów życiowych
pacjenta, gdy urządzenie nie jest podłączane automatycznie.
• Odłącz od stacji centralnej — Ręcznie odłącza urządzenie od stacji centralnej
kontynuując monitorowanie pacjenta i zachowuje dane parametrów życiowych
pacjenta na urządzeniu. Ten element sterujący jest dostępny jedynie po 		
podłączeniu do stacji centralnej.

Podłączanie do stacji centralnej
1. Dotknąć karty Ustawienia. Zostanie wyświetlona karta Monitor.
Podłącz do stacji centralnej.
2. Wybrać opcję
obszarze
Gdy urządzenie próbuje podłączyć się do stacji centralnej,
stanu urządzenia do momentu osiągnięcia połączenia wyświetlany jest
wskaźnik . Gdy urządzenie jest podłączane do stacji centralnej,
wyświetlany jest wskaźnik .
Aby skonfigurować połączenie ciągłe ze stacją centralną,
Uwaga
urządzenie musi być w profilu Monitorowanie ciągłe. Urządzenie jest w
profilu Monitorowanie ciągłe, jest automatycznie podłączane do stacji
centralnej po przejściu do karty Pacjent lub umieszczeniu na ciele pacjenta
czujników ciągłych.

Odłączenie od stacji centralnej
1. Dotknąć karty Ustawienia. Zostanie wyświetlona karta Monitor.
Odłącz od stacji centralnej.
2. Wybrać opcję
Jeżeli w stacji centralnej Connex CS skonfigurowano przyczyny
odłączania od stacji centralnej, zostanie wyświetlone okno dialogowe
„Rozłącz” z oknem listy powodów.
3. Wybierz powód rozłączenia (jeżeli dotyczy), a następnie dotknij opcji
Wybierz. Następuje wyświetlenie karty Str.gł.

Pauzowanie monitorowania ciągłego (tryb Pauza)
Na karcie Str.gł. dotknąć przycisku Pauza.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Pauza” wskazujące, że pauzowano
monitorowanie ciągłe. Elementy sterujące na tym ekranie zapewniają
opcję wznawiania lub kończenia monitorowania. Wyświetlany jest
zegar odliczający, który wyświetla pozostały czas przed wznowieniem
monitorowania ciągłego.
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Wznawianie monitorowania ciągłego
Pozostały czas pauzy
1. W razie potrzeby ponownie podłączyć czujniki do ciała pacjenta.
2. Dotknąć opcji Wznów monitorowanie.
Zostanie wyświetlona karta Str.gł. i monitorowanie ciągłe jest wznawiane.

Upłynął limit czasu pauzy
Jeżeli limit czasu pauzy upłynie przed wznowieniem monitorowania,
urządzenie opuści tryb pauzy i mogą wystąpić alarmy.
Ponownie podłączyć czujniki do pacjenta i/lub urządzenia oraz w razie
potrzeby zatwierdzić komunikaty alarmowe oraz informacyjne.
Monitorowanie ciągłe jest wznawiane.

Koniec monitorowania ciągłego
1. Dotknąć karty Ustawienia. Zostanie wyświetlona karta Monitor.
2. Dotknąć opcji Zakończ monitor.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Zakończ monitor.” z
następującymi opcjami:
• Nowy pacjent — Po usunięciu czujników pacjenta usuwa kontekst
pacjenta i lokalizacji oraz dane przeglądu.
• Brak zasilania — Usuwa kontekst pacjenta i lokalizacji oraz powoduje
wyłączenie urządzenia.
• Anuluj — Zachowuje dane pacjenta i powraca do karty Str.gł.
3. Wybrać żądaną opcję.
a. W przypadku wybrania opcji Nowy pacjent, postępować zgodnie z
monitami ekranowymi, aby zdjąć czujniki z ciała pacjenta.
b. Dotknąć przycisku Wybierz. Następuje wyświetlenie karty Str.gł.

