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SÄKERHETSINFORMATION
Allmän säkerhetsinformation

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

Detta avsnitt innehåller viktig säkerhetsinformation som avser
allmän användning av pulsoximeter modell NPB-4000 med
monokrom display och modell NPB-4000C med färgdisplay.
Annan viktig säkerhetsinformation återfinns på olika håll i
manualen i avsnitt som relaterar specifikt till den förebyggande
informationen. Läs all text som omger all förebyggande informa-
tion. Övervakningsmonitorn kommer att hänvisas till som
NPB-4000/C i hela denna manual.

Viktigt! Före användning bör denna handbok, anvisningar
för användning av tillbehör, alla förebyggande information
samt specifikationer noggrant läsas igenom.

VARNING! I USA får inte övervakningsmonitorn anslutas
till ett elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare,
eftersom pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån
av misstag.

VARNING! Som för all medicinsk utrustning måste patient-
kablaget placeras på ett sådant sätt att det inte finns risk för
att patienten trasslar in sig eller stryps.

VARNING! Använd inte övervakningsmonitorn
NPB-4000/C för att övervaka neonatala.

VARNING! Explosionsrisk. Använd inte NPB-4000/C
tillsammans med brandfarliga anestetika eller gaser.

VARNING! Övervakningsmonitorn NPB-4000/C för
patientövervakning är en förskrivningsutrustning och
får endast användas av kvalificerad personal.

VARNING! Användaren måste kontrollera utrustningen
före användning och säkerställa att den används på ett
säkert och riktigt sätt.
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VARNING! NPB-4000/C är defibrillatorsäker. Den kan
dock förbli ansluten till patienten under defibrillering
eller medan en elektrokirurgisk apparat används, men
mätningarna kan bli osäkra under användning och kort
därefter.

VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett
hjälpmedel vid patientbedömningen. Den måste användas
tillsammans med kliniska tecken och symptom.

VARNING! För att säkerställa patientens säkerhet får inte
övervakningsmonitorn placeras i någon position där den kan
falla på patienten.

VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under
scanning med magnetkamera (MRI). Användning under
MRI-scanning kan leda till brännskador, att MRI-bilden
påverkas negativt eller att övervakningsmonitorns
noggrannhet påverkas. För att undvika brännskador bör
sensorerna avlägsnas från patienten innan MRI utförs.

VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av
sensorkabeln, blodtrycksslangen eller nätkabeln, eftersom
dessa anslutningar kan lossna från pulsoximetern – varvid
denna kan falla ner över patienten.

VARNING! Använd inte NPB-4000/C för att övervaka
patienter som är uppkopplade till hjärt/lungmaskiner.

VARNING! NPB-4000/C kan inte användas effektivt på
patienter som har konvulsioner eller tremor.
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VARNING! Ibland ger elektriska signaler i hjärtat inte upp-
hov till en perifer puls. Om patientens pulsamplitud slag-till-
slag varierar signifikant (t. ex. pulsus alternans, förmaks-
flimmer, artificiell ventilator med snabba cykler), kan
mätvärden för blodtryck och pulsfrekvens bli felaktiga och
en alternativ mätmetod bör då användas för konfirmering.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: När övervakningsmonitorn
NPB-4000/C ansluts till något instrument, måste man tillse
att enheten fungerar på avsett vis före den kliniska an-
vändningen. Både NPB-4000 och det anslutna instrumentet
måste kopplas till ett jordat uttag. Tillbehörsutrustning som
är ansluten till övervakningsmonitorns datagränssnitt måste
vara certifierad enligt IEC Standard 950 för databearbe-
tande utrustning eller IEC Standard 601-1 för elektrome-
dicinsk utrustning. Alla kombinationer av utrustningar
måste överensstämma med systemkraven i IEC Standard
601-1. Den som kopplar in ytterligare utrustning till en
anslutning för ingående eller utgående signaler konfigurerar
ett medicinskt system och är därför ansvarig för att systemet
överensstämmer med kraven i systemstandard IEC
Standard 601-1-1. I tveksamma fall bör du konsultera
Nellcors tekniska serviceavdelning eller din lokala Nellcor-
representant.
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INTRODUKTION
Avsedd användning
Angående denna manual

AVSEDD ANVÄNDNING

Ändamål och funktion för Nellcors pulsoximeter av typen
NPB-4000/C för patientövervakning, är att övervaka EKG,
hjärtfrekvens, noninvasivt blodtryck (systoliskt, diastoliskt och
medelarteriella tryck), funktionell arteriell syremättnad, andning
och temperatur hos vuxna och pediatriska patienter på alla
vårdinstitutioner och sjukhus. Enheterna kan också användas
under sjukhustransporter och i andra mobila miljöer, t. ex.
ambulanser.

VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälp-
medel vid patientbedömningen. Den måste användas
tillsammans med kliniska tecken och symptom.

OM DENNA MANUAL

Denna manual förklarar hur monitorn NPB-4000/C för patient-
övervakning installeras och hur den används. Viktig säker-
hetsinformation som avser allmän användning av NPB-4000/C
återfinns före denna introduktion. Annan viktig säkerets-
information kan hittas på olika håll i texten där så är
tillämpligt. Läs hela manualen inklusive avsnittet
Säkerhetsinformation, innan du använder pulsoximetern.
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KONTROLLER, INDIKATORER OCH SYMBOLER
Frontpanel
Baksidespanel

FRONTPANEL

Frontpanelens kontroller och indikatorer är arrangerade i
grupper:

123

2

1

3

4

Figur 1: Frontpanel för NPB-4000/C
1. Display: (panelens största yta)
2. Omkopplingspanel: (till höger på displayen)
3. Patientanslutningar: (längs panelens nederdel)
4. Nellcor-kontrollratt: (det nedre högra hörnet

på panelen)
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Anslutningar för patientövervakning

Alla patientanslutningar hos NPB-4000/C är klassificerade som
CF-typ, vilket specificerar deras grad av skydd mot elektriskt
överslag, och alla är graderade som defibrillatorsäkra. Följakt-
ligen är varje anslutning märkt med följande symbol.

Symbol för defibrillatorsäker
utrustning av CF-typ.

Varje anslutning identifieras av en unik ikon för den parameter som
övervakas genom just den anslutningen. Tabell 1, definierar den
övervakade parametern, anslutningens kompatibilitet och ikonen.

Tabell 1: Frontpanelens anslutningar

Övervakad
parameter

Anslutningens kompatibilitet Ikon

EKG Kompatibel med EKG-kablar av typ
Nellcor CE-10

SpO2 Kompatibel med Nellcor-sensorer och
förlängningskablar för sensorer

SpO2 %

NIBP Kompatibel med blodtrycksslang av typ
Nellcor SHBP-10

Temperatur Kompatibel med temperaturprober av
typ YSI serie 400

T

Omkopplingspanel

Symbolerna som identifierar omkopplarna och lysdiodindika-
torerna (LED) på omkopplingspanelen beskrivs i Tabell 2.
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Tabell 2: Symboler på omkopplingspanelen

Omkopplare/LED
beskrivning

Ikon Användning

På-/Av-omkopplare Växlar NPB-4000/C mellan
På- och Av-läge

LED- indikator för
växelströmskälla

När den är tänd indikeras att
växelström är inkopplad och
att batteriet laddas

LED- indikator för
likströmskälla

När den är tänd indikeras att
likström är inkopplad och att
batteriet laddas

Start/Stopp-om-
kopplare för NIBP

Växlar mellan start och stopp
för NIBP-mätning

NIBP STAT-ikon Indikerar STAT-läge, vilket
aktiveras genom att trycka in
NIBP-omkopplaren och hålla
den intryckt under 2 sekunder

Omkopplare för
alarmtystnad

Tystar temporärt ljudalarmet
under ett förinställt intervall

Omkopplare för
hjärtfrekvensens
tonvolym

Gör det möjligt att med
kontrollratten justera
volymen för ljudsignalen

Omkopplare för
kontrastjustering

NPB-4000: Intryckning av
omkopplaren gör att skärm-
bildens kontrast ändras till en
medelinställning. Gör det
även möjligt att ändra
displayens kontrast med
kontrollratten.
NPB-4000C: Intryckning av
omkopplaren gör att skärm-
bilden växlar till alternativ
färguppsättning (från vit till
svart bakgrund).
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Displaysymboler

De symboler och ikoner som används hos pulsoximeter
NPB-4000/C för patientövervakning beskrivs i Tabell 3.

Tabell 3: Displaysymboler

Displaysymboler i den numeriska rutan

Hjärtfrekvens (HR)

/min Ikon för hjärtfrekvens. Identifierar rutan och indikerar
enheterna, slag per sekund. Visas alltid.

SpO2 % Hjärtfrekvens bestämd med SpO2-sensor. Visas när
hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av SpO2-sensor.

Hjärtfrekvens bestämd ur EKG-mätning. Visas när
hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av EKG-mätning.

Hjärtfrekvens bestämd ur NIBP-mätning. Visas när
hjärtfrekvensen bestäms med hjälp av NIBP-mätning.

Hjärtfrekvensalarm. Visas när en alarmgräns för
hjärtfrekvensen har överskridits.

Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna
ikon i vitt på svart bakgrund visas för att indikera att
ljudalarmet har tystats temporärt.

SpO2

SpO2 % Ikon för SpO2-ruta. Identifierar rutan och indikerar
enheterna (procent). Visas alltid.

Indikator för pulsamplitud.

SpO2-alarm. Visas när en alarmgräns för SpO2 har
överskridits.

Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet har tystats.
Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att
indikera att ljudalarmet har tystats temporärt.
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Tabell 3: Displaysymboler

NIBP

mmHg NIBP-ikon och mätenheter.

140/90
(106)

Systoliskt blodtryck/diastoliskt blodtryck
(värde för det medelarteriella trycket).

30
Ikon för auto-läge och minuter mellan automatisk
NIBP-mätning.
Ikon för STAT-läge visas när STAT-läge är aktivt.

180
Visning av det initiala manschettrycket som skall
användas vid nästa mätning.

17 Timer-ikon och minuter sedan senaste NIBP-
mätningen.
NIBP-alarm. Visas när en alarmgräns för NIBP har
överskridits.
Ljudalarm Av. Visas när ljudalarmet är tystat. Denna
ikon visas i vitt på svart bakgrund för att indikera att
ljudalarmet har tystats temporärt.

Andningsfrekvens

/min
Andningsikon och mätenheter.

Andningsalarm. Ljudalarmet har tystats temporärt och
andningsfrekvensen har överskridits.
Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats.
Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att
indikera att ljudalarmet har tystats temporärt.

Temperatur

T Temperaturikon.

C Mätenhet för temperatur, °C eller °F.

Temperaturalarm. Visas när en alarmgräns för
temperatur har överskridits.
Ljudalarm Av. Visas när ett ljudalarm har tystats.
Denna ikon visas i vitt på svart bakgrund för att
indikera att ljudalarmet har tystats temporärt.
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Tabell 3: Displaysymboler

Displaysymboler i den grafiska rutan

EKG-vågform
EKG-ikon

Storleksstapel, 1 cm hög
0.5 mV

cm Storleksskala

II Avledningspar

SpO2-vågform
SpO2 % SpO2-ikon

Andningsvågform

(    ) Andningsikon
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BAKSIDESPANEL
Fem anslutningar återfinns på baksidespanelen hos NPB-4000/C.
Se Figur 2 och Tabell 4. Baksidespanelen inkluderar gängade
anslutningar för montering av ett GCX-monteringssystem
(tillbehör).

1

2

3

4

5

Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C

Tabell 4: Baksidespanelens anslutningar

Figur 2
Uppräkning

Beskrivning Anslutningstyp Ikon

1 Likströms-
ingång

2-ledare; + och
jord 10 - 16V

5A

2 Ekvipotentiell Ekvipotentiell jord

3 Defib Synk Teleplugg 2,5 mm
subminiatyr

4 Växelströms-
ingång

3-ledaranslutning,
IEC 320-mottagare

100 – 240V ~
50 – 60 Hz

1 A
5 RS-232 I/O DB-9 (hane) RS-232
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SNABBGUIDE FÖR ANVÄNDNING

Tabell 5: Snabbguide

Steg Ikon Användning

1 … Anslut patientkablarna till anslutningarna på
frontpanelen (se Installation och användning,
sid 21).

2 … Anslut manschett, sensor, elektroder och prober
till patienten och kablarna till pulsoximetern,
utifrån vad som är lämpligt (se avsnitten om
Övervakning på sidorna 55, 65, 73, 83 och 89).

3 Tryck in På/Av-knappen för att slå på pulsoxi-
metern. NPB-4000/C kommer då att genomgå en
självtest innan skärmbilden för övervakning
visas.

4 Kontrollera alarmgränserna; justera vid behov.
Rotera kontrollratten för att tända ikonen för
Alarmgränser och tryck sedan in den så att alla
alarmgränser syns. När ett gränsvärde skall
ändras, roteras kontrollratten tills det önskade
gränsvärdet tänds, varpå ratten trycks in. Rotera
kontrollratten igen tills önskat värde erhålls.
Repetera om nödvändigt. Efter inställningen
roteras kontrollratten så att Return tänds. Tryck
sedan in kontrollratten om du vill gå ur skärm-
bilden för övervakning (se ALARM OCH
gränsvärden, sid 41).

— NPB-4000 Vid justering av skärmkontrasten
trycks omkopplaren Kontrastjustering in och
kontrollratten roteras tills den bästa
betraktningsvinkeln erhålls.
NPB-4000C Vid justering av färginställningen
hålls omkopplaren Kontrastjustering intryckt tills
skärmbilden får optimal kontrast för den avsedda
inställningen.
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Tabell 5: Snabbguide

Steg Ikon Användning

Tryck in omkopplaren Tonvolym för
hjärtfrekvens när hjärtfrekvensens tonvolym
skall justeras och rotera kontrollratten till önskad
volymnivå.

— Tryck in omkopplaren NIBP Start/Stopp för att
initiera en blodtrycksmätning. Tryck in omkopp-
laren NIBP Start/Stopp och håll den intryckt
under 2 sekunder för att initiera STAT-läge. En
intryckning under en pågående mätning avslutar
mätningen, varpå trycket i manschetten går ner
(se vidare under NIBP-övervakning, sid 65).

— Tryck in omkopplaren Alarmtystnad för att
temporärt tysta ett ljudalarm (se vidare under
Alarm och gränsvärden, sid 41).

— För att erhålla en 20-sekunders utskrift (om en
skrivare är installerad som tillbehör) trycks om-
kopplaren Snapshot in på skrivaren. Tryck in
omkopplaren Kontinuerlig för att skapa en
kontinuerlig utskrift (se Utskrift, sid 99).

 5 Tryck in omkopplaren På/Av för att avsluta
övervakningen och tömma skärmen.
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EGENSKAPER
Fysiskt/Mekaniskt
Elektriskt
Display
Extrautgångar
Tillval och extra tillbehör

FYSISKT/MEKANISKT

NPB-4000/C är en pulsoximeter av multiparameter-typ för
patientövervakning. Den kompakta lättviktsenheten har måtten
26,5 cm x 21,8 cm x 16,5 cm och väger 4,9 kg utan skrivare,
kablar och tillbehör. Bärhandtaget är utformat för instrument-
transport under det att batteridriven övervakning fortgår.

Skrivaren (tillval) är installerad i höljet, vilket adderar 0,4 kg
till enhetens vikt.

Monteringsfästen är monterade på höljet för användning
tillsammans med monteringsystemet GCX (tillval).
Se avsnittet Extra tillbehör, sid 123.

Figur 3: NPB-4000/C monitor för patientövervakning
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ELEKTRISKT

NPB-4000 drivs av en intern batteriuppsättning som ger 4 tim-
mars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett
typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger rum
och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna
laddas kontinuerligt när pulsoximetern kopplas till ett växel-
eller likströmsuttag.

NPB-4000C drivs av en intern batteriuppsättning som ger 3 tim-
mars övervakningskapacitet med fulladdade batterier (avser ett
typfall där övervakningen sker vid 25º C, ingen utskrift äger
rum och där en NIBP-mätning utförs var 15 minut). Batterierna
laddas kontinuerligt när övervakningsmonitorn kopplas till ett
växeleller likströmsuttag.

Pågående batteriladdning visas av frontpanelens gröna
LCD-indikatorer. Två LCD-indikatorer används, en för växel-
och en för likström. Vid batteridrift indikeras batteriets
laddningstillstånd av en “mätar”-ikon på displayens undre del.

Ett varningsmeddelande visas på skärmen och ett ljudalarm hörs
när det endast återstår batteriström för 15 minuters drift. Använ-
daren bör ansluta övervakningsmonitorn till en extern strömkälla
för att undvika bortfall av patientövervakning.

Externa strömkällor kan anslutas, kopplas ur och återinkopplas
utan att övervakningen störs.

DISPLAY

Övervakningsskärmen på NPB-4000 är en monokrom LCD-
display som visar all grafisk och numerisk patientinformation
samt även alfanumeriska statustillstånd och varningsmed
delanden.

Övervakningsskärmen på NPB-4000C är en LCD-display i färg
som visar all grafisk och numerisk patientinformation, samt även
alfanumeriska statustillstånd och varningsmeddelanden.

Information i form av grafik, text och siffror grupperas i
områden som användaren kan interagera med för att styra
övervakningsfunktionerna och de olika elementen i skärmbilds-
informationen.
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Nellcor-kontrollratten och menyer

Nellcor -kontrollratten gör det möjligt för en användare att
interagera med display- och övervakningsfunktionerna.

Genom att rotera och trycka in
kontrollratten blir det möjligt
för användaren att flytta sig
runt och göra ändringar i
displayelementen och
övervakningsfunktionerna.
Detaljer avseende denna
interaktiva åtgärd beskrivs
i avsnittet Display och
användning, sid 29.

rotera

tryck

EXTRAUTGÅNGAR

Övervakningsmonitorn NPB-4000/C exporterar trend-data via en
RS-232 I/O-port. Anslutningen ger även möjlighet att initiera en
sköterskesignal vid ett alarm. Se vidare i avsnittet Gränssnitt
för RS-232, sid 117, för ytterligare information.

Övervakningsmonitorn genererar en synkroniseringssignal för
defibrillering, “Defib Synk”. Denna “Defib Synk”-signal är
tillgänglig på oximeterns baksidespanel. Se avsnittet Utgående
DEFIB SYNk-signal, sid 121.

TILLVAL OCH EXTRA TILLBEHÖR

Se avsnittet Tillval och extra tillbehör, sid 123, för en
beskrivning av övervakningsmonitorns tillval och extra tillbehör.
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INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
Uppackning och inspektion
Anslutning av strömkabel
Anslutning av mätkablar
Uppstart och självtest
Inställning av datum och tid

VARNING! NPB-4000/C bör endast användas efter
föreskrift och av kvalificerad personal.

VARNING! I USA får inte pulsoximetern anslutas till ett
elektriskt uttag som styrs av en väggströmbrytare, eftersom
pulsoximetern då kan komma att kopplas ifrån av misstag.

VARNING! Som med all medicinsk utrustning bör patient-
kablaget placeras så att det inte finns risk för att patienten
trasslar in sig eller stryps.

VARNING! Använd inte pulsoximetern NPB-4000/C för att
övervaka neonatala.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om NPB-4000/C inte skall
användas under en period på 2 månader eller längre, bör
servicepersonal kontaktas så att batteriet kan tas bort från
pulsoximetern före förvaringen. Ladda batteriet på nytt om
det inte har underhållsladdats på 2 månader eller längre.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Följ lokala myndighetsföre-
skrifter och återvinningsplaner när det gäller hantering av
förbrukade batterier eller återvinning av dessa samt andra
komponenter från enheten.

UPPACKNING OCH INSPEKTION

NPB-4000/C pulsoximeter för patientövervakning levereras i
en enda kartong. Undersök kartongen noga så att inte skador
uppstått. Kontakta omedelbart transportören om någon skada
upptäcks.

Behåll allt förpackningsmaterial. Se vidare i avsnittet Använ-
darens underhåll och felsökning, sid 103, för instruktioner vid
returnering av skadat gods.
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ANSLUTNING AV STRÖMKABEL

Växelström (AC)

Se till att växelströmsuttaget är ordentligt jordat och att det har
specificerad spänning och frekvens (100–240 V AC, 50–60 Hz).
Koppla in växelströmskabeln till den anslutning på över-
vakningsmonitorns baksidespanel som identifieras med ikonen
för växelström. Se Figur 2: Baksidespanel för NPB-4000/C.
Använd endast den medföljande nätkabeln från Nellcor.
Om tveksamhet råder rörande växelströmskällans jordning,
måste enheten drivas med hjälp av det interna batteriet.

Likström (DC)

Koppla in en extern likströmskälla (10 till 16 volt DC) till den
anslutning på pulsoximeterns baksidespanel som identifieras
med likströmsikonen. Se Figur 2. Använd endast en Nellcor-
kabel för DC-anslutning. Användaren måste säkerställa att
anslutningen till den externa likströmskällan uppfyller alla
tillämpliga säkerhetsbestämmelser.

ANSLUTNING AV MÄTKABLAR

VARNING! Lyft inte övervakningsmonitorn med hjälp av
sensorkablar, blodtrycksslangar eller nätkabeln, p.g.a. att
någon av dessa kan lossna från pulsoximetern, som då kan
falla ner över patienten.

EKG-kabel och avledningar

Använd endast Nellcors EKG-kablar av typ CE-10 och EKG-
avledningar ur LE-serien tillsammans med NPB-4000/C – alt.
EKG-kablar och avledningar rekommenderade av Nellcors
avdelning för teknisk service.

Anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som är märkt
med EKG-ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1.

Anslut avledningarna till patienten enligt beskrivningen i avsnitt
EKG-övervakning, sid 55.
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NIBP-slang och manschett

Använd endast en slang ur Nellcors SHBP-serie och manschetter
ur SCBP-serien tillsammans med NPB-4000/C – alternativt en
slang och manschett som rekommenderats av Nellcors avdelning
för teknisk service.

Se vidare under avsnittet NIBP-övervakning, sid 65. Välj sedan
lämplig manschettstorlek åt patienten. Fäst manschetten på
den utvalda kroppsdelen. Anslut slangen till den anslutning på
frontpanelen som är märkt med en NIBP-ikon. Se Figur 1 och
Tabell 1.

SpO2-kabel och sensor

Använd endast förlängningskablar för Nellcor-sensorer och
SpO2-sensorer tillsammans med NPB-4000/C.

Se vidare under avsnittet SpO2-övervakning, sid 73. Välj
lämplig sensor för patienten och önskad applikation. Fäst
sensorn på den utvalda platsen. Anslut sensorn till kabeln, och
anslut kabeln till den anslutning på frontpanelen som identifieras
med SpO2-ikonen. Se Figur 1 och Tabell 1.

Temperaturprob

Övervakningsmonitorn använder temperaturprober som är
kompatibla med YSI, serie 400.  Sätt i kontakten i det
kompatibla uttag på enhetens frontpanel som är märkt med
temperaturikonen. Se Figur 1 och Tabell 1. Se avsnittet
Temperaturövervakning, sid 115, för detaljer.
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UPPSTART OCH SJÄLVTEST

VARNING! Om du inte hör någon godkännandeton efter
självtesten vid uppstart får övervakningsmonitorn inte
användas.

VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under
scanning med magnetkamera (MRI). Användning under
MRI kan orsaka brännskador eller ha negativ påverkan på
MRI-bilden eller övervakningsmonitorns noggrannhet.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om en indikator eller ett
displayelement inte tänds, bör övervakningsmonitorn inte
användas. Kontakta istället kvalificerad servicepersonal, din
lokala Nellcor-representant eller Nellcors avdelning för
teknisk service.

Obs! Batteriet kan vara urladdat vid mottagandet. Det kommer
att vara fullt uppladdat efter de första 8 timmarna som
enheten varit inkopplad till en växel- eller likströmskälla.

Övervakningsmonitorn drivs av interna batterier, vilka laddas
upp genom NPB-4000/C-anslutningarna till externa växel- eller
likströmskällor. Frontpanelens display indikerar status för den
externa strömkällan, enligt sammanfattningen i Tabell 6.

Tabell 6: Frontpanelens indikeringar för batteriladdning

Externa
strömanslutningar

Indikationer på frontpanelen

Växelströmskälla Ikon för växelström tänd.

Likströmskälla Ikon för likström tänd.

Inga En batteri-“mätare” visas på displayen.
Ingen LED är tänd.

Efter att patientsensorerna anslutits till sina ingående kablar, slås
pulsoximetern på genom en kort intryckning av omkopplaren
På/Av på frontpanelen. Efter att omkopplaren har tryckts in,
indikerar ett ljudsignalsvar att åtgärden bearbetas av enheten.
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En copyright-skärmbild visas under det att NPB-4000/C utför
ett antal självdiagnostiska testrutiner. Se Figur 4. Copyright-
skärmbilden visar vilken programvaruversion som är installerad
i enheten. Ring Nellcor Technical Services för information om
den senaste programvaran och eventuella uppdateringar.

Copyright 1998 Analogic Corporation.  All rights reserved.
V 3.00

Figur 4: Copyright-skärmbild

Efter att diagnostiken vid uppstart är godkänd, övergår
NPB-4000/C till övervakning. Om inga avledningar har kopplats
till patienten, överensstämmer displayen med den som visas i
Figur 5.

0.5 mV
cm

II
SpO2

SpO2 %

mmHg

/
(   )

/min

T  C

(    )

NIBP Ð Blocked Hose

x X Adult 2/14/95 16:34:36

/min

(    )
180

Figur 5: Typisk skärmbild för “Inga patientanslutningar”
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När pulsoximetern detekterar giltiga signaler visas en typisk presen-
tation med två vågformer i realtid och en tabulär trend. Se Figur 6.
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Figur 6: Typisk skärmbild för giltiga övervakade signaler

Om omkopplaren På/Av trycks in i övervakningsläge, går
pulsoximetern över i Av-läge där:

•  Displayen töms
•  Trend-data som tagits upp i övervakningsläge ligger

sparat i minnet
•  Ingen ytterligare övervakning äger rum
•  Batteriladdningen fortsätter om övervakningsmonitorn är

ansluten till en växel- eller likströmskälla

INSTÄLLNING AV DATUM OCH TID

Denna procedur gör det möjligt för dig att ställa in datum och tid
på skärmen samt på de utskrivna rapporterna. Inställning av datum
och tid sker genom att rotera och trycka in Nellcor-kontrollratten.

Obs! Läs alla procedursteg före du försöker göra några änd-
ringar. Displayen kommer att återgå till den normala
skärmbilden om kontrollratten inte roteras eller trycks
in på 20 sekunder.
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1. Rotera kontrollratten så att rutan för datum och tid tänds.
En mörk ram visas runt rutan.

2. Tryck in kontrollratten. Menyn för Datum/Tid visas.
3. Rotera kontrollratten så att datumformatet tänds.
4. Tryck in kontrollratten. Datumformatet visas.
5. Rotera kontrollratten så att antingen mm/dd/yy eller

dd/mm/yy tänds.
6. Tryck in kontrollratten. Det format som tänts, visas efter

inmatningen i menyn för datumformat.
7. Rotera kontrollratten så att Set Date tänds.
8. Tryck in kontrollratten. Ett datum visas.
9. Rotera kontrollratten så att det datumavsnitt som skall ändras

tänds.
10. Tryck in kontrollratten. Välj den parameter som skall ändras.
11. Rotera kontrollratten tills önskad siffra visas.
12. Tryck in kontrollratten. Den önskade siffran läggs in i

övervakningsmonitorn.
13. Repetera steg 9 till 12 tills önskat datum har lagts in.
14. Rotera kontrollratten så att Return tänds.
15. Tryck in kontrollratten. Displayen återgår till menyn för

Datum/Tid.
16. Rotera kontrollratten så att Set Time tänds.
17. Tryck in kontrollratten. En tid visas.
18. Rotera kontrollratten så att det tidsavsnitt som skall ändras

visas.
19. Tryck in kontrollratten. Välj den parameter som skall ändras.
20. Rotera kontrollratten tills den önskade siffran visas.
21. Tryck in kontrollratten. Den önskade siffran läggs in i

pulsoximetern.
22. Repetera steg 18 till 21 tills den önskade tiden är inlagd.
23. Rotera kontrollratten så att Return tänds.
24. Tryck in kontrollratten. Displayen återgår till menyn för

Datum/Tid.
25. Rotera kontrollratten så att Return tänds.
26. Tryck in kontrollratten. Displayen återgår till den normala

skärmbilden för övervakning.
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DISPLAY OCH ANVÄNDNING
Displayens konfiguration
Styrning av övervakning och displayelement

VARNING! NPB-4000/C är endast avsedd som ett hjälp-
medel vid patientbedömningen. Den skall användas
tillsammans med kliniska tecken och symptom.

VARNING! Varje gång övervakningsmonitorn används bör
alarmgränserna kontrolleras för att säkerställa att de är
lämpliga för den patient som blir övervakad.

VARNING! Funktionen för sköterskesignal bör inte an-
vändas som den primära källan för alarmunderrättelse.
Ljudsignaler och visuella alarm hos övervakningsmonitorn,
använda tillsammans med kliniska tecken och symptom,
är den primära källan för att uppmärksamma medicinsk
personal om att ett alarmtillstånd råder.

DISPLAYENS KONFIGURATION

Allmänt

Displayen i Figur 7: En typisk skärmbild för övervakning,
visar ett typfall för övervakningstillstånd med tre vågformer.
Displayen är indelad i ett antal områden som i sin tur är indelat
i rutor.
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Figur 7: En typisk skärmbild för övervakning
1. Numeriskt område
2. Mätare som indikerar att pulsoximetern drivs

enbart med batteriström
3. Område för meddelanden/menyer
4. Grafiskt område

Färgdisplay

Övervakningsmonitorn NPB-4000C för patientövervakning har
en flytande kristall-display (LCD) i färg. LCD-skärmen hos
NPB-4000C utför samma funktioner som den hos NPB-4000
förutom att displayen är i färg. Färgerna är funktionsrelaterade
enligt beskrivningen i Tabell 7, sid 31.

Obs! Omkopplaren Kontrastjustering har skilda funktioner
hos NPB-4000 jämfört med NPB-4000C. Se Tabell 2,
sid 9.
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Tabell 7: Färgbeskrivning för NPB-4000C

Funktion Färg

EKG/Hjärtfrekvens Grön

SpO2 Blå

NIBP Röd

Andning Gul

Temperatur Orange

Allmän bakgrund Svart eller vit beroende på
vilken färg som ställts in
med omkopplaren
Kontrastjustering.

Alarm med medelprioritet Blinkar gult (den numeriska
rutans bakgrund)

Alarm med hög prioritet Blinkar rött (den numeriska
rutans bakgrund)

Batteriikon (normal) Grön

Batteriikon (alarm för låg
batterinivå)

Gul eller Röd

Numeriskt område/rutor

Displayens högra del utgör det numeriska området och
innehåller sex rutor i vilka numeriska värden visas. Fem av
rutorna innehåller ikoner som representerar värdena för
övervakade patientparametrar; den sjätte rutan visar tid och
datum.

Numeriska rutor

Uppifrån och ner visar de sex numeriska rutorna följande:

•  Hjärtfrekvens i slag/minut
•  SpO2 i mättnadsprocent
•  Systoliskt/Diastoliskt NIBP (medelarteriellt tryck) i mmHg
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•  Andningsfrekvens i andetag/minut
•  Temperatur i °C eller °F
•  Datum och tid: mm/dd/åå eller dd/mm/åå för datum och

24-timmars format för tid

 De numeriska rutorna representerar alltid de ikon-indikerade
vitalparametrarna och kan inte ställas om, ändras i storlek eller
sekvens.

 Grafiskt område/rutor

 Det övre vänstra området kallas det grafiska området och det
innehåller tre lika stora grafiska rutor vari fysiologiska våg-
former, grafiska trend-data eller tabulära trend-data visas i realtid.

 När EKG-avledningarna är kopplade till patienten, visar alltid den
översta grafiska rutan EKG-vågformen. I de återstående två
grafiska rutorna kan användaren välja lämpliga vågformer eller
trender. Vågformer eller trender som visas i rutorna vid uppstart
är fabriksinställda, men kan ändras av kvalificerad service-
personal med lösenordsbaserat tillträde.

 När en menyinstallation väljs, ersätts de två undre grafiska
rutorna av en enda menyruta, i vilken användaren kan välja
bland undermenyer och parametervärden.

 Meddelande-/Menyrutor

 Ytan under det grafiska området kallas Meddelande-/Meny-
området. De övre två rutorna i detta område är reserverade för
meddelanden. Dessa visas i klartext och beskriver alarmtillstånd.
Meddelandet kvarstår tills problemet är löst, eller så kan det
tas bort genom att trycka in omkopplaren för Alarmtystnad på
frontpanelen. Om det finns mer än ett meddelande, visas de vart
och ett under 1 sekund.

 De undre av de två uppsättningarna med rutor i detta område
används för menyval och för att visa statusikoner.



Display och användning

33

 Statusikoner

 Batteriikon:

 Ikonen för batterianvändning (på högra änden av rutorna)
visas varje gång övervakningsmonitorn enbart drivs med
hjälp av batterier. Ikonen är dynamisk och består av en sorts
“mätare” som ger en grafisk indikation på den återstående
batterikapaciteten. På NBP-4000 blinkar ikonen när en låg
batterinivå detekteras av övervakningsmonitorn. På
NPB-4000C blinkar ikonen gul när batterinivån är låg och
röd när batteriet är nära att laddas ur. I NPB-4000C visas
ikonen enligt Tabell 8.

 Tabell 8:  NPB-4000C Batteriikon

 Antal tända
staplar

 Färg  Beteende

 3, 4 eller 5  Grön  Kontinuerligt ljus
 2  Gul  Kontinuerligt ljus
 1  Röd  Kontinuerligt ljus
 0  Röd  Ikonen blinkar och

ett meddelande
visas

 Driftläge:

 Driftläget “Vuxen” indikeras till vänster om batterimätaren,
och innefattar både vuxna och pediatriska patienter.

 Menyikoner

 Det finns tre ikoner i menydelen av området för Meddelanden/
Menyer: Alarm/gränser, Stora siffror och Installation.

 Ikon för alarm/gränser:

 När den här ikonen är markerad visas en meny i rutorna 2
och 3 på det grafiska området. Användaren kan titta på de
aktuella inställningarna för alarmgränser, eller modifiera
dem.
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 Ikon för stora siffror:

 När den här ikonen är markerad genereras en display med
stora siffror, och fem numeriska rutor med övervakade
vitalparametrar för patienten förstoras och ersätter de undre
två grafiska rutorna och de sex numeriska rutorna. Se Figur 8.
Tidsvärdet flyttas till den övre högra delen av skärmbilden.

 Installationsikon:

 När den här ikonen är markerad, presenteras en meny med
allmänna parametrar i det grafiska området. Användaren
aktiverar en Sköterskesignal, om denna är inkopplad.
Menyn Enter Power-Up Default (“Lägg in grundvärden
för uppstart”) används av kvalificerad servicepersonal för
att ändra pulsoximeterns grundinställningar vid uppstart.
Denna funktion är skyddad av lösenord och beskrivs vidare
i avsnittet Grundinställningar vid uppstart, sid 35.
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 Figur 8: Skärmbild med stora siffror

 Skärmbild med stora siffror

 Skärmbilden med stora siffror ger numeriska värden som
kan läsas på avstånd, och kan vara värdefullare för läkaren.
Användning av en presentation med stora siffror har följande
karakteristika.
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•  Visning med stora siffror kan inte väljas som grund-
inställning vid uppstart, och erhålls genom att markera
ikonen för stora siffror på skärmbilden för övervakning.

•  En intryckning eller rotation av kontrollratten gör att
NPB-4000/C återgår till skärmbilden för övervakning.

•  Varje alarmtillstånd gör att NPB-4000/C återgår till
skärmbilden för övervakning.

•  Det är inte möjligt att ändra displayen.
•  Den översta grafiska rutan bibehåller sin storlek och sitt

innehåll både i skärmbilden för normal övervakning och
i skärmbilden med stora siffror.

•  Funktionsknapparna i omkopplarpanelen fungerar
normalt men med ett undantag: om Alarmurkoppling
ställs in, ersätts stora siffror omedelbart med den
normala skärmbilden för övervakning.

Grundinställningar vid uppstart

Varje gång NPB-4000/C slås på, konfigureras ett antal inställ-
ningar automatiskt. Dessa inställningar inkluderar: alarmgränser,
val av EKG-avledning, typer av vågformer och/eller trender
presenterade i de grafiska rutorna, hjärtfrekvensens tonkälla och
andra. Dessa inställningar betecknas som grundinställningar vid
uppstart. Varje grundvärde vid uppstart är fabriksinställt; dessa
fabriksinställda grundvärden kan ändras av kvalificerad service-
personal. Instruktioner för att utföra dessa justeringar återfinns i
servicemanualen för NPB-4000/C.

INSTÄLLNING AV ÖVERVAKNING OCH DISPLAYELEMENT

Förutom för åtgärder som initierats genom intryckning av en
omkopplare på frontpanelen, sker styrningen av övervaknings-
monitorn NPB-4000/C genom kontrollratten, varvid bestämda
områden på displayen påverkas.

Proceduren är densamma för alla användar- och
displayändringar:

1. Rotera kontrollratten för att tända den detalj som skall
ändras.
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2. Tryck in kontrollratten för att utföra ändringen.
Skärmbilden för övervakning är i
realiteten en högnivå-meny. När ett
område på övervakningsskärmen
markeras genom att kontrollratten
roteras, och väljs genom att
kontrollratten trycks in, visas en
Nivå 1-meny som relaterar till den
markerade detaljen. Väl i Nivå
1-menyn används samma åtgärdspar
med rotation och intryckning av
kontrollratten för att markera och
välja en detalj i menyn. Åtgärden
kan komma att effektueras
omedelbart eller så kan en Nivå
2-meny “dyka upp” på skärmen
utan att Nivå 1-menyn försvinner.

rotera

tryck

En time-out på 20 sekunder för kontrollratten (dvs. att kontroll-
ratten inte används) gör att displayen återgår till skärmbilden för
övervakning.

Exempel på en ändringsåtgärd

Ändring av svephastigheten för den EKG-vågform som
presenteras i den översta grafiska rutan:
1. ROTERA kontrollratten så att den grafiska EKG-rutan

markeras. En mörk ram visas runt den rutan.
2. Tryck in kontrollratten. Nivå 1-menyn visas.
3. Rotera kontrollratten så att Sweep speed (Svephastighet)

markeras. Det visas i vitt på svart bakgrund.
4. Tryck in kontrollratten. En Nivå 2-meny visas, och det

aktuella värdet står markerat i vitt på svart bakgrund.
5. Rotera vredet så att ett annat värde på listan markeras.
6. Tryck in kontrollratten. Vågformens hastighet ändras till den

nya svephastigheten.
7. Rotera kontrollratten så att Return markeras.
8. Tryck in vredet för att återgå till skärmbilden för normal

övervakning.
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Figur 9 illustrerar den ovan beskrivna processen.
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Figur 9: Markerad EKG-grafik; Menyer för Nivå 1 och Nivå 2

1. Nivå 2-meny
2. Stänger menyn

4. Nivå 1-menydetaljer för aktuell
grafisk typ

3. Lista över andra grafiska typer 5. Markerad och vald EKG-vågform

Obs! Även om andra grafiska typer är uppräknade som
möjliga menyval för den översta grafiska rutan, är de inte
tillgängliga när EKG-kabeln är ansluten. Om ett försök
görs att välja en annan grafisk vågform, visas följande
meddelandeblock: Selection not available (“Valet kan
inte utföras”).

Tandemvågformer

Om en vågform som redan visas i en grafisk ruta även väljs för
en annan ruta, så bildar de båda rutorna en tandemvågform.
Denna kommer då att ge en presentation över ett dubbelt så stort
tidsintervall som för en ruta.

Den andra halvan av tandemvågformen kan visas i vilken ruta som
helst och behöver inte vara placerad direkt under den första rutan.
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Ändring av utföranden beskrivna i tabeller

Figur 10 visar en expanderad vy över en ruta för SpO2-vågform.
Om denna vågform skall ändras eller ersättas med en annan typ
av grafik, roteras kontrollratten tills rutan för SpO2-vågform
markeras, varpå kontrollratten trycks in. Relevanta menyer visas
sedan i den andra och tredje grafiska rutan.

Tabell 9 visar detaljer i menyn för SpO2-vågformen.
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Figur 10: Skärmbild för SpO2

1. SpO2-vågform
2. SpO2-ikon



Display och användning

39

Tabell 9: Skärmbildsmenyer för SpO2

Skärmbild för Nivå 1-meny Nivå 2-meny eller svar
Titel: “SpO2 WAVEFORM MENU” (Meny för SpO2-vågform)
Svephastighet 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Andra grafiska valmöjligheter:
EKG-vågform
>SpO2-vågform
Vågform för andning
Tabulär trend
Grafisk trend för hjärtfrekvens
Grafisk trend för SpO2
Grafisk trend för NIBP
Grafisk trend för temperatur

Ingen Nivå 2-meny för dessa poster;
valet av en ny grafisk typ gör att
titeln och de första menydetaljerna
omedelbart uppdateras, som en
återspegling av den nya
inställningen.

Återgång Lämnar omedelbart Nivå 1-menyn
och återgår till skärmbilden för
övervakning

I detta exemplet är Svephastighet den enda variabla
inställningen för SpO2-vågform.

Andra grafiska typer kan väljas, enligt uppräkningen. En pil
indikerar aktuell grafisk typ. Listan är densamma för alla
grafiska menyer.

Det slutliga valet är Return (Återgång), varvid skärmbilden för
övervakning återgår.

I detta exemplet finns det endast en variabel parameter
(svephastighet). De möjliga svephastigheterna är 12,5; 25
eller 50 mm/s.
Obs! Tabell 9, sid 39, innehåller en typsnittskonvention för att

urskilja det som visas på skärmen från beskrivande fraser
för delar av informationen. Skärmbildstexten presenteras
i fetstil; den beskrivande texten med ett kursivt eller
normalt typsnitt.

Denna presentation av skärmbildens ruta och de associerade
tabellerna med menyval kommer att användas i hela denna
manual, för att sammanfatta övervakningsfunktionerna och
skärmbildspresentationer tillbehör.
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ALARM OCH GRÄNSVÄRDEN
Allmänt
Alarmprioritet
Alarm vid bortfall av övervakning
Visuella alarmindikatorer
Indikatorer för ljudalarm
Inställning och ändring av alarmgränser
Användning av skärmbilden för alarm/gränser
Auto-inställning av alarmgränser
Användning av den numeriska rutan
Alarmgränser och fabriksinställda grundvärden
Omkopplare för alarmtystnad
Urkoppling av alarm

ALLMÄNT

VARNING! Stäng inte av ljudalarmet eller minska dess
volym om patientsäkerheten kan ifrågasättas.

VARNING! Varje gång övervakningsmonitorn används
bör alarmgränserna kontrolleras för att säkerställa att
de är lämpliga för den patient som blir övervakad.

VARNING! Funktionen för sköterskesignal bör inte
användas som den primära källan för alarmunderrättelse.
Övervakningsmonitorns ljud- samt visuella alarm, använda
tillsammans med kliniska tecken och symptom, är den
primära källan för att göra den medicinska personalen
uppmärksam på att ett alarmtillstånd föreligger.
När övervakningsmonitorn detekterar vissa tillstånd som kräver
användarens uppmärksamhet, går NPB-4000/C över i ett
alarmtillstånd. Pulsoximeterns svar indikeras av:

•  Visuella alarmindikatorer
•  Indikatorer för ljudalarm
•  Alarmutskrift (om en skrivare är installerad)
•  Identifiering av vitalparametrar i trend-data som

ligger utanför gränserna
•  Sköterskesignal (om sådan är inkopplad och aktiv)
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 ALARMPRIORITET

 Övervakningsmonitorns visuella svar samt ljudsignalssvar på ett
detekterat alarm, styrs av alarmets prioritet; Hög, Medel eller Låg.

 Ett alarm med högre prioritet kommer att tränga undan ett alarm
med lägre prioritet. De tre alarmkategorierna sammanfattas i
påföljande stycken. Text i fetstil indikerar vilket meddelande som
visas på bildskärmen. Gränsvärdesalarm har inga meddelanden.

 Hög prioritet:

 “Asystole”; Hjärtstillestånd (4 sekunder har gått utan några
hjärtslag från EKG, föregånget av detektion av giltiga hjärt-
frekvensdata från EKG)

 “Loss of pulse from SpO2”; Pulsförlust från SpO2 (och inget
giltigt EKG)

 Medelprioritet:
 Gränser för hög/låg hjärtfrekvens överskridna
 Hög/låg SpO2-gräns överskriden
 Blodtrycksgränser för hög/låg Sys./Dia./MAP överskridna
 Gränser för hög/låg andningsfrekvens överskridna
 Gränser för hög/låg temperatur överskridna
 Förlust av andningssignal

 Låg prioritet:

 “ECG Leads Off”; Lösa EKG-avledningselektroder
 “SpO2 Cable/Sensor Disconnect”; SpO2-kabel/sensorurkoppling
 “Loss of Pulse from SpO2”; Pulsförlust från SpO2 (men det finns
ett giltigt EKG)
 “Low Battery”; Låg batterinivå (alarmet startar när NPB-4000/C
har högst 15 minuter kvar av driftstiden)
 “Temperature Probe Disconnect”; Urkoppling av
temperaturproben
 “NIBP – No Cuff”; NIBP – ingen manschett
 “NIBP – Blocked Hose”; NIBP – blockerad slang
 “NIBP – Artifact”; NIBP – artefakt
 “NIBP –Time-Out”; NIBP – “Time-Out”
 “Printer Out of Paper”; Skrivarpapperet slut
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 ALARM VID BORTFALL AV ÖVERVAKNING

 Om ett Hög-, Medel- eller Lågnivåalarm utlöses, fortsätter NPB-
4000/C att utföra övervakningsfunktioner. Alarmen är utformade
så att de skall uppmärksamma användare på patient- eller instru-
mentförhållanden, vilka kräver omedelbar uppmärksamhet.

 En speciell klass med alarm, “Bortfall av övervakning”, utlöses
när NPB-4000/C inte kan fortsätta övervakningen på grund av ett
fel eller nedkoppling orsakad av låg batterinivå.

 När alarmet “Bortfall av övervakning” utlöses, sänder
NPB-4000/C ut en kontinuerlig ton tills omkopplaren
Alarmtystnad trycks in.

 VARNING! Varken alarmutskrift eller sköterskesignal kom-
mer att initieras när monitorn detekterar tillståndet “Bortfall
av övervakning”.

 VISUELLA ALARMINDIKATORER

 När ett alarm utlöses svarar NPB-4000/C med visuella alarm-
indikationer. Blinkfrekvenserna för de tre alarmkategorierna visas
i Tabell 10. NPB-4000C-alarmen använder blinkande färger för
att indikera alarm med hög- och medelprioritet. Se Tabell 7,
sid 31.

 Tabell 10: Blinkfrekvens för visuella alarm

 Alarmkategori  Blinkfrekvens

 Hög prioritet  Två blinkningar per sekund

 Medelprioritet  En blinkning varannan sekund

 Låg prioritet  Konstant (på) (icke-blinkande)

 När ett alarm med låg prioritet utlöses visas ett icke-blinkande
alarmmeddelande i meddelandeområdet (om fler än ett alarm med
låg prioritet föreligger kommer alarmmeddelandena att “rotera”).
På NPB-4000C kommer den numeriska rutans bakgrundsfärg att
ändras till en fast gul färg för ett alarm med låg prioritet.
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 När ett alarm med medelprioritet aktiveras på grund av att en
parameter ligger utanför sin alarmgräns, kommer det numeriska
värdet som ligger utanför gränsen samt klockikonen i motsvaran-
de numeriska ruta att blinka med frekvensen för medelprioritet. På
NPB-4000C kommer endast bakgrundsfärgen för den numeriska
rutan att blinka gult för ett alarm med medelprioritet.

 När det högprioriterade asystole-alarmet (hjärtstillestånd) utlöses,
kommer hjärtfrekvensens numeriska värde och motsvarande
klockikon att blinka med frekvensen för hög prioritet. På
NPB-4000C kommer endast bakgrundsfärgen för den numeriska
rutan att blinka rött för ett alarm med hög prioritet. Ett icke-
blinkande asystole-meddelande visas i meddelandeområdet och
kommer att gå före varje annat meddelande som föreligger (det
förkommer ingen meddelande-“rotation” i detta fall).

 När det högprioriterade alarmet “Pulsförlust från SpO2” utlöses
(utan giltigt EKG) blinkar de numeriska värdena för SpO2 och
hjärtfrekvens (vilka är “0”) samt motsvarande klockikoner med
frekvensen för hög prioritet. På NPB-4000C kommer endast
bakgrundsfärgen för den numeriska rutan att blinka rött för ett
alarm med hög prioritet. Ett icke-blinkande “Pulsförlust från
SpO2”-meddelande visas i meddelandeområdet och kommer att gå
före varje annat meddelande som kan föreligga (det förekommer
ingen meddelande-“rotation” i detta fall).

 INDIKATORER FÖR LJUDALARM

 Ljudalarmet har olika tonhöjd och ljudsignalmönster för
På/Av för varje alarmprioritet. Se Tabell 11.

 Tabell 11: Kännetecken för ljudalarmet

 Alarmkategori  Tonhöjd  Ljudsignalernas
frekvens

 Hög prioritet  ~930 Hz  ~ 3 ljudsignaler per sek.
 Medelprioritet  ~750 Hz  ~ 1 ljudsignal per sek.
 Låg prioritet  ~500 Hz  ~ 1 ljudsignal per 4 sek.
 Bortfall av
övervakning

 ~3300 Hz  kontinuerlig
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 Obs! Visuella alarmindikatorer kan inte kopplas ur eller
avlägsnas. Ljudalarm kan minskas i volym eller tystas
enligt beskrivningen i de användarinstruktioner som
följer.

 VARNING! Stäng inte av ljudalarmet eller minska dess
volym om patientsäkerheten kan ifrågasättas.

 INSTÄLLNING OCH ÄNDRING AV ALARMGRÄNSER

 När NPB-4000/C slås på, ställs alarmgränserna in enligt sina
grundvärden. Grundinställningen av alarmgränser vid uppstart kan
ändras av kvalificerad servicepersonal enligt beskrivningen i
servicemanualen till NPB-4000/C.

 Vid behov kan användaren ändra alarmgränserna från grund-
värdena, såsom beskrivs nedan. Dessa ändringar utförda av
användaren kommer att kvarstå tills de åter ändras, eller tills
NPB-4000/C stängs av.

 VARNING! Varje gång övervakningsmonitorn används bör
alarmgränserna kontrolleras, för att säkerställa att de är
lämpliga för den patient som blir övervakad.

 
Alarmgränser kan ställas in på två sätt:

•  Genom ändringar i den numeriska ruta som visar aktuella
uppmätta värden för en vitalparameter, eller

•  Genom ändringar i skärmbilden för alarm/gränser som
visar gränserna hos alla uppmätta parametrar samtidigt.

 ANVÄNDNING AV SKÄRMBILDEN FÖR ALARM/GRÄNSER

 Rotera kontrollratten tills ikonen för alarm/gränser (symbol för
klocka och gränser) i den undre vänstra delen på övervaknings-
skärmen markeras. Tryck in kontrollratten. Menyn för alarm/
gränser visas nu. De alarmgränser hos övervakningsmonitorn som
är aktuella för alla övervakade parametrar visas nu samtidigt.

 Figur 11 illustrerar en typisk skärmbild för alarm/gränser.
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 Figur 11: Visning av skärmbild för alarm/gränser

 Användning av menyn för alarm/gränser sammanfattas
i Tabell 12.

 Tabell 12: Meny för alarm/gränser

 Vald Nivå
1-detalj

 Skärmbildsmeny för Nivå 2 eller
övervakningssvar när detta är valt

 Återgång  Menyn lämnas omedelbart, återgång till skärmbild
för övervakning

 Auto-inställda
gränser

 Make No Change to Limits; (“Ändra inte gräns-
värdena”): Gränsvärdena kvarstår för alla
parametrar som de visas.

 “Auto-Set Now” (“Gör en auto-inställning nu”):
Nya gränsvärden beräknas enligt de formler
som beskrivs i Tabell 13, och ersätter de på
skärmbilden.
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Tabell 12: Meny för alarm/gränser

 Vald Nivå
1-detalj

 Skärmbildsmeny för Nivå 2 eller
övervakningssvar när detta är valt

 Alarmutskrift  På/Av: Skrivare krävs (tillval). Ger utskrift av
en 20-sekunders ögonblicksbild (“Snapshot”) var
gång ett alarmtillstånd med hög prioritet eller
medelprioritet utlöses. De 20 sekunderna inklu-
derar informationen från 10 sekunder före alarm-
händelsen. Värden som ligger utanför gränsvärdena
identifieras i utskriften genom att de sätts inom
triangulära parenteser.

 En alarminitierad utskrift kommer att avbryta varje
annan ögonblicksbild eller trend-utskrift som är
på gång. Den avbrutna utskriften kommer inte
att återupptas efter att den alarm-initierade ögon-
licksbilden har skrivits ut.

 Hjärtfrekvensens
övre/undre gräns

 Reglerbar: Väljs genom att rotera kontrollratten så
att den önskade gränsen markeras. En intryckning
av kontrollratten gör att man vid en påföljande
rotation kan stega sig genom de möjliga gräns-
värden som visas. Intryckning av kontrollratten gör
att det visade gränsvärdet blir aktivt.

 Ljudsignal-
tystnad för hjärt-
frekvensen (HR)

 På/Av: (Klockikon) Växlingsfunktion. Väljs
alternativet “Av”, tystas ljudalarmet permanent när
gränsvärdena för HR överskrids. Klockikonen blir
“överstruken” när Av väljs.

 Övre/undre gräns
för SpO2

 Reglerbar: Väljs genom att rotera kontrollratten så
att den önskade gränsen markeras. En intryckning
av kontrollratten gör att man vid en påföljande
rotation kan stega sig genom de möjliga gräns-
värden som visas. Intryckning av kontrollratten gör
att det visade gränsvärdet blir aktivt.

 Ljudsignal-
tystnad för SpO2

 På/Av:  (Klockikon) Växlingsfunktion. När “Av”
väljs, är ljudalarmet permanent tystat om SpO2-
gränsen överskrids.  Klock-ikonen blir
“överstruken” när Av väljs.
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Tabell 12: Meny för alarm/gränser

 Vald Nivå
1-detalj

 Skärmbildsmeny för Nivå 2 eller
övervakningssvar när detta är valt

 SYS övre/undre
gränser

 Reglerbar: Väljs genom att rotera kontrollratten så
att den önskade gränsen markeras. En intryckning
av kontrollratten gör att man vid en påföljande
rotation kan stega sig genom de möjliga gränsvär-
den som visas. Det gränsvärde som visas blir aktivt
när kontrollratten trycks in.

 Övre/undre gräns
för DIA

 Reglerbar: Väljs genom att rotera kontrollratten så
att den önskade gränsen markeras. En intryckning
av kontrollratten gör att man vid en påföljande
rotation kan stega sig genom de möjliga gräns-
värden som visas. Det gränsvärde som visas blir
aktivt när kontrollratten trycks in.

 Övre/undre gräns
för MAP

 Reglerbar: Väljs genom att rotera kontrollratten så
att den önskade gränsen markeras. En intryckning
av kontrollratten gör att man vid en påföljande
rotation kan stega sig genom de möjliga gräns-
värden som visas. Det gränsvärde som visas blir
aktivt när kontrollratten trycks in.

 Ljudsignaltystna
d för NIBP

 På/Av: (Klockikon) Växlingsfunktion. När
alternativet “Av” väljs, tystas ljudalarmet
permanent när gränsvärdena för NIBP överskrids.
Klockikonen blir “överstruken” när Av väljs.

 Andnings-
frekvens
Övre/undre
gräns

 Reglerbar: Väljs genom att rotera kontrollratten så
att den önskade gränsen markeras. En intryckning
av kontrollratten gör att man vid en påföljande
rotation kan stega sig genom de möjliga gräns-
värden som visas. Det gränsvärde som visas blir
aktivt när kontrollratten trycks in.

 Andnings-
frekvens
Ljudalarm-
tystnad

 På/Av: (Klockikon) Växlingsfunktion. När “Av”
väljs, är ljudalarmet permanent tystat vid över-
skridande av gränserna för andning och bortfall
av alarmsignal för andning. Klockikonen blir
“överstruken” när Av väljs.
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Tabell 12: Meny för alarm/gränser

 Vald Nivå
1-detalj

 Skärmbildsmeny för Nivå 2 eller
övervakningssvar när detta är valt

 Temperatur
Övre/undre
gräns

 Reglerbar: Väljs genom att rotera kontrollratten så
att den önskade gränsen markeras. En intryckning
av kontrollratten gör att man vid en påföljande
rotation kan stega sig genom de möjliga gräns-
värden som visas. Intryckning av kontrollratten
gör att det visade gränsvärdet blir aktivt.

 Temperatur
Ljudtystnad

 På/Av: (Klockikon) Växlingsfunktion. När Av
väljs, är ljudalarmet permanent tystat när gränsvär-
dena för hjärtfrekvensen överskrids. Klockikonen
blir “överstruken” när Av väljs.

 Alarmvolym  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:  Värdet ökas i åtta inkrement
på 5 dBA från ett lägsta värde på 45 dBA i Steg 1
till ett maximum på 73 dBA i steg 9.

 Om omkopplaren Alarmtystnad på frontpanelen
trycks in under det att inställningen ändras, kom-
mer alarmet att höras med den valda volymen.

 Tystnadsperiod  30 s, 60 s, 90 s, 120 s: Tiden indikeras i sekunder.

 Intryckning av omkopplaren Alarmtystnad på
frontpanelen tystar alarmen temporärt under den tid
som indikeras i menyn för tystnadsperiod. Alarm-
tillstånd som är aktiva vid slutet av det förinställda
intervallet gör att ljudalarmet utlöses.

 Intryckning av omkopplaren Alarmtystnad en andra
gång (under det att tystnadsintervallet fortfarande
råder) avslutar omedelbart intervallet.

 Om ljudalarm tystas på NPB-4000, påverkar inte
detta visuella alarmindikationer.

 På NPB-4000C tas den visuella indikationen
för larm med låg prioritet bort genom en enkel
tryckning på omkopplaren Alarmtystnad.
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 AUTO-INSTÄLLNING AV ALARMGRÄNSER

 Funktionen för auto-inställning av gränserna gör det möjligt för
användaren att snabbt ställa in alarmgränser baserade på patientens
aktuella värden för vitalparametrar. När Auto-inställning av gränser väljs
från menyn Alarm/gränser, tar NPB-4000/C varje aktuell mätning av
vitalparametrar och applicerar ett beräknat offset-värde för varje mätt
värde, så att nya övre och undre alarmgränser genereras. Se Tabell 13.
 

 Tabell 13: Formler för auto-inställda gränser

 Parameter  Undre gräns  Övre gräns

 Hjärtfrekvens (HR)  (HR) x 0,75 eller 30
SPM (vilkendera av
dessa som är störst)

 (HR) x 1,5 eller 250
SPM (vilkendera av
dessa som är störst)

 NIBP SYS (SYS)  (SYS) x 0,68 +10  (SYS) x 0,86 + 38

 NIBP DIA (DIA)  (DIA) x 0,68 +6  (DIA) x 0,86 + 32

 NIBP MAP (MAP)  (MAP) x 0,68 +8  (MAP) x 0,86 + 35

 Temperatur ºC (T)  (T) - 0,5  (T) + 0,5

 Temperatur ºF (T)  (T) - 0,9  (T) + 0,9

 SpO2  Sätts lika med grund-
värdet för undre
gräns för SpO2 vid
uppstart.

 Sätts lika med grund-
värdet för övre gräns
för SpO2 vid uppstart.

 Andningsfrekvens (RR)  (RR) x 0,5  (RR) x 1,5

 ANVÄNDNING AV DEN NUMERISKA RUTAN

 Alarmgränser för alla fysiologiska parametrar kan ställas in
genom att gå in i den numeriska rutan för den parametern. Dessa
beskrivs i de kapitel som handlar om övervakning av enskilda
parametrar.
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 ALARMGRÄNSER OCH FABRIKSINSTÄLLDA GRUNDVÄRDEN

 Tabell 14 beskriver området och de inkrementvärden som
används för att ändra alarmgränser. Även de fabriksinställda
grundvärdena för varje parameter visas.

 Tabell 14: Områden för alarmgränser och fabriksinställda
grundvärden

 Parameter  Övre gränser
Område/Steg

 Fabriks-
värden

 Undre gränser
Område/Steg

 Fabriks-
värden

 NIBP  100 till 240 mmHg
Steg: 5 mmHg

 200 mmHg  60 till 150 mmHg
Steg: 5 mmHg

 70 mmHg

 NIBP DIA  80 till 180 mmHg
Steg: 5 mmHg

 160 mmHg  40 till 120 mmHg
Steg: 5 mmHg

 50 mmHg

 NIBP
MAP

 90 till 200 mmHg  180 mmHg  45 till 130 mmHg
Steg: 5 mmHg

 60 mmHg

 Temp ºC  33 ºC till 41 ºC
Steg: 0,1 ºC

 38 ºC  33 ºC till 41 ºC
Steg: 0,1 ºC

 36 ºC

 Temp ºF  91 ºF till 106 ºF
Steg: 0,1 ºF

 100,6 ºF  91 ºF till 106 ºF
Steg: 0,1 ºF

 96,6 ºF

 Hjärtfrek-
vens (HR)

 30 till 250 SPM
Steg: 5 spm

 170 SPM  30 till 250 SPM
Steg: 5 spm

 40 SPM

 Andnings-
frekvens

 3 till 150 SPM
Steg: 1 spm

 40 SPM  3 till 150 SPM
Steg: 1 spm

 4 SPM

 SpO2 %  20% till 100%
Steg: 1%

 100%  20% till 100%
Steg: 1%

 85%

 Obs! Den övre gränsen kan inte sättas lägre än eller lika med
den undre gränsen. Den undre gränsen kan inte sättas
högre än eller lika med den övre gränsen.

 OMKOPPLARE FÖR ALARMTYSTNAD

 VARNING! Stäng inte av ljudalarmet eller minska dess
volym om patientsäkerheten kan ifrågasättas.
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 Ljudalarmet kan tystas temporärt genom att trycka in omkopp-
laren för Alarmtystnad på frontpanelen. Denna åtgärd tystar
ALLA ljudalarm under ett förinställt användarkontrollerat inter-
vall. Se Tystnadsperiod i Tabell 12, sid 46. En överstruken
klockikon visas i vitt mot svart bakgrund i varje numerisk ruta
under en temporär tystnadsperiod.

 URKOPPLING AV ALARM

 Om omkopplaren Alarmtystnad trycks in och hålls intryckt under
2 sekunder, initieras alarmurkoppling. Alarmurkoppling avslutas
genom att omkopplaren för Alarmtystnad trycks in.

 När Alarmurkoppling initieras, stängs ALLA ljudalarm och
alarmutskrifter av. Visuella alarm, sköterskesignal och identi-
fiering av vitalparametrar som ligger utanför gränserna i trend-
minnet fortsätter att fungera. De grafiska rutorna 2 och 3 byts mot
en tydlig grafisk varning som indikerar att pulsoximetern är i läget
Alarmurkoppling. Se Figur 12.
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 Figur 12: Skärmbild för Alarmurkoppling
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 VARNING! Om ett alarmtillstånd (utom de som leder till ett
alarm för bortfall av övervakning) utlöses under det att
Alarmurkoppling är aktivt, kommer de enda alarmindika-
tionerna i övervakningsmonitorn att utgöras av visuella
displayer relaterade till alarmtillståndet.

 Under Alarmurkoppling fortsätter övervakningen av alla para-
metrar; de numeriska värdena och den översta grafiska rutan
(i typfallet EKG-vågform) fortsätter att fungera normalt. Trend-
minnet fungerar normalt. Knapparna för enkelfunktioner fortsätter
att fungera normalt. Inga menyer för Nivå 1 eller 2 kan tas upp
när Alarmurkoppling råder. Tillgång till skärmbild med stora
siffror är inte möjlig när Alarmurkoppling råder.
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 EKG-ÖVERVAKNING
 Allmänt
 Säkerhetsinformation för EKG
 Installationsanslutningar
 Inställning av EKG-funktioner via den numeriska rutan
 Inställning av EKG-vågformen via den grafiska rutan

 ALLMÄNT

 Depolarisations- och repolarisationsprocessen för myokardiet
genererar elektriska potentialer som detekteras av EKG-elektroder
på hudytan.

 Dessa elektroder är normalt kopplade till patientens högra arm,
vänstra arm och vänstra ben. Pulsoximetern bearbetar och
förstärker dessa signaler och visar EKG-vågformen på skärmen.

 Förutom registrering av QRS-komplexet utför kretsarna ett antal
andra funktioner:

•  Beräkning och visning av hjärtfrekvensen i slag per
minut

•  Detektion av ett tillstånd med “ingen avledning” när det
är avbrott i en av elektrodanslutningarna

•  Detektion av pacemakersignaler inom vågforms-
komplexet för EKG

•  Generering av en synkroniseringspuls för extern
defibrillatoranvändning (utgående Defib Synk-signal
finns tillgänglig i en anslutning på baksidespanelen.
Se avsnittet UTGÅENDE DEFIB SYNK-SIGNAL,
sid 121, för ytterligare detaljer).

•  Användarens val av ett utsträckt lågfrekvensområde för
signaldetektion och bearbetning.

SÄKERHETSINFORMATION FÖR EKG

VARNING! Koppla ur NPB-4000/C och sensorer under
scanning med magnetkamera (MRI). Användning under
MRI-scanning kan leda till brännskador eller ha negativ
inverkan på MRI-bilden eller övervakningsmonitorns
noggrannhet. För att undvika brännskador bör sensorerna
avlägsnas från patienten innan MRI utförs.
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VARNING! Använd endast Nellcors EKG-kablar av typ
CE-10 och LE-seriens EKG-avledningar tillsammans
med NPB-4000/C – alt. en EKG-kabel och avledningar
rekommenderade av Nellcors tekniska service. Andra EKG-
kablar och avledningar kan ge upphov till dåliga prestanda
och/eller inte ge tillräckligt skydd under defibrillering.

VARNING! Se till att ledande delar av elektroderna,
avledningar och kablar inte kommer i kontakt med andra
ledande delar.

VARNING! NPB-4000/C är defibrillatorsäker. Den kan
förbli kopplad till patient vid defibrillering eller under det
att en elektrokirurgisk enhet används, men mätvärdena kan
vara osäkra vid användning och kort därefter.

VARNING! Linjeisoleringstransienter hos övervaknings-
monitorn kan likna verkliga hjärtvågformer och på så sätt
inhibera hjärtfrekvens-alarm. Sådana transienter kan
minimeras genom rätt elektrod- och kabelplacering, såsom
specificeras i denna manual och i användaranvisningarna
för elektroden.

VARNING! Använd inte skadade EKG-avlednings-
elektroder. Sänk inte ner EKG-avledningselektroder helt i
vatten, lösningsmedel eller rengöringslösningar eftersom
anslutningarna inte är vattentäta. Sterilisera inte EKG-
avledningselektroder genom strålning, ånga eller etylenoxid.
Se rengöringsinstruktionerna i användaranvisningarna för
EKG-avledningselektroder.

VARNING! För pacemakerpatienter kan NPB-4000/C
fortsätta att räkna pacemakerfrekvensen under tillstånd av
hjärtstillestånd eller vissa arrytmier. Lita inte enbart på
alarmen från NPB-4000/C. Håll patienten under noggrann
övervakning.
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VARNING! Det finns risk för att patienten får en
brännskada om den elektrokirurgiska enheten inte är rätt
ansluten. Pulsoximetern kan dessutom bli skadad eller så
kan mätfel uppstå. Vissa åtgärder kan vidtas för att minska
detta problem, såsom att inte använda små EKG-elektroder,
att placera EKG-elektroderna långt bort från de
förväntade RF-vägarna, använda stora elektrokirurgiska
returelektroder och verifiera att den elektrokirurgiska
returelektroden är ordentligt fäst vid patienten.

VARNING! EKG-kablar kan skadas om de ansluts till en
patient under defibrillering. Kablar som har kopplats till en
patient under defibrillering bör kontrolleras med avseende
på funktionalitet innan de används igen.

INSTALLATIONSANSLUTNINGAR

Använd endast en EKG-kabel av typ Nellcor CE-10 och EKG-
avledningar ur LE-serien med NPB-4000/C – alt. EKG-kablar
och avledningar rekommenderade av Nellcors avdelning för
teknisk service.

1. Anslut EKG-kabeln till ingångsanslutningen för EKG på
övervakningsmonitorns frontpanel.

2. Anslut EKG-avledningselektroder till EKG-kabeln.
3. Välj de elektroder som skall användas. Använd endast en typ

av elektroder på samma patient, så att variationer i elektrisk
resistans undviks. För EKG-övervakning rekommenderar
Nellcor användning av silver/silverklorid-elektroder. När
skilda metaller används för olika elektroder, kan elektroderna
bli föremål för stora offset-potentialer beroende på
polarisering. Detta kan vara så allvarligt att det förhindrar att
ett EKG kan tas. Om skilda metaller används, kan detta även
öka återhämtningstiden efter defibrillering.

4. Förbered elektrodplatserna i enlighet med elektrodtillver-
karens instruktioner. Se Figur 13 och Figur 14 för
konfigurering av elektrodplaceringen.

5. Anslut avledningselektrodernas ledningar till elektroderna.



 EKG-övervakning

58

6. Fäst elektroderna till patienten enligt Figur 13, eller Figur 14
och använd färgkodningsguiden i Tabell 15, sid 58.

7. Om Standardplacering av EKG-avledning används
(Figur 13), bör du verifiera att önskat val av avledning är
aktivt i rutan för EKG-vågform. Se Tabell 15 (för avledning
enligt standard). Lead II är bäst lämpad i de flesta
övervakningssituationer.

8. Om modifierad bröstavledning används (Figur 14), verifiera då
att Lead II är aktiv i rutan för EKG-vågform.

Tabell 15: Färgkodning av EKG-avledning

Avledning AHA IEC

Höger arm (RA) Vit Röd

Vänster arm (LA) Svart Gul

Vänster ben (LL) Röd Grön

 3 1

2

Figur 13: Standardplacering av elektroder för EKG-avledning
1. 1 LA 2 LL 3 RA
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Tabell 16: Elektrodpar för EKG-avledning (för avledning
enligt standard)

Valmöjligheter för
avledning

Elektrodskillnad

I RA ➞  LA

II RA ➞  LL

III LA ➞  LL

3

2

1

Figur 14: Modifierad placering av bröstavledning (MCL1)
(om MCL1 används, välj Lead II)

1. 1 RA 2 LL 3 LA
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INSTÄLLNING AV EKG-FUNKTIONER VIA DEN NUMERISKA
RUTAN
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Figur 15: Hjärtfrekvensdisplay

1. Mätenheter 3. Ikon för HR-källa
2. Hjärtfrekvensens värde 4. HR-ikon

Tabell 17: Meny för hjärtfrekvens

Nivå 1-meny Meny eller svar i Nivå 2

Titel: Meny för hjärtfrekvens (HR)

Hjärtfrekvensens tonkälla SpO2, EKG

Hjärtfrekvensgränser Variabel (se Tabell 13)

Ikon för HR-alarmtystnad På/Av

Återgång Lämnar omedelbart Nivå
1-menyn och återgår till
skärmbilden för övervakning
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Den beräknade hjärtfrekvensen kan erhållas från olika källor,
vilket visas av ikonen i rutan: EKG, SpO2 eller NIBP.
NPB-4000/C erhåller automatiskt en hjärtfrekvens från EKG-
mätningar så snart det finns en giltig EKG-signal. Om det inte
finns något EKG men SpO2 övervakas, erhålls hjärtfrekvensens
värde från SpO2-signalen. Om varken EKG eller SpO2 är
tillgänglig, kommer en hjärtfrekvens beräknad med hjälp av
NIBP att visas. Om hjärtfrekvensen beräknas ur NIBP, kommer
det värdet endast att visas under 3 minuter varpå värdet
försvinner från displayen.

En kort pulston kommer att höras, synkron med varje hjärtslag.
Denna hjärtfrekvenston kan erhållas från endera av två källor:
SpO2 eller EKG, indikerat i Tabell 17, sid 60. När SpO2 utgör
källan varierar tonhöjden proportionellt med förändringar i
syremättnad. När SpO2 ökar upp mot 100% stiger tonhöjden, och
den faller när mättnaden minskar. Om källan utgörs av EKG,
ändras inte tonhöjden för hjärtfrekvensen. Volymen för
hjärtfrekvenstonen kan justeras genom att trycka in omkopplaren
Tonvolym för hjärtfrekvensen på frontpanelen, och sedan vrida
på kontrollratten.
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INSTÄLLNING AV EKG-VÅGFORMEN VIA DEN GRAFISKA
RUTAN

När EKG-avledningar är kopplade till patienten, visar den
översta grafiska rutan alltid EKG-vågformen.
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Figur 16: EKG-vågform

1. Avledning
2. Skalans storlek
3. Skalmått som anger 1 cm
4. EKG-ikon

Displayrampen med standardhöjden 1 cm, fungerar som en
visuell referens för EKG-vågformen.



 EKG-övervakning

63

Tabell 18: Meny för EKG-vågform

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar

Titel: ECG WAVEFORM (EKG-vågform)

Val av avledning I, II, III

Svephastighet 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Storlek 0,5 mV/cm, 1 mV/cm, 2 mV/cm,
4 mV/cm

Pacemakerdetektion På/Av

Utsträckt lågfrekvensområde På/Av

Andra grafiska valmöjligheter:
 >EKG-vågform
 SpO2-vågform
 Andningsvågform
 Tabulär trend
 Grafisk trend för hjärtfrekvens
 Grafisk trend för SpO2
 Grafisk trend för NIBP
 Grafisk trend för
andningsfrekvens
 Grafisk trend för temperatur

Ingen Nivå 2-meny för dessa
funktioner; valet av en ny grafisk
typ gör omedelbart att titeln och
de första menydetaljerna
uppdateras, som en återspegling
av det nya valet.

Obs! För överensstämmelse
visas även de andra
displayvalen, men i ruta 1
kan de inte väljas så länge
som EKG-avledningarna
sitter kvar på patienten.

Återgång Lämnar Nivå 1-menyn och återgår
till skärmbild för övervakning

Utsträckt lågfrekvensområde

När Utsträckt lågfrekvensområde är På ger pulsoximetern bättre
upplösning i ST-segmentet. Dock kan den utökade bandbredden
resultera i att EKG-baslinjen vandrar i det lågfrekventa området.
I regel är det därför att rekommendera att denna funktion är
avstängd, förutom när bättre upplösning i ST-segmentet specifikt
krävs.
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Pacemakerdetektion

Pacemakerdetektion bör alltid vara i läge På för patienter
med pacemaker (se säkerhetsvarningen i början av kapitlet).
När pacemakerdetektion är i läge På, detekterar och filtrerar
NPB-4000/C pacemaker-genererade signaler så att de inte mäts
vid bestämningen av en patients hjärtfrekvens. Detekterade
pacemakersignaler kommer att visas på EKG-vågformen
(skärmbild och utskrift) som en positiv topp (spik). Övervakning
av icke-pacemakerpatienter påverkas generellt inte när pace-
makerdetektion är aktiv; om patienten inte har en pacemaker
kan det dock i vissa fall vara lämpligt att stänga av detektions-
funktionen så att artefakter i vågformen inte kommer att misstas
för att vara en pacemakersignal.

Lösa EKG-avledningselektroder

NPB-4000/C kan känna av när alla tre EKG-avledningarna är
ordentligt kopplade till patienten. Skulle en eller flera av avled-
ningarna falla av, eller förlora god elektrisk kontakt, efter att
pulsoximetern har fastställt att alla 3 avledningar är anslutna,
kommer ett alarm med låg prioritet för “EKG-avledningar lösa”
att utlösas, så att vårdgivaren uppmärksammas på problemet.

Ibland kan elektromagnetiskt “brus” orsaka att EKG-kretsarna
“mättas” elektriskt. Om detta tillstånd inträder kommer
NPB-4000/C att utlösa alarmet “EKG-avledningar lösa”. Detta
inträffar dock sällan och varaktigheten är oftast kort. Så snart
tillståndet upphör kommer detta alarm att automatiskt upphöra.
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NIBP-ÖVERVAKNING
Allmänt
Säkerhetsinformation för NIBP
Installationsanslutningar
NIBP-mätlägen
Inställning av NIBP-funktioner via den numeriska rutan

ALLMÄNT

NIBP-bearbetningen i övervakningsmonitorn sker med hjälp av
oscillometrisk mätteknik. En motordriven pump blåser upp man-
schetten för att initialt blockera blodflödet i extremiteten. Under
kontroll av övervakningsmonitorn reduceras därefter trycket i
manschetten gradvis, medan en trycktransducer detekterar
lufttrycket och överför en signal till NIBP-kretsen.

Med manschettrycket fortfarande liggande på en nivå över det
systoliska trycket, börjar transducern känna av små pulser eller
oscillationer i manschettrycket. Medan trycket i manschetten
fortsätter att minska, ökar oscillationsamplituden till ett
maximum varpå den sedan minskar. När den maximala
oscillationsamplituden uppnås, mäts manschettrycket vid denna
tidpunkt och kommer då att utgöra det arteriella medeltrycket
(MAP). Beräkningen av de systoliska och diastoliska trycken är
baserad på en analys av oscillationsamplitudens profil.

SÄKERHETSINFORMATION FÖR NIBP

VARNING! Använd endast blodtrycksmanschetter ur
SCBP-serien och slang av typ SHBP-10 – alt. en slang och
manschett som rekommenderas av Nellcors tekniska service.
Om andra manschetter eller slangar används kan detta leda
till osäkra resultat.

VARNING! Osäkra mätningar kan orsakas av felaktig
applicering eller användning av manschetten: t. ex. för lös
placering av manschetten på patienten, användning av
felaktig manschettstorlek eller att manschetten inte placeras
på samma nivå som hjärtat, läckande manschett eller slang
samt stora patientrörelser.
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VARNING! NPB-4000/C visar resultaten från den sista
blodtrycksmätningen tills nästa mätning är avslutad. Om
tillståndet hos en patient ändras under tidsintervallet mellan
mätningarna kommer inte NPB-4000/C att detektera
förändringen eller indikera ett alarmtillstånd.

VARNING! Som med alla automatiskt uppblåsbara blod-
trycksanordningar kan fortgående manschettmätningar or-
saka skador på den patient som övervakas. Väg fördelarna
med frekvent mätning och/eller användning av stat-läge mot
risken för skador.

VARNING! I vissa fall har de snabba, utsträckta cyklerna
hos en oscillometrisk, noninvasiv manschett för blodtrycks-
övervakning associerats med någon eller alla av följande:
ischemi, purpura eller neuropati. Använd den oscillo-
metriska manschetten på rätt sätt enligt anvisningarna
och kontrollera regelbundet manschettplaceringen och den
extremitet där manschetten sitter när blodtrycket mäts med
täta intervaller eller under långa tidsperioder.

VARNING! Kontrollera den kroppsdel på patienten där
manschetten är placerad, för att säkerställa att cirkulationen
inte hindras. Om cirkulationen hindras indikeras detta av en
missfärgning av extremiteten. Denna kontroll bör utifrån
läkarens bedömning utföras med regelbundna intervaller
baserade på de förhållanden som råder i den specifika
situationen.

VARNING! Placera inte manschetten på en extremitet som
används för intravenös infusion eller på ett ställe där
cirkulationen hindras, eller där det finns risk för att den
skall hindras.
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VARNING! Blodtrycksmanschetten bör inte appliceras
på samma extremitet som den där en SpO2-sensor är fäst,
eftersom uppblåsningen av manschetten kommer att störa
SpO2-övervakningen och leda till falska larm.

VARNING! Vid användning på patienter bör man tillse att
tunga objekt inte placeras på slangen. Undvik veckning eller
felaktig böjning, vridning eller upplindning av slangen.

Obs! Vitalparametrarna för en patient kan variera dramatiskt
vid administrering av ämnen som påverkar det kardio-
vaskulära systemet, t. ex. de som används för att höja
eller sänka blodtrycket eller för att höja eller sänka
hjärtfrekvensen.

INSTALLATIONSANSLUTNINGAR

Använd endast en slang av typ Nellcor SHBP-10 och
manschetter ur SCBP-serien tillsammans med NPB-4000/C – alt.
en slang och manschett som rekommenderas av Nellcors
avdelning för teknisk service.

Mät patientens kroppsdel och välj lämplig storlek på
manschetten. Som en allmän regel bör manschettens bredd
spänna över ungefär två tredjedelar av avståndet mellan
patientens armbåge och skuldra. Se Tabell 19.

Tabell 19: Manschettstorlekar

Modellnummer Kroppsdelens omkrets
SCBR-6R; nyfödd 6 cm 10 – 19 cm
SCBP-9R; barn/vuxna 9 cm 18 – 26 cm
SCBP-12R; vuxna 12 cm 25 – 35 cm
SCBP-15R; stor arm 15 cm 33 – 47 cm
SCBP-18R; lår 18 cm 46 – 66 cm

Följ manschettens användaranvisningar för att sätta på
manschetten på armen eller låret. Anslut slangen till
frontpanelens anslutning på övervakningsmonitorn.
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NIBP-MÄTLÄGEN

Blodtrycksmätningar kan utföras i tre lägen:

Enkla
En mätning av vardera tre blodtryck (Systoliskt/Medelarteriellt/
Diastoliskt tryck) utförs och visas i den numeriska rutan.

Automatiska
Mätningar utförs vid förinställda intervaller.

STAT
Så många mätningar som möjligt utförs inom en 5-minuters period.

Justerbart initialt uppblåsningstryck

Användaren kan välja ett initialt uppblåsningstryck för
manschetten. Detta är särskilt viktigt med barn, eftersom ett
initialt uppblåsningstryck på 180 mmHg kan vara besvärande,
och är i typfallet högre än vad det behöver vara. Det initiala
uppblåsningstrycket kan ställas in mellan 100 och 280 mmHg, i
intervaller på 20 mmHg.

Den numeriska displayen i det övre högra hörnet av NIBP-rutan
indikerar inställningen av det initiala uppblåsningstryck som
kommer att användas under nästa mätning eller det omedelbara
trycket i manschetten närhelst en mätning är på väg att göras.

Det initiala uppblåsningstrycket bestäms på ett av två olika sätt:
1) Vid uppstart, och omedelbart efter att en ändring av det
justerbara uppblåsningstrycket gjorts via NIBP-menyn, bestäms
det initiala uppblåsningstrycket av den inställning som indikeras
i NIBP-menyn. 2) Omedelbart efter en NIBP-mätning fram-
gångsrikt har avslutats, ändras det initiala uppblåsningstrycket
till det just avslutade systoliska trycket plus 50 mmHg (avrundat
till närmaste 5 mmHg).

Att initiera en enkel blodtrycksmätning

Gör en momentan intryckning av omkopplaren NIBP Start/Stopp på
frontpanelen. En enstaka blodtrycksmätning kommer nu att göras.

I tillägg till att visa de tre tryckmätningarna visar övervaknings-
monitorns numeriska ruta en klockikon och ett numeriskt värde,
vilket indikerar den tid som förlupit i minuter sedan en mätning
senast gjordes.
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Mätningarna kvarstår i den numeriska rutan under 60 minuter.
Vid slutet av 60-minutersintervallet försvinner det uppmätta
värdet och ikonen från displayen.

Så snart en NIBP-mätning börjar kommer befintliga NIBP-
värden i den numeriska rutan att försvinna och det aktuella,
variabla värdet för manschettrycket visas. Systoliska, diastoliska
och MAP-värden presenteras när mätningen är klar.

Frånvaro av giltiga mätvärden på grund av ett alarmtillstånd med
låg prioritet, kommer att resultera i “streck” på displayen.

Att göra automatiska NIBP-mätningar

Välj det önskade automatiska mätintervallet i menyn, vilken du
får tillgång till via den numeriska rutan för NIBP. Efter valet
aktiveras automatiskt läge och den initiala mätningen kommer
att utföras “X” minuter senare (där “X” är det valda intervallet).
Om en mätning behöver göras omedelbart, trycks NIBP
Start/Stopp-omkopplaren på frontpanelen in.

Den numeriska rutan för NIBP kommer att visa ikonen för
AUTO-läge och antalet minuter som valts för intervallet mellan
mätningarna. Denna ikon och dess numeriska värde visas i
tillägg till klockikonen och den tid som förflutit sedan den
senaste mätningen.

Initiering av STAT-läge vid NIBP-användning

Tryck in omkopplaren NIBP STAT på frontpanelen och håll den
intryckt under minst 2 sekunder.

Så länge STAT-läget är aktivt (5 minuter), visas STAT-ikonen
i den numeriska rutan och visningen av klockikon och minuter
försvinner.

När STAT-läget är till ända, kommer den sista mätningen
som gjorts i det läget att visas och både klockikonen och den
numeriska tid som förflutit återkommer på displayen.

60 minuter efter att STAT-mätningen avslutats försvinner
visningen av NIBP-mätningen och klockikonen.
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Att avbryta blodtrycksmätningar

Om en mätning har påbörjats, tryck in omkopplaren NIBP
Start/Stopp på frontpanelen närhelst du önskar avbryta den
pågående mätningen och släppa ut luften ur manschetten. Om
en automatisk mätning var förestående kommer intervalltiden
att nollställas.

NIBP-alarm med låg prioritet

Ett flertal tillstånd kan uppstå som stör en NIBP-mätning.
Tabell 20 sammanfattar tillstånden ch de rekommenderade
korrigerande åtgärderna.

Tabell 20: NIBP-alarm med låg prioritet

Alarmmeddelande
med låg prioritet

Rekommenderad åtgärd

NIBP – ingen manschett Kontrollera att manschetten sitter på.
Kontrollera att anslutningarna till manschett
och slang inte läcker. Gör en ny mätning.

NIBP – blockerad slang Kontrollera att inte slangen är blockerad eller
i kläm. Gör en ny mätning.

NIBP – artefakt Övervakningsmonitorn har detekterat en
artefakt, vanligen orsakad av patientrörelser.
Vid förekomst av måttliga artefakter kan
pulsoximetern klara att avsluta mätningen och
visa blodtrycksvärdena. I detta fall kan dock
läkaren göra om mätningen om värdena
verkar tveksamma. Allvarligare artefakter
kommer att förhindra mätningen från att
avslutas, och det kommer visas streck i den
numeriska rutan för NIBP. I ett sådant fall bör
man kontrollera patienten, manschettens
applicering och dess orientering. Gör en ny
mätning.

NIBP – “Time-Out” Mätningen kunde inte avslutas inom den
normala tidsramen. Kontrollera patienten.
Kontrollera manschettens applicering och
orientering. Gör en ny mätning.
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INSTÄLLNING AV NIBP-FUNKTIONERNA VIA DEN
NUMERISKA RUTAN
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Figur 17: Skärmbild för NIBP

1. Timerikon – Minuter sedan senaste mätningen
2. Systoliska / Diastoliska värden
3. Manschettens initiala uppblåsningstryck (Obs)
4. Ikon för Auto-läge – Intervall i minuter
5. Medelarteriellt tryck
6. NIBP-ikon
7. Mätenheter

Obs! Om en mätning är i förestående, visar detta fält
det direkta trycket i manschetten.
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Tabell 21: NIBP-meny

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar

Titel: NIBP MENU (NIBP-meny)

Intervall för automatiskt läge
(Automatic Mode Interval)

Av, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min,
15 min, 30 min, 60 min, 90 min

Initialt uppblåsningstryck (Initial
Inflation Pressure)

100, 123, 140, 160, 180, 200, 220,
240, 260, 280

S/D/M-gränser (S/D/M limits) Variabel (se Tabell 13, sid 50)

Ikon för alarmtystnad (Alarm
Silence Icon)

På/Av

Återgång Lämnar omedelbart Nivå 1-menyn
och återgår till skärmbilden för
övervakning
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SpO2-ÖVERVAKNING
Allmänt
Säkerhetsinformation för SpO2
Installationsanslutningar
Inställning av SpO2-funktioner via den numeriska rutan
Inställning av SpO2-vågformen via den grafiska rutan
Pulssökningsläge

ALLMÄNT

Pulsoximetri fungerar genom att en sensor appliceras mot en
pulserande arteriell vaskulär bädd. Sensorn innehåller en dubbel
ljuskälla och fotodetektor. Ben, vävnad, pigmentering och
venösa kärl absorberar normalt en konstant mängd ljus över
tiden. Den arteriella bädden pulserar i normala fall och
absorberar variabla mängder med ljus under systole och diastole,
allteftersom blodvolymen ökar och minskar. Ljuskvoten som
absorberas vid systole och diastole översätts till en mätning av
syremättnad. Denna mätning benämns SpO2.

NPB-4000/C utnyttjar C-LOCK® EKG-synkronisering för att
förstärka signalbearbetningen under patientrörelser eller dålig
perfusion. C-LOCK-synkronisering utnyttjar QRS-signalen som
en referenspunkt för identifiering av oximetripulsen, varigenom
“bra” pulser förstärks och på så sätt reducerar effekten av
slumpmässiga artefakter associerade med rörelse och låg
perfusion.

Det uppmätta SpO2-värdet från en oximeter kan skilja sig
från det mättnadsvärde som beräknas med hjälp av blodets
partialtryck för syre (PO2). Detta inträffar vanligen på grund
av att den beräknade mättnaden inte var rätt korrigerad för
effekterna av variabler som ändrar förhållandet mellan PO2 och
mättnad: pH, temperatur, partialtrycket för koldioxid (PCO2),
2,3-DPG, och fetalt hemoglobin.
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Denna pulsoximeter mäter funktionell mättnad – oxygenerat
hemoglobin, uttryckt som procentandelen hemoglobin som kan
transportera syre. Den detekterar inte signifikanta mängder dys-
funktionellt hemoglobin, såsom karboxyhemoglobin eller met-
hemoglobin. I motsats till detta mäter hemoximetrar såsom
IL482 fraktionell mättnad – oxygenerat hemoglobin uttryckt i
procent av allt uppmätt hemoglobin, inklusive uppmätt dysfunk-
tionellt hemoglobin. För att kunna jämföra funktionella
mättnadsmätningar med de från ett instrument som mäter
fraktionell mättnad, måste de fraktionella mätningarna
konverteras enligt följande:

funktionell mättnad =
fraktionell mättnad

100 – (% karboxyhemoglobin + % methemoglobin)
x 100

 SÄKERHETSINFORMATION FÖR SpO2

VARNING! Använd endast SpO2-sensorer från Nellcor
för SpO2-mätningar. Andra SpO2-sensorer kan orsaka
NPB-4000/C felaktiga prestanda.

VARNING! Felaktig applicering eller användning av en
SpO2-sensor kan orsaka vävnadsskador – t. ex. genom att
fästa sensorn för hårt eller att lägga på extra tejp. Inspek-
tera sensorns placering enligt instruktionerna i användar-
anvisningarna för sensorn, för att säkerställa att huden är
hel och att sensorn är korrekt positionerad och fastsatt.

VARNING! Använd inte skadade SpO2-sensorer. Använd
inte en SpO2-sensor med exponerade optiska komponenter.
Sänk inte ner sensorn fullständigt i vatten, lösningsmedel
eller rengöringsvätskor, eftersom sensorn och anslutnin-
garna inte är vattentäta. Sterilisera inte SpO2-sensorer
genom strålning, ånga eller etylenoxid. Se rengörings-
instruktionerna i användaranvisningarna för
återanvändbara SpO2-sensorer.
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VARNING! Om en sensor används på ett felaktigt sätt kan
detta resultera i osäkra mätningar. Innan en sensor används
bör användaranvisningarna för sensorn läsas noggrant, så
att du förstår hur den används.

VARNING! Osäkra mätningar kan orsakas av:
•  felaktig sensorapplicering eller användning
•  signifikanta nivåer med dysfunktionellt hemoglobin

(såsom karboxyhemoglobin eller methemoglobin)
•  intravaskulära kontrastmedel såsom indocyaningrönt

eller metylenblått
•  exponering för stark belysning, såsom operationslampor

(särskilt de med en xenon-ljuskälla), bilirubin lampor,
fluorescerande ljus, infraröda värmelampor eller direkt
solljus

•  stora patientrörelser
•  högfrekvent elektrokirurgisk interferens och

defibrillatorer
•  venösa pulsationer
•  placering av en sensor på en extremitet med en blod-

trycksmanschett, arteriell kateter eller intravaskulär
ledning

•  att patienten har hypotension, svår vasokonstriktion,
svår anemi eller hypotermi

•  det finns en arteriell ocklusion i proximal position till
sensorn

•  att patienten har hjärtstillestånd eller befinner sig i ett
chocktillstånd

 
 VARNING! Förlust av pulssignal kan uppträda i vilken som
helst av följande situationer:
•  sensorn är för trång
•  belysningen är mycket stark från ljuskällor såsom

operationslampor, bilirubin-lampor eller solljus
•  en blodtrycksmanschett blåses upp på samma extremitet

som på den där en SpO2-sensor är fäst
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INSTALLATIONSANSLUTNINGAR

Använd endast Nellcors sensorförlängningskablar och SpO2-
sensorer tillsammans med NPB-4000/C.

Vid valet av en sensor bör man ta hänsyn till patientens vikt och
aktivitet, hur adekvat perfusionen är, hur tillgängliga sensor-
platserna är, behovet av sterilitet och förväntad varaktighet för
övervakningen. För vidare information, se Tabell 22 sid 76, eller
kontakta din lokala Nellcor-representant.

Tabell 22: SpO2-sensorer

Syretransducer Modell Patientvikt

Oxisensor  II
(steril, engångsbruk)

N-25*
I-20
D-20
D-25 (L)
R-15

<3 eller >40 kg
3 till 20 kg
10 till 50 kg
>30 kg
>50 kg

Oxicliq
(steril, engångsbruk)

A
P
N*
I

>30 kg
10 till 50 kg
<3 eller 40 kg
3 till 20 kg

Dura-y
(icke-steril, kan återanvändas)

D-YS*
D-YSE

>1 kg
>30 kg

Durasensor
(icke-steril, kan återanvändas)

DS-100A >40 kg

Nellcor reflektanssensor (icke-
steril, begränsad återanvändning)

RS-10 >40 kg

* Även om dessa Nellcor-sensorer är specificerade för
användning hos mycket små patienter, likväl som till pediatriska
och vuxna patienter, bör övervakningsmonitorn NPB-4000/C
inte användas för att övervaka neonatala patienter.
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Observera alla varningar och försiktighetsåtgärder i de
användaranvisningar som medföljer dessa sensorer. Fäst
försiktigt sensorn på patienten, enligt beskrivningen i användar-
anvisningarna för sensorn. Sensorn kan kopplas direkt till
anslutningen på frontpanelen på NPB-4000/C, som känns igen
på SpO2-ikonen. Det är vanligtvis enklare att ansluta sensorn
till övervakningsmonitorn genom att använda Nellcors
förlängningskabel för SpO2. Kontrollera regelbundet att sensorn
förblir rätt positionerad på patienten och att påverkan på huden
inte är oacceptabel. Se vidare i sensorns användaranvisningar.

Starka omgivande ljuskällor såsom operationslampor (särskilt
de som har en xenon-ljuskälla), bilirubin-lampor, fluorescerande
ljus, infraröda värmelampor och direkt solljus kan påverka pre-
standa hos en SpO2-sensor. För att motverka påverkan från om-
givande ljus bör man tillse att sensorn är rätt använd och täcka
sensorstället med ogenomskinligt material. Görs inte detta när
det omgivande ljuset är starkt, kan det resultera i osäkra
mätningar.

Om patientrörelser utgör ett problem, se då till att sensorn är
ordentligt och säkert fastsatt; flytta sensorn till ett mindre aktivt
ställe; använd en sensor med adhesivfäste vilket tillåter viss
patientrörelse eller använd en ny sensor med färskt adhesiv på
baksidan.

För sensorer som kan återanvändas, bör sensorns användar-
anvisningar för rengöring och återanvändning följas. Beträffande
sensorer avsedda att användas på enskilda patienter, bör en ny
sensor användas för varje patient. Sterilisera inte någon Nellcor-
sensor genom strålning, ånga eller etylenoxid.
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INSTÄLLNING AV SpO2-FUNKTIONER VIA DEN NUMERISKA
RUTAN
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Figur 18: Skärmbild för SpO2

1. Mätenheter
2. Pulsamplitud
3. Klockikon för ljudalarm
4. SpO2-ikon
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Tabell 23: SpO2-meny

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar
Titel: SpO2-MENY
SpO2-svar Långsam, normal, snabb
C-Lock På, Av
SpO2-gränser Variabel (se Tabell 13, sid 50)
Ikon för SpO2-alarmtystnad På/Av (ljudsignal på)
Återgång Lämnar omedelbart Nivå 1-menyn

och återgår till skärmbilden för
övervakning

SpO2-svarslägen

Normalt (Läge 1): Rekommenderas för de flesta kliniska situa-
tioner i samband med C-LOCK EKG-synkronisering för att
reducera effekten av patientrörelser.

Snabbt (Läge 2): Användbart vid specialtillämpning, såsom
sömnstudier, där användaren vill ha snabba svar. Påverkas mest
av patientrörelser.

Långsamt (Läge 3): Påverkas minst av patientrörelser. Bör
endast användas om normalläge med C-LOCK inte fungerar
acceptabelt. Användaren bör vara medveten om att ändringar i
SpO2 rapporteras långsammare i förhållande till andra lägen.
Hjärtfrekvensen från SpO2 visas inte när läget Långsamt svar
är inkopplat.

Användning av C-LOCK

När C-LOCK sätts på i SpO2-menyn startar C-LOCK
automatiskt, så snart en giltig EKG-signal detekteras av
övervakningsmonitorn. Det är inte nödvändigt att slå av
C-LOCK om en EKG- signal inte är tillgänglig; övervaknings-
monitorn hanterar denna funktion automatiskt.

Om EKG-signalen är brusig eller av dålig kvalitet kan
SpO2-prestanda förbättras genom att stänga av C-LOCK.
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Indikator för pulsamplitud

Indikatorn för pulsamplitud är en segmenterad display i den
numeriska rutan för SpO2 och som visar den relativa styrkan
hos den detekterade pulsen. För varje puls fylls intilliggande
segment; ju starkare puls, desto större antal fyllda segment.

Pulssökningsläge

NPB-4000/C kommer att visa statusmeddelandet “SpO2-
pulssökning” för att indikera att övervakningsmonitorn försöker
att lokalisera patientens puls. En SpO2-sensor måste anslutas till
NPB-4000/C för att pulssökningstillståndet för SpO2 skall
inträda.

INSTÄLLNING AV VÅGFORMEN FÖR SpO2 VIA DEN
GRAFISKA RUTAN
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Figur 19: Skärmbild för SpO2-vågform

1. SpO2-vågform
2. SpO2-ikon
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Tabell 24: SpO2-vågform

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar

Titel: SpO2-VÅGFORM

Svephastighet 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

 EKG-vågform
 >SpO2-vågform
 Andningsvågform
 Tabulär trend
 Grafisk trend för hjärtfrekvens
 Grafisk trend för SpO2
 Grafisk trend för NIBP
 Grafisk trend för andningsfrekvens
 Grafisk trend för temperatur

Ingen Nivå 2-meny för dessa,
valet av en ny grafisk typ gör att
titeln och de första menydetal-
jerna omedelbart uppdateras, som
en återspegling av den nya
inställningen

Återgång Lämnar omedelbart Nivå
1-menyn och återgår till skärm-
bilden för övervakning

.
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ANDNINGSÖVERVAKNING
Allmänt
Säkerhetsinformation för andning
Installationsanslutningar
Inställning av andningsfunktioner via den numeriska rutan
Inställning av andningsvågformen via den grafiska rutan

ALLMÄNT

Patientens andning detekteras med hjälp av två av de tre avled-
ningarna till EKG-elektroder och -kablar. En excitationssignal
av lågnivåtyp ges till dessa avledningar, varpå variationen hos
den av andningsbelastningen orsakade torakala impedansen
känns av och bearbetas för mätning och skärmbildspresentation.

Andningsinformation i realtid presenteras som en vågform i en
grafisk ruta; andningsfrekvensen presenteras i en numerisk ruta
och som tabulära trend-data.

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ANDNINGSÖVERVAKNING

VARNING! NPB-4000/C är endast en enhet för övervakning
av andningsfrekvensen. NPB-4000/C bör INTE användas för
detektion av apné. Använd inte NPB-4000/C för att övervaka
neonatala.

VARNING! Håll patienter under noggrann kontroll när
andningen övervakas. Andningssignaler är relativt sett
känsligare för interferens från utsända elektromagnetiska
signaler. Det är därför möjligt, även om sannolikheten är
liten, att elektromagnetiska signaler som sänds ut från källor
utanför patienten eller NPB-4000/C kan orsaka felaktiga
andningsmätvärden. Lita inte fullt ut på andningsmätvärden
från NPB-4000/C vid patientbedömningar.

INSTALLATIONSANSLUTNINGAR

Andningssignalen erhålls med hjälp av EKG-elektroder, avled-
ningar och kablar. Se avsnittet EKG-övervakning, sid 55, för
information avseende patientanslutningar.
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Prestanda för andningsövervakning kan förbättras genom en
alternativ elektrodplacering, relativt EKG-elektrodplacering
enligt standard.

•  Den vänstra armens (LA) elektrodplacering utgörs av
den vänstra mittaxillära linjen, precis under bröstvårtans
nivå.

•  Den högra armens (RA) elektrodplacering utgörs av den
högra mittaxillära linjen, precis under bröstvårtans nivå.

•  Det vänstra benets (LL) elektrodplacering är oförändrad
relativt EKG-avledningsplacering enligt standard.

Användaren bör vara medveten om att denna alternativa
elektrodplacering kan ändra formen och amplituden hos
EKG-vågformen.

INSTÄLLNING AV ANDNINGSFUNKTIONERNA VIA DEN
NUMERISKA RUTAN
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Figur 20: Skärmbild för andningsfrekvens

1. Mätenheter 3. Klockikon för ljudalarm
2. Uppmätt värde 4. Andningsikon
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Tabell 25:  Meny för andningsfrekvens

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar

Titel: RESPIRATION RATE MENU (Meny för andningsfrekvens)
Andning På, Av
Gränser för andningsfrekvens Variabla (se Tabell 13, sid 50)
Alarm för andningsfrekvens På/Av (ljudsignal på)
Återgång Lämnar omedelbart Nivå 1-menyn

och återgår till skärmbilden för
övervakning

Bortfall av alarmsignal för andning

Om övervakningsmonitorn NPB-4000/C för patientövervakning
inte detekterar en andningssignal under en period på 40
sekunder, kommer ett alarm för bortfall av andningssignal att
utlösas. Kontrollera patientens tillstånd, och sedan elektroder
och avledningar/kabelanslutningar. Den alternativa elektrod-
placeringen som beskrivs i Installationsanslutningar, sid 83,
kan ge bättre prestanda för andningsövervakningen. Om en dålig
signalkvalitet kvarstår, kan användaren välja att stänga av
andningsövervakningen enligt beskrivningen nedan.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: När ljudalarmet för and-
ningsfrekvensens gränser har tystats permanent (den över-
strukna klockikonen syns), kommer också ljudalarmet för
signalen vid bortfall av andning att tystas permanent.

Andningsövervakning På/Av

När andningsövervakningen är avstängd i menyn för andnings-
frekvens, kommer värdet för andningsfrekvens och andningsvåg-
form att tas bort och inga alarm för andningsövervakning
kommer att fungera.
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INSTÄLLNING AV ANDNINGSVÅGFORMEN VIA DEN
GRAFISKA RUTAN
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Figur 21: Skärmbild för andningsvågformen

1. Andningsvågform
2. Andningsikon



 Andningsövervakning

87

Tabell 26: Meny för andningsvågform

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar

Titel: RESPIRATION WAVEFORM MENU (Meny för
andningsvågform)

Svephastighet 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50
mm/s

Andra grafiska valmöjligheter:
EKG-vågform
SpO2-vågform
>Vågform för andning
Tabulär trend
Grafisk trend för hjärtfrekvens
Grafisk trend för SpO2
Grafisk trend för NIBP
Grafisk trend för andningsfrekvens
Grafisk trend för temperatur

Ingen Nivå 2-meny för dessa;
valet av en ny grafisk typ gör
att titeln och de första meny-
detaljerna omedelbart uppda-
teras som en återspegling av
den nya inställningen.

Återgång Lämnar omedelbart Nivå 1-
menyn och återgår till skärm-
bilden för övervakning
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TEMPERATURÖVERVAKNING
Allmänt
Installationsanslutningar

Inställning av temperaturfunktionerna via den numeriska rutan

ALLMÄNT

Mätning av patienttemperatur utförs genom att bearbeta signalen
från en prob som innehåller ett resistanselement, vars impedans
är temperaturberoende. Dessa enheter kallas termistorer.
Signalen från proben anpassas av ingångskretsarna i
pulsoximetern och bearbetas sedan, varpå mätvärdena visas i
den numeriska rutan.

Installationsanslutningar

Övervakningsmonitorn NPB-4000/C för patientövervakning är
utformad så att den accepterar signaler från termistorprober
kompatibla med YSI serie 400. Utbytbara prober i denna serie
kan användas för temperaturmätningar esofagealt, rektalt, via
hud eller yta, eller via luftvägarna. Följ användaranvisningarna
som medföljer temperaturproben. Om YSI-kompatibla prober
är svåra att få tag i, kontakta Nellcors avdelning för teknisk
service eller din lokala Nellcor-representant. För att undvika
irriterande alarm bör proben fästas på patienten före
inkoppling till frontpanelens anslutning på NPB-4000 och
NPB-4000C.
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INSTÄLLNING AV TEMPERATURFUNKTIONER VIA DEN
NUMERISKA RUTAN
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Figur 22: Temperaturskärmbild
1. Uppmätt värde
2. Mätenheter
3. Alarmklocka
4. Temperaturikon

Tabell 27: Temperaturmeny

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar
Titel: TEMPERATURE MENU (Temperaturmeny)
Enheter ºC, ºF
Temperaturgränser Variabla (se Tabell 13, sid 50)
Temperaturalarm På/Av
Återgång Lämnar omedelbart Nivå

1-menyn och återgår till
skärmbilden för övervakning
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TRENDER
Allmänt
Visning av trend-data
Val av en tvåtimmars del av den grafiska trenden för displayen
Utskrift av trend-information (skrivartillval installerat)
Ändring av den vertikala skalans område
Val av olika trend-upptagningar
Sammanfattning av grafisk trend-användning
Tabulära trend-data
Överföring av trender via RS-232

ALLMÄNT

Lagring av trend-data

Trend-data i grafiskt eller tabulärt format kan visas på skärmen
och skrivas ut om en skrivare är installerad.

Trend-data för alla parametrar utom för NIBP utgörs av medel-
värdet för en 20 sekunders datainsamling. För NIBP utgörs
trend-data av de uppmätta värdena. Tolv (12) timmars trend-data
läggs in i det permanenta minnet och lagras där även när
övervakningsmonitorn stängs av.

En ny registrering av trend-data startas var gång övervaknings-
monitorn slås på. En registrering av trend-data definieras som
data från uppstart till övergång till Av-läge. En datum/tid-
notering är inkluderad i starten av varje ny registrering (upp till
tio är möjligt) så att registreringen kan korreleras till patienten.

Så snart trend-minnet har lagrat 12 timmars data, kommer de
trend-data som är äldst att skrivas över av nya data.

Trend-displayer

Trend-data visas i grafiskt eller tabulärt format. Trend-informa-
tion i grafiskt format för en utvald parameter, visas som en linje
som sammanbinder var och en av punkterna som representerar
det lagrade medelvärdet för en 20-sekunders mätning.
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NIBP-värden visas som vertikala linjer. Den vertikala förskjut-
ningen av den översta raden representerar det systoliska trycket,
den nedersta representerar det diastoliska trycket, och ett kort
tomt utrymme i raden representerar det medelarteriella tryckets
värde. Två timmars grafiska trend-data visas i en grafisk ruta.

Det finns ett tabulärt trend-format, vilket innehåller trend-data
för alla övervakade parametrar. De tabulära trend-datavärdena
väljs var gång en NIBP-mätning görs eller en gång var 15:e
minut, vilkendera som än inträffar först. Om ett alarmtillstånd
utlöses, visas medelvärdet för varje 20-sekundersmätning tills
alarmet är åtgärdat. Under alarmtillståndet visas dessutom de
gränser (den gräns) som överskridits i vitt på svart bakgrund.
Användaren får tag på det valda trend-segmentet genom menyn.

VISNING AV TREND-DATA

1. Rotera kontrollratten för att markera den grafiska rutan i
vilken den önskade trenden skall visas.

2. Tryck in kontrollratten.
3. Nivå 1-menyn för denna ruta visas i de grafiska rutorna 2 och 3.
4. Rotera kontrollratten för att markera trend-beskrivnings-

detaljen i Nivå 1-menyn.
5. Tryck in kontrollratten. Kontrollen återgår till Nivå

1-menyn.
6. Rotera kontrollratten tills meddelandet Return markeras.
7. Tryck in kontrollratten.

Displayen innehåller nu en grafisk trend (om den väljs) eller en
tabulär trend (om den väljs) på den tidigare markerade grafiska
rutans plats.

Exempel på trend-skärmbild

I Figur 23, sid 93, visas tabulära trend-data för alla övervakade
parametrar i den mittersta grafiska rutan; grafiska trend-data för
SpO2-parametern visas i den undre grafiska rutan.

De data som är nyast visas till höger om de grafiska trenderna
och överst i de tabulära trenderna.
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Ytterligare kontroll av trend-användningen fås genom trend-
displayen.
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TREND - 2/14 8/8
Time NIBP HR SpO2 RR T

16:34:36 140/90(97) 85 97 14 37.8
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16:05:36 156/100(112) 100 94 18 39.3
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Figur 23: Grafiska och tabulära trend-skärmbilder

1. Registreringsnummer/Totalt
antal registreringar

6.  Tid
7.  Två timmars trend-data

2. Mätenheter 8.  Titel
3. Vertikala axelns omfångsskala 9.  Fem tabellrader
4. Datum 10.  Titel
5. Tidsramp
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Figur 23, visar den åttonde trend-registreringen av de åtta som
lagrats, vilket indikeras av att 8/8 visas i det övre högra hörnet
av trend-skärmbilden (1/8 skulle utgöra den aktuella).
Tidsrampen på den högra kanten av trend-grafen indikerar det
senaste trend-värdet i displayen och motsvarar det tidsvärde som
visas undertill.

Två timmars grafiska trender och fem rader med tabulära data
kan när som helst presenteras i sina rutor på skärmen. Möjlig-
heten att se ytterligare trend-data fås genom bläddringsfunktionen.

ATT VÄLJA EN TVÅTIMMARS DEL AV DEN GRAFISKA
TRENDEN FÖR VISNING:

1. Rotera kontrollratten tills den grafiska trend-rutan tänds.
Det som tänds upp visas i Figur 23, sid 93.

2. Tryck in kontrollratten.
Nivå 1-menyn för trend-vågformen visas i de grafiska
rutorna 2 och 3 (menyn kan temporärt skymma den grafiska
trend-rutan).
Den första posten är Trend för Bläddring/Utskrift.
Displayen visas i Figur 24, sid 96.

3. Rotera kontrollratten så att den översta menydetaljen Trend
för Bläddring/Utskrift tänds.

4. Tryck in kontrollratten. Nivå 1-menyn försvinner från
skärmen. Kontrollratten är nu aktiverad.

5. Bläddra igenom registreringen genom att rotera
kontrollratten. Rotation moturs flyttar 2-timmarsfönstret
framåt i tiden; rotation medurs backar fönstret. Varje
rotations-“klick” med kontrollratten flyttar fönstret i
inkrement på 15-minuter.

6. Tryck in kontrollratten igen, efter att ha studerat trenden,
varvid bläddringsfunktionen lämnas och det sker en återgång
till Nivå 1-menyn. Om inga andra ändringar önskas, välj
Return för att återgå till den normala skärmbilden för
övervakning.
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UTSKRIFT AV TREND-INFORMATION (SKRIVARTILLVAL
INSTALLERAT):

Följ instruktionerna (ovan) så att kontrollratten övergår till
bläddring.

Tryck in omkopplaren Kontinuerlig på sidopanelens skrivarkon-
troller för att få en utskrift av hela trend-registreringen.

Tryck in omkopplaren Snapshot om du endast önskar skriva ut
den del av registrerade trend-data som visas på skärmen.

ÄNDRING AV DEN VERTIKALA SKALANS OMRÅDE

Den vertikala axelns omfång för en grafisk trend kan ställas in
av användaren via en Nivå 2-meny. Presentationen kan
skräddarsys för att visa den bästa upplösningen, beroende på
datavariation i skärmbilden. Ett exempel visas i Figur 24, sid 96.

1. Ta upp Nivå 1-menyn på skärmen, såsom beskrivits tidigare.
2. Rotera kontrollratten så att Range markeras i menyn.
3. Tryck in kontrollratten. De områden som kan väljas med

avseende på den uppmätta parametern, visas som en
“pop-up”-meny i Nivå 2.

4. Rotera kontrollratten så att det önskade området markeras.
5. Tryck in kontrollratten. Den grafiska trenden är nu

uppskalad för det valda området, vilket även visas längs
den vertikala axeln på höger sida.
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Figur 24: Användning av möjligheten till Trend-bläddring

VAL AV OLIKA TREND-REGISTRERINGAR

Endast data från en enda registrering kan visas åt gången i
grafen. När en användare bläddrar genom en tidigare lagrad
grafisk trend och når slutet på registreringen, visas en tom yta
allt eftersom uppsättningen med trend-data försvinner ur grafen.

När kontrollratten roteras, uppdateras visningen av tid och
datum i rutan för att återspegla tid/datum hos tidsrampen. Om
användaren bläddrar “framåt” i tid, när registreringen nått slutet,
kommer den vertikala tidsrampen och tidsdisplayen att följa den
senaste (nyaste) datapunkten i den registreringen bort ur grafens
vänstra ända. Minnets näst nyaste trend-registrering kommer
sedan att visas i grafen.

Om användaren bläddrar “bakåt” i tid, kommer processen att
reverseras. Registreringens numrering uppdateras allt eftersom
tillgång fås till trend-registreringarna. Om användaren försöker
att bläddra förbi slutet på uppsättningen med trend-data kommer
pulsoximetern att generera en varningston.
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SAMMANFATTNING AV GRAFISK TREND-ANVÄNDNING

Grafiska trender kan presenteras för var och en av de övervakade
vitalparametrarna (Hjärtfrekvens, Syremättnad, Blodtryck, And-
ningsfrekvens och Temperatur). Procedurerna för att presentera
de grafiska skärmbilderna, bläddring för att välja ett önskat
2-timmarssegment, ändring av den vertikala skalans område och
utskrift, är de samma för vart och ett. Alternativen för den
vertikala skalans område är dock annorlunda.

En sammanfattning av användarens handhavande med skärmen
visas i Tabell 28, avseende den grafiska trend-rutan för SpO2.
Samma font-konventioner används som i tidigare tabulära
sammanfattningar.

Tabell 28: Grafisk trend-meny för SpO2

Nivå 1-meny Nivå 2-menyer eller svar

Titel:  SpO2 GRAPHICAL TREND MENU
(Grafisk trend-meny för SpO2)

Bläddra igenom/skriv ut trend Ingen Nivå 2-meny.
Kontrollratten aktiveras för
bläddring.

Område 0–100, 60–100, 80–100

Andra grafiska valmöjligheter:
 EKG-vågform
 SpO2-vågform
 Andningsvågform
 Tabulär trend
 Grafisk trend för hjärtfrekvens
 >Grafisk trend för SpO2
 Grafisk trend för NIBP
 Grafisk trend för andningsfrekvens
 Grafisk trend för temperatur

Ingen Nivå 2-meny för dessa
funktioner; valet av en ny
grafisk typ gör omedelbart
att titeln och de första
menydetaljerna uppdateras,
som en återspegling av det
nya valet.

Återgång Lämnar omedelbart Nivå
1-menyn och återgår till
skärmbilden för övervakning
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TABULÄRA TREND-DATA

Procedurerna för val av, och påverkan på, tabulära trend-data är
liknande de för grafiska trend-data.

•  Det finns endast en tabulär trend-skärmbild.
•  Det går endast att visa data från en registrering åt

gången i rutan.
•  När bläddringsfunktionen är aktiv, kommer varje

rotations-“klick” hos kontrollratten att flytta tabellen
en rad.

•  När en användare bläddrar igenom en tidigare lagrad
tabulär trend och når slutet på registreringen, kommer
en tom yta att visas i takt med att trend-data försvinner
ut ur rutan.

•  Om användaren bläddrar “bakåt” i tid, kommer det som
sist lagrats att försvinna från rutans övre del. Om
användaren fortsätter att rotera kontrollratten efter att
den sista registreringen har rullat bort från rutan,
kommer den näst äldsta trend-registreringen att visas i
rutan, varvid den kommer in från underdelen.

•  Om användaren bläddrar “framåt” i tid, kommer det
som sist lagrats att försvinna från underdelen av rutan.
Om användaren fortsätter att rotera kontrollratten efter
att det som sist lagrats har försvunnit ur rutan, kommer
den näst senaste trend-registreringen att visas i rutan,
varvid den kommer in från överdelen.

•  Siffrorna i “registreringsnumret” uppdateras i enlighet
med erhållen tillgång till trend-registreringarna.

ÖVERFÖRING AV TRENDER VIA RS-232

Hela trend-minnet kan överföras till en extern dator via gräns-
snittet RS-232. Se avsnittet Gränssnitt för RS-232, sid 117, för
detaljer.



99

UTSKRIFT
Allmänt

ALLMÄNT

När en skrivare installeras (extra tillval) går det att få två typer
av realtidsutskrifter, genom att trycka in en specifik omkopplare
på skrivarens högra panel.

ÖGONBLICKSBILD (SNAPSHOT):

En 20-sekunders utskrift, med upptagningar av grafisk och nume-
risk information i realtid som börjar med värden 10 sekunder före
utskriftsåtgärden och slutar 10 sekunder efter denna åtgärd.

Dessutom, vid val av Utskrift vid alarm i menyn för alarm/
gränser, görs en automatisk “Snapshot”-utskrift när ett alarm-
tillstånd för gränsöverskridande med hög prioritet eller
medelprioritet detekteras.

KONTINUERLIGT:

En utskrift av grafisk och numerisk information i realtid, som
börjar 10 sekunder före initiering av åtgärden och fortsätter tills
den stoppas.

1

2

Figur 25: Skrivarens användarkontroller
1. Snapshot-omkopplare
2. Kontinuerlig-omkopplare
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Utskrifter kan i varjehanda läge stoppas genom att någon av de
två skrivarknapparna trycks in.

Följande information skrivs ut både i kontinuerligt läge och
snapshot-läge.

•  Aktuella numeriska värden: Hjärtfrekvens (HR), syre-
mättnad (SpO2), blodtryck (Sys/Dia/MAP), andnings-
frekvens (RR) och temperatur (T) skrivs ut längs
papprets översta del. Tiden skrivs ut längs papperets
nedersta del.

•  Realtidsvågformer av de två översta grafiska rutorna
på skärmen.

 Användaren konfigurerar utskriften genom att välja grafiken för
de översta rutorna och grafiska parametervärden.

 Utskriften av EKG-vågform inkluderar: svephastighet, amplitud,
uppskalning (storlek) och den avledningskonfiguration (I, II, eller
III) som används för mätningarna. Om utsträckt lågfrekvens-
område är aktivt, kommer “ELF” att synas på utskriften.

 Obs! Om svephastigheten i rutorna 1 och 2 är 6,25, 12,5, eller
25 mm/s, kommer utskriftshastigheten att vara 25 mm/s.
Om svephastigheten på displayen är 50 mm/s, kommer
utskriftshastigheten att vara 50 mm/s. Om rutorna 1 och 2
har vågformer i olika hastigheter, kommer utskriften att
visa den högre hastigheten.

 

11/23/95 ECG

II
1 mV/cm

25 mm/s

SpO2
17:10:57 17:11:00

II;  HR = 72;  SpO2 = 98;  NIBP (17:01:45) = 160/73 (96);  RR = 19;  T = 38.1

A A

 Figur 26: Realtidsutskrift

 Utskrift vid alarm:

 I menyn alarm/gränser ingår tillvalet “Utskrift vid alarm”. En
utskrift av en ögonblicksbild initieras vid detektion av ett alarm-
tillstånd. Mätvärden som ligger utanför gränserna visas inom
parentes. Instruktioner för inställning av detta läge beskrivs i
detalj i avsnittet ALARM OCH gränsvärden, sid 41.
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 Trend-utskrift

 När kontrollrattens bläddringsfunktion är kopplad till en trend-
ruta, ger en intryckning av omkopplaren Snapshot (ögonblicks-
bild) på skrivaren en utskrift av visade grafiska eller tabulära
trend-data. Snapshot-utskriften innehåller endast de data som
visas på skärmen vid det tillfället.

 När omkopplaren Kontinuerlig trycks in på skrivaren, skrivs hela
registreringen ut, som den lagrats upp till detta tillfälle.

 Det går endast att göra en trend-utskrift åt gången.

 

11/25/95
11/23/95

HR  1/min HR  1/min
100

20:00

II;  HR = 72;  SpO2 = 98;  NIBP (17:01:45) = 160/73 (96);  RR = 19;  T = 38.1

A 21:00A 22:00A 23:00A 24:00A 01:00A

50

0

 Figur 27: Utskrift av grafisk trend

 Se Figur 27. Karakteristika för den grafiska trend-utskriften är
som följer:

•  Den grafiska trend-utskriften börjar med standardinled-
ningen följt av själva den grafiska trenden.

•  Titeln på trenden visas vid den övre kanten, i början av
trenden.

•  Datum för de äldsta trend-data som skrivs ut, visas i det
övre noteringsområdet i början av trenden.

•  De data som är äldst återfinns på den vänstra sidan.
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 Figur 28: Trend-utskrift i tabellform

 Se Figur 28, sid 101. Karakteristika för den tabulära trend-
utskriften är som följer.
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•  Den tabulära trend-utskriften börjar med standardinled-
ningen följt av en kolumn med information.

•  Datum för de nyaste trend-data återfinns överst på listan,
följt av beteckningar och enheter för var och en av de
övervakade parametrarna.

•  Därefter följer en serie kolumner med tabulära trend-data,
som alla inleds av tidpunkten då data i den kolumnen
samlades in.

•  Nyare data visas till vänster om äldre data.
•  Värden som ligger utanför sina gränser visas inom

parenteser.
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ANVÄNDARUNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
Felmeddelanden
Service
Teknisk support
Returnering av systemkomponenter
Byte av skrivarpapper

FELMEDDELANDEN

Ett felmeddelande visas när en felfunktion detekteras, vilken
hindrar fortsatt användning av övervakningsmonitorn tills felet
har korrigerats.

Om NPB-4000/C inte kan utföra någon av sina övervaknings-
funktioner på grund av bortfall av programvarukontroll eller på
grund av ett detekterat fel i hårdvaran, visas en Fel-skärmbild
med en felkod, tillsammans med en instruktion som hänvisar till
manualen.

Felkoder, genom vilka felet kan avhjälpas, samt övriga felkoder
återges i servicemanualen till NPB-4000/C. Kontakta din
servicepersonal eller skriv ner felkodens nummer. Innan du
ringer din lokala Nellcor-representant, bör du se till att batteriet
är laddat och att alla strömanslutningar är korrekta. Om över-
vakningsmonitorn fortsätter att visa Fel-skärmbilden bör du
kontakta Nellcors tekniska representant och rapportera felkodens
nummer. Du kommer då att få råd om vad som skall göras för att
åtgärda problemet.

SERVICE

VARNING! Om du är osäker beträffande exaktheten i
någon mätning, kontrollera då patientens vitalparametrar
på alternativa sätt, och kontrollera sedan att pulsoximetern
fungerar korrekt.

NPB-4000/C kräver ingen rutinservice annat än rengöring,
batteriunderhåll och sådana åtgärder som krävs på den
institution där den används. Kompletta serviceinstruktioner
återfinns i servicemanualen för NPB-4000/C.
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Periodiska inspektioner av övervakningsmonitorn bör utföras av
kvalificerad servicepersonal på den institution där den används.

Om problem inte kan korrigeras av institutionens service-
personal, bör NPB-4000/C returneras till Nellcor för service. För
returneringsinstruktioner – kontakta Nellcors avdelning för
teknisk service eller din lokala representant.

Rengöring

VARNING! Höljet får endast avlägsnas av kvalificerad
servicepersonal. Det finns inga delar inuti som användaren
kan utföra service på.

VARNING! Du bör inte spraya, hälla eller spilla någon
vätska på pulsoximetern NPB-4000/C, dess tillbehör,
anslutningar, omkopplare eller öppningar i chassit.

När övervakningsmonitorn ska rengöras görs detta med en trasa
fuktad med ett vanligt rengöringsmedel utan slipverkan. Torka
lätt av över- och underdel samt front. När det gäller kablar, sen-
sorer och manschetter, följ rengöringsinstruktionerna i användar-
anvisningarna som medföljer dessa komponenter.

Om vätska av en händelse spills ut över pulsoximetern bör den
noggrant rengöras och torkas torr innan ny användning.

Är du tveksam till om pulsoximetern är säker, bör du låta
kvalificerad servicepersonal se över enheten.

Batteriunderhåll

Om övervakningsmonitorn NPB-4000/C för patientövervakning
inte har använts på en månad behöver batteriet laddas upp. För
att ladda batteriet, anslut NPB-4000/C till ett växelströmsuttag
eller extern likströmsmatning enligt beskrivningen i avsnittet
Installation och användning, sid 21.

Obs! Förvaras NPB-4000/C under långa perioder utan
laddning av batteriet kan batterikapaciteten försämras.
En fullständig batteriuppladdning tar 8 timmar.
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IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Om NPB-4000/C skall för-
varas under en period på 2 månader eller längre, bör
servicepersonal kontaktas så att batteriet kan avlägsnas från
pulsoximetern före förvaringen. Ladda batteriet på nytt om
det inte har underhållsladdats på 2 månader eller längre.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Följ lokala myndighetsföre-
skrifter och återvinningsplaner när det gäller hantering av
förbrukade batterier eller återvinning av dessa samt andra
komponenter från enheten.

Nellcor rekommenderar att det förseglade bly/syra-batteriet hos
NPB-4000/C byts ut med 2-års intervaller. Se servicemanualen
till NPB-4000/C för anvisningar avseende batteriutbyte och för
allmänna serviceinstruktioner. Följ lokala myndighets-
föreskrifter och återvinningsplaner när det gäller hantering av
förbrukade batterier eller återvinning av dessa samt andra
komponenter hos enheten.

TEKNISK SUPPORT

För teknisk information och support, eller för att beställa
en servicemanual för NPB-4000/C, kontakta Nellcors avdelning
för teknisk service eller din lokala Nellcor-representant.
Servicemanualen inkluderar information som krävs av
kvalificerad servicepersonal för att utföra service
på NPB-4000/C.

RETURNERING AV SYSTEMKOMPONENTER

Kontakta Nellcors avdelning för teknisk service eller din lokala
Nellcor-representant för transportinstruktioner, inklusive ett
auktorisationsnummer för returnerat gods. Det är inte
nödvändigt att returnera sensorer eller kablar. Packa puls-
oximetern NPB-4000/C i dess ursprungliga transportkartong.
Om denna kartong inte är tillgänglig, används en annan lämplig
kartong fylld med förpackningsmaterial så att pulsoximetern
skyddas under transporten.

Returnera NPB-4000/C med en transportmetod med leverans-
bevis.
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BYTE AV SKRIVARPAPPER

Forsigtig: Använd endast det medföljande papperet från
Nellcor.

1

Figur 29: Laddning av termopapper i skrivaren

1. Utmatningsspak för papper

Ladda termopapperet enligt beskrivningen nedan:

1. Öppna luckan på skrivarens framsida genom att trycka in
utmatningsspaken för papper, som framgår av Figur 29.
Luckan ska då öppna sig.
 Obs! Om skrivarens lucka inte öppnas helt, dra den åt

dig tills den är helt öppen.
2. Ta tag i kärnan till den gamla pappersrullen och avlägsna

den genom att försiktigt dra den åt dig.
3. Placera en ny pappersrulle mellan pappershållarens två

runda tappar. Ställ in pappersrullen enligt Figur 29.
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Obs! Det är lättare att ladda pappersrullen om den
hålls horisontellt med din tumme undertill och
ditt pek- och/eller ringfinger på ovansidan. Din
tumme håller det lösa papperet på plats.

4. Dra papperet åt dig tills ca tio (10) cm papper har rullats
ut.

5. Rikta in papperet mot tryckrullen som är fäst till
skrivarluckan.

6. Håll papperet emot rullen och stäng sedan skrivarens
lucka.

7. Se till att papperet ligger rätt i springan och inte har
blivit fastklämt i öppningen. Dra sedan i den fria änden
tills några centimeter papper syns. Om papperet inte rör
sig, öppna luckan och återgå till Inriktning, steg 5.

8. Skrivaren bör nu vara klar för utskrift.
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SPECIFIKATIONER
Användning
Allmänt
Elektriska data
Driftmiljö
Mätparametrar
Trender

ANVÄNDNING

Detta avsnitt inkluderar specifikationer för NPB-4000/C.
Instrumentet är utformat för att övervaka patientens vitalpara-
metrar, inklusive: elektrokardiogram och hjärtfrekvens,
andningsfrekvens, noninvasivt blodtryck, blodets syremättnad
och temperatur. Förutom att visa omedelbara parametervärden
kan NPB-4000/C även visa vågformsdata, såväl som trender
i grafiskt och tabulärt format. Skrivaren (tillval) ger
pappersutskrifter.

ALLMÄNT

Mått: 26,9 cm x 21,8 cm x 16,5 cm exklusive
handtag

Vikt: 4,9 kg exklusive tillbehör, tillval och
kablar

Display:
NPB-4000

Skärmtyp: Flytande kristallskärm (LCD)
Monokrom, kall katod med
fluorescerande bakbelysning

Skärmstorlek: 151 mm x 113 mm (NPB-4000)
NPB-4000C

Skärmtyp: Flytande kristallskärm (LCD)
Monokrom, kall katod med
fluorescerande bakbelysning

Skärmstorlek: 130 mm x 97 mm (NPB-4000C)
Upplösning: 640 x 480 pixlar
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Skrivare (tillval):
Typ: Termisk
Vikt: 0,4 kg
Pappersbredd: 50 mm
Hastigheter: 25 mm/s och 50 mm/s

Säkerhetsstandarder: IEC 601-1, UL 2601,
Kan/CSA C22.2 601.1

Skyddsklass: Klass I, internt strömförsörjd utrustning:
per I.E.C. 601-1, moment 2.2.4

Skyddsgrad: Typ CF: per IEC. 601-1, moment 2.2.26

Driftsätt: Kontinuerligt

ELEKTRISKA DATA

Strömkällor:
Internt batteri: 6 V, 8 ampèretimmar;

Batterityp: bly/syra, förslutet
Drifttid:

NPB-4000 4 timmar normalt vid 25 °C, inga
utskrifter, en NIBP-mätning per
15 min. (fulladdat batteri)

NPB-4000C 3 timmar normalt vid 25 °C, inga
utskrifter, en NIBP-mätning per
15 min. (fulladdat batteri)

Växelström 
(nätanslutning):

100 V AC till 240 V AC, 50 Hz till
60 Hz, 1 A max

Likström (extern): 10 V DC till 16 V DC, 5 A max
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DRIFTMILJÖ

Mekanisk åverkan: IEC 68-2-27,
100 g; 6 msek; tre axlar,
18 totala stötar, ej i drift.

Mekanisk vibration:
Sinusoidala: IEC 68-2-6,

10 Hz till 58 Hz; 0,15 in.
förskjutning
58 Hz till 150 Hz; 2 g acceleration
4 min/svep; 20 svep/axel, ej i drift.

Termiskt:
Drifttemperatur: 0 °C till 50 °C
Lagringstemperatur: –20 °C till 60 °C

Luftfuktighet:
Drift: 5 % RH till 95% RH,

ickekondenserande
Lagring: 5 % RH till 95% RH,

ickekondenserande
Vattenresistens: IEC 529 klassificering IPX1

(skyddad mot vertikalt droppande
vatten)

Altitud: 0 fot – 10 000 fot (i drift)
Elektromagnetisk
kompatibilitet:

Utstrålad och överförd elektro-
magnetisk energi per CISPR 11,
Klass B
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MÄTPARAMETRAR

EKG-mätning/visning

Hjärtfrekvens, område: 20 SPM till 250 SPM
Hjärtfrekvens, noggrannhet: ±5 SPM
Bandbredd, normal
övervakning:

0,5 Hz till 40 Hz

Bandbredd, utsträckt
lågfrekvenssvar:

0,05 Hz till 40 Hz, valbart av
användaren

Avledningselektroder: 3 st, valbara av användaren
Displayens svephastigheter: 12,5 mm/sek, 25 mm/sek, och

50 mm/sek
Pacemakerdetektion: Indikator i vågformdisplayen,

väljs av användaren
EKG-utslag (känslighet): 0,5 mV/cm, 1 mV/cm,

2,4 mV/cm
Detektion av lösa elektroder: Detektion och visning
Ingångsimpedans: >5 MΩ
CMRR (common mode
rejection ratio; vågfällans kvot
i normalläge):

>90 dB vid 50 Hz eller 60 Hz

Dynamiskt ingångsområde: ±5 mV AC, ±300 mV DC
Defibrillatorurladdning <5 sek per IEC601-2-27
Återhämtning: <8 sek per AAMI EC13-1992
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Standarder:
Uppfyller prestandastandarder enligt ANSI/AAMI EC13-1992. Istället för en standardise-
ringsspänning på 1 mV (avsnitt 3.2.2.9), återfinns alltid ett fixerat referensmått på 1 cm
i EKG-displayen, tillsammans med storleksinställningen för EKG, uttryckt i mV/cm.
Nedanstående refererar till särskilda avsnitt av ANSI/AAMI EC13-1992.
Andningsvågform med
avkänning av lösa
avledningar. 3.1.2.1(b)

Pålagda strömmar lägre än 0,25 mikroampere.

Utsortering av stora T-vågor
3.1.2.1(c)

T-våg med en amplitud på 0,8 mV kommer inte att påverka
bestämningen av hjärtfrekvensen.

Medelvärde för hjärt-
frekvens.
3.1.2.1(d)

Tar medelvärdet av sex av de senaste åtta detektionerna av
andningsfrekvens-intervaller där de längsta och kortaste av de
åtta intervallerna exkluderas.

Svar på oregelbunden rytm.
3.1.2.1(e)

a) Ventrikulär tvåslagspuls – 80 SPM
b) Långsamt alternerande ventrikulär tvåslagspuls – 60 SPM
c) Snabbt alternerande ventrikulär tvåslagspuls – 120 SPM
d) Dubbelriktade systoler – 89 till 96 SPM

Hjärtfrekvens; mätarens
svarstid
3.1.2.1(f)

a)  Förändring från 80 till 120 SPM: 4 till 6 sek
b)  Förändring från 80 till 40 SPM: 6 till 7 sek

Hjärtfrekvens; mätarens
svarstid
3.1.2.3(g)

Vågform 4(a), amplitud
0,5 mV
1 mV
2 mV

Vågform 4(b), amplitud
1 mV
2 mV
4 mV

Medeltid före alarm
4 sek
4 sek
4 sek

Medeltid före alarm
3 sek
3 sek
3 sek

Utsortering av pacemaker-
puls.
3.1.4.1, 3.1.4.2

Övervakningsmonitorn kommer, förutom undantagen nedan,
att sortera bort alla pacemakerpulser med amplituder på ±2 till
±700 mV och pulsbredder från 0,1 till 2,0 ms, med och utan
under/överskjutning. Nedan följer tillstånd för pacemakerpuls
som pulsoximetern kommer att sortera bort, men som är
mindre än det maximala området som räknas upp i standarden:
Pacemakerns pulsbredd =
2 ms, dubbelpuls, utan över/
underskjutning, ingen QRS

Pacemakeramplitud =
±300 mV

Pacermakerns pulsbredd =
2 ms, enkel- och dubbelpuls, med 2
mV över/under-skjutning, ingen QRS

Pacemakeramplitud =
±300 mV

Pacemakerns pulsbredd =
0,1 ms, dubbelpuls, med 2 mV
över/underskjutning, ineffektiv puls

Pacemakeramplitud =
300 mV, -400 mV
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Mätning/visning av andning

Teknik: Transtorakal impedans
Område: 3 andetag/min till

150 andetag/min
Noggrannhet: ±3 andetag/min
Avledningselektroder: RA till LA
Displayens svephastigheter: 6,25 mm/s 12,5 mm/s 25 mm/s
Lösa avledningar: Detektion och visning

NIBP (noninvasivt blodtryck)

Teknik: Oscillometrisk
Mätlägen:

AUTO: Automatiska blodtrycks-
mätningar med intervaller på
1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 och
90 minuter

MANUELLT: Enkelmätning initierad av
NIBP Start/Stopp-omkopplare

STAT: Serier med påföljande
mätningar under 5 minuter

Visning av manschettryck: 10 mmHg till 300 mmHg
Blodtryck; mätområde:1

Systoliskt: 60 mmHg till 250 mmHg
Arteriellt tryck;
medelvärde:

45 mmHg till 235 mmHg

Diastoliskt: 40 mmHg till 220 mmHg
Pulsfrekvensområde: 40 SPM till 200 SPM

                                                     
1 Systoliska och diastoliska blodtrycksmätningar som bestäms med den här

utrustningen är ekvivalenta med de som görs av en tränad observatör enligt
auskultationsmetoden med hjälp av manschett/stetoskop, inom de gränser som
föreskrivs av “The American National Standard, Electronic or automated
sphygmomanometers” (elektroniska eller automatiserade sfygmomanometrar)
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Blodtryck; noggrannhet: Medelfel och standardav-
vikelse enligt ANSI/AAMI
SP10-1992.

Pulsfrekvensens noggrannhet: Större än ±2 SPM eller ±2 %
Initial manschettuppblåsning: 180 mmHg (fabriksstandard)
Efterföljande manschett-
uppblåsning:

Föregående SYS +50 mmHg i
auto-läge
Föregående SYS +50 mmHg i
STAT-läge

Standarder: Uppfyller
prestandastandarder enligt
ANSI/AAMI SP10-1992

Temperaturmätning/visning

Teknik: Termistorprob (kompatibla
med YSI 400-serien)

Område: 15 °C till 45 °C
Noggrannhet: ±0,1 °C

SpO2-mätning/visning

Område:
% Mättnad: 0 % till 100 %
Pulsfrekvens: 20 SPM till 250 SPM

Noggrannhet:
SpO2:1 70 % till 100 %: ±2 siffror

0 % till 69 %: ospecificerat
Pulsfrekvens: ±3 SPM

                                                     
1 SpO2-noggrannheten uttrycks som plus eller minus “X” siffror (procent mättnad)

mellan mättnadsnivåer på 70 till 100 %. Denna variation motsvarar plus eller
minus en standardavvikelse (1 SD), vilket innefattar 68% av befolkningen. Samt-
liga exakthetsspecifikationer är baserade på test av den aktuella pulsoximetern
på friska, vuxna försökspersoner under inducerade hypoxistudier inom det
specificerade området. Exaktheten för vuxen fastställs med sensorer av typen
Oxisensor  II D-25.
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TRENDER

Typer: Grafiska och tabulära
Minneslagring: 12 timmar, permanent
Dataintervall: 20 sekunder: (lagrade

datapunkter utgörs av
medelvärdet för ett
20-sekunders intervall)

Grafiskt format: En graf per vitalparameter
Display-område: 2 timmar, bläddringsbart
Vertikala skalans område:

Hjärtfrekvens: 50 till 100, 0 till 250, 25 till
125 SPM

NIBP: 50 till 100, 0 till 150, 0 till
300 mmHg

SpO2: 0 % till 100, 60 % till 100,
80 % till 100 %

Andningsfrekvens: 0 SPM till 20 SPM,
0 SPM till 50 SPM,
0 SPM till 150 SPM

Temperatur °C: 15 °C till 45 °C,
33 °C till 41 °C,
35 °C till 39 °C

Temperatur °F: 55 °F till 115 °F,
91 °F till 107 °F,
96 °F till 102 °F

Tabulärt format: En tabell för alla variabler.
Sex fält per rad (tid och
5 vitalparametrar)

Displayintervall: Per NIBP-mätning, eller
15 minuter utan NIBP,
eller 20 sekunder vid
alarmtillstånd.
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SERIELLT GRÄNSSNITT (RS-232)
Översikt
Kabelanslutning
Sköterskesignal
Export av trend-data

ÖVERSIKT

Patientdata kan erhållas via RS-232 I/O-anslutningen på puls-
oximeterns baksidespanel genom att koppla upp den till en PC.
Se Figur 2, sid 13.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Ladda inte ned patientdata
medan monitorn övervakar en patient. Om du laddar ned
patientdata medan en patient övervakas, låser sig monitorn.

KABELANSLUTNING

Den 9-stiftsanslutning som är monterad på baksidespanelen
(se Figur 2, detalj 5, sid 13) gör att pulsoximetern kan kopplas
upp till en lämpligt konfigurerad PC via ett seriellt (RS-232)
gränssnitt.  Alternativt kan kvalificerad servicepersonal använda
anslutningen till att sända en Sköterskesignal.

Tabell 29: Anslutningar för seriellt gränssnitt av typ RS-232

Stift # Signal Riktning
1 (används ej) –
2 Rx-data <<<<
3 Tx-data >>>>
4 DTR >>>>
5 Signaljord –
6 DSR <<<<
7 RTS >>>>
8 CTS <<<<
9 Alarmsignal ut >>>>
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SKÖTERSKESIGNAL

När ett alarmtillstånd detekteras, kan ett av stiften i baksides-
panelens seriella RS-232-anslutning användas för att skicka en
Sköterskesignal. Anslutningen måste utföras av kvalificerad
servicepersonal. Se servicemanualen till NPB-4000/C för
instruktioner.

EXPORT AV TREND-DATA

För att kunna ladda ner trend-data från NPB-4000/C, måste ett
kommunikationsprogram som PROCOMM™ installeras i den
externa datorn. Överföringsprotokollet ställs in enligt följande:

Baud Rate: 19 200
Databitar: 8
Startbit: 1
Stoppbitar: 1
Paritet: Ingen

Anslut NPB-4000/C till serieporten på datorn med hjälp av en
nollmodemkabel. Starta kommunikationsprogrammet i datorn
och gå in i terminalemuleringsläge. För att initiera överföringen,
skriv in tr (små bokstäver är nödvändigt), följt av en vagnretur,
<cr> (=Enter).

Om kommandot inte accepteras, är svaret på ett ogiltigt
kommando “??”, följt av en vagnretur, <cr> (=Enter).

Som svar på ett giltigt kommando kommer NPB-4000/C att
sända en komma-avgränsad ASCII-textfil, som innefattar hela
innehållet i trend-minnet hos NPB-4000/C. Varje rad är
uppdelad i fem huvudgrupper, separerade av ett mellanrum <sp>
och avslutade av en vagnretur <cr> (=Enter) och radmatning
<lf>. Formatet för varje rad är:

REGISTRERING<sp>DATUM<sp>TID<sp>ALARM<sp>VIT
ALPARAMETRAR<cr><lf>
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Fälten inom varje grupp identifieras och definieras enligt
följande:

REGISTRERING:
Registreringsnummer,
Format:

2 siffror
ingen borttagning av inledande nollor
högerställda

DATUM:
Dag, månad, år,
Format:

dag: 2 siffror
månad: 2 siffror
år: 4 siffror
ingen borttagning av inledande nollor
högerställda

TID:
Timmar, minuter, sekunder,
Format:

2 siffror
ingen borttagning av inledande nollor
högerställda

ALARM:
Alarm för hjärtfrekvens, SpO2, andningsfrekvens,
systoliskt tryck, diastoliskt tryck, medelarteriellt tryck
samt temperatur,
Varje fält i denna grupp är antingen:

0: motsvarande vitalparameter var inte i ett
alarmtillstånd

eller,

1: motsvarande vitalparameter var i ett alarmtillstånd
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VITALPARAMETRAR:
Hjärtfrekvens, SpO2, andningsfrekvens, systoliskt tryck,
diastoliskt tryck, medelarteriellt tryck, temperatur

Fältnamn Enheter Format
Hjärtfrekvens 1/min 4 siffror; inledande

nollor borttagna;
högerställda

SpO2 % 4 siffror; inledande
nollor borttagna;
högerställda

Andningsfrek
vens

1/min 4 siffror; inledande
nollor borttagna;
högerställda

Systoliskt
tryck

mmHg 4 siffror; inledande
nollor borttagna;
högerställda

Diastoliskt
tryck

mmHg 4 siffror; inledande
nollor borttagna;
högerställda

Medelarteriel
lt tryck

mmHg 4 siffror; inledande
nollor borttagna;
högerställda

Temperatur grader C
(inga grader F)

4 siffror, inklusive
decimalpunkt;
inledande nollor ej
borttagna;
högerställda

Om inga vitalparametrar mättes under ett 20-sekunders
trendintervall, kommer motsvarande fält att vara tomt
(<sp><sp><sp><sp>). Om vitalparametrarna visades som streck
under ett 20-sekunders trend-intervall, kommer motsvarande fält
att innehålla streck (----).
Exempel på flera rader i en trend-fil:
01, 04,02,1995, 08,37,22, 0,0,0,0,0,0,0, 72, 96, 19, 140, 90,  106,37.8,
01, 04,02,1995, 08,37,02, 0,1,0,0,0,0,0, 69, 82, 20, ,  ,     ,        ,38.0,
02, 04,01,1995, 22,43,05, 0,0,0,0,0,0,0, 103,----, 10, ,  , ,   ,        ,38.2,
02, 04,01,1995, 22,42,45 0,0,0,0,0,0,0, 103,----,  9, 127, 73,    95,38.1,
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UTGÅENDE DEFIB SYNK-SIGNAL

Funktionen utgående Defib Synk-signal hos NPB-4000/C ger
en synkroniseringssignal för EKG som kan användas av vissa
defibrillatorer för att utföra synkroniserad kardioversion.

VARNING! Specifikationerna för elektriska prestanda av-
seende Defib Synk-signalen från NPB-4000/C erhålls från
Nellcor, varifrån även en Defib Synk-kabel (extra tillbehör)
med den korrekta anslutningen kan erhållas. Det ingår i
användarens ansvar att bifoga lämplig defibrillator-
anslutning och att säkerställa att NPB-4000/C och an-
vändarens defibrillator fungerar säkert och ordentligt vid
inkoppling av denna. Felaktig hantering kan leda till att
patienten skadas.

NPB-4000/C DEFIB SYNK

Signalspecifikationer
Signalnivå: 0 – 5 V puls
Pulsbredd: 100 ±10 ms
Förskjutning från R-vågstoppen till
pulsstart:

35 ms, maximum,
per AAMI EC13

Kortslutningsström: 15 mA
Minsta R-vågsamplitud som krävs: 0,5 mV

Anvisningar för användning av Defib Synk-funktionen hos
NPB-4000/C medföljer Defib Synk-kabeln.

VARNING! Före användning för kardioversion, måste an-
vändaren noggrant testa NPB-4000/C ansluten till defibril-
latorn, för att säkerställa att enheterna fungerar säkert och
effektivt som ett system.





123

EXTRA TILLBEHÖR
Skrivare
GCX-montering
Tillbehörsväska
Defib Synk-kabel
Ingångskabel för likström

SKRIVARE

Skrivarpapper (kartong med 10 rullar) kan beställas. Kontakta
din Nellcor-säljare för priser och beställningsinformation.

GCX-MONTERING

En GCX-monteringsplatta kan installeras på baksidespanelen
hos NPB-4000/C, vilket gör NPB-4000/C kompatibel med
monteringssystemet GCX. Komponenterna i GCX-systemet
inkluderar ett rullstativ och ett väggfäste. Kontakta din Nellcor-
säljare för ytterligare information om GCX
monteringskomponenter.

TILLBEHÖRSVÄSKA

En blixtlåsförsedd tillbehörsväska, som fästs med snäpplås till
den vänstra sidan av NPB-4000/C, finns att tillgå för förvaring
av detaljer såsom en NIBP-manschett och sensorer. Kontakta din
Nellcor-säljare för priser och beställningsinformation.

DEFIB SYNK-KABEL

Defib Synk-kabeln måste konfigureras av kvalificerad service-
personal. Se avsnittet Utgående DEFIB SYNk-signal, sid 121,
för vidare information. Kontakta din Nellcor-säljare för priser
och beställningsinformation.

INGÅNGSKABEL FÖR LIKSTRÖM

Ingångskabeln för likström måste konfigureras av kvalificerad
personal. Kontakta din Nellcor-säljare för priser och
beställningsinformation.
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