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Działanie systemu
W celu zapewnienia właściwego działania oraz aby uniknąć niebezpieczeństw, konieczne jest przestrzeganie
instrukcji zamieszczonych w tym poradniku.
Firma Radiometer nie może zapewnić ani zweryfikować charakterystyki działania urządzenia, jeżeli system
nie został zainstalowany, ani nie jest konserwowany zgodnie z procedurami firmy Radiometer bądź akcesoria
nie spełniają specyfikacji określonych przez Radiometer.
Radiometer gwarantuje, że nośniki danych na których dostarczono oprogramowanie, są wolne od usterek
materiałowych i roboczych, i pozostaną takie przez trzy (3) miesiące od daty nabycia podanej na fakturze lub
rachunku.

Oprogramowanie od producentów trzecich i znaki towarowe
Systemy monitorowania TCM TOSCA/CombiM zawierają system operacyjny Microsoft® Windows® CE 5.0.
Eksploatując system, użytkownik akceptuje warunki Umowy licencyjnej oprogramowania firm, które je
dostarczyły, zgodnie z Umową użytkownika końcowego zamieszczoną w tej instrukcji. Jeżeli użytkownik nie
może zaakceptować warunków umowy licencyjnej oprogramowania, wówczas nie powinien eksploatować
systemu, lecz niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, w celu zwrócenia systemu i zwrotu kwoty zakupu.
Microsoft® i Windows® są znakami towarowymi Microsoft Corporation.

Gwarancja i oświadczenie gwarancyjne
Firma Radiometer nie udziela żadnych innych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych, niż przedstawione
na piśmie.
Wszystkie gwarancje przedstawione w tym dokumencie obowiązują pod warunkiem, że system został
zainstalowany oraz jest eksploatowany i utrzymywany zgodnie z procedurami firmy Radiometer oraz że
stosowane są wyłącznie akcesoria zgodne ze specyfikacjami przedstawionymi przez Radiometer.
Firma Radiometer zrzeka się odpowiedzialności za działanie systemu, jeżeli system nie został zainstalowany
ani nie jest konserwowany zgodnie z procedurami firmy Radiometer bądź akcesoria nie spełniają specyfikacji
określonych przez firmę Radiometer.
Ponadto firma Radiometer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za utratę danych i bezpośrednie,
zamierzone oraz inne zniszczenia, łącznie z utratą zysków lub niemożnością prowadzenia działalności
komercyjnej, niezależnie od tego, czy roszczenie takie jest oparte na kontrakcie, wynika z zaniedbania lub
innej umowy (łącznie ze ścisłą odpowiedzialnością) i nawet wówczas, gdy firma Radiometer dysponowała
wiedzą na temat potencjalnych możliwości wystąpienia uszkodzeń.

Poufność
Zawartość tego dokumentu nie powinna być powielana lub przekazywana stronom trzecim bez
wcześniejszej, pisemnej zgody firmy Radiometer.

Zmiany
Dokument może ulegać zmianom bez uprzedzenia a odpowiedzialność za sprawdzenie w firmie Radiometer,
czy zawartość dokumentu uległa zmianie spoczywa na użytkowniku.
Mimo starań dotyczących zapewnienia poprawności informacji przedstawionych w tym opracowaniu
i wprowadzania stosownych zmian, firma Radiometer nie bierze odpowiedzialności za błędy lub pominięcia
które mogą się pojawić.

Radiometer, logo Radiometer , ABL, AQT, TCM, RADIANCE, PICO i CLINITUBES są znakami towarowymi firmy Radiometer Medical ApS.
© 2009 Radiometer Medical ApS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego dla programów/firmware Masimo
NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĄ POMIĘDZY TOBĄ, ZWANYM DALEJ
„NABYWCĄ” A FIRMĄ Radiometer Medical ApS. JEŻELI NIE ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO Z WARUNKAMI
NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ KOMPLETNY PRODUKT, WRAZ
Z WSZYSTKIMI AKCESORIAMI I W ORYGINALNYM OPAKOWANIU, Z DOŁĄCZONYM DOWODEM
SPRZEDAŻY DO FIRMY Radiometer Medical ApS, W CELU UZYSKANIA PEŁNEGO ZWROTU
KOSZTÓW ZAKUPU.
1. Przekazanie licencji. W związku z uiszczeniem opłaty licencyjnej, stanowiącej część ceny produktu,
Radiometer Medical ApS przekazuje Nabywcy niewyłączną, nieprzenoszalną licencję, bez prawa do
podlicencjonowania, do stosowania kopii zainstalowanego/wbudowanego oprogramowania/firmware
oraz powiązanej dokumentacji, w związku z wykorzystywaniem produktów Masimo przez Nabywcę
zgodnie z ich przeznaczeniem. Radiometer Medical ApS zastrzega dla siebie wszelkie prawa,
nieprzekazane wyraźnie Nabywcy.
2. Własność oprogramowania/firmware. Prawa własności oraz wszelkie inne prawa związane
z jakimkolwiek oprogramowaniem i/lub firmware Masimo, jak również powiązana dokumentacja i jej
kopie na zawsze pozostają własnością Masimo Corporation, firmy będącej licencjodawcą Radiometer
Medical ApS i nieprzechodzą na Nabywcę.
3. Przekazanie. Nabywca nie może przekazać ani przenieść licencji, w całości ani częściowo, w wyniku
działania prawa, ani w żaden inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Radiometer Medical ApS;
wszelkie próby przekazania jakichkolwiek praw, obowiązków, czy zobowiązań, podejmowane bez takiej
zgody są nieważne.
4. Ograniczenia kopiowania. Oprogramowanie/firmware i powiązana dokumentacja drukowana podlegają
prawom autorskim. Nieautoryzowane kopiowanie oprogramowania, łącznie z oprogramowaniem
zmodyfikowanym, połączonym z innym oprogramowaniem bądź włączonym w inne oprogramowanie,
a także kopiowanie wszelkich innych materiałów drukowanych jest całkowicie zabronione. Użytkownik
może ponosić odpowiedzialność prawną za wszelkie pogwałcenia praw autorskich, spowodowane lub
wywołane nieprzestrzeganiem przez użytkownika warunków niniejszej licencji. Żadne z postanowień tej
licencji nie udzielają jakichkolwiek praw wykraczających poza 17 U.S.C. §117.
5. Ograniczenia dla użytkownika. Będąc Nabywcą, są Państwo upoważnieni do przenoszenia produktu,
pod warunkiem, że nie wiąże się to z kopiowaniem oprogramowania/firmware. Mogą Państwo przenosić
w postaci elektrycznej oprogramowanie/firmware z produktu na inne urządzenie. Nie są Państwo
upoważnieni do ujawniania, publikowania, tłumaczenia, wydawania ani dystrybucji kopii
oprogramowania/firmware, ani powiązanych materiałów drukowanych innym osobom. Nie są Państwo
upoważnieni do modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, odwrotnej inżynierii, dekompilacji, ani tworzenia
pochodnych prac na bazie tego oprogramowania/firmware. Nie są Państwo upoważnieni do modyfikacji,
adaptacji, tłumaczenia ani tworzenia prac pochodnych, bazujących na niniejszych materiałach
drukowanych, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Radiometer Medical ApS.
6. Ograniczenia odnośnie przenoszenia. Oprogramowanie/firmware jest licencjonowane Nabywcy i nie
może być przenoszone na kogokolwiek, poza innymi użytkownikami końcowymi, bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody Radiometer Medical ApS. W żadnym wypadku, nie są Państwo upoważnieni
do czasowego przenoszenia, przydzielania, najmu, dzierżawy, sprzedaży, ani innego typu
dysponowania oprogramowaniem/firmware bądź produktami.
7. Beneficjent. Beneficjentem niniejszej umowy jest Masimo Corporation i firma ta ma prawo do
egzekwowania swoich praw.
8. Prawa rządu USA. W razie nabywania oprogramowania (łącznie z powiązaną dokumentacją) w imieniu
jakiejkolwiek agendy rządowej Stanów Zjednoczonych, mają zastosowanie następujące postanowienia:
oprogramowanie jest uznawane za „oprogramowanie komercyjne” i „komercyjną dokumentację
oprogramowania komputerowego”, stosownie do mających zastosowanie postanowień DFAR Section
227.7202 FAR 12.212. Jakiekolwiek wykorzystanie, modyfikacja, reprodukcja, wydawanie, odtwarzanie,
wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania (w tym odnośnej dokumentacji) przez rząd USA bądź
którekolwiek z jego agencji, podlega wyłącznie postanowieniom tej Umowy i w stopniu przekraczającym
warunki tej umowy jest zakazane.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego dla programów Microsoft
•

Dostarczone urządzenie („TCM4/40”) zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Radiometer Medical
ApS od firmy Microsoft Licensing Inc. lub z nią związanych (zwaną dalej „MS”). Zainstalowane produkty
pochodzenia MS, podobnie jak dołączone nośniki, materiały drukowane i dokumentacja „online” lub elektroniczna
(zwane dalej „OPROGRAMOWANIEM”) są chronione przez międzynarodowe prawa i umowy autorskie.
OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

•

JEŻELI KUPUJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI ZAWARTE W UMOWIE LICENCYJNEJ
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (zwanej dalej „ULUK”), NIE POWINIEN UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUB KOPII
OPROGRAMOWANIA. POWINIEN NATOMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ Radiometer Medical ApS, ABY
UZYSKAĆ INSTRUKCJĘ ODESŁANIA DO DOSTAWCY NIEUŻYWANEGO URZĄDZENIA (URZĄDZEŃ), CELEM
OTRZYMANIA ZWROTU PIENIĘDZY. WSZELKIE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, W TYM (ALE NIE
TYLKO) KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA BĘDZIE POTWIERDZENIEM ZGODY NA WARUNKI TEJ ULUK (LUB
ZATWIERDZENIEM WSZELKICH POPRZEDNICH USTALEŃ).

•

NADANIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA. ULUK nadaje następujące prawa licencyjne:
¾ Można używać OPROGRAMOWANIA wyłącznie w URZĄDZENIU.
¾ NIETOLERANCJA BŁĘDÓW. OPROGRAMOWANIE NIE TOLERUJE NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA.
FIRMA RADIOMETER MEDICAL ApS NIEZALEŻNIE OKREŚLIŁA SPOSÓB UŻYCIA OPROGRAMOWANIA
W URZĄDZENIU, A FIRMA MS ZOBOWIĄZAŁA SIĘ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ Radiometer Medical ApS
DOKONAĆ WYSTARCZAJĄCYCH TESTÓW, CELEM OKREŚLENIA ŻE OPROGRAMOWANIE JEST
WŁAŚCIWE DO TAKIEGO WYKORZYSTANIA.
¾ NIE MA GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE dostarczone jest w postaci
„TAKIEJ, JAKIEJ JEST”, wraz ze wszystkimi błędami. RYZYKO DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI,
DZIAŁANIA, DOKŁADNOŚCI I WYSIŁKU, W CELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA (W TYM DOKONANIE
MAKSYMALNEJ STARANNOŚCI), SPOCZYWA NA KUPUJĄCYM. PONADTO NIE MA GWARANCJI, ŻE
UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZADOWOLONY Z DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA LUB ŻE DZIAŁANIE
OPROGRAMOWANIA NIE PRZESTANIE GO SATYSFAKCJONOWAĆ. JEŻELI KUPUJĄCY OTRZYMAŁ
JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA, GWARANCJE TE
NIE POCHODZĄ I NIE SĄ ZWIĄZANE Z FIRMĄ MS.
¾ Uwagi dotyczące języka Java. OPROGRAMOWANIE może zawierać odnośniki do programów napisanych
w języku Java. Technologia Java nie jest wolna od błędów i nie jest projektowana, przeznaczona lub
wytwarzana do użytkowania lub powtórnej sprzedaży jako wyposażenie kontrolne 'online' w środowiskach
ryzykownych, wymagających bezbłędnego działania, takich jak: działanie urządzeń nuklearnych, samolotów,
nawigacji lub systemów komunikacji, kontroli ruchu powietrznego, maszyn wspomagania życia ludzkiego,
układów zbrojeniowych, w których błąd działania Java może prowadzić bezpośrednio do zgonu, urazu osób lub
ciężkich uszkodzeń fizycznych, lub środowiskowych. Firma Sun Microsystems, Inc. zobligowała MS do
zamieszczenia takiego oświadczenia.
¾ Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OGRANICZONYCH PRZEZ
PRAWO, MS NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE POŚREDNIE, WYJĄTKOWE,
NASTĘPCZE LUB INCYDENTALNE SZKODY, WYRZĄDZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, MAJĄCE
ZWIĄZEK Z UŻYTKOWANIEM LUB Z DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA. OGRANICZENIE POWINNO
BYĆ STOSOWANE RÓWNIEŻ, JEŻELI WSZELKIE ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIAJĄ ICH
PODSTAWOWEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU MS NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODNOŚNIE POWYŻEJ KWOTY DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (U.S. $250.00).
¾ Ograniczenia dotyczące inżynierii odwróconej, dekompilacji i demontażu. Nie należy dokonywać działań
inżynierii odwrotnej, dekompilacji lub demontażu OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie
działanie jest wyraźnie dozwolone przez prawo i nie jest to sprzeczne z tymi ograniczeniami.
¾ PRZEKAZYWANIE OPROGRAMOWANIA JEST DOZWOLONE, ALE Z OGRANICZENIAMI. Istnieje
możliwość trwałego przekazania praw zawartych w niniejszej ULUK wyłącznie jako część stałej sprzedaży lub
przeniesienia urządzenia i wyłącznie w przypadku, gdy odbiorca zgadza się na warunki niniejszej ULUK. Jeżeli
OPROGRAMOWANIE jest aktualizowane, jakiekolwiek przeniesienie musi dotyczyć również wszystkich
poprzednich wersji OPROGRAMOWANIA.
¾ OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE pochodzi ze
Stanów Zjednoczonych (USA). Kupujący wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich ograniczeń prawa
międzynarodowego i praw narodowych, stosujących się do OPROGRAMOWANIA, w tym Administracyjnych
Regulacji Eksportowych USA (U.S. Export Administration Regulations), podobnie jak ograniczeń stawianych
przez rząd USA i inne rządy, dotyczących użytkownika końcowego, użytkownika końcowego i docelowych
krajów. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących eksportu OPROGRAMOWANIA, patrz
http://www.microsoft.com/exporting/.

Spis treści
1.

Wprowadzenie....................................................................................................1-1
Nazwy, przeznaczenie i ograniczenia .................................................................1-2
Symbole zastosowane na monitorze ...................................................................1-3
Symbole wykorzystane w tej instrukcji ..............................................................1-5

2.

6BPodstawowe informacje.....................................................................................2-1
0BSystemy monitorowania TCM ............................................................................2-2
1BMonitor – góra i przód ........................................................................................2-3
2BMonitor – tył .......................................................................................................2-4
3BEkran: główne elementy......................................................................................2-5
4BMateriały szkoleniowe dostępne Online .............................................................2-8
5BSłownik przycisków dotykowych .......................................................................2-9

3.

Struktura menu i programy ustawień..............................................................3-1
Struktura menu ....................................................................................................3-2
Lista programów ustawień ..................................................................................3-3
Ustawienia widoku ............................................................................................3-4
Widok normalny..................................................................................................3-5
Widok tabeli trendów..........................................................................................3-7
Widok krzywej trendów......................................................................................3-8
Ustawienia parametrów....................................................................................3-9
pCO2 ..................................................................................................................3-10
pO2 ....................................................................................................................3-12
SpO2/Tętno........................................................................................................3-13
Gazometria ........................................................................................................3-15
Ustawienia kalibracji ......................................................................................3-16
SmartCal............................................................................................................3-17
Status kalibracji.................................................................................................3-18
Ustawienia drukarki .......................................................................................3-19
Ustawienia techniczne.....................................................................................3-21
Ustawienia techniczne.......................................................................................3-22
Data/Czas ..........................................................................................................3-24
Wartości domyślne............................................................................................3-25

Spis treści

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

4.

Instalacja i konserwacja ....................................................................................4-1
Wymagania robocze............................................................................................4-2
Instalowanie systemu monitorowania .................................................................4-3
Wyłączanie monitora ..........................................................................................4-4
Czyszczenie monitora .........................................................................................4-5
Konserwacja monitora ........................................................................................4-6
Wymiana membrany w czujniku ........................................................................4-8
Konserwacja i przechowywanie czujnika .........................................................4-10
Czyszczenie i odkażanie czujnika .....................................................................4-11

5.

Kalibracja ...........................................................................................................5-1
Informacje ogólne ...............................................................................................5-2
Kalibracja ............................................................................................................5-3

6.

Monitorowanie pacjenta....................................................................................6-1
Informacje ogólne ...............................................................................................6-2
Mocowanie czujnika za pomocą klipsa mocującego ..........................................6-9
Mocowanie czujnika za pomocą pierścienia mocującego.................................6-10
Mocowanie czujnika za pomocą pierścienia samoprzylepnego........................6-12
Zdejmowanie czujnika z płatka usznego...........................................................6-13
Zdejmowanie czujnika z innego miejsca ..........................................................6-14
Monitorowanie pacjenta (monitorowanie in vivo)............................................6-15
DMS pacjenta....................................................................................................6-17
Wyniki w widoku normalnym ..........................................................................6-20
Wyniki w widoku tabeli trendów ......................................................................6-22
Wyniki w widoku krzywej trendów ..................................................................6-23
Wyjście analogowe ...........................................................................................6-25
Wyprowadzenie danych ciągłych: standardowe ...............................................6-26
Wyprowadzenie danych ciągłych: VueLink .....................................................6-28
Wyprowadzenie danych ciągłych: MonLink ....................................................6-33
Eksport danych: łącze szeregowe......................................................................6-34
Eksport danych: USB........................................................................................6-37
Alarmy ..............................................................................................................6-38
Jak drukować.....................................................................................................6-41
Porównanie pomiarów gazometrii ....................................................................6-47
Kalibracja in vivo..............................................................................................6-48

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

7.

Spis treści

Wykrywanie usterek..........................................................................................7-1
Systemy TCM TOSCA/CombiM........................................................................7-2

8.

Specyfikacje i informacje dotyczące zamówień...............................................8-1
Specyfikacje ........................................................................................................8-2
Akcesoria ..........................................................................................................8-12

9.

Opis funkcjonalny..............................................................................................9-1
Czujniki przezskórne...........................................................................................9-2
Pomiar pCO2 .......................................................................................................9-3
Pomiar pO2 ..........................................................................................................9-4
Pomiar pulsoksymetryczny .................................................................................9-5
Kalibracja pCO2 ..................................................................................................9-7
Roztwór, żel i gaz kalibracyjny...........................................................................9-8
Certyfikaty zgodności .........................................................................................9-9

Indeks
Data wydania

Spis treści

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

1. Wprowadzenie

Nazwy, przeznaczenie i ograniczenia............................................................................. 1-2
Symbole zastosowane na monitorze............................................................................... 1-3
Symbole wykorzystane w tej instrukcji.......................................................................... 1-5

1. Wprowadzenie

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

Nazwy, przeznaczenie i ograniczenia
Nazwy
zastrzeżone

Monitor TCM CombiM i monitor TCM TOSCA.

Nazwy ogólne

System przezskórnego monitorowania pCO2/pO2(monitor TCM CombiM ) oraz
system przezskórnego monitorowania pCO2/SpO2/Tętna (monitor TCM TOSCA).

Seria TCM4

Systemy monitorowania TCM CombiM i TOSCA wchodzą w skład aparatów serii TCM4.

Materiały
źródłowe

Niniejsza instrukcja obsługi systemów monitorowania TCM CombiM i TOSCA ma
stanowić dla użytkownika materiał źródłowy. Zawiera ona szczegółowe instrukcje
i odpowiedzi na pytania związane z systemami monitorowania TCM CombiM i TOSCA.

Wszelkie prawa
zastrzeżone

W momencie drukowania, instrukcja dokładnie opisuje funkcje i działanie systemu.
Wszelkie prawa zastrzeżone; dotyczy to urządzeń, technik i nazw przytaczanych
w instrukcji.

Przeznaczenie

System monitorowania TCM CombiM jest przeznaczony do ciągłego, przezskórnego
monitorowania ciśnień parcjalnych dwutlenku węgla (tcpCO2) i tlenu (tcpO2). Jest on
przeznaczony do stosowania u noworodków, dzieci i dorosłych nie będących pod
wpływem znieczulenia ogólnego metodą wziewną.
System monitorowania TCM TOSCA jest przeznaczony do ciągłego, przezskórnego
monitorowania ciśnień parcjalnych dwutlenku węgla (tcpCO2), saturacji tlenowej
hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2) i częstości tętna. Jest on przeznaczony do stosowania
u dzieci i dorosłych.

Czujniki

Czujniki są dostarczane jako niesterylne i są przeznaczone do powtórnego użycia.
Informacje dotyczące miejsc monitorowania, patrz odpowiednie sekcje dotyczące
stosowania czujników w Rozdziale 6 Monitorowanie in vivo.

Środowisko
stosowania

Do stosowania w środowisku szpitalnym/klinicznym.

Profil operatora

Monitor może stosować jedynie wyszkolony personel medyczny.

Ograniczenia

Monitorowanie przezskórne ma stanowić jedynie dodatkowe narzędzie, służące do
oceny pacjentów i musi być wykorzystywane wraz z pełnym obrazem klinicznym.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Monitorowanie tcpCO2/tcpO2 nie powinno być prowadzone u pacjentów
z upośledzonymi parametrami hemodynamicznymi, gdyż może to być powodem
błędnych wyników pomiarów.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko reakcji alergicznych
Samoprzylepne taśmy pierścieni mocujących, pierścienie samoprzylepne i klipsy
mocujące są przeciwwskazane u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne.
UWAGA – Ograniczenia wynikające z prawa federalnego
W USA prawo federalne pozwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie
lekarzowi lub na zlecenie lekarza.
NOTATKA: To urządzenie nie jest aparaturą gazometryczną.

Informacje
ustawowe
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1. Wprowadzenie

Symbole zastosowane na monitorze
Symbol

Wyjaśnienie
Akceptacja CSA
Uwaga, zapoznaj się z dołączoną dokumentacją
Ograniczenie temperatury

Oznacza, że niniejszy produkt spełnia wymagania Dyrektywy
dot. urządzeń medycznych (Medical Device Directive)
93/42/EEC z czerwca 1993.
Opisywany produkt jest urządzeniem klasy IIb.
Numer seryjny
Promieniowanie niejonizujące
Urządzenie typu BF (z izolacją pływającą)
Producent
USB
Usuwanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(WEEE)

Symbol ten oznacza, że:
• Radiometer Medical ApS i dystrybutorzy firmy
działający na terenie Unii Europejskiej (EU) i krajów
stowarzyszonych, podjęli niezbędne kroki w celu
spełnienia wymagań Dyrektywy 2002/96/EC,
dotyczącej usuwania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
•

Urządzenia, po osiągnięciu kresu swojej eksploatacji,
muszą być zbierane i przetwarzane oddzielnie od
innych odpadów, w sposób zgodny z przepisami
państwowymi.
Instrukcji na ten temat może udzielić lokalny
przedstawiciel firmy Radiometer.

Wpływ na środowisko:
Urządzenia WEEE zawierają materiały potencjalnie
niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Symbole zastosowane na monitorze, ciąg dalszy
Symbol

Wyjaśnienie
Bramka COM
Interfejs Ethernet do połączenia z siecią. Nie służy do
podłączania linii telefonicznej.
Off (odłączenie zasilania sieciowego)
On (podłączenie zasilania sieciowego)
Monitor wł./wył.
Bezpiecznik
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1. Wprowadzenie

Symbole wykorzystane w tej instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia o dużym znaczeniu, które należy wnikliwie
przeczytać przed wykonaniem powiązanej z nimi procedury. W instrukcji znajdują się
również informacje nieodnoszące się do bezpieczeństwa.
Symbol

Słowo
sygnałowe

Wyjaśnienie

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie sygnalizuje użytkownikowi sytuację, która,
jeżeli nie zostanie w porę dostrzeżona, może prowadzić
do śmierci lub poważnego urazu. Może ono również
opisywać potencjalne, poważne efekty uboczne
i zagrożenia.

UWAGA

Ostrzega użytkownika przed potencjalnie niebezpieczną
sytuacją, która, jeżeli nie zostanie w porę dostrzeżona,
może prowadzić do niewielkiego bądź umiarkowanego
narażenia zdrowia użytkownika bądź pacjenta, a także
uszkodzenia urządzeń lub innego mienia. Termin ten
może być również stosowany, w celu ostrzeżenia przed
niebezpiecznymi praktykami. Dotyczy to również
zachowania szczególnej uwagi, niezbędnej do
bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia
oraz w celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia w wyniku
jego użytkowania lub błędnego użytkowania.

NOTATKA

Sygnalizuje informacje praktyczne, niezwiązane
z narażeniem zdrowia (informacje, które „trzeba znać”).
Producent
Oznacza, że niniejszy produkt spełnia wymagania
Dyrektywy dot. urządzeń medycznych (Medical Device
Directive) 93/42/EEC z czerwca 1993.
Opisywany produkt jest urządzeniem klasy IIb.
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Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

Systemy monitorowania TCM
Wprowadzenie

System monitorowania TCM CombiM obejmuje:
• Urządzenie
• Moduł CombiM (tcpCO2/tcpO2)
• Czujnik tc 84 (kombinowany tcpCO2/tcpO2) lub czujnik tc 54 (tylko tcpCO2)
System TCM TOSCA zawiera:
• Urządzenie
• Moduł TOSCA (tcpCO2/SpO2) z technologią Masimo SET
• Czujnik TOSCA 92 (kombinowany tcpCO2/SpO2)
NOTATKA: Informacje dotyczące składania zamówień, patrz sekcja Akcesoria
w Rozdziale 8.
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2. Podstawowe informacje

Monitor – góra i przód
Widok z przodu

Ekran dotykowy

Uchwyt

Komora
kalibracyjna
Moduł TOSCA
lub CombiM
Wskaźnik
akumulatora
Podstawa monitora
i uchwyt na kabel
elektrody

Przycisk WŁ/WYŁ
Monitor - podstawa
regulowana

Elementy
składowe
i funkcje góra i przód

Część

Funkcja

Uchwyt

Do przenoszenia monitora.

Ekran dotykowy

Służy do komunikacji pomiędzy operatorem i monitorem.

Komora
kalibracyjna

Do przechowywania i kalibracji czujnika.

Moduł TOSCA

Do przezskórnych pomiarów za pomocą kombinowanego
czujnika tcpCO2/SpO2 i pomiarów częstości tętna oraz
kalibracji czujnika.

Moduł CombiM

Do przezskórnych pomiarów za pomocą kombinowanego
czujnika tcpCO2/tcppO2 lub pojedynczego czujnika tcpCO2
i jego kalibracji.

Podstawa monitora
i uchwyt na kabel
elektrody

Wspiera monitor i utrzymuje kabel czujnika.

Monitor - podstawa
regulowana

Do ustawiania monitora pod kątem względem podstawy.
Do włączania (pozycja I) i wyłączania monitora (pozycja O).

Przycisk WŁ/WYŁ
Do wskazywania, czy akumulator jest ładowany. Świecenie
się kontrolki, oznacza że akumulator jest ładowany.
Wskaźnik
akumulatora

NOTATKA: Jest to możliwe tylko wówczas, gdy włącznik
zasilania na tylnej ściance monitora będzie ustawiony
w pozycji włączonej.
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Monitor – tył
Widok z tyłu
Zwalniacz
modułu

Gniazdo
czujnika

Akumulator
Bezpiecznik
sieciowy

Wentylator

Wyłącznik
zasilania
Gniazdo
zasilania
Ethernet (wyłącznie dla
autoryzowanego personelu
serwisowego)

Elementy
składowe
i funkcje - tył

Część

Port szeregowy/
wyjście analogowe

Porty USB

Funkcja

Akumulator

Umożliwia pracę monitora w trakcie transportu i awarii
zasilania.

Gniazdo czujnika

Do podłączenia czujnika do monitora.

Bezpiecznik
sieciowy

1,25 AT. Zabezpiecza przed zwarciami.

Gniazdo zasilania

Do podłączenia przewodu zasilania sieciowego do monitora.

Ethernet

Wyłącznie dla autoryzowanego personelu serwisowego.

Serial port (RS232)

Do podłączenia monitora do zewnętrznego komputera.

Wyjście analogowe

Do podłączenia monitora do urządzenia peryferyjnego,
takiego jak polisomnograf.

Porty USB

Do podłączenia monitora do zewnętrznej drukarki i pamięci
typu „memory stick”.

Zwalniacz modułu

Do odblokowania modułu czujnika od monitora, przy użyciu
klucza zwalniającego.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru
Bezpieczniki należy wymieniać tylko na zalecane
przez Radiometer. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
grozi pożarem.

Wyłącznik zasilania Do włączania i wyłączania zasilania monitora.
NOTATKA: Jeżeli zasilanie jest włączone, wówczas
akumulator jest ładowany stosownie do potrzeb.
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Ekran: główne elementy
Rodzaje ekranów Monitory TCM CombiM i TCM TOSCA posiadają dwa rodzaje ekranów: ekrany
prezentacyjne (tzn. ekran główny, tabela trendów i krzywa trendów) oraz menu.
Konfiguracja
ekranu
wyświetlania

Ekrany wyświetlania są podzielone na następujące pola:
Czas i data System/Status wyświetlania Bat.

ID

Pole pCO2/pO2

Pole krzywych

pCO2/pO2
---------------------------------------------

Moc/SpO2

Pole Tętna/SpO2

Przyciski dotykowe

NOTATKA: Pomiar SpO2 i częstości tętna jest możliwy jedynie w przypadku
monitora TCM TOSCA. W przypadku monitora TCM CombiM, w dolnej części pola
krzywych przedstawiana jest krzywa mocy lub pole to jest puste; pole tętna/SpO2 jest
zawsze puste (patrz przykłady na następnej stronie).
Część
Czas i data

Prezentuje
Czas rzeczywisty (format 24-godzinny) i data.

System/Status Widok normalny, Widok tabeli trendów, Widok krzywej trendów,
wyświetlania Nowy pacjent, Sygnał lub Alarm.
Bat.

Poziom naładowania, gdy monitor jest zasilany akumulatorowo:
pełny , niemal pełny , rozładowany

i krytycznie rozładowany .

ID

Numer identyfikacyjny pacjenta. Pozwala na dostęp do DMS pacjenta.

Pole
krzywych

Monitor TCM CombiM: pCO2, pO2 i moc
Monitor TCM TOSCA: pCO2 i SpO2
Status czujnika (np. trwa kalibracja) oraz poziom gazu (wyświetlane
tylko podczas kalibracji i gdy w cylindrze gazowym pozostało mniej
niż 10% gazu).
Ciśnienie barometryczne (wyświetlane tylko w trakcie kalibracji).

Pole
pCO2/pO2

pCO2, pO2, Corr., Power, Temp, SmartHeat, trwa kalibracja in vivo,
(alarm włączony) i
(alarm wyłączony).

Pole
Tętna/SpO2

Tętno, SpO2, “HI OFF” (górny próg alarmowy SpO2 wyłączony),
(alarm włączony) i
(alarm wyłączony).
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Ekran: główne elementy, ciąg dalszy
Przykład widoku
normalnego
monitora TCM
TOSCA

Przykład widoku
normalnego
monitora TCM
CombiM

NOTATKA: W trybie pomiarów, przycisk dotykowy Event zastępuje przycisk Tutorial.
Przyciski
dotykowe
w widoku
normalnym

Przycisk dotykowy

Funkcja

ID

Pozwala na dostęp do DMS pacjenta.

Czas pracy (Site
time) xx:xx

Resetuje stoper czasu pracy do zadanej wartości (patrz
Ustawienia parametrów).

Tutorials
(Materiały
szkoleniowe)

Otwiera dostęp do filmów szkoleniowych (gdy nie trwa
monitorowanie).

Event (Zdarzenie)

W trakcie monitorowania oznacza wystąpienie zdarzenia.

Calibrate
(Kalibruj)

Rozpoczyna okres SmartCal (konieczne tylko wówczas, gdy
funkcja SmartCal jest WYŁ lub funkcja SmartCal jest WŁ,
a czas trwania nie jest ustawiony na „forever” (na zawsze)).

Print (Drukuj)

Otwiera ekran rozpoczęcia/zatrzymania czasu drukarki.

Setup (Ustawienia) Otwiera dostęp do wszystkich menu i submenu ustawień.
Alarm silence
(Uciszenie
alarmów)

Ucisza/resetuje system alarmowy.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Ekran: główne elementy, ciąg dalszy
Konfiguracja
ekranu menu

Ekrany menu są podzielone na następujące pola:
Zakładki menu
Submenu/ustawienia

Przyciski dotykowe

Ekrany menu zawierają następujące zakładki, otwierające dostęp do kolejnych menu
i submenu ustawień: View (Widok), Parameter (Parametr), Calibration (Kalibracja),
Printer (Drukarka), i Technical (Techniczne; zabezpieczone hasłem).
Przykład ekranu
menu

Zakładki
menu
Ustawienia
Submenu

Przyciski
dotykowe
NOTATKA: Pomiar SpO2 jest wykonywany tylko przez monitor TCM TOSCA.
Przyciski
dotykowe ekranu
menu

Przycisk dotykowy

Funkcja

OK

Służy do zaakceptowania zmian i powrotu do ekranu
głównego.

Apply (Zastosuj)

Służy do zaakceptowania zmian bez opuszczania ekranu
menu.

Cancel (Anuluj)

Przenosi do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Materiały szkoleniowe dostępne Online
Samouczki

Materiały szkoleniowe to krótkie sekwencje wideo, przedstawiające najczęściej
wykonywane procedury. Aby otworzyć samouczki, naciśnij Tutorial.
NOTATKA: W trybie pomiarów, przycisk dotykowy Event zastępuje przycisk
Tutorial.

NOTATKA: Dostępne samouczki zależą od zainstalowanego modułu.
Przyciski
dotykowe

Przycisk dotykowy

Funkcja
Pauzuje wybrany samouczek.
Odtwarza wybrany samouczek.

i

Przewija wybrany samouczek o jeden krok do przodu/tyłu.
Przenosi do ekranu materiałów szkoleniowych TCM.
Opuszcza samouczek i powraca do widoku normalnego.
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Słownik przycisków dotykowych
Przyciski
dotykowe

W całej instrukcji przyciski dotykowe oznaczono czcionką wytłuszczoną pochyłą.
Zestawienie wszystkich przycisków dotykowych występujących w oprogramowaniu,
zostało wraz z ich opisami przedstawione w kolejności alfabetycznej, w poniższej
tabeli:
Przycisk dotykowy

Funkcja
Dodawanie znacznika do podświetlonego numeru ID
pacjenta/sesji (w DMS pacjenta).
Wyświetlanie szczegółowych informacji na temat
podświetlonego numeru ID pacjenta/sesji (w DMS pacjenta).

Ucisza/resetuje system alarmowy.
Alarm silence
(Uciszenie alarmów)
Apply (Zastosuj)

Akceptuje wprowadzone zmiany ustawień bez zamykania
odnośnego ekranu menu.

Blood gas
(Gazometria)

Otwiera ekran ustawień gazometrycznych, w którym można
wprowadzić wyniki gazometrii.

Cal. status (Status
kalibracji)

Przedstawia informacje dotyczące ostatniej kalibracji.

Calibrate (Kalibruj)

Rozpoczyna kalibrację elektrody.

Cancel (Anuluj)

Przenosi do ekranu głównego bez zapisywania zmian ustawień.

Cursor (Kursor)

Dodaje/usuwa kursor z widoku krzywej trendu.

Date/time
(Data/Czas)

Otwiera ekran ustawień daty/czasu (zabezpieczony hasłem).

Zmienia wszystkie ustawienia na wartości domyślne
Default values
(Wartości domyślne) Radiometer (zabezpieczone hasłem).
Delete config. file
(Kasuj plik
konfiguracji)

Część ustawień serwisowych (tylko do celów serwisowych).

Enter

Rejestruje wprowadzone hasło.

Event (Zdarzenie)

W trakcie monitorowania oznacza wystąpienie zdarzenia.

Export (Eksport)

Pozwala wyeksportować informacje pacjenta i dane
pomiarowe związane z numerami ID pacjenta/numerami
sesji, przy których postawiono znaczniki (w DMS pacjenta).

ID

Pozwala na dostęp do DMS pacjenta.

In vivo calibration
(Kalibracja in vivo)

Rozpoczyna kalibrację vivo, tzn. korekcję odczytów
tcpCO2/tcpO2 względem wartości wpisanych ręcznie.

Normal (Normalny)

Otwiera ekran ustawień widoku normalnego.

OK

Akceptuje wprowadzone zmiany ustawień i przenosi do
ekranu głównego.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Słownik przycisków dotykowych, ciąg dalszy
Przyciski
dotykowe
(ciąg dalszy)

Przycisk dotykowy
pCO2

Funkcja
Z poziomu menu parametrów (Parameter) otwiera ekran
ustawień pCO2.
Z poziomu ekranu ustawień krzywej trendu (Trend curve
setup), otwiera ekran zakresu krzywej pCO2.

pO2

Z poziomu menu parametrów (Parameter) otwiera ekran
ustawień pO2.
Z poziomu ekranu ustawień krzywej trendu (Trend curve
setup), otwiera ekran zakresu krzywej pO2.

Power (Moc)

Otwiera ekran Power range (Zakresu mocy).

Print (Drukuj)

Otwiera ekran rozpoczęcia/zatrzymania czasu drukarki.

Sensor remembraned Rejestruje czujnik po zmianie membrany.
(Czujnik z wymienioną
membraną)
Service menu (Menu
serwisowe)

Otwiera ekran ustawień serwisowych (zabezpieczony
hasłem).

Setup (Ustawienia)

Otwiera dostęp do wszystkich menu ustawień.

Site time (Czas pracy)

Resetuje stoper czasu pracy do zadanej wartości (patrz
Ustawienia parametrów).

SmartCal

Utrzymuje czujnik w gotowości do pomiaru (tzn. funkcja
kalibracji automatycznej).

SpO2/Pulse
(SpO2/Tętno)

Z poziomu menu parametrów (Parameter) otwiera ekran
ustawień SpO2/Pulse.
Z poziomu ekranu ustawień krzywej trendu (Trend curve
setup), otwiera ekran zakresu krzywej SpO2/Pulse.

System info
(Informacje
systemowe)

Część ustawień serwisowych (tylko do celów serwisowych).

Tech. settings
(Ustawienia
techniczne)

Otwiera ekran ustawień technicznych (zabezpieczony
hasłem).

Test

Część ustawień serwisowych (tylko do celów serwisowych).

Część ustawień serwisowych (tylko do celów serwisowych).
Touch screen
calibration (Kalibracja
ekranu dotykowego)
Trend Curve (Krzywa
trendów)

Otwiera ekran ustawień krzywej trendu.

Trend table (Tabela
trendu)

Otwiera ekran ustawień tabeli trendu.

Tutorial (Samouczek)

Otwiera dostęp do filmów szkoleniowych.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Słownik przycisków dotykowych, ciąg dalszy
Przyciski
dotykowe
strzałek

Przycisk dotykowy
lub

Funkcja
Zmienia ustawienia podświetlonej opcji.

lub

Przewija wyświetlane elementy ekranowe/parametry do góry
lub do dołu.

lub

Przewija wyświetlane elementy ekranowe/parametry do
przodu lub do tyłu.
Przewija szybko do ostatniego wyniku.
Kasuje po jednym znaku.

lub
Przyciski
dotykowe
samouczków

Przycisk dotykowy

Przesuwa kursor po jednym znaku w lewo lub w prawo.

Funkcja
Pauzuje wybrany samouczek.
Odtwarza wybrany samouczek.

i

Przewija wybrany samouczek o jeden krok do przodu/tyłu.
Powrót do ekranu samouczków TCM.
Opuszcza samouczek i powraca do widoku normalnego.
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Struktura menu
Struktura menu

Poniższy schemat ilustruje strukturę głównego menu monitorów TCM.

Setup

View

Parameter

Calibration

pCO2
pO2**
SpO2/Pulse*
Blood gas

Ekran główny

Normal

Trend table

View
Time span
Curve ranges

SmartCal
Cal. status
Sensor
remembraned

Technical

Time
interval
Time span
Report type
Curve ranges
Printer type

Enter
password

Trend curve

Time
interval

pCO2
pO2**
Power

Time span
Curve
ranges
pCO2
pO2**
Power
SpO2/Pulse*
Select curves

Screen saver

Technical
settings

Printer

Date/time

Service
menu

Date/time
settings
Date format

Default
values

For service
personnel
only

* Występuje tylko w monitorze TCM TOSCA.
** Występuje tylko w monitorze TCM CombiM.
NOTATKA: Jeżeli przez 30 sekund żaden przycisk dotykowy nie zostanie użyty,
wyświetlany jest ekran główny (widok normalny).
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Lista programów ustawień
Dostęp do menu
ustawień

Naciśnij przycisk dotykowy Setup, aby otworzyć menu ustawień:
• View (Widok)
• Parameter (Parametr)
• Calibration (Kalibracja)
• Printer (Drukarka)
• Technical (Techniczne)
Szczegółowe informacje dotyczące pięciu menu ustawień zamieszczono w kolejnych
sekcjach.
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Ustawienia widoku
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Widok normalny ....................................................................................................
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Widok tabeli trendów ............................................................................................
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Widok krzywej trendów ........................................................................................
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Widok normalny
Wprowadzenie

W ustawieniach widoku normalnego istnieje możliwość wyboru, które parametry będą
wyświetlane, określenie zakresu czasowego dla prezentacji graficznej oraz aktywacji
wygaszacza ekranu.
NOTATKA: Jeżeli przez 30 sekund żaden przycisk dotykowy nie zostanie użyty,
wyświetlany jest ekran główny (widok normalny).

Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia widoku normalnego, naciśnij Setup → Normal.
Ustawienia widoku normalnego monitora TCM TOSCA:

Ustawienia widoku normalnego monitora TCM CombiM:

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Widok normalny, ciąg dalszy
Wybieranie opcji
widoku
normalnego

Krok
1.

Czynność
Użyj strzałek Góra i Dół, aby wybrać krzywe, które mają być wyświetlane
w polu krzywych widoku normalnego.
NOTATKI:
• Wartości parametrów są wyświetlane zawsze.
• Liczba dostępnych parametrów zależy od zainstalowanego typu
czujnika (w przypadku TCM CombiM: kombinowany czujnik
pCO2/pO2 bądź czujnik pCO2, w przypadku TCM TOSCA: pCO2/SpO2)
oraz od tego, czy w ustawieniach technicznych włączono, czy
wyłączono parametry pO2 i SpO2.

2.

Za pomocą przycisków ze strzałkami Góra i Dół, wybierz przedział
czasowy
NOTATKA: Ustawienie przedziału czasowego dotyczy tylko krzywych
pCO2, pO2 i mocy.

3.

Wybierz opcje zakresu krzywych poszczególnych parametrów naciskając
każdy z nich i na wyświetlanych ekranach wybierając górne i dolne
wartości.

4.

Wciśnij OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić od ekranu ustawień
widoku normalnego lub wciśnij Cancel, aby powrócić do ekranu ustawień
bez wprowadzana zmian.

5.

Jeżeli uznasz za stosowne, zaznacz wygaszacz ekranu (3).
NOTATKI:
• Aby aktywować wygaszacz ekranu, konieczne jest wciśnięcie OK przed
opuszczeniem ustawień widoku normalnego.
• Opcja jest widoczna tylko wówczas, jeżeli została aktywowana
w ustawieniach technicznych.
• Wygaszacz ekranu jest przeznaczony głównie dla laboratoriów snu,
w celu zmniejszenia podświetlenia ekranu.
• Dotknięcie ekranu powoduje wyłączenie wygaszacza ekranu; aby mógł
się ponownie włączyć, opcja ta musi być wybrana w ustawieniach
widoku normalnego.

6.

Naciśnij:
• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień widoku
normalnego.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Widok tabeli trendów
Wprowadzenie

W ustawieniach tabeli trendów można wybrać przedział czasowy pomiędzy kolejnymi
rekordami w tabeli trendów.

Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia widoku trendów, naciśnij Setup → Trend table.

Wybieranie opcji
tabeli trendów

Krok

Czynność

1.

Za pomocą przycisków ze strzałkami Góra i Dół, wybierz przedział
czasowy

2.

Naciśnij:
• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień tabeli
trendów.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Widok krzywej trendów
Wprowadzenie

W ustawieniach krzywej trendu istnieje możliwość określenia zakresu czasowego dla
prezentacji graficznej oraz zakresów dla pCO2, pO2, mocy i SpO2/tętna, a także
określenia, które parametry (maksymalnie dwa) powinny być wyświetlane na krzywej
trendu.
NOTATKA:
• Pomiar SpO2 i tętna jest możliwy jedynie w przypadku monitora TCM TOSCA.
• Pomiar pO2 jest wykonywany tylko przez monitor TCM CombiM.

Otwieranie
programu

Wybieranie opcji
krzywej trendów

Aby otworzyć ustawienia krzywej trendów, naciśnij Setup → Trend curve.

Krok

Czynność

1.

Za pomocą przycisków ze strzałkami Góra i Dół, wybierz przedział
czasowy

2.

Wybierz maksymalnie dwa parametry, które będą wyświetlane jako
krzywe trendów.
NOTATKA: Jeżeli wybrane zostaną dwa parametry, aby można było
wybrać nowy parametr, należy najpierw odznaczyć jeden z nich.

3.

Wybierz opcje zakresu krzywych poszczególnych parametrów, naciskając
każdy z nich i na wyświetlanych ekranach wybierając górne i dolne
wartości.

4.

Wciśnij OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić od ekranu ustawień
krzywej trendów lub wciśnij Cancel, aby powrócić do ekranu ustawień
bez wprowadzana zmian.

5.

Na ekranie krzywej trendu naciśnij:
• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień krzywej
trendów.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Ustawienia parametrów

OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędów monitorowania
Pamiętaj, aby bardzo starannie dobierać progi alarmów. Wprowadzenie
ekstremalnych ustawień progów alarmowych może sprawić, że system
alarmowy stanie się bezużyteczny.
pCO2 ......................................................................................................................
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SpO2/Tętno ............................................................................................................
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Gazometria ............................................................................................................
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pCO2
Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia pCO2, naciśnij Setup → Parameter → pCO2.

Ustawienia pCO2

Ustawienia

Opcje

pCO2 alarm
(Alarm pCO2)

ON/OFF

pCO2 alarm high
(Górny próg
alarmu pCO2)

6-200 mmHg (skokowo co 1); 0,8-26,7 kPa (skokowo co 0,1)

pCO2 alarm low
(Dolny próg
alarmu pCO2)

5-99 mmHg (skokowo co 1); 0,7-9,9 kPa (skokowo co 0,1)

Alarm sound
level (Poziom
sygnału
alarmowego)1

1-5 (1 jest wartością minimalną)

Sensor temp.
(Temperatura
czujnika)2

37,0-44,0 °C (skokowo co 0,5)

SmartHeat2

NOTATKA: Alarm ten jest wyzwalany, jeżeli wartość
parametru jest równa lub przekracza próg alarmu (górny lub
dolny). Składa się on ze składowej wizualnej (migająca wartość
parametru i komunikat alarmu) oraz dźwiękowej (sygnał
przerywany).

NOTATKA: Jeżeli w trakcie pomiaru zmieniona zostanie
zadana temperatura czujnika, wówczas konieczna jest nowa
kalibracja.
ON/OFF
W przypadku
czujnika
TOSCA 92
i czujnika
tc 54:

NOTATKA: Jeżeli funkcja SmartHeat jest
włączona (ON), wówczas przez 22 minuty od
momentu wyjęcia czujnika z komory
kalibracyjnej, do zadanej temperatury czujnika
dodawane jest +2 °C (maksymalna. temp. 44 °C).

W przypadku NOTATKA: Jeżeli funkcja SmartHeat jest
czujnika tc
włączona (ON), wówczas przez 6 minut od
Sensor 84:
momentu wyjęcia czujnika z komory
kalibracyjnej, do zadanej temperatury czujnika
dodawany jest +1 °C (maksymalna. temp. 44 °C).
Site time (Czas
pracy)2

OFF; ½-12 godzin (skokowo co ½ godziny)

Site time heat
(Ogrzewanie po
upływie czasu
pracy)2

ON/OFF

1
2

NOTATKA: Jeżeli opcja ogrzewania po upływie czasu pracy
jest WYŁ (OFF), wówczas gdy czas pracy osiągnie zero,
wyłączone zostanie nagrzewanie elektrody; jeżeli opcja jest WŁ,
wówczas elektroda będzie nadal ogrzewana.

Ustawienie tej opcji jest wspólne dla pCO2, pO2 i SpO2.
Ustawienie tej opcji jest wspólne dla pCO2 i pO2.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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pCO2, ciąg dalszy
Wybieranie
ustawień pCO2

Krok

Czynność

1.

Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą przycisku dotykowego

2.

Wybierz opcję dla tego ustawienia posługując się przyciskiem ze
strzałkami Góra lub Dół.

3.

Wykonaj czynności przedstawione w punktach 1-2 dla pozostałych
ustawień.

4.

Naciśnij:

.

• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień pCO2.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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pO2
Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia pO2, naciśnij Setup → Parameter → pO2.
Ustawienia

Ustawienia pO2

Opcje

pO2 alarm
(Alarm pO2)

ON/OFF

pO2 alarm high
(Górny próg
alarmu pO2)

1-800 mmHg (skokowo co 1); 0,1-99,9 kPa (skokowo co 0,1)

pO2 alarm low
(Dolny próg
alarmu pO2)

0-99 mmHg (skokowo co 1); 0,0-9,9 kPa (skokowo co 0,1)

NOTATKA: Alarm ten jest wyzwalany, jeżeli wartość parametru
jest równa lub przekracza próg alarmu (górny lub dolny). Składa
się on ze składowej wizualnej (migająca wartość parametru
i komunikat alarmu) oraz dźwiękowej (sygnał przerywany).

Alarm sound level 1-5 (1 jest wartością minimalną)
(Poziom sygnału
alarmowego)1
Sensor temp.
(Temperatura
czujnika)2

37,0-44,0 °C (skokowo co 0,5)

SmartHeat2

ON/OFF
NOTATKA: Jeżeli funkcja SmartHeat jest włączona (ON),
wówczas przez 6 minut od momentu wyjęcia czujnika z komory
kalibracyjnej, do zadanej temperatury czujnika dodawany jest
+1 °C (maksymalna. temp. 44 °C).

Site time (Czas
pracy)2

OFF; ½-12 godzin (skokowo co ½ godziny)

Site time heat
(Ogrzewanie po
upływie czasu
pracy)2

ON/OFF

1
2

Wybieranie
ustawień pO2

NOTATKA: Jeżeli opcja ogrzewania po upływie czasu pracy
jest WYŁ (OFF), wówczas gdy czas pracy osiągnie zero,
wyłączone zostanie nagrzewanie elektrody; jeżeli opcja jest WŁ,
wówczas elektroda będzie nadal ogrzewana.

Ustawienie tej opcji jest wspólne dla pCO2, pO2 i SpO2.
Ustawienie tej opcji jest wspólne dla pCO2 i pO2.
Krok

Czynność

1.

Wybierz odpowiednią opcję za pomocą przycisku dotykowego

2.

Wybierz ustawienie dla tej opcji posługując się przyciskiem ze strzałkami
Góra lub Dół.

3.

Wykonaj czynności przedstawione w punktach 1-2 dla pozostałych opcji.

4.

Naciśnij:

.

• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień pO2.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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SpO2/Tętno
Otwieranie
programu
Ustawienia
SpO2/tętna

Aby otworzyć ustawienia/Tętno SpO2, naciśnij Setup → Parameter → SpO2/Pulse.
Ustawienia
SpO2 alarm
(Alarm SpO2)

Opcje
ON/OFF
NOTATKA: Alarm ten jest wyzwalany, jeżeli wartość parametru
jest równa lub przekracza próg alarmu (górny lub dolny). Składa
się on ze składowej wizualnej (migająca wartość parametru
i komunikat alarmu) oraz dźwiękowej (sygnał przerywany).

SpO2 alarm high OFF/86-100 % (skokowo co 1)
(Górny prog
OSTRZEŻENIE – Ryzyko narażenia zdrowia
alarmu SpO2)
Należy pamiętać, aby górny próg alarmowy saturacji był
wybierany starannie, zgodnie z obowiązującymi
standardami klinicznymi. Wysokie stężenia tlenu mogą
predysponować wcześniaki do rozwoju retinopatii.
NOTATKA: Górny próg alarmu SpO2 można wyłączyć (pod
symbolem alarmu będzie wyświetlany napis „HI OFF”), a dolny
próg alarmowy SpO2 będzie nadal aktywny.
SpO2 alarm low
(Dolny próg
alarmu SpO2)

85-99 % (skokowo co 1)

SpO2 parameter ON/OFF
(Parametr SpO2)
Określa, czy parametr SpO2/Tętno ma być wyświetlany.
Alarm sound
level1 (Poziom
sygnału
alarmowego)1

1-5 (skokowo co 1)

Pulse alarm
(Alarm tętna)

ON/OFF

Pulse alarm high 35-240 bpm (skokowo co 5)
(Górny próg
alarmu tętna)
Pulse alarm low
(Dolny próg
alarmu tętna)

30-235 bpm (skokowo co 5)

Pulse averaging
(Uśrednianie
tętna)

2, 4, 8, 10, 12 i 16 sekund.
Jeżeli uśrednianie tętna ustawiono na 2 sekundy, czas uśredniania
może wynosić 2-4 sekund, a jeżeli na 4 sekundy, może wynosić
4-6 sekund, zależnie od jakości danych.
NOTATKA: Do monitorowania snu zaleca się ustawienie
uśredniania tętna na 2 sekundy.

1

Ustawienie tej opcji jest wspólne dla pCO2, pO2 i SpO2.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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SpO2/Tętno, ciąg dalszy
Wybieranie
ustawień
SpO2/tętna

Krok

Czynność

1.

Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą przycisku dotykowego

2.

Wybierz opcję dla tego ustawienia posługując się przyciskiem ze
strzałkami Góra lub Dół.

3.

Wykonaj czynności przedstawione w punktach 1-2 dla pozostałych
ustawień.

4.

Naciśnij:
• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień
SpO2/Tętna.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Gazometria
Wprowadzenie

W ustawieniach gazometrii możliwe jest:
• ręczne wpisanie wyników gazometrii pacjenta dla porównania z pomiarami
przezskórnymi tego samego pacjenta.. Wyniki gazometrii są we wszystkich
widokach wyświetlane jako krople krwi, podobnie jak w wydrukach raportów.
• kalibrowanie pomiarów przezskórnych względem pomiaru gazometrycznego
(kalibracja in vivo); wówczas wszystkie wyniki będą wyświetlane w postaci gwiazd.

Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia gazometrii, naciśnij Setup →Parameter → Blood gas.
NOTATKA: System musi prowadzić monitorowanie.

Kalibracja in vivo

NOTATKI:
• Przycisk dotykowy In vivo calibration jest widoczny tylko wówczas, gdy opcja
została aktywowana w ustawieniach technicznych (patrz Ustawienia techniczne
w dalszej części tego rozdziału).
• Pomiar pO2 jest wykonywany tylko przez monitor TCM CombiM.
Procedury

Opis sposobu ręcznego wprowadzania wartości gazometrii oraz przeprowadzania
kalibracji in vivo, patrz Porównanie pomiarów gazometrii oraz Kalibracja in vivo
w Rozdziale 6.
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Ustawienia kalibracji
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SmartCal
Cel

Dzięki funkcji SmartCal monitor jest zawsze gotowy do pracy, gdyż czujnik jest
kalibrowany automatycznie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia SmartCal, naciśnij Ustawienia → Kalibracja → SmartCal.

Ustawienia
SmartCal

Ustawienia
SmartCal

Opcje
ON/OFF

Funkcja
Włącza/wyłącza funkcję SmartCal.
NOTATKA: Po włączeniu funkcji, monitor
będzie kalibrować się automatycznie co 6 godzin.

SmartCal
duration
(Czas
trwania
SmartCal)

Upływ
czasu
Wybieranie
ustawień
SmartCal

Krok

Na zawsze/
1-12 godzin
(skokowo co 1)

0:00-12:00
(godziny:minuty)

Określa czas trwania okresu SmartCal.
NOTATKA: Jeżeli czas trwania ustawiono na
„na zawsze”, wówczas kalibracja będzie
przeprowadzana automatycznie, gdy czujnik
zostanie umieszczony w komorze kalibracyjnej;
jeżeli czas trwania ustawiono na 1-12 godzin,
monitor będzie w wybranym czasie wykonywał
kalibracje, a po jego upływie, w celu rozpoczęcia
nowego okresu SmartCal, konieczne będzie
naciśnięcie przycisku Calibrate.
Wskazuje, ile czasu aktywnego okresu SmartCal
już upłynęło.

Czynność

1.

Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą przycisku dotykowego

2.

Wybierz opcję dla tego ustawienia posługując się przyciskiem ze
strzałkami Góra lub Dół.

3.

Wykonaj czynności przedstawione w punktach 1-2 dla pozostałych
ustawień.

4.

Naciśnij:

.

• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień SmartCal.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Status kalibracji
Wprowadzenie

Ekran statusu kalibracji przedstawia status ostatniej kalibracji.

Otwieranie
programu

Aby otworzyć ekran kalibracji, naciśnij Setup → Calibration → Cal. Status.

Informacja
o statusie
kalibracji

Informacje
statusu
Last Cal
(Ostatnia
kalibracja)
Set temp.
(Temperatura
zadana)

Jednostka

Opis

Godzin:minut Wskazuje czas ostatniej kalibracji.

°C

Wskazuje temperaturę czujnika w trakcie ostatniej
kalibracji.

Barometer
(Barometr)

mmHg/kPa

Wskazuje ciśnienie atmosferyczne w trakcie
ostatniej kalibracji.

Cal. value O2
(Wartość
kalibracji O2)

mmHg/kPa

Wskazuje wartość kalibracji O2.

Cal. value CO2
(Wartość
kalibracji CO2)

mmHg/kPa

Wskazuje wartość kalibracji CO2.

Gas level
(Poziom gazu)

%

Wyświetla ile gazu kalibracyjnego pozostało
w butli.
NOTATKA: Poziom będzie oznaczany jako
„High” do momentu, gdy w butli pozostanie mniej
niż 10 % gazu, a następnie w postaci procentowej.

Sensor
preparation
(Przygotowanie
czujnika)

Data i czas

Przedstawia datę i czas ostatniego przygotowania
czujnika.

Next
preparation
(Następne
przygotowanie)

Data i czas

Przedstawia datę i czas następnego przygotowania
czujnika.

Wciśnij przycisk OK lub Cancel, aby powrócić do ekranu głównego.
Czujnik
z wymienioną
membraną
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Przycisk dotykowy Sensor remembraned jest stosowany do manualnego rejestrowania
czujnika z wymienioną membraną. Jeżeli monitor automatycznie nie zarejestrował
wymiany membrany czujnika, czyli wtedy, gdy membrana została wymieniona
w czasie, gdy czujnik był odłączony od monitora, należy użyć tego przycisku
dotykowego.
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Ustawienia drukarki

Wprowadzenie

W ustawieniach drukarki można:
• ustawić odstęp czasowy między dwoma wartościami na wydruku tabeli;
• ustawić zasięg czasowy pomiarów, które mają być przedstawione na wydrukach;
• wybrać, czy wydruk raportu ma zawierać tabele, krzywe, czy obydwa;
• dopasować ustalone zakresy krzywych;
• podłączyć do monitora drukarkę kolorową lub czarno-białą.

Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia drukarki, naciśnij Setup → Printer.

NOTATKI:
• Pomiar SpO2 i tętna jest możliwy jedynie w przypadku monitora TCM TOSCA.
• Pomiar pO2 jest wykonywany tylko przez monitor TCM CombiM.
Wybieranie
ustawień
drukarki

Krok

Czynność

1.

Za pomocą przycisków ze strzałkami Góra i Dół, wybierz odstęp czasu.

2.

Za pomocą przycisków ze strzałkami Góra i Dół, wybierz przedział
czasowy.
NOTATKA: Wybrany przedział czasowy wpływa na czas startu na
ekranie start/stop drukarki, gdyż odstęp pomiędzy czasem startu drukarki
a czasem jej zatrzymania odpowiada przedziałowi czasu, tzn. jeżeli
przedział czasowy wynosi 1 godzinę, odstęp pomiędzy uruchomieniem
i zatrzymaniem drukarki wyniesie również 1 godzinę (patrz również Jak
drukować w Rozdziale 6: Monitorowanie in vivo).

3.

Aby zmienić zakresy krzywej dla pCO2, pO2, mocy lub SpO2/tętna,
naciśnij przycisk dotykowy odnośnego parametru i za pomocą strzałek
Góra i Dół wybierz górną i dolną wartość progową.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Ustawienia drukarki, ciąg dalszy
Wybieranie
ustawień
drukarki
(ciąg dalszy)

Krok

Czynność

4.

Wciśnij OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ustawień drukarki
lub wciśnij Cancel, aby powrócić do ekranu ustawień drukarki bez
wprowadzania zmian.

5.

Wybierz przynajmniej jeden typ raportu: Tabela (Table) i/lub Krzywa
(Curve).

6.

Wybierz typ drukarki: kolorowa lub czarno-biała.
NOTATKI:
• Do monitora można podłączyć tylko drukarkę lokalną. Drukowanie
sieciowe nie jest obsługiwane.
• Radiometer zaleca do wydruków posługiwanie się drukarką HP PC
z obsługą protokołu PCL3.

7.

Naciśnij:
• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień drukarki.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Ustawienia techniczne

Ustawienia techniczne ...........................................................................................
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Ustawienia techniczne
Otwieranie
programu
Ustawienia
techniczne

Aby otworzyć ustawienia techniczne, naciśnij Setup → Technical (wprowadź hasło
i naciśnij Enter) → Tech. Settings.
Ustawienia

Opcje

Meta. corr. factor

0-15 mmHg
(skokowo co
1 mmHg);

Funkcja

Określa współczynnik korekcji
metabolicznej. Aby zaznaczyć, że wartości
CO2 zostały skorygowane, w widoku
normalnym,
obok pCO2 jest wyświetlany
0-1 kPa
napis
„Corr.”.
(skokowo co 0,1 kPa)

Severinghaus
corr.

ON/OFF

Jeżeli WŁ, wszystkie wartości CO2 są
korygowane współczynnikiem korekcji
Severinghaus, a w widoku normalnym,
obok pCO2 jest wyświetlany napis „Corr.”.

In vivo calibration
(Kalibracja
in vivo)

ON/OFF

Włącza/wyłącza dostęp do przycisku
dotykowego Kalibracja in vivo
w ustawieniach gazometrii.

Cal. gas mix pO2
(pO2 mieszaniny
gazów kal.)

0,0-100,0 %
(skokowo co 0,1)

Stała kalibracji.

Cal. gas mix
pCO2 (pCO2
mieszaniny
gazów kal.)

0,0-10,0 %
(skokowo co 0,1)

Stała kalibracji.

Unit pCO2/pO2
(Jednostka
pCO2/pO2)

mmHg/kPa

pO2 parameter
(Parametr pO2)

ON/OFF

Określa jednostkę pomiaru pCO2/pO2.

Określa, czy parametr pO2 ma być
wyświetlany.
NOTATKA: Opcja ta ma zastosowanie
tylko wtedy, gdy do monitora podłączono
kombinowany czujnik tcpCO2/tcpO2.

Alarm mode
(Tryb alarmu)

Continuous data
output

Latching/
non-latching

Określa, czy alarm jest podtrzymywany
(monitor pozostaje w trybie alarmu
pomimo zniknięcia przyczyny alarmu) czy
też nie-podtrzymywany (gdy znika
przyczyna alarmu, alarm również ustaje).

OFF, Standard,
VueLink, MonLink
lub Raw data

Daje cztery możliwości wyprowadzania
danych: standard, VueLink, MonLink oraz
dane nieprzetworzone.
Szczegółowe informacje, patrz Rozdział 6.
NOTATKA: Dane nieprzetworzone są
przeznaczone tylko do celów serwisowych.
Więcej informacji, patrz Instrukcja
serwisowa TCM4.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Ustawienia techniczne, ciąg dalszy
Ustawienia
techniczne
(ciąg dalszy)

Ustawienia
Data export
(Eksport
danych)

Opcje

Funkcja

OFF, USB lub Serial

Umożliwia dostęp do przycisku
programowego Export (w Patient
DMS), który pozwala na eksport zrzutu
danych trendów na nośnik „memory
stick” lub do zewnętrznego komputera
PC.
NOTATKA: Opcja „Serial” jest
dostępna tylko wówczas, gdy ustawienie
„Continuous data output” jest
wyłączone (OFF).

Wybieranie
ustawień
technicznych

Data export
interval
(Przedział
eksportu
danych)

2, 10, 30 lub 60 sekund

Określa odstęp pomiędzy eksportami
danych.

Display
brightness

10-100 %
(skokowo co 10)

Określa jasność podświetlenia ekranu.

Wygaszacz
ekranu

ON/OFF

Udostępnia opcję wygaszacza ekranu
w ustawieniach widoku normalnego.

NOTATKA: Wybranie pełnego
podświetlenia skraca żywotność
wyświetlacza.

pO2 analog
range (Zakres
wyjścia
analogowego
pO2)

0-200 lub 0-800 mmHg; Określa zakres wyjścia analogowego
0,0-26,7 lub 0,0-99,9 kPa pO2.

pCO2 analog
range (Zakres
wyjścia
analogowego
pCO2)

0-100 lub 0-200 mmHg; Określa zakres wyjścia analogowego
0,0-13,3 lub 0,0-26,7 kPa pCO2.

Krok

Czynność

1.

Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą przycisku dotykowego

2.

Wybierz opcję dla tego ustawienia posługując się przyciskiem ze
strzałkami Góra lub Dół.

3.

Wykonaj czynności przedstawione w punktach 1-2 dla pozostałych
ustawień.

4.

Naciśnij:
• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.

.

• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień
technicznych.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Data/Czas
Otwieranie
programu

Aby otworzyć ustawienia techniczne, naciśnij Setup → Technical (wprowadź hasło
i naciśnij Enter) → Date/time.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko utraty danych
Jeżeli ustawienia daty/czasu zostaną zmienione wstecznie, wówczas
w pamięci pozostaną tylko pomiary przeprowadzone przed nową
datą/czasem. Inne dane zostaną usunięte.
NOTATKA: Daty i czasu nie można zmienić podczas pomiaru. Podjęcie takiej próby,
spowoduje wyświetlenie komunikatu.
Zmiana ustawień Pole wprowadzania danych „Date/time settings” przedstawia aktualne ustawienia.
daty/czasu
Krok Czynność
1.

Wybierz format daty:
• MM-DD-YYYY (miesiąc-dzień-rok)
• DD-MM-YYYY (dzień-miesiąc-rok)

2.

Posługując się przyciskami dotykowymi << i >>, przesuwaj kursor
o jedno pole do przodu/tyłu w polu wprowadzania danych daty/czasu.
Korzystając z klawiatury numerycznej wprowadź nowe dane.

3.

Naciśnij:
• OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
• Apply, aby zaakceptować zmiany bez opuszczania ustawień daty/czasu.
• Cancel, aby powrócić do ekranu głównego bez zapisywania zmian.
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Wartości domyślne
Wprowadzenie

Funkcja „Default values” przełącza wszystkie ustawienia parametrów i monitora na
domyślne. Ustawienia domyślne zostały wyszczególnione poniżej.
NOTATKA: Podczas przywracania wartości domyślnych wszystkich ustawień,
wszystkie ustawienia kPa zostaną zamienione przez mmHg.

Przywracanie
ustawień
domyślnych

Krok

Czynność

1.

Naciśnij Setup → Technical (wprowadź hasło i naciśnij Enter) →
Default values.

2.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe z komunikatem „This will return
the monitor into default setup and current setup will be lost” (To
spowoduje przywrócenie ustawień domyślnych monitora i utratę
ustawień bieżących).
Naciśnij OK, aby przywrócić fabryczne wartości domyślne wszystkich
ustawień parametrów i monitora lub Cancel, aby opuścić bez zmiany
ustawień.

Lista ustawień
domyślnych

Menu
Normal
view
(Widok
normalny)

Ustawienia
Curve selection (Wybór
krzywej)

Domyślnie
Monitor TCM
TOSCA:
pCO2 SpO2
Monitor TCM
CombiM:
pCO2/pO2/moc

Time span (Przedział czasowy)

1 godzina

Table view
(Widok
tabeli)

Time interval (Odstęp czasowy)

15 minut

Curve view
(Widok
krzywej)

Time span (Przedział czasowy)

8 godzin

Curve selection (Wybór
krzywej)

Monitor TCM
TOSCA:
pCO2 i SpO2
Monitor TCM
CombiM:
pCO2 i pO2

Curve range
(Zakres
krzywej)

pCO2 high (pCO2 górna granica)

60 mmHg/8,0 kPa

pCO2 low (pCO2 dolna granica)

0 mmHg/0,0 kPa

pO2 high (pO2 górna granica)

200 mmHg/26,7 kPa

pO2 low (pO2 dolna granica)

0 mmHg/0,0 kPa

Power high (Moc górna granica)

400 mW

Power low (Moc dolna granica)

0 mW

SpO2 high (SpO2 górna granica)

100 %

SpO2 low (SpO2 dolna granica)

90 %

Pulse high (Tętno górna granica) 200 bpm
Pulse low (Tętno dolna granica)

0 bpm
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wartości domyślne, ciąg dalszy
Lista ustawień
domyślnych
(ciąg dalszy)

Menu
pCO2

pO2

Ustawienia

Domyślnie

pCO2 alarm (Alarm pCO2)

ON

pCO2 alarm high (Górny próg
alarmu pCO2)

50 mmHg/6,7 kPa

pCO2 alarm low (Dolny próg
alarmu pCO2)

30 mmHg/4,0 kPa

Alarm sound level (Poziom
sygnału alarmowego)

2

Sensor temp. (Temp. czujnika)

42,0 °C

SmartHeat

OFF

Site time (Czas pracy)

4 godziny

Site time heat (Ogrzewanie po
upływie czasu pracy)

OFF

pO2 alarm (Alarm pO2)

ON

pO2 alarm high (Górny próg
alarmu pO2)

95 mmHg/12,7 kPa

pO2 alarm low (Dolny próg
alarmu pO2)

60 mmHg/8,0 kPa

Alarm sound level (Poziom
sygnału alarmowego)

2

Sensor temp. (Temp. czujnika)

42,0 °C

SmartHeat

OFF

Site time (Czas pracy)

4 godziny

Site time heat (Ogrzewanie po
upływie czasu pracy)

OFF

SpO2/Pulse
SpO2 alarm (Alarm SpO2)
(SpO2/Tętno) SpO alarm high (Górny próg
2
alarmu SpO2)

ON
OFF

SpO2 alarm low (Dolny próg
alarmu SpO2)

85 %

SpO2 parameter (Parametr
SpO2)

ON

Alarm sound level (Poziom
sygnału alarmowego)

2

Pulse alarm (Alarm tętna)

ON

Pulse alarm high (Górny próg
alarmu tętna)

170 bpm

Pulse alarm low (Dolny próg
alarmu tętna)

40 bpm

Pulse averaging (Uśrednianie
tętna)

8 sekund

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wartości domyślne, ciąg dalszy
Lista ustawień
domyślnych
(ciąg dalszy)

Menu

Ustawienia

Domyślnie

Calibration
(Kalibracja)

SmartCal

ON

Printer
(Drukarka)

Time interval (Odstęp czasowy)

15 minut

Time span (Przedział czasowy)

1 godzina

Report type (Typ raportu)

Table and curve (Tabela i krzywa)

Printer type (Typ drukarki)

Kolor

SmartCal duration (Czas trwania Forever (Na zawsze)
SmartCal)

Technical
Meta. corr. factor (Wsp. korekcji 7 mmHg/1,0 kPa
(Techniczne) metabolicznej)

Date/time
(Data/Czas)

Severinghaus corr. (Korekcja
Severinghausa)

ON

In vivo calibration (Kalibracja
in vivo)

OFF

Cal. gas mix pO2 (pO2
mieszaniny gazów kal.)

20,9 %

Cal. gas mix pCO2 (pCO2
mieszaniny gazów kal.)

7,5 %

Unit pCO2/pO2 (Jednostka
pCO2/pO2)

mmHg

pO2 parameter (Parametr pO2)

ON

Alarm mode (Tryb alarmu)

Non-latching (Bez podtrzymania)

Continuous data output
(Wyprowadzenie danych
ciągłych)

OFF

Data export (Eksport danych)

OFF

Data export interval (Przedział
eksportu danych)

10 sekund

Display brightness (Jasność
ekranu)

70 %

Screen saver (Wygaszacz
ekranu)

OFF

pCO2 analog range (Zakres
sygnału analogowego pCO2)

0-200 mmHg/0,0-26,7 kPa

pO2 analog range (Zakres
sygnału analogowego pO2)

0-800 mmHg/0,0-99,9 kPa

Date format (Format daty)

DD-MM-YYYY
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Wymagania robocze
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Monitora nie wolno ustawiać bezpośrednio obok ani na/pod innymi
urządzeniami, gdyż może to być powodem zakłóceń elektromagnetycznych,
prowadzących do błędów pomiarów. Jeżeli ustawienie na/pod innymi
urządzeniami jest konieczne, wówczas, przed rozpoczęciem stosowania
monitora u pacjentów, należy się upewnić co do prawidłowości jego
funkcjonowania. Patrz sekcja dotycząca Akceptacji EMC i zgodności
z normami w Rozdziale 8.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
W trakcie instalacji, obsługi lub serwisu monitora należy zwrócić szczególną
uwagę na informacje dotyczące środków ostrożności, związanych
z promieniowaniem elektromagnetycznym, przedstawionych w sekcji
dotyczącej Akceptacji EMC i zgodności z normami w Rozdziale 8. W innym
przypadku, na monitor mogą wpływać zakłócenia elektromagnetyczne,
będące powodem błędnych pomiarów.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru
Monitora nie wolno umieszczać w atmosferze wzbogaconej w tlen ani we
wnętrzu komór hiperbarycznych, gdyż grozi to pożarem.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko eksplozji
Monitora nie wolno stosować w obecności palnych środków anestetycznych
ani gazów, gdyż może to grozić eksplozją.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru
Nie wolno zakrywać wlotu wentylatora, gdyż grozi to przegrzaniem.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia elektrycznego
Uszkodzonego monitora nie wolno stosować, gdyż może to doprowadzić do
porażenia elektrycznego.

Wymagania
środowiskowe

Przez cały czas muszą być przestrzegane następujące wymagania środowiskowe:
• temperatura otoczenia: 5-40 °C
• wilgotność względna: 20-80 %
NOTATKA: Monitor nie może pracować przy temperaturze otoczenia niższej od 5 °C
ani wyższej od 40 °C oraz w warunkach wilgotności względnej, poniżej 20 % lub
powyżej 80 %. Stosowanie monitora w warunkach wykraczających poza te limity,
może zakłócać funkcjonowanie urządzenia.

Wymagania
odnośnie
wentylacji
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Monitor musi być umieszczony w dobrze wentylowanym, pozbawionym pyłów,
pomieszczeniu.
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Instalowanie systemu monitorowania
Procedura

Krok
1.

Czynność
NOTATKA: Podczas instalacji modułu, monitor musi być wyłączony.
Zainstaluj odpowiedni moduł(y) (tzn. tcpCO2/tcpO2 lub tcpCO2/SpO2),
wciskając każdy z nich całkowicie w podstawę, aż usłyszysz kliknięcie.

2.

Zainstaluj cylinder z gazem kalibracyjnym i baterię, zgodnie z opisem
znajdującym się w dalszej części rozdziału, w akapicie Konserwacja
monitora.

3.

Podłącz przewód zasilający monitora do:
• gniazda zasilania na tylnej ściance monitora i
• odpowiedniego źródła zasilania

4.

W razie potrzeby podłącz system do zewnętrznego urządzenia.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko narażenia zdrowia
Przed podłączeniem do monitora TCM innych urządzeń, należy
zasięgnąć porady producenta urządzenia lub wykwalifikowanego
inżyniera, w celu upewnienia się, że jest ono kompatybilne
a bezpieczeństwo pacjenta, operatora oraz środowiska nie będzie
zagrożone. System połączonych urządzeń musi spełniać
wymagania EN 60601-1-1.

5.

Włącz monitor przełączając włącznik zasilania na tylnej ściance monitora
w położenie włączone (ON) i następnie naciskając przycisk ON/OFF
umieszczony na ściance przedniej.
NOTATKA: Przy każdym uruchomieniu monitora rozlega się sygnał
dźwiękowy, wskazując że dźwiękowa sygnalizacja alarmów jest sprawna.
Jeżeli sygnalizacja dźwiękowa nie działa, wyświetlany jest komunikat
błędu.

6.

Upewnij się, że ustawienia czasu i daty odpowiadają rzeczywistości.
W przeciwnym razie popraw je w ustawieniach technicznych.

7.

Podłącz czujnik do gniazda czujnika na tylnej ściance modułu.
W przypadku modułu CombiM: tcpCO2/tcpO2 lub samo tcpCO2
W przypadku modułu TOSCA: tcpCO2/SpO2

8.

Załóż na czujnik membranę, postępując w sposób przedstawiony w dalszej
części rozdziału i umieść czujnik w komorze kalibracyjnej z przodu.

9.

Upewnij się, że moduł jest sprawny: Monitor automatycznie rozpocznie
kalibrację, a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Calibrating”.

10.

Aby zmienić tryb wyświetlania lub ustawienia, wciśnij przycisk Setup.
Szczegóły w Rozdziale 3: Struktura menu i programy ustawień.
NOTATKA: Monitor jest dostarczany z ustawieniami domyślnymi
(można się z nimi zapoznać w sekcji Wartości domyślne w Rozdziale 3).

NOTATKA: Aby mieć pewność, że system jest zawsze gotowy do użycia,
pozostawiaj go zawsze w stanie włączonym, z czujnikiem umieszczonym w komorze
kalibracyjnej.
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Wyłączanie monitora
Wyłączanie
monitora

Krok
1.

Czynność
Wciśnij przycisk

umieszczony na przedniej ściance monitora.

Zostanie wyświetlony następujący komunikat systemowy:

2.

4-4

Wciśnij OK, aby wyłączyć monitor (wyświetlony zostanie komunikat
„Saving data. Please wait.”) lub Cancel, aby powrócić do Ekranu
głównego bez wyłączania monitora.
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Czyszczenie monitora
Czyszczenie
obudowy

Czyszcząc monitor:
• Wyłącz monitor, postępując zgodnie z procedurą opisaną w tym rozdziale.
• Użyj ściereczki lekko zwilżonej wodą z mydłem.
• Nie używaj ściernych środków czyszczących; ich stosowanie grozi porysowaniem
obudowy.
• Nie wolno używać agresywnych detergentów. Nadmierne wykorzystanie ich może
doprowadzić do zarysowań lub zwiększenia łamliwości części plastikowych.

Czyszczenie
ekranu
dotykowego

Do czyszczenia ekranu dotykowego monitora można użyć suchej lub lekko zwilżonej
ściereczki, która nie pozostawia kłaczków. Delikatnie przetrzyj ekran, usuwając
odciski palców i(lub) kurz. Aby uniknąć tworzenia smug, zaleca się używanie
zaakceptowanego środka czyszczącego do ekranów.

Odkażanie
obudowy
analizatora

Odkażanie obudowy monitora i ekranu dotykowego przeprowadza się stosownie do
potrzeb. Częstość odkażania jest zależna od lokalnych wymagań i eksploatacji
monitora.
NOTATKA: Należy przestrzegać wymagań prawnych oraz lokalnych zasad
postępowania, dotyczących bezpieczeństwa pracy ze środkami chemicznymi.
Do odkażania obudowy oraz ekranu dotykowego można stosować następujące środki
odkażające, rozpuszczalne w wodzie:
• 70 % alkohol izopropylowy
• 70 % etanol
• 4 % roztwór preparatu Diversol BX
Aby odkazić obudowę monitora i ekran dotykowy, oczyść ich powierzchnie za
pomocą jednego z powyższych środków odkażających, nałożonych na papierowy
ręcznik lub ściereczkę.

UWAGA
PRAKTYCZNA

Nie wolno rozpylać ani rozlewać żadnych płynów na monitor, ani jego akcesoria,
złącza, przełączniki i otwory obudowy.
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Konserwacja monitora
Akumulator

W monitorze można zainstalować tylko następujące typy baterii: Standardowy
akumulator kwasowo-ołowiowy o napięciu 12V i pojemności 2Ah (numer kodu:
431-018, oferowany przez Radiometer)
W celu uzyskania informacji o dostępnych akumulatorach, prosimy o skontaktowanie
się z najbliższym dostawcą baterii.
UWAGA – Ryzyko utraty monitorowania pacjenta
Ze względu na bezpieczeństwo danych, system musi być zawsze podłączony
do akumulatora.
UWAGA – Ryzyko utraty monitorowania pacjenta
Akumulator należy wymieniać wyłącznie na typ zalecany przez Radiometer.
UWAGA – Postępowanie z odpadami biologicznie niebezpiecznymi
Baterię należy usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi procedurami, tak
aby uniknąć narażenia zdrowia bądź zanieczyszczenia środowiska.
Przy zasilaniu akumulatorowym, monitor może działać przez około 1 godzinę
(w zależności od typu akumulatora). Gdy monitor jest zasilany akumulatorowo, jest to
sygnalizowane na jego ekranie a wskaźnik akumulatora wskazuje aktualny poziom
naładowania. Jeżeli poziom naładowania jest niski, wówczas generowany jest sygnał
dźwiękowy i miga wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Jeżeli akumulator jest
krytycznie rozładowany, w dalszym ciągu będzie wyświetlany komunikat
ostrzegawczy.
UWAGA – Ryzyko utraty monitorowania pacjenta
Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora nie jest zbyt niski, gdyż
uniemożliwi to zapis danych na dysku.
Aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatora, jak najszybciej należy podłączyć
monitor do sieci elektrycznej i podładować akumulator. Naładowanie akumulatora
zajmuje około 8 godzin.

Wymiana
akumulatora

Krok

Czynność

1.

Odkręć pokrywę akumulatora znajdującą się na tylnej ściance monitora.

2.

Odłącz akumulator od złącza.

3.

Podłącz do złącza nowy akumulator.

4.

Załóż z powrotem pokrywę akumulatora.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Konserwacja monitora, ciąg dalszy
Wymiana gazu
kalibracyjnego

Krok
1.

Czynność
Odkręć zużyty pojemnik z gazem kalibracyjnym.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko eksplozji
Cylinder z gazem kalibracyjnym: Zawartość pod ciśnieniem. Nie
nakłuwać. Nie używać lub nie przechowywać w pobliżu źródeł
ciepła lub otwartego płomienia. Ekspozycja na temperaturę
powyżej 50 °C może doprowadzić do pęknięcia lub wybuchu.
Pojemnika nie wolno wyrzucać do ognia ani nacinać, gdyż może
to być przyczyną eksplozji.

2.

Przykręć nowy pojemnik z gazem do gniazda, obracając w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
NOTATKA: Użycie nadmiernej siły może uszkodzić gwint, co prowadzi
do nieszczelności i zwiększonego zużycia gazu.

Wymiana
uszczelki
w komorze
kalibracyjnej

Krok

Czynność

1.

Wyjmij uszczelkę z komory kalibracyjnej.

2.

Wytrzyj delikatnie komorę kalibracyjną miękką ściereczką zwilżoną
środkiem odkażającym stosowanym do skóry, np. 70% alkoholem.

3.

Zamontuj w komorze kalibracyjnej nową uszczelkę.
NOTATKA: Zwróć uwagę, aby właściwie ustawić uszczelkę.
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Wymiana membrany w czujniku
Wymiana
membrany
w czujniku

Chcąc uzyskiwać wiarygodne wyniki pomiarów, co dwa tygodnie należy wymieniać
membrany czujników.
Jeżeli membrana czujnika nie zostanie wymieniona przez 14 dni, użytkownik jest
automatycznie powiadamiany, że należy to wykonać (opis procedury – patrz niżej).
NOTATKI:
• Komunikat „Remembrane sensor” (Wymień membranę w czujniku) może być
również wyświetlany, gdy system wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości
w działaniu czujnika.
• Po wymianie membrany w nowym czujniku lub czujniku, który nie był długo
używany, pozostaw czujnik w komorze kalibracyjnej na przynajmniej 4 godziny,
aby się ustabilizował.
Krok

Czynność
Upewnij się, że czujnik jest podłączony do monitora,
który musi być włączony. Zdejmij pierścień
ustalający starej membrany oraz przekładkę (tzn.
membranę nasączoną elektrolitem); w tym celu
posłuż się wycięciem o kształcie litery V podstawy
preparatora i wyrzuć oba elementy.

1.

Oczyść powierzchnię czujnika ściereczką zwilżoną
demineralizowaną wodą. Spowoduje to również
usunięcie przekładki (np. wtedy, gdy nie udało jej
się usunąć w punkcie 1). Osusz powierzchnię
czujnika i upewnij się, że nie pozostały żadne
włókna ze ściereczki.

2.

NOTATKA: Czujnika bez założonej membrany
nie należy pozostawiać na powietrzu.
Bezzwłocznie przejdź do następnego punktu.
3.

Jeżeli pojawi się zapytanie „Sensor remembraned?”
(Wymieniono membranę czujnika?). Pozostaw je
bez odpowiedzi i przejdź do punktu 8.

4.

Unieś pokrywę preparatora i w samym środku
zespołu pierścienia ustalającego nanieś dwie krople
elektrolitu.

2x

5.

Wprowadź czujnik (skierowany powierzchnią do
dołu) w podstawę preparatora, aż lekko się
zablokuje. Nie wywieraj nacisku.

6.

Zamknij pokrywę preparatora i dociśnij ją, aż
nowy pierścień ustalający zaskoczy na swoje
miejsce. Otwórz pokrywę, wyjmij czujnik i wyrzuć
preparator.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wymiana membrany w czujniku, ciąg dalszy
Wymiana
membrany
w czujniku
(ciąg dalszy)

Krok

Czynność

7.

Z powierzchni i boków czujnika usuń nadmiar
elektrolitu.

8.

Umieść czujnik w komorze kalibracyjnej i naciśnij
Yes to, aby potwierdzić przeprowadzenie wymiany
membrany czujnika.
NOTATKA: Jeżeli w punkcie 3, nie pojawi się
komunikat „Sensor remembraned?”, naciśnij
Calibrate i następnie Yes to, aby potwierdzić
przeprowadzenie wymiany membrany czujnika.
Data jest zapisywana w pamięci czujnika i monitor
rozpocznie jego kalibrację.
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Konserwacja i przechowywanie czujnika
Co miesiąc należy rutynowo wykonywać czynności konserwacyjne, zalecane
w poniższej tabeli.
Rutynowa
konserwacja
czujnika

Test sprawności
czujnika

Krok

Czynność

1.

Sprawdź czujnik i jego kabel poszukując objawów uszkodzeń
mechanicznych. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia należy wymienić
czujnik. Nie wolno podejmować prób jego naprawy.

2.

Oczyść czujnik z założoną membraną oraz kabel, zgodnie z zaleceniami
w sekcji Czyszczenie i odkażanie czujnika w dalszej części tego rozdziału.

3.

W razie potrzeby wymień membranę czujnika.

Zaleca się przeprowadzenie uproszczonego testu sprawności czujnika przedstawionego
poniżej.
Krok

Czynność

1.

Po wykonaniu kalibracji, wystaw czujnik na powietrze na około jedną do
dwóch minut.

2.

Odczytaj wyświetlane wartości pO2 i pCO2.
pO2 powinno być > 135 mmHg (18,0 kPa) a pCO2 < 5 mmHg (0,7 kPa).

3.

Jeżeli odczytane wartości są inne, należy wymienić membranę czujnika
a test powtórzyć.

4.

Jeżeli odczytane wartości nadal nie będą spełniać podanych kryteriów,
czujnik powinien być sprawdzony przez autoryzowany personel serwisowy.

Rutynowa
konserwacja
materiałów
zużywalnych

Sprawdź daty ważności wszystkich materiałów zużywalnych i w razie potrzeby
wymień je.

Usuwanie
czujnika
i materiałów
zużywalnych

Zużyte czujniki i materiały zużywalne należy usuwać zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Przechowywanie

OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Przed umieszczeniem czujnika w komorze kalibracyjnej celem przechowania,
należy oczyścić go zgodnie z podanymi instrukcjami. Zabrudzenie komory
kalibracyjnej żelem kontaktowym może być powodem błędnych wartości
kalibracji, które z kolei będą przyczyną błędnych wyników pomiarów.
Jedynie w przypadku, gdy system nie będzie przez dłuższy okres stosowany (ponad
jeden, dwa tygodnie), może być korzystniejsze wyłączenie monitora, zdjęcie
membrany z czujnika, jak opisano w punktach 1 i 2 w sekcji Wymiana membrany
w czujniku, zamieszczonej w tym rozdziale i przechowywanie go w bezpiecznym
miejscu. Przed rozpoczęciem nowej sesji monitorowania, należy założyć na czujnik
membranę, zgodnie z opisem w sekcji Wymiana membrany w czujniku i włożyć go na
przynajmniej 4 godziny do komory kalibracyjnej, aby ustabilizował się przed użyciem.
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Czyszczenie i odkażanie czujnika
Czyszczenie

Poniższe części wytrzyj delikatnie miękką ściereczką, zwilżoną 70% alkoholem::
• głowicę czujnika;
• kabel.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów (awarii czujnika)
Nie należy zanurzać czujnika w roztworach odkażających. Zanurzenie
czujnika w roztworze odkażającym spowoduje jego uszkodzenie.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów (awarii czujnika)
Czujników nie wolno sterylizować cieplnie, gdyż nie tolerują one temperatur
przekraczających 70°C. Sterylizacja cieplna czujnika spowoduje jej
uszkodzenie.
NOTATKA: Ciągłe używanie płynu do rąk zawierającego alkohol izopropylowy
i alkohol, przed obsługą czujnika, może spowodować uszkodzenie kabla. Aby uniknąć
przenoszenie płynu na kabel, przed obsługą czujnika należy osuszyć ręce.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko zakażenia
Z powodu natury oraz ciężkości zakażenia ludzkim wirusem nabytego
zespołu niedoboru odporności (HIV) (wywołującego AIDS) oraz wirusem
zapalenia wątroby typu B, należy zawsze pamiętać, aby w celu uniknięcia
infekcji, wyposażenie oraz akcesoria wchodzące w kontakt z ludzkimi bądź
zwierzęcymi tkankami lub płynami (szczególnie krwią), traktować jako
skażone i potencjalnie niebezpieczne.

Odkażanie

Zanieczyszczone urządzenie i akcesoria muszą być odkażone w sposób zgodny
z przyjętymi w szpitalu zasadami dekontaminacji i odkażania, odpowiednimi dla
konkretnego urządzenia.
Dekontaminację musi wykonywać odpowiednio wyszkolony personel.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zanieczyszczeń i dekontaminacji,
należy zasięgnąć porady u osoby odpowiedzialnej w szpitalu za zwalczanie infekcji.
Odkażanie

Gdy powierzchnie czujnika są widocznie zanieczyszczone, należy odkazić je
postępując zgodnie z poniższą procedurą:
Krok

Czynność

1.

W celu usunięcia wszelkich widocznych zanieczyszczeń wytrzyj
powierzchnie bawełnianym wacikiem, namoczonym w roztworze do
odkażania powierzchniowego, np. w środku będącym pochodną
czwartorzędowych zasad amoniowych.

2.

Nanieś środek odkażający na powierzchnie, utrzymując je w stanie
wilgotnym, zgodnie z zaleceniami producenta środka odkażającego.

3.

Przepłucz powierzchnie wodą i wysusz je stosując jednorazowe
ściereczki

4.

Zaraz po użyciu, wyrzuć waciki i ściereczki do pojemnika na odpady
biologiczne.
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Informacje ogólne
W celu zapewnienia precyzyjnego i bezpiecznego działania czujnika, konieczne jest
przeprowadzenie jego kalibracji, w sposób zgodny z poniższymi zaleceniami.
Materiały
kalibracyjne

W celu kalibracji czujnika, należy użyć standardowej mieszaniny gazów
kalibracyjnych CAL1 (7,5 % CO2, 20,9 % O2, reszta N2).

SmartCal

Dzięki funkcji SmartCal monitor jest zawsze gotowy do pracy, gdyż kalibracja jest
wykonywana automatycznie, gdy tylko czujnik zostanie umieszczony w komorze
kalibracyjnej (tzn. jeżeli czas działania zostanie ustawiony na „forever” (na zawsze))
lub jeżeli czas działania zostanie wybrany przez operatora (1-12 godzin).

Częstość
kalibracji

SmartCal
ON

Wyjaśnienie
Jeżeli funkcja SmartCal jest włączona a czas jej trwania
ustawiono na „na zawsze” lub 1-12 godzin, wówczas
kalibracja będzie przeprowadzana automatycznie co
6 godziny (tzn. zawsze wtedy, gdy czujnik jest umieszczany
w komorze kalibracyjnej, w czasie działania funkcji
SmartCal).
NOTATKA: Jeżeli czas trwania ustawiono na 1-12 godzin,
konieczne będzie naciśnięcie Calibrate, w celu rozpoczęcia
nowego okresu SmartCal, po zakończeniu okresu
poprzedniego.

OFF

Jeżeli funkcja SmartCal jest wyłączona, Radiometer zaleca
manualne wykonywanie kalibracji:
• za każdym razem po zmianie membrany czujnika;
• przed każdym okresem monitorowania;
• zmieniając miejsca prowadzenia pomiarów;
• co 4 godziny.
NOTATKA: Jeżeli czujnik nie był przez dłuższy czas
stosowany, zaleca się, aby wybrać SmartCal ON i odczekać
przynajmniej 4 godziny na stabilizację czujnika w komorze
kalibracyjnej.

Zalecenia
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Barometr monitora należy okresowo weryfikować względem innego,
wykalibrowanego barometru. Zakresy, patrz Rozdział 8: Specyfikacje i informacje
dotyczące zamówień.
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5. Kalibracja

Kalibracja
Manualna
kalibracja
czujnika

Jeżeli funkcja SmartCal jest wyłączona (OFF), czujnik musi być kalibrowany
manualnie, w sposób przedstawiony poniżej.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Przeprowadzając kalibrację gazów, upewnij się że mieszanina gazów
kalibracyjnych została skonfigurowana na 7,5 % dla pCO2 i 20,9 % dla pO2;
niewłaściwe wartości kalibracji mogą być powodem błędów pomiarów.
Patrz ustawienia techniczne w Rozdziale 3: Struktura menu i programy ustawień.
Krok

Czynność

1.

Upewnij się, że czujnik został umieszczony w komorze kalibracyjnej.

2.

Naciśnij Calibrate.
Na ekranie pojawi się pasek, przedstawiający postęp kalibracji.
Ponadto, na ekranie wyświetlane jest ciśnienie barometryczne oraz, jeżeli
w pojemniku z gazem pozostało nie więcej niż 10% gazu, pasek wskazuje
jego poziom.
NOTATKI:
• Jeżeli w ustawieniach aktywowano funkcję SmartCal, wciśnięcie
przycisku dotykowego Calibrate rozpocznie cykl SmartCal.

3.

• Podczas kalibracji nie ma możliwości ponownego użycia przycisku
Calibrate, który jest wyszarzony.
Po zakończeniu kalibracji pojawi się ekran gotowości (Ready):

NOTATKA: Jeżeli funkcja SmartCal jest wyłączona, a czujnik nie zostanie wyjęty
z komory kalibracyjnej w czasie 30 minut od gotowości, wówczas ogrzewanie
czujnika zostanie wyłączone i konieczna będzie ponowna kalibracja.

5-3

5. Kalibracja

5-4

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

6. Monitorowanie pacjenta

Informacje ogólne........................................................................................................... 6-2
Mocowanie czujnika za pomocą klipsa mocującego ...................................................... 6-9
Mocowanie czujnika za pomocą pierścienia mocującego ............................................ 6-10
Mocowanie czujnika za pomocą pierścienia samoprzylepnego ................................... 6-12
Zdejmowanie czujnika z płatka usznego ...................................................................... 6-13
Zdejmowanie czujnika z innego miejsca ...................................................................... 6-14
Monitorowanie pacjenta (monitorowanie in vivo) ....................................................... 6-15
DMS pacjenta ............................................................................................................... 6-17
Wyniki w widoku normalnym ...................................................................................... 6-20
Wyniki w widoku tabeli trendów ................................................................................. 6-22
Wyniki w widoku krzywej trendów ............................................................................. 6-23
Wyjście analogowe....................................................................................................... 6-25
Wyprowadzenie danych ciągłych: standardowe........................................................... 6-26
Wyprowadzenie danych ciągłych: VueLink................................................................. 6-28
Wyprowadzenie danych ciągłych: MonLink................................................................ 6-33
Eksport danych: łącze szeregowe ................................................................................. 6-34
Eksport danych: USB ................................................................................................... 6-37
Alarmy.......................................................................................................................... 6-38
Jak drukować ................................................................................................................ 6-41
Porównanie pomiarów gazometrii................................................................................ 6-47
Kalibracja in vivo ......................................................................................................... 6-48

6. Monitorowanie pacjenta

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

Informacje ogólne
Miejsca
prowadzenia
pomiarów

Miejsca prowadzenia
pomiarów

Dostępne parametry

Płatek uszny

pCO2, SpO2 i tętno (dzieci i dorośli)

Czoło lub kość
jarzmowa

pCO2, SpO2 i tętno (dzieci i dorośli)

Klatka piersiowa,
brzuch, ramię lub udo

pCO2/pO2 (noworodki)
pCO2 (dzieci i dorośli)

UWAGI:
• Badania kliniczne wykazały, że najlepszymi miejscami do prowadzenia pomiarów
tcpCO2/tcpO2 u noworodków są brzuch oraz klatka piersiowa.
• Badania kliniczne wykazały, że płatek uszny jest dobrze tolerowany jako miejsce
wykonywania pomiarów w przypadku całonocnego monitorowania pCO2 i SpO2
z użyciem czujnika TOSCA 92 u osób dorosłych (np. diagnostyka zaburzeń snu).
Temperatura
czujnika i czas
aplikacji

W przypadku stosowania czujnika TOSCA 92 lub tc 54 na płatku usznym, do
długotrwałego monitorowania pCO2 i SpO2 zalecana jest temperatura czujnika równa
42 °C. Czas aplikacji/pomiaru powinien nie przekraczać 12 godzin. Maksymalny czas
aplikacji dla poszczególnych temperatur czujnika przedstawia poniższa tabela:

Wiek pacjenta

Temperatura
wnętrza czujnika

Odpowiadająca
temperatura na styku
czujnika ze skórą

Zalecany
maksymalny
czas aplikacji

Do 1 roku

42 °C

41 °C

12 godzin

Starsze niż 1 rok

42 °C

41 °C

12 godzin

43 °C

42 °C

8 godzin

44 °C

43 °C

4 godziny

W przypadku stosowania czujnika tc 84, zalecana temperatura czujnika przy
monitorowaniu pCO2 i pO2 wynosi 43-44 °C. Optymalną korelację pomiędzy tętniczą
i przezskórną wartością pO2 uzyskuje się przy najwyższej możliwej temperaturze
czujnika, tolerowanej przez skórę w akceptowanym okresie czasu. Tak więc istnieje
konieczność osiągnięcia kompromisu pomiędzy temperaturą czujnika, czasem
ekspozycji skóry na czujnik oraz jakością korelacji wyników. Czas aplikacji czujnika
musi być odpowiednio dobrany. Maksymalny czas aplikacji dla poszczególnych
temperatur czujnika przedstawia poniższa tabela:
Ciąg dalszy na następnej stronie
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6. Monitorowanie pacjenta

Informacje ogólne, ciąg dalszy
Temperatura
czujnika i czas
aplikacji
(ciąg dalszy)

Wiek pacjenta

Maksymalna
temperatura
wnętrza czujnika

Odpowiadająca
temperatura na styku
czujnika ze skórą

Zalecany
maksymalny
czas aplikacji

Wcześniaki

43°C

42°C

4 godziny

Noworodki (poza
wcześniakami)
i dorośli

44 °C

43 °C

4 godziny

OSTRZEŻENIE – Ryzyko poparzeń
Jeżeli czujnik tcpCO2/tcpO2 pozostaje na skórze przez ponad 4 godziny, nie
można dopuścić, aby jego temperatura przekroczyła 43 °C w przypadku
wcześniaków i 44 °C w przypadku noworodków i dorosłych; zlekceważenie
tego zalecenia może być powodem poparzeń.
Ogólne
ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Nie stosować podczas obrazowania MRI. Prądy indukcyjne mogą być
przyczyną poparzeń. Ponadto, obecność czujników może ujemnie wpływać na
obraz MRI, a aparat MRI może obniżać dokładność wskazań oksymetrii.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia
Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń medycznych, należy ostrożnie
prowadzić i umocować kable wokół pacjenta za pomocą zacisku, aby uniknąć
oplątania lub uduszenia.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko obrażeń skóry
W celu uniknięcia ryzyka obrażeń skóry, przed umieszczeniem czujnika na
skórze noworodka należy przełączyć SmartHeat na OFF (wyłączyć).
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Jeżeli system lub pacjent jest eksponowany na defibrylację, działanie aparatury
elektrochirurgicznej lub innych sygnałów elektrycznych o wysokiej
częstotliwości, czujniki należy jak najszybciej odłączyć od pacjenta.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru
Monitora nie wolno umieszczać w atmosferze wzbogaconej w tlen ani we
wnętrzu komór hiperbarycznych, gdyż grozi to pożarem.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko narażenia zdrowia
Należy pamiętać, aby górny próg alarmowy saturacji był wybierany starannie,
zgodnie z obowiązującymi standardami klinicznymi. Wysokie stężenia tlenu
mogą predysponować wcześniaki do rozwoju retinopatii.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko obrażeń skóry
Długotrwałe przegrzewanie może być powodem zmian pęcherzykowych na
skórze. Gdy lokalne przekrwienie skóry jest wywoływane przez jej
nagrzewanie, zawsze istnieje pewne ryzyko, że podwyższona temperatura jest
szkodliwa dla skóry, jakkolwiek ryzyko to jest ograniczone dzięki systemowi
sterowania aparatu. W razie stosowania hipertermii u niektórych pacjentów,
należy ich szczególnie troskliwie obserwować; są to osoby we wstrząsie,
z obniżonym ciśnieniem krwi oraz ze skurczem naczyń krwionośnych.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Informacje ogólne, ciąg dalszy
Ogólne
ostrzeżenia
(ciąg dalszy)

OSTRZEŻENIE – Ryzyko powstania siniaków
Mocując do ciała pacjenta pierścień mocujący, upewnij się że pacjent na nim
nie leży, gdyż może to być powodem powstania siniaków.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Monitora nie wolno ustawiać bezpośrednio obok ani na/pod innymi
urządzeniami, gdyż może to być powodem zakłóceń elektromagnetycznych,
prowadzących do błędów pomiarów. Jeżeli ustawienie na/pod innymi
urządzeniami jest konieczne, wówczas przed rozpoczęciem stosowania
monitora u pacjentów należy się upewnić, co do prawidłowości jego
funkcjonowania. Patrz sekcja dotycząca Akceptacji EMC i zgodności
z normami w Rozdziale 8.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
W trakcie instalacji, obsługi lub serwisu monitora należy zwrócić szczególną
uwagę na informacje dotyczące środków ostrożności, związanych
z promieniowaniem elektromagnetycznym, przedstawionych w sekcji
dotyczącej Akceptacji EMC i zgodności z normami w Rozdziale 8. W innym
przypadku, na monitor mogą wpływać zakłócenia elektromagnetyczne,
będące powodem błędnych pomiarów.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Użycie czujników, kabli i akcesoriów innych niż wymienione, może być
przyczyną zwiększonej emisji elektromagnetycznej i/lub zmniejszonej
odporności na emisje oraz obniżenia dokładności odczytów.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Monitorowanie tcpCO2/tcpO2 nie powinno być prowadzone u pacjentów
z upośledzonymi parametrami hemodynamicznymi, gdyż może to być
powodem błędnych wyników pomiarów.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Należy wyeliminować wszelkie barwniki śródnaczyniowe oraz nakładane na
skórę i paznokcie, takie jak lakier do paznokci, barwniki lub pigmentowane
kremy, które mogą być przyczyną niedokładnych odczytów
pulsoksymetrycznych.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Na odczyty pulsoksymetryczne i sygnał tętna mogą mieć wpływ niektóre
czynniki środowiskowe, błędy w zamocowaniu czujnika i pewne stany
fizjologiczne pacjenta. Konkretne informacje dotyczące bezpieczeństwa
odnaleźć można w odpowiednich częściach podręcznika.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Miejsce wykonywania pomiaru należy zawsze wybierać ze szczególną
uwagą, tak aby uniknąć lokalizacji o niskiej perfuzji lub zapewniającej sygnał
niskiej jakości, co może być przyczyną błędnych pomiarów.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko utraty monitorowania pacjenta
Mankietu NIBP ani żadnego innego urządzenia zaciskającego światła naczyń
nie należy zakładać na kończynę z zamocowanym czujnikiem. Mankiet NIBP
przerywa przepływ krwi w układzie naczyniowym pacjenta, co powoduje
utratę tętna lub kłopoty z jego odnalezieniem.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Informacje ogólne, ciąg dalszy
Uwagi odnośnie
działania
czujnika
tcpCO2/tcpO2

Interpretacja wyników gazometrii przezskórnej
Wyniki przezskórnej gazometrii muszą być interpretowane po pierwsze jako ciśnienia
parcjalne gazów, przeważające na poziomie arterializowanych tkanek skóry.
Generalnie, wartości te dobrze korelują z odnośnymi ciśnieniami parcjalnymi we krwi
tętniczej.
Korekcje fizjologiczne
U noworodków, przezskórny poziom pO2 koreluje z poziomem pO2 we krwi tętniczej
niemal doskonale, tzn. linia regresji analizy korelacji liniowej leży bardzo blisko linii
wyjściowej. W związku z tym, w warunkach normalnych, przezskórna wartość pO2 nie
jest korygowana.
W przeciwieństwie do pO2, przezskórny odczyt pCO2 jest zawsze zawyżony względem
wartości tętniczej. Można to wyjaśnić beztlenowym przesunięciem pCO2 wraz
z temperaturą oraz przez zwiększone metabolicznie wytwarzanie CO2 przez skórę.
Aby oszacować tętniczą wartość pCO2 na podstawie przezskórnego pomiaru pCO2, do
zmierzonej przezskórnie wartości pCO2 jest automatycznie przykładany współczynnik
korekcyjny Severinghaus’a.
Wskazania do przezskórnego monitorowania gazometrycznego
Przezskórny pomiar ciśnień parcjalnych gazów we krwi jest szczególnie przydatny
w przypadku kontroli natychmiastowego efektu działania środków terapeutycznych,
wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na ciśnienia parcjalne gazów we krwi
pacjenta. Taka informacja o trendach umożliwia natychmiastową, jakościową ocenę
efektu terapeutycznego. Ogólnie, przezskórne monitorowanie gazometryczne pozwala
na znacznie szybsze wykrywanie krytycznie wysokich lub niskich stężeń tlenu
i dwutlenku węgla, w porównaniu do konwencjonalnej analizy gazometrycznej.
Przezskórne monitorowanie gazometryczne może być również przydatne
w podejmowaniu decyzji o pobraniu krwi na gazometrię, znacznie zmniejszając
częstość pobierania krwi.
Ograniczenia kliniczne
NOTATKA: W niżej wymienionych stanach klinicznych, zgodnie z aktualną wiedzą,
istnieje jedynie ograniczona korelacja lub jej brak pomiędzy ciśnieniami parcjalnymi
gazów, określonymi metodą przezskórną i klasyczną:
• skurcz naczyń obwodowych znacznego stopnia;
• centralizacja krążenia (wstrząs);
• hipotermia w trakcie zabiegu chirurgicznego;
• anomalie skórne;
• obrzęk skóry;
• użycie środków wazoaktywnych (specyficznych dla tcpCO2);
• choroby wywołujące okluzje naczyń tętniczych (specyficzne dla tcpO2);
• przetoki tętniczo-żylne (np. ductus arteriosus) (specyficzne dla tcpO2).
Należy wziąć pod uwagę, że przemijający obrzęk skóry płatka usznego może wystąpić
we wczesnej fazie wychodzenia ze znieczulenia ogólnego lub gdy pacjent leży
w pozycji Trendelenburga (głowa niżej niż serce).
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Informacje ogólne, ciąg dalszy
Uwagi odnośnie
działania
czujnika
tcpCO2/tcpO2
(ciąg dalszy)

Tak więc przezskórny pomiar gazometryczny nie powinien być uważany za substytut
konwencjonalnego pomiaru gazometrycznego. Zaleca się, aby przed podjęciem każdej
wiążącej decyzji o wdrożeniu określonego typu terapii, wykonać precyzyjne
oznaczenie gazometryczne. Stosowanie niniejszego monitora nie może zastąpić stałego
nadzoru nad pacjentem przez personel medyczny.
Sprawy, o których należy pamiętać w trakcie monitorowania:
Zalecane temperatury pracy czujnika: Optymalną korelację pomiędzy tętniczą
i przezskórną wartością pO2 uzyskuje się przy najwyższej możliwej temperaturze
czujnika, tolerowanej przez skórę w akceptowanym okresie czasu. Tak więc istnieje
konieczność osiągnięcia kompromisu pomiędzy temperaturą czujnika, czasem
ekspozycji skóry na czujnik oraz jakością korelacji wyników (patrz paragraf
Temperatura czujnika i czas aplikacji we wcześniejszej części tego rozdziału).
Nie ma ogólnej reguły dla wrażliwości skóry na ciepło: Wrażliwość skóry na ciepło
może różnić się nie tylko między pacjentami, lecz również zmieniać się u tego samego
pacjenta. W szczególności, wszelkie stany kliniczne prowadzące do upośledzenia
skórnego przepływu, zwiększają wrażliwość skóry na ciepło i ryzyko poparzeń. Stany
takie to między innymi obwodowy skurcz naczyń znacznego stopnia, centralizacja
krążenia (wstrząs) i hipotermia. Ponadto, nadmierny ucisk mechaniczny na czujnik,
który może wystąpić na przykład gdy pacjent leży na czujniku, może prowokować
wystąpienie takiej sytuacji.
Wystąpienie rumienia jest zjawiskiem normalnym: Przy temperaturze czujnika
równej 43 °C lub więcej, powstawanie rumienia jest zjawiskiem normalnym.
Zaczerwienienie skóry zniknie bez jakichkolwiek efektów ubocznych bądź blizn
w ciągu kilku dni. Unikać należy poparzeń drugiego stopnia z tworzeniem pęcherzy.
Tym samym zaleca się, aby w wybranym miejscu prowadzenia pomiarów wykonać
najpierw skrócony test. Po zbadaniu miejsca, w którym zamocowany był czujnik,
należy samodzielnie podjąć decyzję, jak długo czujnik może pozostawać w tym
samym położeniu.
Zalecane miejsca umocowania czujnika: U noworodków, najwłaściwszymi są
miejsca położone „centralnie”, takie jak lewa i prawa strona klatki piersiowej, tuż
poniżej obojczyków. Należy wziąć pod uwagę fakt, że generalnie górna część klatki
piersiowej jest zaopatrywana w krew omijającą przewód tętniczy.
W przypadku innych pacjentów, wybór miejsca zależy głównie od zamierzonego
zastosowania. Obszary skóry o najlepszej korelacji pomiędzy przeskórnymi
i tętniczymi odczytami pO2 są położone „centralnie”; są to klatka piersiowa (poniżej
obojczyków i pachy), ramię i uda, a także skóra za płatkiem usznym Czujnika nie
należy mocować w pobliżu dużych, leżących powierzchownie naczyń żylnych ani
obszarów skórnych z egzemą, bliznami, modzelami lub znacznym owłosieniem.
Czas wymagany dla arterializacji: Po zamocowaniu czujnika na skórze, odczyty
pCO2 i pO2 najpierw będą bardzo niskie, aż osiągną wartości stabilne. Odczyty
ustabilizują się jak tylko miejsce prowadzenia pomiarów ogrzeje się i dojdzie do
lokalnej arterializacji. Czas wystąpienia arterializacji można skrócić korzystając
z funkcji SmartHeat (patrz sekcja Ustawienia parametru w Rozdziale 3).
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Informacje ogólne, ciąg dalszy
Uwagi odnośnie
działania
czujnika
tcpCO2/tcpO2
(ciąg dalszy)

Monitorowanie podczas zabiegu chirurgicznego: Do zastosowania w trakcie
zabiegu z użyciem aparatury elektrochirurgicznej, czujnik i jego kable muszą być
fizycznie odseparowane od tej aparatury. Czujnik nie może zostać umieszczony na
ścieżce elektrycznej pomiędzy cięciem i przeciwelektrodą. Zabieg elektrochirurgiczny
w najgorszym razie wywrze jedynie niewielki wpływ na odczyt i nie zmieni kalibracji
systemu.

Uwagi odnośnie
działania
czujnika SpO2

Podobnie jak w przypadku techniki przezskórnej, pulsoksymetria bazuje na istnieniu
sprawnych mechanizmów transportu krwi tętniczej do miejsca prowadzenia pomiaru.
Zawsze, gdy taki transport zostanie zakłócony w stopniu sprawiającym, że nie udaje
się wykryć tętna o odpowiednio wysokiej amplitudzie, monitorowanie SpO2 przestaje
być możliwe. Stan taki może wystąpić w przypadku centralizacji krążenia (wstrząs),
obwodowego skurczu naczyń, przekrwienia żylnego oraz ogólnie w razie niskiej
perfuzji tkanek.
Ponadto, pomiar pulsoksymetryczny może nie być rzetelny w następujących
sytuacjach:
• zbyt silne światło otoczenia;
• silne zakłócenia elektryczne;
• zbyt silne ruchy pacjenta (np. dreszcze);
• zbyt wysokie stężenia hemoglobin dysfunkcyjnych (np. COHb i MetHb);
• obecność barwników śródnaczyniowych;
• pigmentacja skóry;
• bardzo niskie stężenie hemoglobiny;
• pulsacje żylne o częstości tętna tętniczego pacjenta;
• powrót żylny, gdy czujnik jest umieszczony na czole lub nad kością jarzmową,
w ułożeniu Trendelenburga.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
W celu zapewnienia dokładności pomiarów, upewnij się, że moc sygnału jest
wystarczająca a widoczne na ekranie fale tętna są powtarzalne.
Niedokładne odczyty mogą być spowodowane przez:
• niewłaściwe umieszczenie lub użycie czujnika;
• zbyt wysokie stężenia hemoglobin dysfunkcyjnych (np. karboksyhemoglobina lub
methemoglobina);
• występowanie barwników śródnaczyniowych, takich jak zieleń indocyjanowa lub
błękit metylenowy;
• ekspozycja na źródła światła o wysokim natężeniu, takie jak lampy chirurgiczne
(szczególnie z żarówkami ksenonowymi), lampy do fototerapii, lampy
fluorescencyjne, promienniki podczerwieni i bezpośrednie światło słoneczne.
Ekspozycję na zbyt silne światło można wyeliminować zasłaniając czujnik ciemnym
lub nieprzeźroczystym materiałem;
• zbyt silne ruchy pacjenta;
• pulsacje żylne;
• defibrylacja.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Informacje ogólne, ciąg dalszy
Uwagi odnośnie
działania
czujnika SpO2
(ciąg dalszy)

Do utraty sygnału tętna może dojść w następujących sytuacjach:
• zbyt silny ucisk na czujnik (np. pacjent leży na czujniku);
• ekspozycja na źródła światła o wysokim natężeniu, takie jak lampy chirurgiczne,
lampy do fototerapii lub światło słoneczne;
• pacjent w hipotensji, z ciężką niedokrwistością lub hipotermią;
• okluzja tętnicy położonej proksymalnie w stosunku do czujnika;
• pacjent ma zatrzymanie krążenia lub wstrząs.
Dysfunkcyjne hemoglobiny, takie jak karboksyhemoglobina, methemoglobina
i sulfhemoglobina, nie mają zdolności przenoszenia tlenu. Odczyty SpO2 mogą
wyglądać normalnie, jakkolwiek pacjent może być w hipoksji, ponieważ mniejsza
część hemoglobiny jest zdolna do przenoszenia tlenu. Zalecane jest przeprowadzenie
oceny niezależnej od pulsoksymetru.
Niedokrwistość, sprawia że zawartość tlenu we krwi tętniczej jest niższa. Jakkolwiek
odczyty SpO2 mogą sprawiać normalne wrażenie, pacjent z niedokrwistością może być
hipoksyczny. Poprawa niedokrwistości może spowodować wzrost zawartości tlenu we
krwi tętniczej. Monitor może nie zapewniać odczytów SpO2, jeżeli poziom
hemoglobiny opadnie poniżej 5 g/dl.
Saturacja: Monitor wyświetla poziom saturacji z zakresu pomiędzy 1 i 100 %.

Uwagi odnośnie Monitor wyświetla częstości rytmu pomiędzy 25 i 240 skurczów na minutę. Wykryte
przeprowadzania częstości tętna wykraczające poza zakres 25 do 240 skurczów na minutę są
wyświetlane jako najbliższe przybliżenie mieszczące się w zakresie.
pomiarów
częstości tętna
Uwagi odnośnie
działania
czujnika SpO2

Element pomiarowy SpO2 czujnika tcpCO2/SpO2 będzie działać tylko wówczas, gdy
czujnik zostanie umieszczony na płatku usznym, nad kością jarzmową lub na czole.
Niedokładności pomiarów mogą być wynikiem okluzji tętnicy położonej
proksymalnie w stosunku do czujnika.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko obrażeń skóry
Kontroluj miejsce umieszczenia czujnika zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w tej instrukcji. Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwy czas
obecności czujnika na skórze pacjenta, mogą być przyczyną obrażeń skóry.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Upewnij się, że czujnik został umieszczony prawidłowo. Niewłaściwe
zamocowanie czujnika może być powodem błędnych pomiarów.
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Mocowanie czujnika za pomocą klipsa mocującego
Dostępne
czujniki
i wskazania do
ich użycia

Czujniki TOSCA 92 oraz tc 54 można mocować na płatku usznym zarówno u dzieci,
jak i u dorosłych.

Materiały
wymagane przy
mocowaniu
czujnika

Do umieszczenia czujnika na ciele pacjenta potrzebne są następujące materiały,
dołączone do klipsu mocującego (nr kodowy 5601300):
• klips mocujący;
• żel kontaktowy.

Mocowanie
czujnika

Krok

Czynność

1.

Oczyść płatek uszny wacikiem zwilżonym
alkoholem.

2.

Wyjmij klips mocujący z opakowania, otwórz jego
szczęki i usuń biały papier.

3.

Umieść klips na płatku usznym, tak aby pierścień
ustalający był skierowany na zewnątrz. Delikatnie
ściśnij, aby upewnić się że część samoprzylepna
mocno przylega do skóry płatka. Upewnij się, że
pod obszarem samoprzylepnym nie występują
pęcherzyki powietrza.

4.

Nanieś dwie małe krople żelu kontaktowego na
widoczny fragment skóry w środku pierścienia
ustalającego.

5.

Wyjmij czujnik z komory kalibracyjnej
i wprowadź go w pierścień ustalający klipsa.
Delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się w klipsie
mocującym.

6.

Obróć czujnik w najlepsze położenie. Upewnij się,
że kabel czujnika jest luźny i nie będzie pociągany
podczas monitorowania. Poprowadź kabel
czujnika w taki sposób, aby uniknąć oplątania lub
uduszenia.

7.

Zamocuj kabel czujnika z czarnym zaciskiem po
właściwej stronie do odzieży pacjenta.
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Mocowanie czujnika za pomocą pierścienia mocującego
Dostępne
czujniki
i wskazania do
ich użycia

Czujniki tc 84 oraz tc 54 mogą być mocowane w następujących miejscach
prowadzenia pomiarów:
• klatka piersiowa, po lewej i prawej stronie, poniżej obojczyków;
• brzuch;
• górna część ramienia;
• udo.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko błędnych pomiarów
Pomiar SpO2 i tętna na wyżej wymienionych miejscach prowadzenia
pomiarów nie daje wiarygodnych wyników. W celu uniknięcia
nieprawidłowych odczytów i fałszywych alarmów SpO2 i tętna przy
stosowaniu czujnika TOSCA 92, parametry te należy wyłączyć
w ustawieniach technicznych.
NOTATKA: Chcąc użyć czujnika TOSCA 92 z pierścieniem mocującym do
pomiarów SpO2 i tętna, patrz sekcja Alternatywne miejsca prowadzenia pomiarów
tylko dla czujnika TOSCA 92 na następnej stronie.

Materiały
wymagane przy
mocowaniu
czujnika

Mocowanie
czujnika

Do umieszczenia czujnika na ciele pacjenta potrzebne są następujące materiały,
wchodzące w skład zestawu pierścienia mocującego:
•

pierścień mocujący (N20: pierścień 20 mm dla noworodków, nr kodu 905-873) lub
(pierścień 32 mm dla dzieci i dorosłych, nr kodu 5601500);

•

żel kontaktowy.
Krok

Czynność

1.

Oczyść miejsce prowadzenia pomiarów wacikiem
zwilżonym alkoholem i osusz je.

2.

Wyjmij pierścień mocujący i wyjmij z niego
papierowy pasek.

3.

Umieść pierścień w miejscu prowadzenia
pomiarów i delikatnie dociśnij. Następnie, aby
zamocowanie było pewne, obwiedź palcami
obrzeże pierścienia.
Nanieś dwie krople żelu kontaktowego na skórę
w środkowej części pierścienia.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Mocowanie czujnika za pomocą pierścienia mocującego,
ciąg dalszy

Mocowanie
czujnika
(ciąg dalszy)

Alternatywne
miejsca
prowadzenia
pomiarów tylko
dla czujnika
TOSCA 92

Krok

Czynność

4.

Wyjmij czujnik z komory kalibracyjnej i umieść
w pierścieniu mocującym. Delikatnie dociśnij
czujnik do skóry, aż zablokuje się w pierścieniu.

5.

Obróć czujnik w najlepsze położenie.

6.

Zabezpiecz kabel czujnika stosując taśmę
samoprzylepną.

W celu monitorowania pCO2 i SpO2 u dzieci i dorosłych, czujnik TOSCA 92 można
umieścić na czole lub nad kością jarzmową, stosując w tym celu pierścień mocujący
o średnicy 32 mm.
Czoło

Kość jarzmowa

OSTRZEŻENIE – Ryzyko reakcji alergicznych
Stosowanie taśm samoprzylepnych, pierścieni mocujących, pierścieni
samoprzylepnych i klipsów mocujących jest przeciwwskazane u pacjentów,
u których występują reakcje alergiczne.
Opis procedury mocowania, patrz poprzednia strona.
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Mocowanie czujnika za pomocą pierścienia
samoprzylepnego
Dostępne
czujniki

Czujniki tc 84 oraz tc 54 mogą być mocowane w następujących miejscach
prowadzenia pomiarów, zalecanych dla noworodków:
• klatka piersiowa, po lewej i prawej stronie, poniżej obojczyków;
• brzuch;
• górna część ramienia;
• udo.

Materiały
wymagane przy
mocowaniu
czujnika

Do umieszczenia czujnika na ciele pacjenta potrzebne są następujące materiały,
wchodzące w skład zestawu pierścienia samoprzylepnego N20 (nr kodu 905-872):
• pierścień samoprzylepny N20 (u noworodków pierścień o średnicy 20 mm);
• żel kontaktowy.

Mocowanie
czujnika
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Krok

Czynność

1.

Oczyść miejsce prowadzenia pomiarów wacikiem
zwilżonym alkoholem i osusz je. Wyjmij pierścień
samoprzylepny z folii, pociągając za niebieską
wypustkę. Umieść pierścień w miejscu
prowadzenia pomiarów i delikatnie dociśnij, aby
go przykleić.

2.

Delikatnie dociśnij niebieską wypustkę i unieś
wewnętrzny pierścień zakrywający.

3.

Nanieś małą kroplę żelu kontaktowego na skórę
w środkowej części pierścienia samoprzylepnego.

4.

Zamocuj czujnik do warstwy samoprzylepnej
w środku pierścienia i delikatnie dociśnij go do
skóry, rozprowadzając żel.

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM
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Zdejmowanie czujnika z płatka usznego
Zalecenia

Czujnik musi być zdjęty z płatka usznego po upływie czasu monitorowania dla tego
miejsca prowadzenia pomiarów.
Do ciągłego i długotrwałego monitorowania pacjenta, czujnik można naprzemiennie
przenosić z jednego ucha na drugie. Przy temperaturze czujnika równej 42 °C,
zalecany maksymalny czas aplikacji wynosi 8-12 godzin. Klips może pozostać na
płatku usznym przez maksymalnie 24 godziny i zostać ponownie użyty do zamocowania
innego czujnika. Po upływie 24 godzin, klips musi zostać zdjęty i wyrzucony, a płatek
uszny należy pozostawić bez żadnej taśmy samoprzylepnej na okres 8-12 godzin.

Zdejmowanie
czujnika z klipsa

Krok

Czynność

1.

Przytrzymaj czujnik przy wejściu kabla i odłącz
go od klipsa, przytrzymując klips palcem.

2.

Dokładnie oczyść powierzchnię czujnika
wacikiem zwilżonym alkoholem.

alkohol

3.

Zdejmowanie
czujnika i klipsa
z ucha

Następnie umieść czujnik w komorze
kalibracyjnej.

Krok

Czynność

1.

Otwórz klips czujnika i zdejmij go z ucha,
poruszając nim na boki.

2.

Zdejmij czujnik z klipsa a następnie wyrzuć klips.

3.

Dokładnie oczyść powierzchnię czujnika
wacikiem zwilżonym alkoholem.

alkohol

4.

Następnie umieść czujnik w komorze
kalibracyjnej.
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Zdejmowanie czujnika z innego miejsca
Zdejmowanie
czujnika
z pierścienia
mocującego

Krok

Czynność

1.

Ciągnąc za głowicę czujnika, jednocześnie
przytrzymuj zewnętrzną część samoprzylepnego
pierścienia.
NOTATKA: Pierścień mocujący można
pozostawić na skórze i zamocować drugi
pierścień, tak aby możliwe było naprzemienne
korzystanie z obu miejsc zamocowania czujnika.

2.
alkohol

3.

Zdejmowanie
czujnika
z pierścienia
samoprzylepnego
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Krok

Dokładnie oczyść powierzchnię czujnika
wacikiem zwilżonym alkoholem.

Następnie umieść czujnik w komorze
kalibracyjnej.

Czynność

1.

Zdejmij czujnik wraz z pierścieniem samoprzylepnym, unosząc go za
niebieską wypustkę.

2.

Zdejmij pierścień samoprzylepny z czujnika.

3.

Dokładnie oczyść powierzchnię czujnika wacikiem zwilżonym
alkoholem.

4.

Następnie umieść czujnik w komorze kalibracyjnej.
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Monitorowanie pacjenta (monitorowanie in vivo)
Monitorowanie
pacjenta

Krok
1.

Czynność
Zamocuj czujnik w sposób opisany we wcześniejszej części rozdziału
i poczekaj, aż odczyty się ustabilizują.
UWAGI:
• Czas stabilizacji fizjologicznej odczytu tcpO2 wynosi 10-20 minut.
Dłuższy czas może wskazywać na niewłaściwe zamocowanie czujnika
lub nieprawidłowy wybór miejsca wykonywania pomiarów.
• Czas stabilizacji fizjologicznej odczytu tcpCO2 wynosi 5-10 minut.
Dłuższy czas może wskazywać na niewłaściwe zamocowanie czujnika
lub nieprawidłowy wybór miejsca wykonywania pomiarów.
• Nadmierna ruchliwość może ujemnie wpływać na dokładność
monitorowania. W takich przypadkach, postaraj się aby pacjent leżał
nieruchomo lub zmień miejsce zamocowania czujnika na inne,
o mniejszej ruchomości.
• Jeżeli funkcja SmartHeat jest włączona (ON):
o wówczas przez 22 minuty od momentu wyjęcia czujnika TOSCA
92 lub tc 54 z komory kalibracyjnej, do zadanej temperatury
czujnika dodawane są +2 °C (maksymalna. temp. 44 °C)
o wówczas przez 6 minut od momentu wyjęcia czujnika tc 84
z komory kalibracyjnej, do zadanej temperatury czujnika dodawany
jest +1 °C (maksymalna. temp. 44 °C)
• Wizualne wyobrażenie krzywej pletyzmograficznej nie jest
proporcjonalne do objętości tętna.

2.

Jeżeli uznasz za stosowne, naciśnij Site time, aby resetować stoper czasu
pracy do wartości wybranej w ustawieniach parametru. Stoper czasu
pracy ma zastosowanie jedynie dla tcpCO2/tcpO2.
UWAGI:
• Stoper czasu pracy odlicza wstecznie do zera w odstępach
1-minutowych i gdy osiągnie zero, na ekranie jest wyświetlany
komunikat „Site time end”.
• Jeżeli opcja ogrzewania po upływie czasu pracy jest WYŁ (OFF)
w ustawieniach, wówczas gdy czas pracy osiągnie zero, wyłączone
zostanie nagrzewanie elektrody i przerwane monitorowanie; jeżeli
opcja jest WŁ, wówczas czujnik będzie nadal ogrzewany.

3.

Aby zaznaczyć zdarzenie, naciśnij Event. Wyświetlony zostanie
komunikat „Set event mark number x?”.
Wciśnij OK, aby zaznaczyć zdarzenie lub Cancel, aby powrócić do
widoku normalnego bez zaznaczania zdarzenia.
NOTATKA: Można zaznaczyć maksymalnie 99 zdarzeń.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Monitorowanie pacjenta (monitorowanie in vivo), ciąg dalszy
Monitorowanie
pacjenta
(ciąg dalszy)

Krok

Czynność

4.

Aby powiązać sesję (tzn. trwający pomiar) z ID konkretnego pacjenta,
naciśnij ID w prawym górnym rogu ekranu i wprowadź niezbędne
zmiany w DMS pacjenta. Więcej informacji, patrz DMS pacjenta
w dalszej części tego rozdziału.

5.

Przyjrzyj się odczytom i w razie potrzeby skoryguj ustawienia. Szczegóły
w Rozdziale 3: Struktura menu i programy ustawień.
OSTRZEŻENIE – Ryzyko obrażeń skóry
Zależnie od temperatury czujnika, konieczne jest jego okresowe
przenoszenie w inne miejsce. Ponieważ stan skóry danego
pacjenta wpływa na czas, przez jaki jest ona w stanie tolerować
obecność czujnika, u niektórych pacjentów może być konieczna
częstsza zmiana miejsca zamocowania czujnika. Jeżeli stan skóry
pogorszy się, należy przenieść czujnik w inne miejsce. Patrz
sekcja Informacje ogólne we wcześniejszej części tego rozdziału.
NOTATKA: Po zdjęciu czujnika z ciała pacjenta pamiętaj, aby przed
umieszczeniem w komorze kalibracyjnej, dokładnie oczyścić go z płynu
kontaktowego wacikiem zwilżonym alkoholem.
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DMS pacjenta
DMS (System zarządzania danymi)) pacjenta zarządza wszystkimi danymi sesji/ID
pacjenta, pomagając zmniejszyć ryzyko pomylenia danych pacjenta.
Z poziomu ekranu Patient DMS, można:
• zmienić automatycznie generowany numer sesji na unikalny numer identyfikacyjny
pacjenta;
• przeglądać dane jednej lub wielu sesji o tym samym ID w tabeli trendów lub
widoku krzywej trendu;
• wydrukować jedną sesję lub więcej;
• wyeksportować jedną sesję lub więcej;
• skasować sesje;
• wyświetlić szczegółowe informacje na temat sesji.
Sesja

Sesja jest to zbiór danych, obejmujący okres od wyjęcia czujnika z komory
kalibracyjnej do ponownego w niej umieszczenia.
Każda sesja posiada unikalny numer, który w dowolnym czasie można powiązać z ID
konkretnego pacjenta. Tym samym istnieje możliwość powiązania kilku sesji z ID
jednego pacjenta.

Otwieranie DMS Naciśnij pole ID umieszczone w prawym górnym rogu ekranu, aby otworzyć Patient
DMS (System zarządzania danymi).
pacjenta

Przyciski
dotykowe

Przycisk
dotykowy
i

Funkcja
Przewija numery ID pacjentów/numery sesji, widoczne na liście.
Umieszcza symbol zaznaczenia przy podświetlonym numerze ID
pacjenta/numerze sesji.
NOTATKA: Przeglądać, kasować, drukować i eksportować
można jedynie ID pacjentów/numery sesji, posiadające
zaznaczenie.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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DMS pacjenta, ciąg dalszy
Przyciski
dotykowe
(ciąg dalszy)

Przycisk
dotykowy

Funkcja
Przedstawia szczegółowe informacje na temat podświetlonego ID
pacjenta/numeru sesji.
NOTATKA: Ten przykład pochodzi z monitora TCM TOSCA.
Na monitorze TCM CombiM, dostępne jest również pO2.

Change ID
(Zmień ID)

Umożliwia zmianę podświetlonego numeru ID pacjenta/numeru
sesji przy użyciu alfanumerycznej klawiatury ekranowej (patrz
następna strona). Maksymalnie 64 znaki.
NOTATKA: Zmieniając ID pacjenta/numer sesji, należy upewnić
się, że wprowadzany numer jest niepowtarzalny dla każdego
pacjenta. Jeżeli dwóch pacjentów zostanie oznaczonych tym
samym numerem ID, system DMS nie będzie w stanie ich
rozdzielić.

Delete (Kasuj)

Kasuje ID pacjenta/numery sesji, przy których stoi znacznik.
UWAGI:
• Komunikat ostrzeże użytkownika, że czynności nie można cofnąć.
• Sesji trwających nie można skasować.

Delete all
(Kasuj
wszystko)

Kasuje wszystkie ID pacjenta/numery sesji na liście.
UWAGI:
• Komunikat ostrzeże użytkownika, że czynności nie można cofnąć.
• Sesji trwających nie można skasować.

Print (Drukuj)

Drukuje raport (jeden lub kilka typów raportów) dla ID
pacjenta/numerów sesji, przy których stoi znacznik.

Export
(Eksport)

Eksportuje dane pacjenta i dane pomiarowe dla ID
pacjenta/numerów sesji, przy których postawiono znacznik do
zewnętrznego komputera PC lub pamięci „memory stick” (patrz
sekcja Eksport danych: wyjście szeregowe i Eksport danych: USB
w dalszej części tego rozdziału).
NOTATKA: Przycisk dotykowy Export jest aktywny tylko
wówczas, gdy w ustawieniach technicznych wybrano „Data
export”.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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DMS pacjenta, ciąg dalszy
Przyciski
dotykowe
(ciąg dalszy)

Przycisk
dotykowy

Funkcja
Wczytuje sesje oznaczone znacznikiem do widoków tabeli
trendów i krzywej trendu.

OK

UWAGI:
• Tylko sesje o tych samych ID pacjenta można wczytać do tego
samego widoku.
• Jeżeli w sesjach wczytanych do widoku wprowadzono zmiany,
wszystkie te sesje będą musiały być wczytane ponownie.
Cancel (Anuluj) Przywraca ekran wyświetlania (widoku).
Alfanumeryczna Poniższy ekran przedstawia podstawowy układ klawiatury:
klawiatura
ekranowa

Przycisk dotykowy

Funkcja
Escape. Pozwala powrócić do ekranu DMS pacjenta bez
wprowadzania zmian.
Pozwala przełączyć pomiędzy ogólnym zestawem znaków
a zestawem specyficznym dla danego języka.
Umieszczony w górnym prawym rogu ekranu.
NOTATKA: Nie dotyczy języka angielskiego.
Backspace. Kasuje po jednym znaku, w kierunku od prawej do
lewej.
Shift. Pozwala przełączać różne klawiatury tego samego
zestawu znaków.
Pozwala przewijać w lewo/prawo pole edycji tekstu.

lub
Spacja. Wstawia spację.
Enter. Akceptuje zmiany wprowadzone w polu edycji tekstu
i powraca do ekranu DMS pacjenta.
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Wyniki w widoku normalnym
Przykład widoku
normalnego
w trakcie
monitorowania

UWAGI:
• Pletyzmograf SpO2 wyświetla w widoku normalnym dane z prędkością 25 mm/s.
• Wizualne wyobrażenie krzywej pletyzmograficznej nie jest proporcjonalne do
objętości tętna.
• Wartości pCO2, pO2, SpO2 i tętna są aktualizowane co 2 sekundy.
• SpO2 i tętno są dostępne jedynie w przypadku monitorów TCM TOSCA.
• pO2 jest dostępne jedynie w przypadku monitorów TCM CombiM. W dolnej części
pola krzywych przedstawiana jest krzywa mocy lub pole to jest puste; pole
tętna/SpO2 jest zawsze puste.

Pole
wyświetlania
krzywej

W widoku normalnym istnieje możliwość zmiany w trakcie pomiaru ustawień
zakresów krzywej i przedziału czasowego, poprzez naciskanie odpowiednich obszarów
pola wyświetlania krzywej.

Zakresy
krzywej
Przedział czasowy

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wyniki w widoku normalnym, ciąg dalszy
Wyświetlanie
pCO2/pO2

W widoku normalnym istnieje możliwość zmiany w trakcie pomiaru ustawień
parametru, poprzez naciskanie odpowiednich obszarów wyświetlania pCO2/pO2.
Ustawienia parametrów pCO2
Wspólne dla pCO2 i pO2
Ustawienia parametrów pO2 (dostępne tylko dla
monitora TCM CombiM)
Pole wyświetlania pCO2/pO2 zawiera ponadto następujące informacje:
Część

Informacja

Corr.

Korekcje metaboliczna lub Severinghaus są włączone.

Power (Moc)

Moc aktualnie doprowadzana do czujnika.

Temp.

Aktualna temperatura czujnika.
NOTATKA: Jeżeli temperatura czujnika miga, oznacza to że
temperatura czujnika różni się od zadanej o więcej niż
±0,6 °C.

SmartHeat

Funkcja SmartHeat została włączona w ustawieniach.

In vivo calibration Aktualne wartości pCO2/pO2 są kalibrowane in vivo.
active (Kalibracja
in vivo aktywna)
Pole
wyświetlania
tętna/SpO2

W widoku normalnym, można zmieniać ustawienia parametru Tętno/SpO2 w trakcie
pomiarów, poprzez naciskanie odnośnego obszaru Tętno/SpO2.
Pole Tętna/SpO2
Pole wyświetlania Tętna/SpO2 zawiera następujące informacje:
Część

Znaczniki
w widoku
normalnym

Informacja

Tętno

Częstość tętna w skurczach na minutę (bpm).

SpO2

Poziom utlenowania hemoglobiny w %.

HI OFF

Górny próg alarmowy SpO2 wyłączony.

W widoku normalnym można ujrzeć następujące znaczniki:
Znacznik

Wyjaśnienie
Wprowadzono wyniki gazometrii.

*
1-99

Wykonano kalibrację in vivo.
Dodano numer znacznika zdarzenia.
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Wyniki w widoku tabeli trendów
Przeglądanie
wyników
w widoku tabeli
trendów

Krok
1.

Czynność
Naciśnij Setup → View → Trend table → OK.
Poniżej przedstawiamy przykład tabeli trendów na ekranie monitora
TCM TOSCA.

UWAGI:
• SpO2 i tętno są dostępne jedynie w przypadku monitorów TCM
TOSCA.
• pO2 jest dostępne jedynie w przypadku monitorów TCM CombiM.

Znaczniki
w widoku tabeli
trendów

2.

lub
, aby przechodzić do góry lub do dołu o jedną linię
Naciskaj
na liście lub naciśnij , aby ujrzeć najświeższe wyniki.

3.

Aby wydrukować wyniki, naciśnij Print. Patrz również Jak drukować
w dalszej części tego rozdziału.

W widoku tabeli trendów można ujrzeć następujące znaczniki:
Znacznik

Wyjaśnienie
Wprowadzono wyniki gazometrii.

*

Wykonano kalibrację in vivo.

-

Żadna wartość nie jest dostępna.

1-99
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Wyniki w widoku krzywej trendów
Przeglądanie
wyników
w widoku
krzywej trendów

Krok
1.

Czynność
Naciśnij Setup → View → Trend curve → OK.
Poniżej przedstawiamy przykład krzywej trendów na ekranie monitora
TCM TOSCA.

2.

Naciśnij
stronie.

3.

Naciśnij Cursor, aby dodać na ekranie kursor. Spowoduje to również
zmianę funkcji przycisków ze strzałkami Lewo i Prawo: będą one teraz
służyć do zmiany położenia kursora, a nie zmiany czasu. Jeżeli kursor
zostanie przesunięty do końca w jedną stronę, przesunie się oś czasu, co
umożliwi przemieszczanie się w czasie do przodu i do tyłu.

lub

, aby ujrzeć więcej wyników po lewej lub po prawej

Kursor

Wartości kursora (pCO2, pO2, moc, SpO2, tętno, czas i data) są
wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu, natomiast wartości aktualne
są przedstawiane w górnej części ekranu po prawej stronie.
Aby usunąć kursor z ekranu, naciśnij Cursor ponownie.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wyniki w widoku krzywej trendów, ciąg dalszy
Przeglądanie
wyników
w widoku
krzywej trendów
(ciąg dalszy)

Krok
4.

Czynność
Aby zmienić górną lub dolną wartość progową zakresu parametru,
naciśnij

5.

.

Aby wydrukować wyniki, naciśnij Print. Patrz również Jak drukować
w dalszej części tego rozdziału.

W widoku krzywej trendów można ujrzeć następujące znaczniki:
Znaczniki
w widoku
krzywej trendów
Znacznik
Wyjaśnienie
Wprowadzono wyniki gazometrii.

*

Wykonano kalibrację in vivo.

-

Żadna wartość nie jest dostępna.

1-99
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Wyjście analogowe
Wprowadzenie

Monitor jest wyposażony w wyjście pozwalające na bezpośrednie podłączenie do
zewnętrznego rejestratora lub polisomnografu.

Ustawianie
wyjścia
analogowego

Aby bezpośrednio podłączyć monitor do zewnętrznego rejestratora wykresów lub
polisomnografu lub polisomnografu:
Krok
1.

Czynność
Do portu analogowego podłącz adapter analogowy TCM4xx ETX (Analog
Adapter, nr. kodu 636-650).
NOTATKA: Nie wolno stosować innych adapterów niż 636-650.

2.

Podłącz kable w sposób następujący:
Wyjście
Kolor
Zakres
analogowe przewodu
Uziemienie Niebieski n.d.
Alarm

Różowy

Aktywny: 1000 mV, ±10 mV
Nieaktywny: 0 mV, ±10 mV

Gorący

Brązowy

1 mV/mW przy 10-1000 mW, ±10 mV (±10 mW)
< 10 mW ≈ 0 mV

Temp

Zielony

20 mV/°C przy 10-50 °C, ±10 mV (±0,50 °C)

tcpCO2

Szary

10 mV/mmHg przy 0-100 mmHg, ±10 mV (±1 mmHg)
5 mV/mmHg przy 0-200 mmHg, ±10 mV (±2 mmHg)

tcpO2

Żółty

5 mV/mmHg przy 0-200 mmHg, ±10 mV (±2 mmHg)
1 mV/mmHg przy 0-800 mmHg, ±10 mV (±10 mmHg)

SpO2

Biały

10 mV/% SpO2 przy 0-100 % (±1 % SpO2)

Tętno

Czerwony 4 mV/bpm przy 20-250 bpm ±10 mV (≈ ±3 bpm)

3.

W monitorze, naciśnij Setup → Technical. Wprowadź hasło i naciśnij
Enter oraz Tech. settings.

4.

Użyj strzałki Dół, aby wskazać zakres sygnału analogowego pCO2
i wybierz zakres 0-100 lub 0-200.

5.

Użyj strzałki Dół, aby wskazać zakres sygnału analogowego pO2
i wybierz zakres 0-200 lub 0-800.

6.

Wciśnij OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.
NOTATKA: Aby wykonać test wyjścia analogowego, przeprowadź
kalibrację monitora. Po zakończeniu kalibracji, na wyjściu analogowym
zaczną pojawiać się odczyty tcpO2 i tcpCO2 widoczne na ekranie.
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Wyprowadzenie danych ciągłych: standardowe
Wprowadzenie

Podłączanie do
zewnętrznego
komputera PC

Monitor jest wyposażony w wyjście danych ciągłych, pozwalające na bezpośrednie
podłączenie do zewnętrznego komputera PC.
Krok
1.

Czynność
Podłącz adapter szeregowy TCM4xx ETX (numer kodowy 636-649) do
kombinowanego portu szeregowego i analogowego monitora oraz do
komputera PC.
Wyjście RS232 monitora przesyła nieprzerwanie dane w kodzie ASCII,
w odstępach 2-sekundowych, wykorzystując następujący format zapisu:
[Timestamp]; [O2]; [CO2]; [Heater power]; [Temperature]; [SpO2]; [Pulse]

2.

Na monitorze naciśnij Setup → Technical, wprowadź hasło i naciśnij
Enter oraz Tech. settings.

3.

Za pomocą strzałek Góra oraz Dół wskaż „Continuous data output”
i wybierz opcję „Standard”.

4.

Wciśnij OK, aby zaakceptować zmiany i powrócić do ekranu głównego.

5.

Na komputerze PC, wskaż Start → Programs → Accessories →
Communications → HyperTerminal i uruchom plik EXE.

6.

Wpisz nazwę połączenia, przykładowo TcData i kliknij OK.

7.

Połącz przy pomocy COM1 i kliknij OK.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wyprowadzenie danych ciągłych: standardowe, ciąg dalszy
Podłączanie do
zewnętrznego
komputera PC
(ciąg dalszy)

Krok

Czynność

8.

Wybierz następujące ustawienia portu i kliknij OK.

9.

Rejestruj dane w programie HyperTerminal wybierając Transfer →
Capture text.
Następnie nazwij plik, np. CAPTURE.txt i kliknij Start.

10.

Zatrzymaj gromadzenie danych w programie HyperTerminal wybierając
Transfer → Capture text → Stop.
Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy ekran programu
HyperTerminal:

UWAGI:
• Dane można z łatwością zaimportować do innych programów, np.
Microsoft Excel (patrz opis procedury w akapicie Eksport danych:
wyjście szeregowe).
• Istnieje możliwość jednoczesnego korzystania zarówno z wyjścia
analogowego, jak i szeregowego. Przewody wyjścia analogowego są
zabezpieczone przed zwarciami.
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Wyprowadzenie danych ciągłych: VueLink
Wprowadzenie

Dysponując modułem interfejsu VueLink typu B, wartości parametrów i dołączone
wartości progów alarmowych można wyeksportować z monitora TCM do Systemu
Monitorowania Pacjentów Philips (PPMS). Sposób prezentacji danych odpowiada
widokowi normalnemu.
NOTATKA: Na PPMS wyświetlane są jedynie wartości parametrów. Wartości
progów alarmowych mogą być użyte jedynie przez system zarządzania danymi
podłączony do PPMS.

Wymagane
elementy

• Monitor TCM TOSCA lub TCM CombiM (od wersji oprogramowania 3.00)
• Monitor PPMS (podłączony do jednej lub więcej szuflad na moduły)
• Moduł interfejsu VueLink typu B (M1032A #A05)
• Kabel łączący (nr kodowy Philips M1032-61654) i adapter TCM4xx ETX VueLink
(nr kodowy Radiometer 636-651) do podłączenia modułu interfejsu VueLink do
monitora TCM
NOTATKA: W poniższych sekcjach, termin PPMS obejmuje moduł interfejsu VueLink.

Możliwe
monitory PPMS

Obsługiwane są następujące monitory pacjenta:
• CMS (od wersji oprogramowania C)
• IntelliVue MP40/50/60/70/90 (wszystkie wersje oprogramowania)
• Agilent V24/V26 (wszystkie wersje oprogramowania)
NOTATKA: Starsze systemy HP są najczęściej nazywane CMS a nie PPMS.

Podłączanie do
monitora PPMS

Monitor
TCM

Krok

Kable
VueLink

Moduł interfejsu
VueLink

Monitor
PPMS

Stojak na
moduły

Czynność

1.

Umieść moduł interfejsu VueLink w szufladzie modułów monitora PPMS.

2.

Podłącz moduł interfejsu VueLink do monitora TCM, stosując kabel
łączący i kabel modułu VueLink.

3.

Włącz obydwa monitory.

4.

Na monitorze TCM naciśnij Setup → Technical (wprowadź hasło) →
Tech. settings, ustaw „Continuous data output” na „VueLink” i naciśnij
Apply lub OK.
NOTATKA: Wprowadzenie zmiany ustawień dla urządzenia spowoduje
trwającą do 60 sekund przerwę w łączności. Połączenie zostanie
zestawione automatycznie.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wyprowadzenie danych ciągłych: VueLink, ciąg dalszy
Weryfikacja
połączenia
pomiędzy
monitorami
TCM i PPMS

Krok
1.

Czynność
Na module interfejsu VueLink naciśnij przycisk VueLink.
Na ekranie monitora PPMS pojawi się zakładka „VueLink-B 1”.
UWAGI:
• Jeżeli zakładka nosi nazwę „AUXILIARY PLUS 1”, oznacza to że
połączenie z modułem zostało już nawiązane.
• Istnieje możliwość podłączenia kilku modułów interfejsu VueLink do
monitora PPMS; będą one nazywane „VueLink-B 2”, „VueLink-B 3”, itp.

2.

Odczekaj do momentu zniknięcia tekstu „... Connect device or switch to
new device” (Podłącz urządzenie lub przełącz na inne).
NOTATKA: Jeżeli napis nie zniknie w ciągu 30 sekund, sprawdź
podłączenie kabla. Jeżeli połączenia przewodów są OK, opis dalszych
działań zawiera Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów.

3.

Wybierz przycisk programowy Setup VueLink.
Pojawi się zakładka „AUXILIARY PLUS 1”, zawierająca wartości
parametrów z monitora TCM.

Okno zadań „AUXILIARY PLUS 1” jest wyświetlane automatycznie po ustanowieniu
Przykład okna
połączenia pomiędzy monitorami TCM i PPMS.
zadań na
monitorze PPMS
Typ urządzenia
Nazwa urządzenia

TCM

Informacja
o statusie
alarmów

Parametr
Asterisk
Jednostka

Czas

Jednocześnie dostępna jest tylko jedna z dwóch funkcji

UWAGI:
• Transmisja danych z monitora TCM do PPMS może się opóźnić do czterech sekund.
• Drukowanie danych z monitora TCM może spowodować przerwanie połączenia
pomiędzy TCM i monitorem PPMS. Połączenie zostanie zestawione automatycznie.
• Przykłady dla innych monitorów PPMMS, patrz instrukcje obsługi odnośnych
monitorów PPMS.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wyprowadzenie danych ciągłych: VueLink, ciąg dalszy
Okno zadaniowe zawiera następujące informacje:
Przykład okna
zadań na
Część
Prezentuje
monitorze PPMS
(ciąg dalszy)
Typ urządzenia
Typ podłączonego modułu, np. AUXILIARY PLUS 1 (dla
modułu VueLink-B 1), AUXILIARY PLUS 2 (dla modułu
VueLink-B 2), itp.
Nazwa urządzenia

Nazwa podłączonego monitora TCM, np. TCM TOSCA.

Sygnalizacja statusu Wskazuje, czy alarmy monitora TCM są włączone.
alarmów
Parametr

Parametry eksportowane z monitora TCM.

Asterysk

Dane tego parametru są dostępne na ekranie głównym oraz
w zewnętrznych bazach danych.

Jednostka

Jednostki parametru.
NOTATKA: Jednostki są pokazywane tylko w oknie
zadaniowym.

Czas

Ekran główny
monitora PPMS

Czas, kiedy monitor PPMS zaczął odbierać dane z monitora
TCM.

Ekran główny jest wyświetlany naciśnięciem przycisku Main Screen monitora PPMS.
Parametry są wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu monitora PPMS:
Parametr na PPMS
(monitor TCM)

Kolor na PPMS
(monitor TCM)

Jednostka na monitorze
PPMS i TCM

tcpCO2 (tcpCO2)

Zielony (niebieski)

mmHg/kPa

tcpO2 (tcpO2)

Zielony (czerwony)

mmHg/kPa

SpO2 (SpO2)

Zielony (magenta)

%

TĘTNO (Pulse)

Zielony (brązowy)

bpm

NOTATKA: Nie istnieje możliwość zmiany kolorów wyświetlania na monitorze
PPMS.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Wyprowadzenie danych ciągłych: VueLink, ciąg dalszy
Konfiguracja
monitora PPMS

Niektóre funkcje, przyciski sprzętowe lub programowe mogą różnić się pomiędzy
monitorami, lecz ogólne zasady są takie same. W razie wystąpienia różnic pomiędzy
konkretnym systemem i systemem przedstawionym w tej instrukcji, prosimy zapoznać
się z dokumentacją techniczną konkretnego monitora PPMS.
Niżej przedstawiona procedura konfiguracji dotyczy monitora Agilent V24C.
Wykonaj poniższe czynności, aby określić, w jaki sposób dane mają być prezentowane
na ekranie monitora PPMS.
Krok

Alarmy

Czynność

1.

Wybierz przyciski programowe Module Setup → TCM (powinien być
widoczny dopiero po podłączeniu monitora TCM) → Select Data.

2.

Za pomocą strzałek góra/dół zaznacz numer modułu (Num), który chcesz
zmienić.

3.

Wybierz przycisk programowy Select Signal (Wybierz sygnał).

4.

Wybierz przycisk programowy Select Signal ponownie lub, aby włączyć
sygnał, użyj przycisków ze strzałkami lewo/prawo ON (wybierając
parametr) lub OFF.

5.

Wybierz przycisk programowy Next Channel.

6.

Powtórz czynności opisane w punktach 2-5 dla innych modułów, których
ustawienia chcesz zmienić.

7.

Naciśnij przycisk Main Screen, aby zakończyć i wyświetlić wybrane
sygnały.

VueLink określa dwa typy alarmów: czerwone i żółte, lecz monitor TCM generuje
jedynie alarmy żółte.
Alarm żółty wskazuje sytuację, w której reakcja personelu medycznego jest konieczna,
lecz którego znaczenie jest niższe niż alarmu czerwonego.
Alarm jest wyświetlany w górnej środkowej części ekranu monitora PPMS w postaci
tekstu na żółtym tle, np. „TC ALARM”, co oznacza że przekroczony został próg
alarmowy parametru. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego stanu
alarmowego można ujrzeć na ekranie TCM.

Alerty

Alerty są spowodowane błędami związanymi z monitorem TCM i jego akcesoriami.
Alert jest wyświetlany w postaci tekstowej, na zielonym tle w lewym górnym rogu
ekranu monitora PPMS.
Na ekranie monitora PPMS mogą być wyświetlane następujące alerty:
Alert

Interpretacja

SEE TC MONITOR

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego alertu
można ujrzeć na ekranie TCM.

TC BAT LOW

Należy koniecznie podłączyć monitor do sieci elektrycznej.
Ciąg dalszy na następnej stronie

6-31

6. Monitorowanie pacjenta

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

Wyprowadzenie danych ciągłych: VueLink, ciąg dalszy
Alerty
(ciąg dalszy)

W zależności od alertu, wartości parametrów mogą być wyświetlane na następujące
sposoby:
Odczyt parametru

Interpretacja

? (wartość
parametru)

Dane mogą być błędne.

-?-

Dostarczone dane są błędne.

(puste)

Nie można dostarczyć danych.

NOTATKA: Opóźnienie pomiędzy wyświetlaniem alarmów/alertów na ekranach
monitorów PPMS i TCM wynosi mniej niż 2 sekundy.
Wykrywanie
usterek

Objaw
Nie można
nawiązać
połączenia
pomiędzy
monitorami
TCM i PPMS.

Przyczyna
Błąd związany
z fizycznym
połączeniem

Zalecane działanie
• Upewnij się, że obydwa monitory są
włączone (ON)
• Sprawdź połączenie kablowe
• Jeżeli błąd nie zniknie, skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem

Nieprawidłowa
instalacja
monitora TCM

• Upewnij się, że TCM skonfigurowano do
połączenia z VueLink

Nieprawidłowa
instalacja
monitora PPMS

• Zresetuj PPMS do fabrycznych ustawień
domyślnych lub

• Jeżeli błąd nie zniknie, skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem

• Wybierz Module Setup i przełącz
„AUXILIARY PLUS 1” lub „VueLink-B”
na „ON”
• Jeżeli błąd nie zniknie, skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem

Wartość SpO2
wynosi 0 %

6-32

SpO2 mogło
zostać
odznaczone
w ustawieniach
SpO2

• Sprawdź, czy SpO2 zostało odznaczone
w ustawieniach SpO2
• W razie potrzeby, w ustawieniach SpO2
zaznacz SpO2
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Wyprowadzenie danych ciągłych: MonLink
Wprowadzenie

Uruchamia transmisję TCM danych w czasie rzeczywistym do urządzenia
zewnętrznego. Każda interakcja jest inicjowana przez żądanie hosta obejmujące:
Żądanie

Dostępne
parametry
pomiarowe

Odpowiedź

Status

Status systemu/parametru.

Wartości
pomiarowe

Wartości pomiarowe i status systemu/parametru.

Zakresy
parametrów

Zakresy sygnałów na wyjściu analogowym, zakresy
wybranych alarmów i status alarmu parametru.

Parametr
Konfiguracja TCM

pCO2

pO2

CombiM

x

x

TOSCA

x

SpO2

PR

Power
(Moc)
x

x

x

x

Szczegółowe powiadomienia alarmów i alertów nie są przedstawiane, lecz muszą być
prezentowane na ekranie monitora TCM.
Wszystkie wartości są aktualizowane co 2 sekundy. Sposób przedstawiania statusu
i wartości pomiarowych zależy od decyzji i leży w zakresie odpowiedzialności
dostawcy aparatury zewnętrznej.
NOTATKA: Informacje dotyczące opóźnienia alarmu i jego źródła/identyfikacji na
ekranie urządzenia zewnętrznego, patrz instrukcja obsługi odnośnego urządzenia
zewnętrznego.
Szczegółowy opis Szczegółowe informacje dotyczące protokołu komunikacyjnego, patrz dokument TCM
protokołu komu- Communication Protocol Specifications (nr kodowy 994-038) opracowany przez
Radiometer.
nikacyjnego
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Eksport danych: łącze szeregowe
Wprowadzenie

Dzięki tej opcji, zrzut danych trendów można wyeksportować do zewnętrznego
komputera PC i przedstawiać w formacie arkusza danych.

Eksport danych
do komputera
PC

W poniższym przykładzie użyto programów HyperTerminal w wersji 690170 oraz
Excel w wersji 97 SR-2.
Krok

Czynność

1.

Podłącz adapter szeregowy TCM4xx ETX (numer kodowy 636-649) do
kombinowanego portu szeregowego i analogowego monitora TCM i do
komputera PC.

2.

Na komputerze PC, wskaż Start → Programs → Accessories →
Communications → HyperTerminal i uruchom plik EXE.

3.

Wpisz nazwę połączenia, przykładowo TcData i kliknij OK.

4.

Połącz przy pomocy COM1 i kliknij OK.
5.

Wybierz następujące ustawienia portu i kliknij OK.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Eksport danych: łącze szeregowe, ciąg dalszy
Eksport danych
do komputera
PC
(ciąg dalszy)

Krok
6.

Czynność
Rejestruj dane w programie HyperTerminal wybierając Transfer →
Capture text.
Następnie nazwij plik, np. CAPTURE.txt i kliknij Start.

7.

Na monitorze TCM, naciśnij Setup → Technical, wprowadź hasło
i naciśnij Enter oraz Tech. settings.

8.

Ustaw „Continuous data output” na „OFF”, „Data export” na „Serial” oraz
„Data export interval” na 2, 10, 30 lub 60 sekund. Następnie naciśnij OK.
Dane zostaną wyeksportowane do programu HyperTerminal i będzie
można je ujrzeć na ekranie komputera.

9.

W komputerze PC zatrzymaj gromadzenie danych w programie
HyperTerminal wybierając Transfer → Capture text → Stop.
Poniżej widoczne jest przykładowe okno programu HyperTerminal:

Importowanie
plików danych do
programu
Microsoft Excel

Krok

Czynność

1.

Otwórz Excel'a i wybierz Data → Get External Data → Import Text File.

2.

Zaznacz plik CAPTURE.txt i kliknij Import.

3.

Wybierz następujące ustawienia i kliknij Next.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Eksport danych: łącze szeregowe, ciąg dalszy
Importowanie
plików danych do
programu
Microsoft Excel
(ciąg dalszy)

Krok

Czynność

4.

Wybierz następujące ustawienia i kliknij Finish.

5.

Wybierz następujące ustawienia i kliknij OK.

6.

Dane zostały zaimportowane do programu Excel.
Poniżej widoczne jest przykładowe okno programu Excel:

7.
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Eksport danych: USB
Wprowadzenie

Eksport danych
na pamięć
„memory stick”

Dzięki tej opcji eksportu danych, informacje pacjenta oraz zrzut danych trendów
można wyeksportować na pamięć „memory stick” podłączoną do jednego z portów
USB.
Krok

Czynność

1.

Podłącz pamięć „memory stick” do jednego z portów USB monitora
TCM.

2.

Naciśnij Setup → Technical (wprowadź hasło i naciśnij Enter) → Tech.
Settings.

3.

Ustaw „Data export” na „USB” i „Data export interval” na 2, 10, 30 lub
60 sekund. Następnie naciśnij OK.

4.

Naciśnij ID, aby otworzyć DMS pacjenta.

5.

Wybierz ID pacjenta/sesję, która ma zostać wyeksportowana i naciśnij
Export. Wybrane dane zostaną wyeksportowane przez port USB.
UWAGI:
• Jeżeli pamięć „memory stick” nie będzie podłączona do monitora,
wyświetlone zostanie okno dialogowe z prośbą do użytkownika
o podłączenie nośnika USB. Użytkownik może anulować eksport
danych naciskając przycisk Cancel lub podłączyć pamięć „memory
stick” i nacisnąć OK, aby zainicjować eksport danych.
• W trakcie eksportu danych wyświetlane jest okno statusu. Do momentu
ukończenia eksportu danych, korzystanie z monitora nie jest możliwe.
Odłączenie pamięci „memory stick” przed ukończeniem eksportu
danych grozi wyeksportowaniem niekompletnych danych.
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Alarmy
Cel

System alarmów informuje użytkownika o wystąpieniu błędów fizjologicznych
i technicznych bądź wyświetla komunikaty tekstowe informujące o zalecanych
działaniach.
NOTATKA: Za każdym razem przy włączeniu monitora wykonywany jest test
systemu alarmowego, mający na celu upewnienie się, że sygnał alarmowy jest sprawny.

Definicje

System alarmów zawiera trzy rodzaje „alarmów”:
• Alarmy = alarmy fizjologiczne: jeden lub więcej spośród odczytów parametrów
przekroczył lub osiągnął górny bądź dolny próg alarmowy;
• Alerty = alarmy techniczne: informują użytkownika na przykład wtedy, gdy podczas
kalibracji wykryty zostanie błąd;
• Komunikaty = czysty tekst, np. „Ready”.

Alarmy

Alarmy są włączane/wyłączane w ustawieniach parametru.
, oznacza to że sygnalizacja
NOTATKA: Jeżeli na ekranie jest wyświetlany symbol
wizualna i dźwiękowa alarmów została wyłączona. Nie ma to wpływu na alerty.
Istnieje możliwość wybrania jednego z dwóch trybów (patrz Ustawienia techniczne
w Rozdziale 3: Struktura menu i programy ustawień):
• Latching
(z podtrzymaniem):

Monitor pozostaje w trybie alarmu pomimo zniknięcia
przyczyny alarmu. A więc nawet, gdy wszystkie wartości
parametrów nie wykraczają poza granice alarmów,
użytkownik musi manualnie zresetować alarm.

Monitor resetuje się sam, gdy tylko zniknie stan alarmowy.
• Non-latching
(bez podtrzymania):
Alarm tworzy sygnalizacja wizualna (wartość parametru i tekst alarmu migają)
i sygnalizacja akustyczna (przerywany dźwięk).

Symbole
progów
alarmowych

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Alarmy, ciąg dalszy
Alerty

Alertu nie można wyłączyć, lecz znika automatycznie wraz z ustaniem sytuacji, która
go wywołała.
Alert tworzy sygnalizacja wizualna (napis „Alert” wyświetlany w polu nagłówka oraz
tekst z wyjaśnieniem problemu w polu wyświetlania krzywych odnośnego parametru)
oraz sygnalizacja akustyczna (przerywany dźwięk).

Uciszenie
alarmów

Istnieje możliwość uciszenia sygnału alarmu lub alertu na dwie minuty, naciśnięciem
przycisku programowego Alarm silence. Następnie na przycisku dotykowym Alarm
silence widoczny będzie pasek postępu, przedstawiający upływ okresu uciszenia
alarmu. Jednakże, jeżeli w trakcie okresu uciszenia alarmów zainicjowany zostanie
alarm/alert dla innego parametru, spowoduje to zakończenie okresu uciszenia
i wszczęcie sygnału alarmu/alertu.
NOTATKA: Mocując czujnik do pacjenta, tzn. gdy monitor przechodzi z trybu
gotowości do pomiarów, uciszenie alarmów aktywuje się automatycznie i trwa przez
10 minut.

Reset alarmu

Gdy okres uciszenia alarmów wygaśnie, system alarmowy jest resetowany.
System alarmów można również zresetować naciskając dwukrotnie przycisk
programowy Alarm silence (lub jednokrotnie, jeżeli uciszenie alarmów już trwa).
Jeżeli stan alarmu/alertu będzie nadal istnieć w czasie, gdy system alarmowy zostanie
zresetowany, wówczas sygnalizacja wizualna dla obu alarmów pozostanie, natomiast
sygnalizacja akustyczna zostanie zainicjowana tylko dla stanu alarmowego.

Sygnał alarmu

Sygnał alarmowy składa się z salw po 10 krótkich impulsów. Pomiędzy dwoma
salwami jest 3 sekundowa przerwa. Sygnał alarmowy będzie trwać do momentu
ustania stanu alarmowego lub zainicjowania Alarm silence.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Alarmy, ciąg dalszy
Sygnał alertu

Sygnał alertu składa się z dwóch impulsów, po których następuje 5-sekundowa
przerwa. Sygnał alertu będzie trwać do momentu ustania stanu alertu lub zainicjowania
Alarm silence.

Dźwięk końca
kalibracji

Dźwięk końca kalibracji składa się z dwóch impulsów.

Uśrednianie
tętna

Dzięku funkcji uśredniania częstości tętna, można skonfigurować krótkie opóźnienie
alarmów, powodujące odfiltrowanie przejściowych zmian SpO2. Im dłuższy czas
uśredniania, tym bardziej stabilne stają się odczyty. Dzieje się tak z powodu tłumienia
odpowiedzi, gdyż sygnał jest uśredniany w dłuższym okresie czasu a nie w krótszym.
Jednakże, dłuższe czasy uśredniania zwalniają odpowiedź oksymetru i zmniejszają
odczytywaną zmienność SpO2 i tętna.
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Jak drukować
Podłączanie
drukarki

Drukowanie
raportów

Krok

Czynność

1.

Wyłącz monitor, postępując zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 4:
Instalacja i konserwacja.

2.

Podłącz drukarkę HP PC obsługującą język PCL3 lub wyższy do jednego
z portów USB na tylnej ściance monitora.

3.

Włącz monitor.

Krok

Czynność

1.

Jeżeli jest to wymagane, przejdź do ustawień drukarki, aby zmienić jej
ustawienia (patrz Rozdział 3: Struktura menu i programy ustawień).

2.

Naciśnij Print i wybierz czasy uruchomienia i zatrzymania drukarki.
UWAGI:
• Aby uzyskać wydruk, monitor musi być podłączony do drukarki
obsługującej język PCL (najlepiej PCL3).
• Funkcja pamięci przechowuje razem 48 godzin danych monitorowania.
• Wydruk raportu zostanie wykonany zgodnie z ustawieniami
w drukarki, wybranymi w ustawieniach drukarki.
• Zasięg czasowy wybrany w ustawieniach drukarki wpływa na czas
startu na ekranie start/stop drukarki, gdyż odstęp pomiędzy czasem
startu drukarki a czasem jej zatrzymania odpowiada przedziałowi
czasu, tzn. jeżeli przedział czasowy wynosi 1 godzinę, odstęp
pomiędzy uruchomieniem i zatrzymaniem drukarki wyniesie również
1 godzinę (patrz Ustawienia drukarki w Rozdziale 3).
• Przedział przewijania zależy od zasięgu czasowego wybranego
w ustawieniach drukarki. Jeżeli zasięg czasowy zostanie ustawiony na
mniej niż 1 godzinę, przedział przewijania będzie dokładnie równy
zasięgowi czasowemu (np. 5, 15 lub 30 min). Jeżeli zasięg czasowy
zostanie ustawiony na 1 godzinę lub więcej, przedział przewijania
będzie równy 1 godzinie.
• Czas zatrzymania jest ustawiony na czas aktualny i następnie
modyfikowany tak, aby odpowiadał czasowi ostatniego rekordu
danych. Czas zatrzymania może więc różnić się od czasu aktualnego
nawet do 2 godzin, w zależności od przedziału czasowego wybranego
w ustawieniach drukarki.

3.

Naciśnij OK, aby wykonać wydruk lub Cancel, aby opuścić okno
dialogowe bez drukowania.
UWAGI:
• Na wydrukach (i jedynie tam) mogą pojawiać się różne typy
znaczników zdarzeń.
• Nawet, jeżeli w ustawieniach drukarki wybrane zostaną obydwa typy
raportów, wydrukowana zostanie tylko jedna strona komentarzy
(Comments).
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Jak drukować, ciąg dalszy
RADIOMETER TCM4 SERIES

Przykład raportu
tabelarycznego

Transcutaneous measurement (tcpCO2/tcpO2/SpO2/Pulse)
Measuring unit:

tcpCO2/tcpO2
Power
SpO2
Pulse

mmHg
mW
%
bpm

Sensor temperature:

42.0 °C

Last calibration
Last calibration value:

pCO2
pO2

01:27:07 02/03/2004
80 mmHg
160 mmHg

Facility name:______________________________________________________________________________
Patient name/ID:____________________________________________________________________________

Blood gas event mark

Time/date
02:23:00 02/03/04
02:24:00 02/03/04
02:25:00 02/03/04
02:26:00 02/03/04
02:27:00 02/03/04
02:28:00 02/03/04
02:29:00 02/03/04
02:29:13 02/03/04
02:30:00 02/03/04
02:31:00 02/03/04
02:32:00 02/03/04
02:33:00 02/03/04
02:34:00 02/03/04
02:35:00 02/03/04
02:36:00 02/03/04
02:37:00 02/03/04
02:38:00 02/03/04
02:39:00 02/03/04
02:40:00 02/03/04
02:41:00 02/03/04

Printed: 02:53:07 02/01/2007

* In vivo calibration

Event

1

2

3

tcpCO2

- No value available

tcpO2
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Power on mark

Power
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158

SpO2
3
7
11
16
19
23
26
30
31
33
37
40
43
46
51
52
52

Pulse
97
97
97
97
96
96
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97

Page 1
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6-42

71
71
71
71
70
70
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
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Jak drukować, ciąg dalszy
Przykład raportu
tabelarycznego
(ciąg dalszy)

RADIOMETER TCM4 SERIES

Transcutaneous measurement (tcpCO2/tcpO2/SpO2/Pulse)
Facility name:_____________________________________________________________________________
Patient name/ID:___________________________________________________________________________

Comments:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Physician’s signature:_______________________________________

Printed: 02:53:07 02/01/2007

Date:__________________________

Page 2
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Jak drukować, ciąg dalszy
RADIOMETER TCM4 SERIES

Przykład raportu
krzywej

Transcutaneous measurement (tcpCO2/tcpO2/SpO2/Pulse)
Measuring unit:

tcpCO2/tcpO2
Power
SpO2
Pulse

Sensor temperature:

mmHg
mW
%
bpm

42.0 °C

Last calibration
Last calibration value:

pCO2
pO2

01:27:07 02/03/2004
80 mmHg
160 mmHg

Facility name:_____________________________________________________________________________
Patient name/ID:___________________________________________________________________________

Blood gas event mark
800

* In vivo calibration

tcpO 2

m m Hg

400

* ** ** * * * * * * *
0
02: 23: 00 02/ 03/ 2004

02:27

02: 31

02: 35

02:39
02:41:00 02/03/2004

02:41:00 02/03/2004
2 00

tcpCO2

m m Hg

1 00

0
02 :23 :0 0 0 2/03 /20 04

02 :27

0 2:31

02 :3 5

02 :39
0 2 :4 1:0 0 02 /03 /2 00 4

02:41:00 02/03/2004

Printed: 02:53:07 02/01/2007
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Jak drukować, ciąg dalszy
RADIOMETER TCM4 SERIES

Przykład raportu
krzywej
(ciąg dalszy)

Transcutaneous measurement (tcpCO2/tcpO2/SpO2/Pulse)
Facility name:_____________________________________________________________________________
Patient name/ID:___________________________________________________________________________

Power
Power

mW

7 00

3 00

0
02 :27

0 2:3 1

0 2:35

0 2: 23: 00 0 2/ 0 3/ 200 4

SpO 2

%

100

0 2:3 9
0 2:41:00 02 /0 3/2 00 4

02:41:00 02/03/2004

SpO2

50

0
02 : 23 : 00 02 / 03 / 20 04

250

02 :27

02: 31

02: 35

02:41:00 02/03/2004

Pulse
Pulse

bp m

02 :39
02:41:00 02/03/200 4

125

0
02:23:00 02/ 03/ 2004

02: 27

02:31

02:35

02:39
02: 41:00 02/03/2004

02:41:00 02/03/2004

Printed: 02:53:07 02/01/2007

Page 2
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Jak drukować, ciąg dalszy
Przykład raportu
krzywej
(ciąg dalszy)

RADIOMETER TCM4 SERIES

Transcutaneous measurement (tcpCO2/tcpO2/SpO2/Pulse)
Facility name:_____________________________________________________________________________
Patient name/ID:___________________________________________________________________________

Comments:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Physician’s signature:_______________________________________

Printed: 02:53:07 02/01/2007

6-46

Date:__________________________

Page 3

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

6. Monitorowanie pacjenta

Porównanie pomiarów gazometrii
Wprowadzenie

Wpisywanie
wyników
gazometrii

Istnieje możliwość ręcznego wpisania wyników pCO2 i pO2 gazometrii pacjenta dla
porównania z pomiarami przezskórnymi tego samego pacjenta. Wyniki gazometrii są
we wszystkich widokach wyświetlane jako krople krwi, podobnie jak w wydrukach
raportów.
Krok

Czynność

1.

Upewnij się, że czujnik znajduje się na pacjencie, a odczyty tcpCO2
i tcpO2 są stabilne.

2.

Przed pobraniem próbki krwi naciśnij Setup → Parameter → Blood gas
→ Sample time. Monitor zapisze wartości tc w tym czasie a pola
wprowadzania danych pCO2 i pO2 oraz klawiatura numeryczna staną się
teraz dostępne.

3.

Pobierz próbkę krwi i wykonaj analizę gazometryczną.

4.

Gdy wyniki gazometrii będą gotowe, otwórz ustawienia gazometrii,
naciśnij pole wprowadzania danych pCO2 i za pomocą klawiatury
numerycznej wpisz wartość.
UWAGI:
• Klawisz l — kasuje po jednym znaku od prawej strony.
• Jeżeli pola wprowadzania danych pCO2 lub pO2 są wyszarzone,
oznacza to że parametr jest niedostępny z powodu typu czujnika lub
wyłączenia pO2 w ustawieniach technicznych.

5.

Naciśnij pole wprowadzania danych pO2, wpisz wartość za pomocą
klawiatury numerycznej i naciśnij OK.
Wyniki gazometrii będą prezentowane jako krople krwi w widoku
normalnym, co przedstawia poniższy przykład.
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Kalibracja in vivo
Wprowadzenie

Istnieje możliwość przeprowadzenia kalibracji in vivo, czyli wprowadzenia korekty
odczytów przezskórnych na podstawie wyników gazometrycznych. Kalibrację in vivo
można przeprowadzić dla pCO2, pO2 lub obu parametrów.
Po wprowadzeniu do monitora TCM wartości gazometrii, wyliczane są nowe linie
kalibracyjne.
Stosowane są następujące wzory:
tcpCO2(corr) = tcpCO2 + [pCO2(a) – tcpCO2(t)]
tcpO2(corr) = tcpO2 × [pO2(a) / tcpO2(t)]
gdzie
• tcpCO2 jest albo zmierzoną wartością CO2 lub zmierzoną wartością CO2
skorygowaną (jeżeli w ustawieniach technicznych wybrano korekcje)
• pCO2(a) i pO2(a) są zmierzonymi wartościami tętniczymi
• tcpCO2(t) i tcpO2(t) są wartościami przezskórnymi, zmierzonymi w czasie t, którym
jest przybliżony czas pobrania próbki krwi tętniczej i naciśnięcia przycisku
programowego Sample time.
W części pCO2, linia wartości skorygowanej (CORR) ma prawidłowe nachylenie (45°).
Tak więc kalibracja in vivo zapewnia wartość przesunięcia (offset) dla wszystkich
parametrów – tzn. przesuwa linię w taki sposób, w jaki powinno tego dokonać
wprowadzenie współczynnika metabolicznego w ustawieniach technicznych.
Sygnał

W części pO2 czujnika, kalibracja in vivo zmienia czułość (nachylenie) sygnału pO2,
podobnie jak normalne kalibracje.
Sygnał

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Kalibracja in vivo, ciąg dalszy
Wprowadzenie
(ciąg dalszy)

UWAGI:
• Kalibracji in vivo nie należy wykonywać u pacjentów niestabilnych
hemodynamicznie, gdyż wartości gazometrii i tc mogą znacznie się wahać.
• Kalibracja in vivo wartości tc spowoduje, że wyświetlane wartości będą bliższe
odczytom gazometrii. Niemniej korelacja pomiędzy tc i wartościami tętniczymi
pozostanie niezmieniona.
• Kalibracja in vivo nie sprawia, że TCM odczytuje wartości gazometrii tętniczej. Nie
eliminuje również zależności przepływu krwi od wartości tc ani jakichkolwiek
innych czynników determinujących. Zapewnia jedynie te same informacje co
oryginalne wartości tc – tylko na innym poziomie.

Przeprowadzanie
kalibracji in vivo

Krok

Czynność

1.

Upewnij się, że dostęp do przycisku dotykowego In vivo calibration
został aktywowany w ustawieniach technicznych, że czujnik znajduje się
na pacjencie a odczyty tc są stabilne.

2.

Przed pobraniem próbki krwi naciśnij Setup → Parameter → Blood gas
→ Sample time. Monitor odnotuje czas pobrania próbki krwi a pola
wprowadzania danych pCO2 i pO2 oraz klawiatura numeryczna staną się
teraz dostępne.

3.

Pobierz próbkę krwi i wykonaj analizę gazometryczną.

4.

Gdy wynik gazometrii będzie gotowy, otwórz ustawienia gazometrii,
naciśnij pole wprowadzania danych pCO2 i za pomocą klawiatury
numerycznej wpisz wartość.

5.

Następnie naciśnij pole wprowadzania danych pO2 i wpisz wartość pO2.

6.

Naciśnij In vivo calibration oraz OK.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Kalibracja in vivo, ciąg dalszy
Przeprowadzanie
kalibracji in vivo
(ciąg dalszy)

Krok

Czynność
Krzywe zostaną oznaczone *, wskazując że mierzone wartości są
kalibrowane in vivo i nie są już oryginalnymi pomiarami przezskórnymi.

UWAGI:
• Procedurę kalibracji in vivo można powtarzać podczas monitorowania,
aby skorygować wyniki pomiarów na podstawie nowych wyników
gazometrii z próbek krwi tętniczej.
• Aby powrócić do oryginalnych wartości tc, umieść elektrodę
z powrotem w komorze kalibracyjnej.

6-50

7. Wykrywanie usterek

Systemy TCM TOSCA/CombiM ..........................................................................

7-2

7. Wykrywanie usterek

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

Systemy TCM TOSCA/CombiM
Wprowadzenie

Monitor jest wyposażony w oprogramowanie Radiometer, opracowane, przetestowane
i wydane zgodnie z wymaganiami naszego Systemu Zapewnienia Jakości, w celu
zmniejszenia zagrożeń wynikających z jego stosowania. Ponadto, status systemu jest
monitorowany przez cały czas działania urządzenia. W razie wystąpienia problemów
lub błędów, są one automatycznie rejestrowane i przedstawiane na ekranie.
Niniejszy rozdział opisuje możliwe błędy, ich przyczyny i wskazówki, pozwalające na
ich usunięcie przez operatora.
NOTATKA: Pokrywa monitora powinna być otwierana tylko przez autoryzowany
personel serwisu. We wnętrzu nie ma elementów, do obsługi których upoważniony jest
użytkownik.

Objawy błędów

Objaw
Monitor nie działa.

Przyczyna
• Monitor jest uszkodzony.

• Sprawdź połączenia.

• Akumulator rozładowany.

• Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

• Monitor niepodłączony do
sieci elektrycznej.
Dryf odczytów, gdy
czujnik oznacza gaz
kalibracyjny
(in vitro).

Zalecane działanie

• Niedostateczne usunięcie
poprzedniego elektrolitu
podczas wymiany
membrany.

Wymień membranę czujnika.

• Pęcherzyki powietrza
w elektrolicie.
• Membrana czujnika nie
była regularnie
wymieniana.
• Uszkodzona membrana
czujnika (dziury lub
zadrapania).
• Niewłaściwe zamocowanie • Zdejmij czujnik i zamocuj
Odczyty
czujnika.
prawidłowo.
nieprzerwanie
dryfują bez przyczyn • Niewłaściwe zamocowanie • Zdejmij pierścień
klinicznych, gdy
pierścienia ustalającego.
ustalający i zamocuj
czujnik jest
prawidłowo.
u pacjenta (in vivo). • Wybranie niewłaściwego
miejsca pomiarów.
• Niewystarczająca
wazodylatacja.
Odczyty nie są
stabilne lub
wykraczają poza
zakres po
20 minutach od
momentu
zamocowania
elektrody.

• Stan pacjenta jest
niestabilny.
• Niewystarczająca
wazodylatacja.

• Oceń stan pacjenta.
• Ponownie zamocuj
czujnik.

• Niewłaściwe zamocowanie
czujnika.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Systemy TCM TOSCA/CombiM, ciąg dalszy
Objawy błędów
(ciąg dalszy)

Objaw

Przyczyna

Odczyty zmieniają
• Niedokładne wyniki
się nagle bez
z powodu ruchów
przyczyny klinicznej.
pacjenta.
• Wypływ powietrza pod
pierścieniem ustalającym.

Zalecane działanie
Ponownie wykalibruj
i zamocuj czujnik na skórze,
najlepiej wybierając nowe
miejsce pomiarów.

• Pierścień samoprzylepny
nie przylega do skóry.
Na odczycie napięcia Zakłócenia z pobliskich
pojawiają się szumy. urządzeń.
Komunikat błędu
monitora

Komunikaty
błędów tc
w kolejności
alfabetycznej

Komunikat błędu
Battery level low.

Komunikat błędu

Przyczyna
Akumulator jest niemal
rozładowany.
Przyczyna

Zwiększ odstęp od urządzeń
zakłócających pracę aparatu.
Zalecane działanie
Podłącz monitor do sieci
elektrycznej.
Zalecane działanie

Calibration error.
Barometer error
during calibration.

Odczyt ciśnienia z barometru • Rozpocznij nową
dokonany w chwili
kalibrację.
rozpoczynania kalibracji jest
• Jeżeli błąd nie zniknie,
nieważny.
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Calibration error.
Gas flow out of
range.

• Komora kalibracyjna jest
zatkana.

• Sprawdź uszkodzenie
komory.

• Zespół kalibracyjny jest
uszkodzony.

• Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Calibration error.
Gas level low.

Pozostało mniej niż
10 kalibracji.

Wymień pojemnik z gazem.

Calibration error.
Leak error in
calibration chamber.

W komorze kalibracyjnej jest • Sprawdź, czy w komorze
przeciek.
jest uszczelka i czy jest
właściwie zamocowana.
• Sprawdź, czy czujnik jest
właściwie umieszczony
w komorze.

Calibration error. No
sensor connected to
the calibration
chamber.

W chwili rozpoczęcia lub
podczas kalibracji
w komorze kalibracyjnej nie
wykryto czujnika.

Umieść czujnik w komorze.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Systemy TCM TOSCA/CombiM, ciąg dalszy
Komunikaty
błędów tc
w kolejności
alfabetycznej
(ciąg dalszy)

Komunikat błędu
Calibration error.
Sensor drift during
calibration.

Przyczyna
Czujnik został odrzucony
podczas kontroli dryfu.

Zalecane działanie
• Rozpocznij nową
kalibrację.
• Jeżeli błąd pojawi się
ponownie, wymień membranę czujnika i rozpocznij
nową kalibrację.
• Jeżeli błąd wystąpi
ponownie, czujnik jest
uszkodzony. Wymień go
na nowy.

Calibration error.
Sensor sensitivity
error during
calibration.

Czułość czujnika jest
niezgodna ze specyfikacją.

• Jeżeli membranę czujnika
właśnie wymieniono, rozpocznij nową kalibrację.
• W innym razie wymień
membranę czujnika i rozpocznij nową kalibrację.
• Czujnik jest uszkodzony.
Wymień go na nowy.

Calibration error.
Wybranej temperatury
Sensor temperature
czujnika nie udaje się
error during
osiągnąć.
calibration. This may
be due to an error in
the sensor module.

• Kalibruj czujnik.

Calibration required.

Wykonaj kalibrację.

• Ostatnia kalibracja została
przerwana.

• Jeżeli błąd wystąpi
ponownie, czujnik jest
uszkodzony. Wymień go
na nowy.

• Od rozpoczęcia ostatniego
pomiaru minęło 12 godzin.
• Upłynął czas SmartCal.
Communication
error.
Sensor module
disconnected.
Call service.

Z nieznanego powodu
komunikacja pomiędzy
monitorem i modułem nie
była wystarczająca.

• Jeżeli błąd wystąpi
ponownie, spróbuj użyć
innego modułu.

General error.
Call service.

Moduł tc lub czujnik nie
działają.

• Spróbuj użyć innego
modułu lub czujnika.

• Jeżeli błąd pojawi się
z nowym modułem,
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

• Jeżeli błąd nie zniknie,
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Systemy TCM TOSCA/CombiM, ciąg dalszy
Komunikaty
błędów tc
w kolejności
alfabetycznej
(ciąg dalszy)

Komunikat błędu
Heater failure.

Invalid sensor
connected.

Przyczyna

Zalecane działanie

• Przez ponad dwie minuty,
moc czujnika była
> 500 mW.

• Wyłącz i włącz ponownie
monitor, aby dokończyć
kalibrację.

• Odczyt mocy czujnika jest
poza zakresem
pomiarowym.

• Jeżeli błąd wystąpi
ponownie, czujnik jest
uszkodzony. Wymień go
na nowy.

Wybranej temperatury
czujnika nie udaje się
osiągnąć.

Sprawdź, czy pacjent lub
jego otoczenie nie są bardzo
zimne.

W gnieździe czujnika nie
wykryto właściwego
czujnika.

Zastosuj właściwy czujnik.

No sensor connected. Nie wykryto żadnego
czujnika.

Podłącz czujnik.

pCO2 out of range.

Odczyt pCO2 jest poza
zakresem pomiarowym.

• Wymień membranę.

Odczyt pO2 jest poza
zakresem pomiarowym.

• Wymień membranę.

pO2 out of range.

Remembrane sensor. • Do monitora podłączono
nowy czujnik.

• Wymień czujnik.
• Wymień czujnik.
Wymień membranę czujnika.

• Ostatnia wymiana
membrany czujnika miała
miejsce dawniej niż 14 dni
temu.
Site time end.

Licznik czasu pracy osiągnął
zero.

• Zmień położenie czujnika
na ciele pacjenta.
• Ponownie wykalibruj
czujnik.

Temperature failure.

• Odczyt temperatury jest
poza zakresem
pomiarowym.
• Dwa termistory
wbudowane w czujnik
podają różne temperatury.

• Kalibruj czujnik.
• Jeżeli błąd wystąpi
ponownie, czujnik jest
uszkodzony. Wymień go
na nowy.

• Temperatura czujnika jest
za wysoka.
Miga odczyt
temperatury
(Bez komunikatu)

Wybrana temperatura
czujnika nie została jeszcze
osiągnięta.

Odczekaj, aż zostanie
osiągnięta.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Systemy TCM TOSCA/CombiM, ciąg dalszy
Komunikaty
błędów SpO2
w kolejności
alfabetycznej

Komunikat błędu

Przyczyna

Zalecane działanie

Communication
error.
SpO2 module
disconnected.
Call service.

Z nieznanego powodu
komunikacja pomiędzy
monitorem i modułem SpO2
nie była wystarczająca.

• Jeżeli błąd wystąpi
ponownie, spróbuj użyć
innego modułu.

General error.
Call service.

Moduł lub czujnik SpO2 nie
działają.

• Spróbuj użyć innego
modułu lub czujnika.

• Jeżeli błąd pojawi się
z nowym modułem,
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

• Jeżeli błąd nie zniknie,
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
No sensor connected. • Do monitora niepodłączono czujnika SpO2.

Podłącz do monitora czujnik
SpO2.

• Do monitora podłączono
niewłaściwy czujnik.
Informacje
SpO2/tętna
w kolejności
alfabetycznej

Informacje SpO2/tętna to komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu SpO2. W czasie
wyświetlania komunikatów, monitor może nadal prowadzić monitorowanie.
Komunikat
Check sensor.

Przyczyna

Zalecane działanie

Zbyt duże natężenie światła Upewnij się, że czujnik nie
otaczającego.
jest narażony na zbyt silne
oświetlenie.
Wykryto zakłócenia.
Zewnętrzny sygnał lub
energia uniemożliwiają
odczyt.

Wyeliminuj zewnętrzne
interferencje.

Low perfusion.

Sygnał jest zbyt słaby.

Przenieś czujnik na płatek
uszny.

Low signal IQ.

Wykryto niską amplitudę
sygnału.

Sprawdź umocowanie
czujnika i w razie potrzeby
zamocuj go ponownie.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Systemy TCM TOSCA/CombiM, ciąg dalszy
Komunikaty
okien
dialogowych
w kolejności
alfabetycznej

W oknach dialogowych (komunikaty systemowe i ostrzeżenia) jest wyświetlanych
wiele komunikatów.
Komunikat
systemowy

Przyczyna

Battery level critically
low

Czas zasilania akumulatorowego jest krótszy od 5 minut.

Battery level is
critically low. Setup
changes cannot be
saved Setup changes
cannot be saved on
disk.

Użytkownik wprowadził zmiany ustawień, gdy poziom
naładowania akumulatorów był krytycznie niski.

Battery not connected. Do monitora niepodłączono żadnego akumulatora.
Data and setup changes
cannot be saved on
disk.
Battery not connected. Użytkownik wprowadził zmiany ustawień w czasie, gdy
Setup changes cannot akumulator nie był podłączony.
be saved.
Blood gas setup is
only available in
measuring mode. You
cannot enter this
menu.

Użytkownik próbował otworzyć ustawienia gazometrii,
w czasie gdy monitor nie prowadził monitorowania.

Data error. Shut down
system immediately.

Awaria pamięci RAM komputera.

Data export
completed.

Eksport danych na nośnik USB został ukończony.

Data export failed.

Eksport danych na nośnik USB zakończył się
niepowodzeniem. Powodem może być np. brak nośnika
USB.

Data from more than
one patient cannot be
selected into a view.

Użytkownik usiłował wczytać do wyświetlania sesje
pacjentów o różnych ID.

Date and time cannot
be set during
measurement.

Użytkownik usiłował otworzyć ustawienia daty/czasu
w trakcie pomiaru.

Exporting data. Please
wait.

Trwa eksport danych na nośnik USB.

Incorrect password.
Try again.

Użytkownik usiłował otworzyć ustawienia techniczne
posługując się niewłaściwym hasłem.

Incorrect time. Try
again.

Użytkownik wprowadził niewłaściwy czas.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Systemy TCM TOSCA/CombiM, ciąg dalszy
Komunikaty
okien
dialogowych
w kolejności
alfabetycznej
(ciąg dalszy)

Komunikat
systemowy

Przyczyna

Insert USB storage
device.

Wybrano eksport poprzez port USB, bez podłączonego
nośnika typu „memory stick”.

Monitor temperature
too high. Please shut
down system
immediately.

Temperatura we wnętrzu CPU jest za wysoka.

No sessions selected.
Select one or more
sessions.

Użytkownik usiłował wyświetlić sesję (w DMS pacjenta),
bez jej uprzedniego wybrania.

One or more sessions Użytkownik wybrał w DMS pacjenta jedną lub więcej sesji
will be deleted from
i nacisnął Delete lub Delete all.
the system. This action
cannot be undone.
Saving data. Please
wait.

Monitor zapisuje dane przed wyłączeniem.

Sensor remembraned

• Do monitora podłączono nowy czujnik.
• Ostatnia wymiana membrany czujnika miała miejsce
dawniej niż 14 dni temu.

The monitor is
measuring. Current
session cannot be
deleted.

Użytkownik usiłował skasować trwającą sesję.

The monitor is
Użytkownik usiłował wybrać do wyświetlenia jedną lub
measuring. No other
więcej sesji - inną/e niż aktualnie trwająca.
sessions can be loaded
into the view.
The sensor must be
recalibrated if the
temperature is
changed. Do you want
to change the
temperature?
Komunikaty
wyłącznie
tekstowe
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Komunikat tekstowy

Użytkownik starał się zmienić temperaturę czujnika
w stanie gotowości lub podczas prowadzenia pomiaru.

Przyczyna

Calibrating

Trwa kalibracja czujnika.

Ready

Czujnik został wykalibrowany i jest gotowy do użycia.
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Specyfikacje
Specyfikacje
monitora

Element

Opis

Oznaczane parametry

tcpCO2, tcpO2, SpO2, częstość tętna i moc grzewcza
czujnika

Okres aktualizacji
ekranu

SpO2/pletyzmograf:

25 mm/s

Wartości numeryczne:

2s

Wykresy pCO2/pO2:

2s

Zakres wyświetlania

Zakres pomiarowy

tcpCO2:

0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa

tcpO2:

0-800 mmHg lub 0,0-99,9 kPa

SpO2:

0-100 %

Częstość tętna:

0-300 skurczów na minutę (bpm)

tcpCO2:

5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa

tcpO2:

0-800 mmHg lub 0,0-99,9 kPa

SpO2:

0-100 % (70-100 % z ±3 cyframi)

Częstość tętna:

25-240 bpm

Zakres mocy
grzewczej czujnika

0-1000 mW ±20 % odczytu

Ustawienia
temperatury w °C

37,0-44,0 °C, skokowo co 0,5 °C

Barometr

Wbudowany:

375-825 mmHg lub 50-110 kPa

Dokładność:

±5 mmHg lub 0,67 kPa

Kalibracja

Gaz kalibracyjny (7,5 % CO2, 20,9 % O2, reszta N2)

Wilgotność względna
otoczenia

20-80 %

Temperatura
otoczenia

Monitor:

5-40 °C

Czujniki:

10-40 °C

NOTATKA: Temperatura otoczenia musi być zawsze
przynajmniej 3 °C niższa od zadanej temperatury czujnika.
Warunki transportu
i przechowywania

Monitor i moduły można transportować oraz przechowywać
w temperaturze –20 do +60 °C przy wilgotności względnej
< 95 %.

Przechowywanie
danych

Do 48 godzin monitorowanych danych w odstępach
2-sekundowych

Komputer

Ekran: kolorowy o przekątnej 6½”, dotykowy, w technologii
TFT, pełna rozdzielczość VGA (640 × 480)
CPU: AMD ETX LX800, 500 MHz (klasy Pentium)
Platforma programowa: Windows CE 5,0
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Specyfikacje
monitora
(ciąg dalszy)

Element
Interfejs

Opis
Wyjście szeregowe

EIA232, (RS232)

Wyjście drukarkowe

USB 2.0 (zgodne z USB 1.1)

Wyjście analogowe

0-1 V

Zasilanie

100-240 V

50-60 Hz

Akumulator

Akumulator
ołowiowy

W normalnych warunkach akumulator
gwarantuje zasilanie przez 1 godzinę;
później potrzebne jest ponowne ładowanie.

Wymiary monitora

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Waga:

16 cm
30,8 cm
23 cm
4 kg

6,3 in
12,1 in
8,7 in
8,8 lbs

Wymiary modułów

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Waga:

10,7 cm
14,5 cm
14,8 cm
0,6 kg

4,2 in
5,7 in
5,8 in
1,3 lbs

Ciśnienie dźwięku
sygnału alarmowego

Przy najwyższym
poziomie sygnału
alarmu

Sygnał alarmowy:
Sygnał ostrzegawczy:
Sygnał końca
kalibracji:

83 dBA
73 dBA
64 dBA

Przy najniższym
poziomie sygnału
alarmu

Sygnał alarmowy:
Sygnał ostrzegawczy:
Sygnał końca
kalibracji:

65 dBA
58 dBA
51 dBA

Akceptacje EMC Monitor jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym,
opisanym w poniższej tabeli. Klient lub użytkownik monitora powinien
i zgodność
zagwarantować, aby aparat był używany w takim środowisku. Monitor jest zgodny
z normami
z IEC 60601-1-2:2001, Am1:2006.
Wytyczne i wskazówki producenta – emisje elektromagnetyczne
Test emisji
Emisje RF

Zgodność
Grupa 1

Emisja RF monitora jest bardzo niska
i istnieje małe prawdopodobieństwo, że
będzie on zakłócać pracę położonej
w pobliżu aparatury elektronicznej.

Klasa A

Monitor może być stosowany we
wszystkich budynkach, innych niż
mieszkalne i takich, które są bezpośrednio
podłączone do publicznej sieci
elektrycznej niskiego napięcia, zasilającej
budynki mieszkalne.

CISPR 11
Emisje RF
CISPR 11
Emisje harmoniczne

N.D.

IEC 61000-3-2
Fluktuacje napięcia/
emisje błyskowe

Wytyczne odnośnie środowiska
elektromagnetycznego

N.D.

IEC 61000-3-3
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Akceptacje EMC Wytyczne i wskazówki producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
i zgodność
Test
Poziom testu
Poziom
Wytyczne odnośnie środowiska
z normami
odporności
IEC 60601
podatności
elektromagnetycznego
(ciąg dalszy)
Wyładowania
Podłoga powinna być wykonana
±6 kV,
±6 kV,
elektroz drewna, betonu lub płytek
kontaktowe
kontaktowe
statyczne
ceramicznych. Jeżeli podłoga jest
±8 kV,
±8 kV,
(ESD)
pokryta materiałem syntetycznym,
w powietrzu
w powietrzu
wilgotność względna powinna być
IEC 61000-4-2
wyższa od 30%. W razie
stosowania czujników w polu
elektrostatycznym, omyłkowo
może być wyświetlany komunikat
„Sensor remembraned?” (Czujnik
z wymienioną membraną?)
(instrukcje; patrz Wymiana membrany w czujniku w Rozdziale 4).
Szybkie stany
nieustalone/
impulsy
elektryczne
IEC 61000-4-4
Udar
IEC 61000-4-5

Spadki
napięcia,
krótkie
rozłączenia
i wahania
napięcia
wejściowych
linii zasilania
elektrycznego

±2 kV dla
linii zasilania

±2 kV dla
linii zasilania

±1 kV dla
linii wejścia/
wyjścia

±1 kV dla
linii wejścia/
wyjścia

±1 kV
w trybie
różnicowym

±1 kV
w trybie
różnicowym

±2 kV
w trybie
synfazowym

±2 kV
w trybie
synfazowym

< 5 % UT
(> 95 %
spadek UT)
przez
0,5 cyklu

Nie dotyczy,
gdyż monitor
posiada
awaryjne
zasilanie
akumulatorowe

40 % UT
(60 % spadek
UT) przez
5 cykli

Jakość zasilania sieciowego
powinna być typowa dla celów
przemysłowych i/lub szpitalnych.

Jakość zasilania sieciowego
powinna być typowa dla celów
przemysłowych i/lub szpitalnych.

Brak

IEC 61000-4-11 70 % U
T
(30 % spadek
UT) przez
25 cykli
< 5 % UT
(> 95 %
spadek UT)
przez
5 sekund
NOTATKA: UT jest to napięcie sieci elektrycznej AC przed rozpoczęciem poziomu
testu.
Ciąg dalszy na następnej stronie

8-4

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM

8. Specyfikacje i informacje dotyczące zamówień

Specyfikacje, ciąg dalszy
Akceptacje EMC
i zgodność
z normami
(ciąg dalszy)

Test
odporności

Poziom testu
IEC 60601

3 A/m
Pola elektromagnetyczne
o częstotliwości
sieci
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Poziom
podatności
3 A/m

Wytyczne odnośnie środowiska
elektromagnetycznego
Brak

Przenośna i mobilna aparatura
komunikacyjna powinny być
stosowane w odległości nie mniejszej
od monitora, łącznie z kablami, niż
zalecany odstęp separacji, wyliczony
z równania odpowiedniego dla
częstotliwości pracy nadajnika.
Zalecany odstęp separujący

Przewodzone
RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz do
80 MHz

3 Vrms

Wypromieniowane RF

3 V/m
80 MHz do
2,5 GHz

3 V/m

IEC 61000-4-3

d = 1,2 P

150 kHz do 80 MHz

d = 1,2 P

80 MHz do 800 MHz

d = 2,3 P

800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P jest wyjściową mocą znamionową nadajnika w Watach (W), podawaną przez producenta nadajnika,
natomiast d jest zalecanym odstępem
separującym w metrach (m).
Natężenie pola generowanego przez
stałe nadajniki RF, określone wyniku
pomiaru lokalnegoa, powinno być
niższe niż poziom podatności w każdym z zakresów częstotliwościb.
Zakłócenia mogą mieć miejsce
w bezpośredniej bliskości
urządzeń oznaczonych
następującym symbolem:

a

b

Natężeń pól generowanych przez nadajniki o stałych częstotliwościach, takie jak stacje bazowe
radiotelefonów (komórkowe, bezprzewodowe), telefony przenośne stosowane w komunikacji
lądowej, radiostacje amatorskie i występujących w trakcie transmisji AM/FM/TV nie można
dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska elektromagnetycznego generowanego przez
nadajniki o stałej RF, należy wziąć pod uwagę możliwość inspekcji lokalnej. Jeżeli zmierzone
natężenie pola w miejscu stosowania monitora przekracza odnośny poziom podatności RF, monitor
należy obserwować, w celu potwierdzenia prawidłowości jego funkcjonowania. W przypadku
wykrycia nieprawidłowości, konieczne może być przedsięwzięcie dodatkowych środków, takich
jak zmiana orientacji lub położenia monitora.
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenia pola powinny być niższe od 3 V/m.

NOTATKI:
• Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz, należy przyjąć wyższe zakresy częstotliwości.
• Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację
fal elektromagnetycznych ma wpływ ich pochłanianie i odbicia od struktur,
obiektów i ludzi.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Akceptacje EMC Zalecane odstępy separujące pomiędzy przenośną i mobilną aparaturą nadawczoodbiorczą o częstotliwościach radiowych (RF) i monitorem
i zgodność
z normami
Monitor jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym,
(ciąg dalszy)
w którym zakłócenia RF znajdują się pod kontrolą. Klient lub użytkownik monitora
może przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez
utrzymywanie minimalnego zalecanego odstępu pomiędzy przenośną i mobilną
aparaturą nadawczo-odbiorczą o częstotliwościach radiowych (nadajnikami)
i monitorem, przestrzegając poniższych zaleceń, stosownie do maksymalnej mocy
wyjściowej aparatury nadawczo-odbiorczej.
Odstęp separujący, stosownie do częstotliwości pracy
nadajnika w metrach
Nominalna moc
80 MHz do
800 MHz do
150 kHz do
wyjściowa
800 MHz
2,5 GHz
80 MHz
nadajnika
w Watach
d = 1,2 P
d = 1,2 P
d = 2,3 P
0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W przypadku nadajników o znamionowych mocach wyjściowych, które nie zostały
wymienione powyżej, zalecany odstęp separujący d w metrach, można oszacować
korzystając z równania mającego zastosowanie dla częstotliwości pracy nadajnika, gdzie
P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika, podaną we właściwej
kolumnie.

NOTATKI:
• Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz, należy przyjąć wyższe zakresy
częstotliwości.
• Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na
propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ ich pochłanianie i odbicia od
struktur, obiektów i ludzi.
Inne akceptacje
i zgodność
z normami

Element
Bezpieczeństwo
pacjenta

Opis
• Urządzenie jest zgodne z IEC 60601-1:1900 i IEC 60601-223:1999.
• Urządzenie otrzymało akceptacje następujących instytucji:
CSA w Kanadzie zgodnie z CAN/CSA-C22.2 No. 601.1M90, 601.1S1-94, 601.1B-98, 601.2.23-02 i UL std. 606011:2003.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Inne akceptacje
i zgodność
z normami
(ciąg dalszy)

Element
Zgodność

Opis
Monitor jest zgodny z:
• IEC-60601-11990:1999, Medyczna aparatura elektryczna –
część 1: Ogólne wymagania odnośnie bezpieczeństwa.
• IEC-60601-1-2:2001, Am1:2006, Medyczna aparatura
elektryczna – część 1-2: Ogólne wymagania odnośnie
bezpieczeństwa. Standard poboczny: Kompatybilność
elektromagnetyczna – Wymagania i testy.
• IEC-60601-1-4:1996, Am1:2000, Ogólne wymagania
odnośnie bezpieczeństwa i projektowania programowalnych
elektrycznych systemów medycznych.
• IEC-60601-1-6:2006, Medyczna aparatura elektryczna.
Ogólne wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa
i podstawowych parametrów roboczych. Standard poboczny:
Możliwości zastosowań.
• IEC-60601-2-23:1999, Medyczna aparatura elektryczna –
część 2-23: Szczególne wymagania odnośnie
bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi parametrami
roboczymi dla przezskórnej aparatury monitorującej ciśnienie
parcjalne.
• IEC-60601-3-1:1996, Medyczna aparatura elektryczna –
część 3-1: Podstawowe wymagania funkcjonalne dla
przezskórnej aparatury monitorującej ciśnienia parcjalne
tlenu i dwutlenku węgla.
• ISO 9919:2005, Medyczna aparatura elektryczna. Szczególne
wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa
i podstawowych parametrów roboczych aparatury
pulsoksymetrycznej do użytku medycznego.
• IEC-60601-1-8:2006, Medyczna aparatura elektryczna –
część 1-8: Ogólne wymagania odnośnie bezpieczeństwa.
Standard poboczny: Ogólne wymagania, testy i wskazówki
dla systemów alarmowych w medycznej aparaturze
elektrycznej i medycznych systemach elektrycznych.
• Class II Special Controls Guidance Document: Przezskórne
monitory dwutlenku węgla (tcpCO2) i tlenu (tcpO2);
wytyczne dla przemysłu i FDA (13 grudnia 2002).
• Projekt wytycznych dla przemysłu i personelu: Zasady
obiegu informacji dla niewprowadzonych na rynek urządzeń
pulsoksymetrycznych [510(k)s].
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Inne akceptacje
i zgodność
z normami
(ciąg dalszy)

Element
pCO2
(dla czujnika
TOSCA 92
i czujnika tc 54)

Opis
Parametry działania przy zadanej temperaturze czujnika
(in vitro) równej 42 °C:
Okresy pomiędzy kalibracjami: 12 godzin
tcpCO2:
Czas odpowiedzi (10-90 %):
Dryf:

≤ 0,5 %/h

Liniowość:

przy 1 % CO2:

≤ 60 sec

lepsza od 1 mmHg (0,13 kPa)

przy 10 % CO2: lepsza od 1 mmHg (0,13 kPa)
przy 33 % CO2: lepsza od 3 mmHg (0,4 kPa)
pCO2/pO2
(czujnik tc 84)

Parametry działania przy zadanej temperaturze czujnika
(in vitro) równej 44 °C:
Okresy pomiędzy kalibracjami: 4 godziny
tcpCO2:
Czas odpowiedzi (10-90%):
Dryf:

≤ 1 %/h

Liniowość:

przy 1 % CO2:

≤ 60 sec

lepsza od 1 mmHg (0,13 kPa)

przy 10 % CO2: lepsza od 1 mmHg (0,13 kPa)
przy 33 % CO2: lepsza od 5 mmHg (0,67 kPa)
tcpO2:
Czas odpowiedzi (10-90 %):

≤ 25 sec

Dryf:

≤ 1 %/h

Liniowość:

przy 0 % O2:

lepsza od 1 mmHg (0,13 kPa)

przy 21 % O2:

lepsza od 3 mmHg (0,4 kPa)

przy 50 % O2:

lepsza od 5 mmHg (0,67 kPa)

przy 90 % O2:

lepsza od 25 mmHg (3,33 kPa)
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Inne akceptacje
i zgodność
z normami
(ciąg dalszy)

Element
SpO2

Opis
Dokładność (zakres saturacji 70-100 %): ±3 % SpO2
Dokładność pomiaru SpO2 jest wyrażona jako plus lub minus „3”
cyfra (punkty procentowe saturacji tlenowej) dla zakresu saturacji
od 70 % do 100 %. Zmienność ta jest równa plus lub minus
jednemu odchyleniu standardowemu (1SD), co obejmuje 68 %
populacji1. Specyfikacje dokładności bazują na testach
przeprowadzonych z użyciem monitora TOSCA 500; wyniki
porównywano z wartościami określonymi za pomocą
CO-oksymetru2 dla próbek krwi tętniczej, pobranych od
zdrowych, dorosłych ochotników w warunkach indukowanej
hipoksji, obejmującej podany zakres.
1 Ponieważ wyniki pomiarów pulsoksymetrycznych są
rozłożone statystycznie, można oczekiwać, że tylko około
dwóch trzecich pomiarów mieścić się będzie w podanych
parametrach dokładności, przy porównaniu wyników za
pomocą CO-oksymetru.
2 Jeżeli zostanie w niezależny sposób dowiedzione, że
konkretna krzywa kalibracyjna jest dokładna dla kombinacji
monitora pulsoksymetrycznego i czujnika, wtedy za pomocą
testera funkcjonalnego można określić wpływ monitora na
całkowity błąd systemu monitor/czujnik. Tester funkcjonalny
może określić, jak dokładnie konkretny monitor
pulsoksymetryczny odtwarza tę krzywą kalibracyjną.

Tętno

Dokładność: ±3 bpm w zakresie 25-240 bpm
Dokładność pomiaru tętna została walidowana w badaniach
kontrolnych z użyciem symulatora SpO2 typu Bio-Tek Index 2,
przy mocy sygnału ustawionej na 1 %.

Znane źródła
interferencji

tcpCO2:
Interferencje z gazami anestetycznymi (in vitro):
• 75 % N2O:

pomijalne

• 2 % halotan:

pomijalne

• 2 % enfluran:

pomijalne

• 2 % izofluran:

pomijalne

tcpO2:
Interferencje z gazami anestetycznymi (in vitro):
• 75 % N2O:

< 10 mmHg (1,33 kPa)

• 2 % halotan:

około 200 mmHg (26,67 kPa)

• 2 % enfluran:

pomijalne

• 2 % izofluran:

pomijalne
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Inne akceptacje
i zgodność
z normami
(ciąg dalszy)

Element
Znane źródła
interferencji,
ciąg dalszy

Opis
SpO2:
Niedokładne odczyty mogą być spowodowane przez:
• długotrwającą ruchliwość pacjenta,
• pulsacje żylne,
• występowanie barwników śródnaczyniowych, takich jak zieleń
indocyjanowa lub błękit metylenowy,
• defibrylację,
• niewłaściwe zamocowanie czujnika,
• umieszczenie czujnika na kończynie z zamocowanym
mankietem do pomiaru ciśnienia, cewnikiem tętniczym lub
linią dożylną,
• nadmierne oświetlenie otoczenia,
• silne zakłócenia elektryczne.
Do utraty sygnału tętna może dojść w następujących sytuacjach:
• czujnik jest zamocowany zbyt ciasno,
• inflacja mankietu do pomiaru ciśnienia umieszczonego na tej
samej kończynie, na której zamocowano czujnik,
• okluzja tętnicy położonej proksymalnie w stosunku do
czujnika.

Biokompatybilność

Pierścień mocujący/pierścień samoprzylepny/zacisk na ucho
Stosowność substancji klejącej do użycia w kontakcie z ludzką
skórą potwierdzono za pomocą serii badań in vitro i in vivo.
Substancja klejąca spełnia wymagania normy ISO 10993-1:2003,
„Biological Evaluation of Medical Devices. Part 1: Evaluation
and Testing”, odnośnie urządzeń, których powierzchnie stykają
się z nienaruszoną skórą ludzką. Ocena obejmuje
cytotoksyczność komórkową, podrażnienia skóry i ryzyko
sensytyzacji.
Czujniki: Czujniki pomyślnie przeszły zalecane testy
biokompatybilności i tym samym są zgodne z ISO 10993-1:2003.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Specyfikacje, ciąg dalszy
Patenty

Urządzenie jest chronione jednym lub więcej spośród następujących patentów USA:
5,758,644; 5,823,950; 6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975 oraz przez inne
patenty będące w przygotowaniu, wymienione pod adresem:
www.masimo.com/patents.htm.
Ponadto, może być wykorzystanych jeden lub więcej następujących patentów
i aplikacji patentowych:
• Nr patentów USA: US6,654,622, US7,474,908
• Nr europejskich aplikacji patentowych: EP1753343
• Nr japońskiej aplikacji patentowej: JP2007/537799
• Nr chińskiej aplikacji patentowej: CN1988849
Inne patenty w przygotowaniu.

Materiały
i akcesoria

Czujnik
TOSCA 92

Czujnik tc 54
i tc 84

Element
Wszystkie
materiały
i akcesoria

Opis
Wszystkie materiały i akcesoria nie zawierają lateksu.

Element

Opis

Wymiary

Średnica:
Wysokość:
Waga:

15 mm
8 mm
3g

0,6 in
0,3 in
0,1 oz

Kabel czujnika

Długość:

3m

9,8 ft

Maksymalna
energia LED

50 mW

Długości fal

Zakres długości fali emitowanego światła wynosi 658 nm
(±1 nm, czerwone) i w pobliżu 880 nm (podczerwień).

Element

Opis

Wymiary

Średnica:
Wysokość:
Waga:

15 mm
8 mm
3g

0,6 in
0,3 in
0,1 oz

Kabel czujnika

Długość:

3m

9,8 ft
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Akcesoria
Czujniki

Zestawy
membran

Elektrolity

Zestawy
mocujące

Dokumentacja
TCM

Opis

Numer
kodowy

Czujnik TOSCA 92 (kombinowany tcpCO2/SpO2)

5621000

Czujnik tc 84 (kombinowany tcpCO2/tcpO2)

945-737

Czujnik tc 54 (tylko tcpCO2)

945-736
Opis

Numer
kodowy

Materiały eksploatacyjne dla czujnika TOSCA 92; zawiera
12 preparatorów i 1 buteleczkę elektrolitu (10 ml)

5601100

Zestaw membran dla czujnika tc 84; zawiera 12 preparatorów
i 1 buteleczkę elektrolitu (10 ml)

905-871

Zestaw membran dla czujnika tc 54; zawiera 12 preparatorów
i 1 buteleczkę elektrolitu (10 ml)

905-868

Opis

Numer
kodowy

Elektrolit dla czujnika TOSCA 92 (4 × 10 ml)

943-799

Elektrolit dla czujnika tc 84 (4 × 10 ml)

905-869

Elektrolit dla czujnika tc 54 (4 × 10 ml)

905-866

Opis

Numer
kodowy

Klips mocujący dla czujnika TOSCA 92 oraz tc 54; zawiera
40 klipsów mocujących i 1 fiolkę żelu kontaktowego (10 ml)

5601300

Zestaw pierścieni mocujących 32 dla czujnika TOSCA 92 oraz tc
54; zawiera 1 dozownik, 1 rolkę 60 pierścieni (32 mm) i 1 fiolkę
żelu kontaktowego (10 ml)

5601500

Zestaw pierścieni mocujących N20 dla czujnika tc 84 oraz tc 54;
zawiera 1 dozownik, 1 rolkę 60 pierścieni (20 mm) i 1 fiolkę żelu
kontaktowego (10 ml)

905-873

Zestaw pierścieni samoprzylepnych N20 dla czujnika tc 84 oraz tc
54; zawiera 1 dozownik, 1 rolkę 250 pierścieni (20 mm) i 1 fiolkę
żelu kontaktowego (10 ml)

905-872

Żel kontaktowy dla wszystkich czujników (4 × 10 ml)

943-763

Element

Numer
kodowy

Instrukcja obsługi TCM TOSCA/CombiM, język angielski

994-003

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Akcesoria, ciąg dalszy
Kable sieciowe

Dodatkowe
elementy

Opis

Numer
kodowy

Kabel sieciowy 120 V, USA i Japonia

615-407

Kabel sieciowy 230 V, UK

615-312

Kabel sieciowy 230 V, ITA

615-313

Kabel sieciowy 230 V, ISR

615-315

Kabel sieciowy 230 V, inne kraje 230 V

615-303

Kabel sieciowy 230 V, AUS i NZA

615-317

Kabel sieciowy 230 V, ZAF i IND

615-318

Opis

Numer
kodowy

Adapter szeregowy TCM4xx ETX

636-649

Adapter analogowy TCM4xx ETX

636-650

Adapter VueLink TCM4xx ETX

636-651

Moduł TOSCA (tcpCO2/SpO2)

903-044

Moduł CombiM (tcpCO2/tcpO2)

903-111

Standardowy gaz kalibracyjny CAL1: 7,5 % CO2, 20,9 % O2,
reszta N2, 180 ml (9,7 bar)

962-187

Standardowy gaz kalibracyjny CAL1: 7,5 % CO2, 20,9 % O2,
reszta N2, 180 ml (USA i Kanada)

962-188

Uszczelka komory kalibracyjnej

837-048

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V, 2AH

431-018
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Czujniki przezskórne
Wprowadzenie

Przezskórny pomiar pCO2 i pO2 wykorzystuje zdolność gazowego dwutlenku węgla
i tlenu do dyfuzji przez tkanki ciała i skórę, dzięki czemu mogą być wykrywane przez
czujnik umieszczony na jej powierzchni. Poprzez ogrzewanie czujnika dochodzi do
lokalnego przekrwienia, co powoduje wzrost dopływu krwi tętniczej do skórnego
łożyska włośniczkowego bezpośrednio pod czujnikiem.
Wyniki przezskórnej gazometrii (tcpCO2 i tcpO2) muszą być interpretowane po
pierwsze jako ciśnienia parcjalne gazów, przeważające na poziomie arterializowanych
tkanek skóry.
Aby pomiary przezskórne były rzetelne, wymagana jest dobra dyfuzja gazów przez
tkanki ciała i skórę. Występujący proces arterializacji przepływu włośniczkowego jest
przyśpieszany w wyniku wzrostu temperatury. Funkcja SmartHeat umożliwia
uzyskanie stabilnego odczytu pCO2 i/lub pO2 bardzo szybko po zamocowaniu czujnika,
nawet gdy jego temperatura wynosi 42 °C.

Pamięć czujnika

Czujnik posiada elektroniczną pamięć, pozwalającą na zapisanie wartości kalibracji
pCO2 i pO2 oraz innych, mających zastosowanie danych czujnika (takich jak data
ostatniej wymiany membran czujnika bądź natężenia światła diod LED). Analizując te
dane na monitorze, możliwe jest wykrycie nieregularności charakterystyki czujnika
bądź określenie potrzeby wymiany membran nowego czujnika.

Prosta wymiana
membran

Z myślą o szybkiej i prostej wymianie membran czujnika dostarczany jest preparator
„fit & click”, który umożliwia wymianę membrany czujnika w ciągu kilku sekund.
Gdy czujnik wymaga wymiany membrany, wyświetlany jest stosowny komunikat. Jest
to konieczne raz na 14 dni.
Specjalnie skonstruowana cienka złota płytka zabezpiecza powierzchnię pomiarową
przed mechanicznym uszkodzeniem membrany. Poprawia ona czas funkcjonowania
czujnika i zapewnia wysoką wiarygodność pomiaru.

Czujnik tc 84

Czujnik ten łączy w sobie podstawowe elementy elektrod pCO2 typu StowSeveringhaus i elektrod pO2 typu Clark. Określa on jednocześnie ciśnienia pCO2 i pO2,
przenikających przez warstwę skóry.

Czujnik tc 54

Czujnik ten zawiera elementy elektrody pCO2 typu Stow-Severinghaus. Określa on
przezskórnie ciśnienie pCO2 na płatku usznym (u pacjentów dorosłych i dzieci) lub
w innych miejscach prowadzenia pomiarów. Czujnik jest nagrzewany do stałej
temperatury, w celu uzyskania arterializacji skóry, co jest konieczne dla przezskórnego
wykonania pomiaru.

Czujnik
TOSCA 92

Czujnik ten wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię, łączącą dwie
metody pomiarowe. Określa on przeskórne ciśnienie pCO2, saturację tlenową
i częstość tętna; jest zakładany na płatek uszny lub w innym alternatywnym miejscu.
Czujnik jest nagrzewany do stałej temperatury, w celu uzyskania arterializacji skóry,
co jest konieczne dla przezskórnego wykonania pomiaru. Uzyskana w ten sposób
zwiększona perfuzja płatka usznego wzmacnia również amplitudę sygnału
pulsoksymetrycznego.
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Pomiar pCO2
Zasada pomiaru

Część czujnika TOSCA 92 odpowiedzialna za pomiary pCO2 oraz czujnik tc 84
zawierają elektrodę pomiarową typu Stow-Severinghaus. pCO2 jest mierzone drogą
określenia pH roztworu elektrolitu. Zmiana pH jest proporcjonalna do logarytmu
zmiany pCO2. Wartość pH jest określana metodą pomiaru potencjału pomiędzy
miniaturową elektrodą szklaną pH i elektrodą referencyjną Ag/AgCl. Elektrolit
znajduje się w cienkiej, hydrofilnej przekładce, umieszczonej na powierzchni czujnika
i jest w kontakcie ze skórą poprzez hydrofobową membranę o wysokiej
przepuszczalności gazów. Membrana jest chroniona cienką płytką wykonaną ze złota,
która zabezpiecza ją przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Czujnik jest
kalibrowany w gazie o znanym stężeniu CO2. Kąt nachylenia (zmiana potencjału
wywołana pCO2) jest wstępnie ustawiany w pamięci czujnika.
Moc elektryczna konieczna do ogrzania czujnika do stałej temperatury zależy
w niewielkim stopniu od lokalnej perfuzji tkanek. Przy stałej temperaturze otoczenia,
odchylenia mocy grzewczej od zapisanej wartości referencyjnej („względna moc
grzewcza”) mogą wskazywać na zmiany perfuzji.

Korekcja
temperatury
Severinghaus

W większości sytuacji klinicznych, przezskórne monitorowanie pCO2 jest prowadzone
z użyciem współczynnika korekcji temperaturowej Severinghaus.
Ogólnie, wysoka korelacja między przezskórnym pCO2 (tcpCO2) a tętniczym pCO2
(pCO2(aB)) występuje u wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku. Jednakże,
w wyniku podwyższonej temperatury czujnika, przezskórny poziom pCO2 jest wyższy
od wartości tętniczej. W związku z tym stało się powszechną praktyką korygowanie
wartości zmierzonej przezskórnie, w celu uzyskania odczytu, który jak najbliżej
odpowiada odczytowi pCO2 z krwi tętniczej.
Za przesunięcie tcpCO2 w kierunku wyższych wartości odpowiadają dwa główne
czynniki. Po pierwsze, podwyższona temperatura powoduje lokalne podniesienie
wartości pCO2 we krwi i tkankach o około 4,5 %/°C (czynnik „beztlenowy”). Po
drugie, żyjące komórki naskórka wytwarzają dwutlenek węgla, co powoduje wzrost
poziomu CO2 w łożysku włośniczkowym o stałą wartość (stała metaboliczna). Ten
wpływ metaboliczny może zmieniać się z wiekiem, z grubością skóry i innymi
zmiennymi czynnikami. Zgodnie z ogólnie przyjętym przybliżeniem, metabolizm
skóry powoduje wzrost przezskórnego poziomu pCO2 o około 6-7 mmHg.
Oznacza to, że odczyty tcpCO2 są korygowane dla 37 °C (normalna temperatura ciała),
z użyciem następującego wzoru:

tcpCO 2 (T) = pCO 2 (37 °C) × 10 −0.019(T −37 °C)
gdzie T jest zadaną temperaturą czujnika (°C).
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Pomiar pO2
Zasada pomiaru

9-4

Tlen jest oznaczany metodą amperometryczną, w wyniku redukcji na platynowej
mikrokatodzie, która jest spolaryzowana ujemnie względem elektrody referencyjnej
Ag/AgCl. Natężenie mierzonego prądu jest proporcjonalne do ciśnienia parcjalnego
tlenu. Czujnik tc 84 wykorzystuje tę samą elektrodę Ag/AgCl do pomiarów tlenu, jak
i dwutlenku węgla. Elektrolit znajduje się w cienkiej, hydrofilnej przekładce,
umieszczonej na górze powierzchni pomiarowej. Przekładka ta jest powleczona
hydrofobową membraną o wysokiej przepuszczalności gazów i zabezpieczona cienką
złotą płytką.
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Pomiar pulsoksymetryczny
Opis ogólny

Moduł pomiarowy SpO2 monitora TCM wykorzystuje do pomiaru funkcjonalnej
saturacji tlenowej krwi metodę pulsoksymetryczną. Metoda pulsoksymetryczna
wymaga umieszczenia czujnika nad łożyskiem tętniczkowym o przepływie
pulsacyjnym, przykładowo na płatku usznym. Czujnik zawiera podwójne źródło
światła i fotodetektor.
Kości, tkanki, pigment i naczynia żylne zwykle absorbują stałą ilość światła w funkcji
czasu. Łożysko tętniczkowe pulsuje w warunkach normalnych i tym samym ilość
pochłanianego światła zmienia się podczas pulsacji. Odsetek światła pochłanianego
jest konwertowany na pomiar funkcjonalnego wysycenia tlenem krwi (SpO2).
Ponieważ pomiar SpO2 jest zależny od źródła światła wbudowanego w czujnik, to
nadmierne oświetlenie otoczenia może zakłócać jego wykonanie.
Konkretne informacje dotyczące warunków otoczenia, umieszczania czujnika i stanów
pacjenta znajdują się w całej tej instrukcji.

Zasady
pomiarów

TOSCA Sensor 92

Fotodiody LED
LEDs
photodiode
earlobe
Łoż
ysko
vascular
bed
tętniczkowe

płatka usznego
attachment
clip
Zacisk
na ucho

Metoda pulsoksymetryczna opiera się na dwóch zasadach: pierwszej, mówiącej, że
oksyhemoglobina i deoksyhemoglobina różnią się miedzy sobą zdolnością
pochłaniania światła czerwonego i podczerwonego (spektrofotometria), oraz drugą,
mówiącą że objętość krwi w tkankach (i dalej, stopień absorpcji światła przez krew)
zmienia się w wraz z przebiegiem fali tętna (pletyzmografia). Pulsoksymetr oznacza
SpO2 przesyłając przez łożysko tętniczkowe wiązkę światła czerwonego
i podczerwonego, i mierząc zmiany absorpcji w cyklu pulsacji. Niskonapięciowe diody
elektroluminescencyjne emitujące światło czerwone i podczerwone (LED),
umieszczone w czujniku oksymetrycznym, stanowią źródła światła, natomiast
fotodioda stanowi fotodetektor.
Ponieważ oksyhemoglobina i deoksyhemoglobina różnią się pod względem zdolności
absorpcji światła, ilość światła czerwonego i podczerwonego pochłonięta przez krew
jest proporcjonalna do wysycenia tlenem hemoglobiny. Dla określenia saturacji
tlenowej hemoglobiny krwi tętniczej, monitor wykorzystuje pulsacyjną naturę
przepływu krwi w tętniczkach. Podczas skurczu, fala tętna wypełnia tętnicze łożysko
naczyniowe, co sprawia że objętość krwi oraz absorpcja światła wzrastają.
W trakcie rozkurczu, objętość krwi i absorpcja światła osiągają wartości minimalne.
Monitor opiera pomiary saturacji na oznaczeniu różnicy pomiędzy absorpcją
maksymalną i minimalną (pomiary w skurczu i rozkurczu). Czyniąc tak, monitor
skupia się na absorpcji światła przez pulsującą krew tętniczą, eliminując efekt
substancji pochłaniających, które nie tętnią, takich jak tkanki, kości i krew żylna.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Pomiar pulsoksymetryczny, ciąg dalszy
Masimo SET

Do odróżnienia krwi utlenowanej od nieutlenowanej monitor wykorzystuje system
dwóch pulsujących długości fali. Dane sygnałowe są uzyskiwane w wyniku
przepuszczania światła czerwonego (długość fali 658 nm) i podczerwonego (długość
fali 880 nm) przez łożysko włośniczkowe i pomiaru zmian w absorpcji światła podczas
cyklu przepływu krwi. Czujnik TOSCA 92 wykorzystuje diody
elektroluminescencyjne w kolorze czerwonym i podczerwonym, które przesyłają
światło przez miejsce pomiaru do fotodiody pomiarowej. Fotodetektor odbiera światło,
zamienia go na sygnał elektryczny i przesyła do monitora, celem wykonania obliczeń
w technologii Masimo Signal Extraction Technology (SET).
NOTATKA: Informacje dotyczące zakresu długości fal mogą być szczególnie
przydatne dla lekarzy.
Do pomiarów SpO2 monitor wykorzystuje technologię Masimo SET. Przetwarzanie
sygnału w technologii Masimo SET jest odmienne niż w konwencjonalnych
pulsoksymetrach. Konwencjonalne pulsoksymetry zakładają, że krew tętnicza jest
jedyną krwią płynącą (pulsacyjnie) w miejscu wykonywania pomiaru. Jednakże, gdy
pacjent porusza się, krew nietętnicza porusza się także, co sprawia, że konwencjonalne
pulsoksymetry zaniżają odczyty, gdyż nie są w stanie odróżnić pomiędzy poruszającą
się krwią tętniczą i żylną (czasami używa się na to nazwy „zakłócenia”). Masimo SET
wykorzystuje równolegle działające moduły silników i adaptacyjne filtrowanie
cyfrowe. Filtry adaptacyjne oferują wielkie możliwości, gdyż są w stanie zaadaptować
się do zmieniających się sygnałów fizjologicznych i/lub zakłóceń i oddzielić je,
analizując cały sygnał i wydzielając jego komponenty składowe. Stosowany
w technologii Masimo SET algorytm przetwarzania sygnałów, Discrete Saturation
Transform (DST), doskonale odróżnia zakłócenia, izoluje je za pomocą filtrów
adaptacyjnych i usuwa. Następnie podaje prawdziwą wartość saturacji tętniczej, która
jest wyświetlana na ekranie monitora. Jakkolwiek saturacja żylna nie jest wyświetlana,
to monitor z technologią Masimo SET mierzy i oblicza zarówno tlenową saturację
tętniczą, jak i żylną. Jest to nazywane podwójnym pomiarem saturacji, gdyż
informacje dotyczące składowej tętniczej są oddzielane od składowej tętniczej, zamiast
mieszania ich ze sobą, jak to się dzieje w konwencjonalnych pulsoksymetrach.

Monitor mierzy saturację tlenową, zwaną również saturacją funkcjonalną
Saturacja
tlenowa i frakcja (hemoglobina utlenowana wyrażona jako procent hemoglobiny zdolny do
oksyhemoglobiny przenoszenia tlenu). Nie wykrywa on znaczących ilości hemoglobin dysfunkcyjnych,
takich jak karboksyhemoglobina lub methemoglobina. W celu porównania odczytów
saturacji tlenowej z wartościami uzyskanymi za pomocą urządzeń do pomiarów frakcji
oksyhemoglobiny, zwanej błędnie saturacją frakcjonowaną (ilość hemoglobiny
utlenowanej wyrażona jako procent wszystkich oznaczonych hemoglobin, łącznie
z hemoglobinami dysfunkcyjnymi), frakcję oksyhemoglobiny należy przeliczyć
w następujący sposób:

frakcja oksyhemoglobiny
saturacja tlenowa = 100 − (% karboksyhem
× 100
oglobiny + % methemoglobiny )
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Kalibracja pCO2
Skorygowane dla Aby wartość kalibracji mieściła się z zakresie fizjologicznym dla tcpCO2, Radiometer
temperatury
wykorzystuje do kalibracji monitora gaz kalibracyjny zawierający 7,5 % CO2.
wartości pCO2
Gaz kalibracyjny zawierający 7,5 % CO2 zapewnia uzyskanie następujących wartości
kalibracji CO2 (przy ciśnieniu barometrycznym równym 760 mmHg):

pCO 2 (CAL) = B ×

% CO 2
7,5
= 760 ×
= 57 mmHg
100
100

W przypadku włączenia współczynnika korekcji temperaturowej Severinghaus
(Severinghaus corr. „ON”), podana powyżej wartość kalibracji pCO2 przybierze
następujące wartości pCO2, skorygowane dla temperatury:
Temp.
czujnika °C

37

38

39

40

41

42

43

44

Współczynnik
korekcji temperatury

1,00

1,04

1,09

1,14

1,19

1,24

1,30

1,36

Wartość skorygowana
dla temp., mmHg*

57

55

52

50

48

46

44

42

* Wartość pCO2 skorygowana dla temp. =

57
Wsp. korekcji temp.

Współczynnik korekcji temperatury = 10 −0.019(T − 37 °C)
Wartości
kalibracji gazów

Monitor oblicza nominalne wartości kalibracji tcpCO2 dla suchego gazu,
z uwzględnieniem ciśnienia barometrycznego, korzystając z następującego wzoru:

p CO 2 (CAL) = B ×

% CO 2
, gdzie
100

B

= ciśnienie barometryczne w mmHg lub kPa

% CO2

= procentowa zawartość CO2 w gazie kalibracyjnym (tzn. 7,5 %)
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Roztwór, żel i gaz kalibracyjny
Roztwór i żel

Roztwór
Elektrolit, 10 ml

Opis
Zastosowanie:

Do nanoszenia na powierzchnię czujnika
podczas wymiany membrany.

Skład:

Glikol etylenowy

Przechowywanie: W temperaturze pokojowej (10-30 °C)

Żel kontaktowy,
10 ml

Stabilność:

Data ważności i numer serii wydrukowane są
na etykiecie.

Zastosowanie:

Do zapewnienia kontaktu między skórą
i czujnikiem w trakcie monitorowania
pacjenta.

Skład:

Glikol propylenowy

Przechowywanie: W temperaturze pokojowej (10-30 °C)
Stabilność:

Data ważności i numer serii wydrukowane są
na etykiecie.

NOTATKA: Gdy roztwory nie są używane, należy zakręcić zakrętki.
Gaz kalibracyjny Standardowy gaz kalibracyjny CAL1 (7,5 % CO2, 20,9 % O2 i reszta N2).
OSTRZEŻENIE – Ryzyko eksplozji
Cylinder z gazem kalibracyjnym: Zawartość pod ciśnieniem. Nie nakłuwać.
Nie używać lub nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego
płomienia. Ekspozycja na temperaturę powyżej 50 °C może doprowadzić do
pęknięcia lub wybuchu. Pojemnika nie wolno wyrzucać do ognia ani nacinać,
gdyż może to być przyczyną eksplozji.
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Certyfikaty zgodności
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