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Om denne håndboken
Dette er håndboken for pasientmonitoren Tempus Pro.
Denne håndboken beskriver konfigurasjon, vedlikehold og testprosedyrer.
Alle Tempus Pro®-monitorer har et standardoppsett med EKG-overvåking, NIBP, pulsoksymetri (SpO2) og
respirasjonsmåling med impedans. Tilleggsfunksjoner er tilgjengelig avhengig av Tempus Pro-enhetens
delnummer:
l

l

l

l

00-1004-R: standardoppsett med invasivt trykk (2 kanaler), ETCO2 og kontakttemperatur (1 eller 2 kanaler).
00-1007-R: standardoppsett med invasivt trykk (2 kanaler), ETCO2, kontakttemperatur (1 eller 2 kanaler) og
Bluetooth-hodesett.
00-1024-R: standardoppsett med skriver, ETCO2 og kontakttemperatur (1 eller 2 kanaler).
00-1026-R: standardoppsett med skriver, invasivt trykk (2 kanaler), ETCO2 og kontakttemperatur (1 eller 2
kanaler).

Tempus Pro pulsoksymetri gir standardmålingene SpO2, puls og perfusjonsindeks (PI), men kan også overvåke
karboksyhemoglobin-metning (SpCO), methemoglobin-metning (SpMet), total hemoglobinkonsentrasjon (SpHb),
totalt oksygeninnhold (SPOC) og pleth-variasjonsindeks (PVI).
Tempus Pro leveres med ulike oppsett avhengig av kundens behov. Denne håndboken er skrevet for å dekke
alle funksjonene i Tempus Pro, og detaljer om tilleggsfunksjoner vil derfor ikke gjelde alle enheter.
Viktig
Dersom en alvorlig hendelse oppstår knyttet til enheten bør det rapporteres til Remote Diagnostic
Technologies Limited og den kompetente myndigheten i medlemslandet hvor bruker og/eller pasient
er etablert.

Få denne håndboken
Se denne håndboken. Dette er gitt i elektronisk format.

Viktig
Kontakt din lokale Philips-serviceorganisasjon for å få den siste elektroniske versjonen av denne
håndboken.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 9

Om denne håndboken

Bruk av håndboken
Instruksjonene og forholdsreglene som beskrives i denne håndboken, må følges til enhver tid under drift, bruk,
vedlikehold eller reparasjon av Tempus Pro og dens tilbehør.
Manglende overholdelse av informasjonen i denne håndboken, f.eks. advarsler, forholdsregler, instruksjoner etc.
bryter sikkerhetsstandardene for design, produksjon og tiltenkt bruk av produktene. Remote Diagnostic
Technologies Ltd. ('RDT') påtar seg intet ansvar for kundens manglende overholdelse av informasjonen i denne
håndboken.
For liste over tilbehør med RDT-delnumre gå til listen over reservedeler i «Vedlegg C Liste over
tilbehør».
Viktig
Hvis en kabel eller sensor blir skadet eller ikke virker, må den kobles fra og erstattes med en ny.
Delnumrene for de ulike probene og kablene er oppført i «Vedlegg C Liste over tilbehør».
Reservedeler kan bestilles fra RDT, se «Produsentens adresse».

Formål med håndboken
Håndboken er kun beregnet på serviceteknikere, ingeniører og annet teknisk personell slik at de skal kunne
utføre de tiltak og prosedyrer som kreves for å vedlikeholde Tempus Pro.
FORSIKTIG
Denne håndboken er kun beregnet på serviceteknikere. Lesere som ønsker å bruke enheten, bør
lese Tempus Pro brukerhåndbok og få den nødvendige opplæringen i bruken.

Vedlikehold av Tempus Pro
Tempus Pro og tilbehør trenger ikke regelmessig vedlikehold.
Hvis Tempus Pro ikke brukes jevnlig, er det lurt å kontrollere den med jevne mellomrom for å sjekke at den
fungerer slik den skal. RDT anbefaler at de ulike medisinske parametrene aktiveres én gang i måneden hvis
enheten ikke brukes jevnlig.

Symboler for sikkerhet og merknader
Følgende symboler brukes til å angi forholdsregler, forsiktighetsregler og advarsler (iht. ISO 3864-2):
FARE
Angir en livsfarlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL
Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
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FORSIKTIG
Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat
personskade.
Merknadsymbolet brukes til å angi viktig eller nyttig informasjon:
Viktig
Angir en tilstand som kan føre til skade eller funksjonsfeil på utstyret.
Spesielt interessant eller viktig informasjon for å gjøre bruken av enheten mer effektiv eller praktisk.

Merknad om opphavsrett
Informasjonen i dette dokumentet er copyright © 2015-2021 av Koninklijke Philips N.V. og kan ikke reproduseres
helt eller delvis på noen måte eller i noen form av noen person uten forutgående skriftlig tillatelse fra Remote
Diagnostic Technologies Limited ('RDT').
Formålet med dette dokumentet er å gi brukeren tilstrekkelig detaljert informasjon for effektivt å installere,
betjene, vedlikeholde og bestille reservedeler til Tempus Pro. Alt er blitt gjort for at informasjonen i dokumentet
skal være oppdatert og korrekt på utgivelses- eller revideringsdatoen. Det gis imidlertid ingen direkte eller
underforstått garanti om at dokumentet er feilfritt eller korrekt med hensyn til noen av spesifikasjonene. RDT
forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
INGEN INDIREKTE LISENS: Å inneha eller kjøpe denne enheten gir ingen uttrykkelig eller indirekte lisens til å
bruke enheten med uautoriserte sensorer eller kabler som alene eller i kombinasjon med enheten, vil bli omfattet
av en eller flere av patentene tilknyttet enheten.
Tempus ALS, Tempus LS, Tempus Pro, Philips IntelliSpace Corsium, Corsium Crew, Summary Record of
Care, ReachBak, i2i, TempusNET og RapidPak er varemerker som tilhører Remote Diagnostic Technologies
Ltd.
Bluetooth®-navn og -logo eies av Bluetooth® SIG Inc. og bruk av dette navnet eller merket er under lisens.
Følgende varemerker tilhører Oridion Medical Ltd.: Oridion®,
Microstream®, FilterLine®, (FilterLine® Set; FilterLine® H Set, Nasal FilterLine®), CapnoLine® (Smart
CapnoLine®, Smart CapnoLine® O2, Smart CapnoLine® Plus, Smart CapnoLine® Plus O2, Smart CapnoLine®
H Plus, Smart CapnoLine® H Plus O) og Integrated Pulmonary Index™ (IPI).
Masimo® og Masimo SET®-logoen tilhører Masimo Inc.
Følgende varemerker tilhører of Masimo Inc,: SET®, PVI®, rainbow SET™, FastSAT®.
Inseego™ og Inseego-logoen er varemerker tilhørende Inseego Corp.

Krav til opplæring
Brukere av denne håndboken bør ha fått egnet opplæring og være kvalifisert til å utføre oppgavene som
beskrives.
Brukere som prøver å konfigurere Tempus sine kommunikasjonsinnstillinger f.eks. nettverks- og
modusinnstillinger bør være kompetente med IP-nettverkskonfigurasjon og fortrolig med arkitekturen til deres
kommunikasjonsnettverk før Tempus sine innstillinger endres. Etter å ha konfigurert
kommunikasjonsinnstillingene, bør brukerne teste den aktuelle kommunikasjonsmodusen over det spesifikke

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 11

Om denne håndboken

kommunikasjonssystemet det er ment for; denne testen skal omfatte sending av alle data, bilder, video og tale
etter behov.

CE-erklæring

Merking med
-symbolet indikerer denne medisinske enhetens samsvar med direktivet om medisinsk
utstyr (MDD) 93/42/EØF (med endringer).
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Generelle advarsler, forsiktighetsregler og merknader
Generelle advarsler, forsiktighetsregler og merknader om Tempus Pro er beskrevet i Brukerhåndbok for Tempus
Pro.
FORSIKTIG
Før en organisasjon tar i bruk Tempus Pro, må visse hovedinnstillinger konfigureres. Dette kan
være alarmgrenser, hendelser, kommunikasjonsinnstillinger, e-postinnstillinger og passord. Gå
nøye gjennom alle relevante innstillinger på hver Tempus Pro før enhetene tas i bruk.
Konfigurasjonen må utføres av en biomedisinsk ingeniør eller annet kvalifisert personell.
Viktig
Se også Tempus Pro Brukerveiledning for konfigurasjonsverktøy.
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Kapittel 1
Komme i gang
Dette kapittelet forklarer den grunnleggende bruken av enheten,.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
1.1 Før utrulling

16

1.2 Enhetens nøkkelfunksjoner

17

1.3 Membranknapper og LED-indikatorer

22

1.4 Programvareoppdateringer

24

1.5 Patent og garanti

24
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Kapittel 1 Komme i gang

1.1 Før utrulling
Gå nøye gjennom alle relevante innstillinger på hver Tempus Pro før enhetene tas i bruk.
Når flere enheter skal tas i bruk, kan du gjøre oppsettet på én enhet og eksportere konfigurasjonen fra denne
enheten til de andre (klone innstillingene).
Tre konfigurasjonstyper kan eksporteres og importeres:
l

hendelser (behandlingsoversikt)

l

standarder for ny pasient

l

innstillinger

Hendelser i behandlingsoversikten inkluderer følgende:
l

hendelser av typen vurdering, intervensjon, medikament og væske

l

markeringer av skader og forbrenninger på kroppskart samt forbindinger

l

valg av generelle hendelser i behandlingsoversikten

Standarder for ny pasient inkluderer følgende:
l

grenser for pasientalarmer for alle parametre

l

standard pasientmodus (voksen, pediatrisk eller nyfødt)

l

hvor lenge alarmer skal dempes eller oppheves

l

standard NIBP-innstillinger (modus, varighet og trykk)

l

standard EKG-innstillinger (HF/PR-kilde, ST/QT osv.)

l

standard skriverinnstillinger

Innstillinger inkluderer følgende:
l

kommunikasjonsinnstillinger (f.eks. IP-adresse)

l

e-postinnstillinger

l

EPJ-innstillinger

l

type pasientjournal, språk, passord

Viktig
l

Konfigureringen må utføres av en biomedisinsk ingeniør eller en annen kvalifisert person i henhold
til instruksjonene i Tempus Pro Brukerveiledning for konfigurasjonsverktøy.

l

Enhetsnavnet klones ikke fra én enhet til en annen.

l

Lisensierte alternativer og aktiverte funksjoner klones ikke fra én enhet til en annen.
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1.2 Enhetens nøkkelfunksjoner
De viktigste egenskapene til Tempus Pro er illustrert og forklart nedenfor.

1.2.1 Forsiden av Tempus Pro
Forsiden av Tempus Pro har en stor berøringsskjerm. Frontpanelet inneholder to tastaturer som er grafisk merket
med funksjon.

(1) Bærestropp

(2) Alarmvindu

(3) Høyttaler

(4) Membranknapper

(5) Batteri

(6) Berøringsskjerm

1.2.2 Undersiden av Tempus Pro
Undersiden av Tempus Pro rommer batteriet. Batteriet kan tas ut ved å trykke sammen sperrene på hver side av
batteriet. Dette frigjør batteriet slik at det kan trekkes ut.
Batteriet har en knapp for ladenivå og fire indikatorlys.
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(1) Batteri

(2) Dokkingkontakt

1.2.3 Baksiden av Tempus Pro
Modeller uten skriver
Hvis Tempus Pro ikke er utstyrt med en intern skriver (delenummer 00-1004-R eller 00-1007-R):
l

Baksiden rommer RapidPak-klipsen.

l

På baksiden finnes også åpningen for kameraet og baklyset.

l

Klipsen har en generell produktetikett av regelverkshensyn samt to etiketter som forklarer brukeren hvordan
pulsoksymetersensoren og EKG-kabelen skal pakkes ned.

Hvis Tempus Pro er en modell uten skriver med Bluetooth-hodesett (delenummer 00-1007-R):
l

l

Bluetooth-hodesettet er dokket på en kontakt som gjør at Tempus Pro med jevne mellomrom lader hodesettet
automatisk, slik at hodesettet alltid er klart til bruk.
Bluetooth-hodesettet er av type Sennheiser Presence eller Sennheiser VMX200.
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(1)

Alarmlys på
baksiden

(2) Kamera

(3)

Oppbevaring for
EKG-kabler

(4)

Oppbevaring for
SpO2-sensor

(5)

Oppbevaring for
NIBP-mansjett

Modeller med skriver

Det skal alltid være en papirrull i skriveren når Tempus Pro står til oppbevaring.
Hvis Tempus Pro er en modell med skriver (delnummer 00-1024-R eller 00-1026-R):
l

Baksiden rommer den interne termiske skriveren.

l

På baksiden befinner det seg også et kamera, bakgrunnsbelysning og en bevegelig fot.

l

RapidPak-klipsen er borte.

l

EKG-kablene, SpO2-sensoren og NIBP-muffen lagres i posen.
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(1) Alarmlys på baksiden

(2) Kamera

(3) Skriver

1.2.4 Venstre side av Tempus Pro
Den venstre siden av enheten inneholder medisinske tilkoblinger.
Koblingene på Tempus-enheten er IP66-klassifisert og dermed vann- og sandtette slik at vann og partikler ikke
kan trenge inn i enheten, selv uten deksler. Dekslene gir ekstra beskyttelse for å hindre at det oppstår problemer
med sand i koblingene hvis en kabel eller sensor ikke skulle være festet.
(1) EKG-kontakt

(2) NIBP-kontakt

(3)

Pulsoksymeter-kontakt
(SpO2)

(4) Kontakt for invasivt trykk

(5) Kontakt for kapnografi

(6)
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To kontakter for
kontakttemperatur

1.2 Enhetens nøkkelfunksjoner

1.2.5 Høyre side av Tempus Pro
Den høyre siden av Tempus Pro-enheten inneholder tilkoblinger for datakommunikasjon og strøm.

(1) DC-inn-kontakt

(2) Lyd-plugg

(3) Taktisk bryter

(4) Ethernet RJ-45-kontakt

(5) To USB A-kontakter

Strømforsyningsenhet
Bruk bare den godkjente strømforsyningen for Tempus Pro fra RDT, en av de følgende:
l

Tempus nettstrømforsyning (PSU) (delnummer 01-2049).

l

For montering i kjøretøy, Tempus DC strømforsyning til kjøretøy (delnummer 01-2053).
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1.3 Membranknapper og LED-indikatorer
Av/på-knapp. Trykk og hold inne for å starte eller stoppe Tempus Pro.

Opphev alarm-knapp. Trykk for å forhindre alarmer i 2 minutter eller så lenge som det er angitt i
alarminnstillingene.

Demp alarm-knapp. Trykk for å stoppe alle hørbare alarmsignaler i 2 minutter eller så lenge som
det er angitt i alarminnstillingene.

Hjem-knapp. Trykk for å vise startskjermen på berøringsskjermen.
Når Hjem-skjermen vises, trykk på og hold Hjem-knappen i 2 sekunder for å låse
berøringsskjermen.
Data inn/ut-knapp. Trykk for å få tilgang til innstillingene for datainngang og datautgang på
berøringsskjermen. Trykk og hold inne i 2 sekunder for automatisk å åpne eksporter/importer
pasientjournal.
Visning-knapp. Trykk for å få tilgang til innstillingene for visningsmenyen på berøringsskjermen.
Trykk og hold inne i 2 sekunder for automatisk å velge modus for høy kontrast til bruk i sterkt
dagslys.

Pasient-knapp. Trykk for å få tilgang til pasientopplysninger. Trykk og hold inne i 2 sekunder for
automatisk å velge Pasientopplysninger.

Tilkobling-knapp. Trykk for å få instruksjoner om hvordan du kobler til den alternative
plasseringen.

Frakobling-knapp. Trykk for å koble fra den alternative plasseringen.
Hvis enheten er koblet til en alternativ plassering, kommer det opp en nedtelling på 10 sekunder
når du trykker på denne knappen, og etter tiden er ute, blir tale- og datatilkobling frakoblet.
Kamera og Kurvebilder-knapp. Trykk og slipp for å ta bilde av en kurve. Trykk og hold inne for
å starte kameraet.
Visse hendelser vil få Tempus Pro til å ta bilde av en kurve automatisk.
På enheter med eldre programvareversjoner enn v4, utfører denne knappen bare
kamerafunksjonen. Ta kontakt med RDT for programvareoppdateringer.

Hovedmeny-knapp. Trykk og slipp for å få tilgang til en full meny med alle funksjoner.
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Hendelse-knapp. Trykk for å åpne behandlingsoversikten (SRoC), trendgrafer, trendtabeller og
TCCC-kortet (hvis konfigurert).

Forrige aktivitet-knapp. Trykk for å gå tilbake til forrige aktivitet som ikke var overvåking. Hvis
det for eksempel utløses en alarm mens du redigerer TC3-kortet, kan du sjekke alarmen og
deretter bruke denne knappen for å gå tilbake til TC3-kortet.

Batteri- eller Gassmåler-knapp. Trykk for å aktivere LED-lysene som viser strømstatus.

Tempus Pro har følgende LED-indikatorer:
LED-lys for nettstrøm. Lyser grønt når strømnettet er tilkoblet.
LED-lys for batterilader. Blinker grønt i inntil 20 sekunder når et batteri kobles til for første gang
og tennes når batteriet lader.
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1.4 Programvareoppdateringer
Tempus Pro-programvaren kan oppgraderes uten at enheten sendes til RDT. Vedlikeholdsteknikeren kan få en
pakke med programvareoppgradering fra RDT og installere den på enheten ved å følge instruksjonene i Tempus
Pro Instruksjoner om programvareoppdatering.
FORSIKTIG
Tempus Pro-programvaren må alltid oppdateres når RDT utgir en sikkerhetsoppdatering.
Viktig
l

Du trenger organisasjonens tillatelse til å oppgradere Tempus Pro-programvaren.

l

RDT vil jevnlig utgi programvareoppgraderinger.

Masimo rainbow SET-pulsoksymeterparametere kan oppdateres ved å følge instruksjonene i «2.7 Konfigurere
medisinske moduler».

1.5 Patent og garanti
Patentkrav
RDT har søkt om patenter som dekker Tempus Pro og deres kommunikasjonsteknologi i følgende jurisdiksjoner:
Patentsøknad (PCT/GB2018/051798, PCT/EP2019/079312 og andre områder).
Kapnografikomponenten i produktet er omfattet av en eller flere av følgende amerikanske patenter: 6,428,483;
6,997,880; 6,437,316; 7,488,229; 7,726,954 og deres utenlandske ekvivalenter. Ytterligere patentsøknader er til
behandling.
PATENTMERKING: Enheten er omfattet av en eller flere av følgende amerikanske patenter: 6 157 850, 6 263
222, 6 501 975, 7 469 157 og andre gjeldende patenter oppført på http://www.masimo.com/patents.htm

Begrenset garanti
Remote Diagnostic Technologies Limited ('RDT') garanterer at hver nye Tempus Pro er fri for mangler i utførelse
og materialer under normale bruks- og serviceforhold. For detaljer, se vilkår og betingelser for salg. Forbruksvarer
er uttrykkelig utelukket fra denne garantien. RDTs eneste forpliktelse i henhold til denne garantien er å reparere
eller, etter RDTs skjønn, erstatte produkter som viser seg å være defekte under garantiperioden. Ovennevnte er
det eneste garantimiddel. Bortsett fra det som er angitt her, gir RDT ingen garantier, verken uttrykte eller
underforståtte, herunder de underforståtte garantiene om salgbarhet og egnethet til et bestemt formål. Garantien
er ugyldig hvis Tempus Pro på noen måte blir modifisert eller brukt med ikke-godkjente forbruksvarer, med
mindre det er spesifikt skriftlig godkjent av RDT, og RDT er ikke ansvarlig for utilsiktede skader eller
følgeskader. Denne garantien kan ikke overdras.
Den fullstendig teksten i salgsvilkårene kan fås fra RDT og leveres sammen med ordrebekreftelsen.
Alle spesifikasjoner oppgitt i håndboken er nominelle, med mindre noe annet er angitt.
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Service, støtte og retur
Reparasjoner utført under garanti på eventuelle nye Tempus Pro må gjøres av produsenten. Hvis det skulle bli
nødvendig å reparere eller returnere enheten, må du ta kontakt med din lokale forhandler eller Remote Diagnostic
Technologies slik at du først får et referansenummer for returen (RMA-nummer). RDT forbeholder seg retten til
ikke å akseptere returer som ikke først har fått et RMA-nummer. Når du ringer, må du være klar til å lese opp
serienummeret til enheten.
Tempus Pro er designet for å være så vedlikeholdsfri som mulig. De eneste delene som brukeren kan skifte ut
eller vedlikeholde, er oppført i denne håndboken.
I tilfelle en Tempus Pro-enhet ikke fungerer på rett vis eller på en måte som ikke er beskrevet i denne håndboken,
må man slutte å bruke enheten umiddelbart og slå av enheten umiddelbart. Kontakt produsenten eller
distributøren med én gang. Ikke prøv noen form for korrigerende handling, og ikke koble enheten til en pasient.
Hvis enheten får en funksjonsfeil som kanskje kan ha forårsaket eller bidratt til alvorlig skade på en pasient eller
bruker, må RDT straks få beskjed per telefon, faks eller brev.
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Tom side
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Kapittel 2
Vedlikehold, innstillinger og
funksjoner
Dette kapittelet beskriver hvordan du får tilgang til hovedfunksjonene for vedlikehold, kalibrering og konfigurering
i Tempus Pro.
FORSIKTIG
Det er brukerorganisasjonens ansvar å sikre at menyen Vedlikehold og innstillinger av Tempus Pro
blir passordbeskyttet før utrulling. Manglende kontroll over passord kan føre til at brukere endrer
innstillinger eller deaktiverer funksjoner på enheten som driftsinstitusjonen har forhåndsinnstilt før
utrulling.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
2.1 Tilgang til vedlikehold og innstillinger

28

2.2 Menyen Vedlikehold og innstillinger

29

2.3 Systeminformasjon

31

2.4 Gi enheten et navn

32

2.5 Stille inn dato og tid

33

2.6 Kommunikasjon og e-post

34

2.7 Konfigurere medisinske moduler

35

2.8 Konfigurere standarder for ny pasient

39

2.9 Vise og installere funksjoner

42

2.10 Generelle innstillinger

49

2.11 Endre passord

52

2.12 Fjerne pasientopplysninger

55

2.13 Loggføring

56

2.14 Konfigurere språk og pasientrapport

58
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2.1 Tilgang til vedlikehold og innstillinger
Slik får du tilgang til funksjonene:
Trinn Beskrivelse

1.

Trykk på Hovedmeny.

2.

Tempus-enheten viser hovedmenyen.
Bruk pil ned-tasten for å gå til siste
skjermbilde i hovedmenyen.

Bilder og merknader

Trykk på Vedlikehold og
innstillinger.

3.

Tempus-enheten ber deg skrive inn et
passord. Angi passordet og trykk på
OK-knappen.

Passordet fra fabrikken er 1234 eller 123456, men dette kan
endres som en del av vedlikeholdet.
Etter tre mislykkede passordforsøk vil Tempus-enheten gå
tilbake til hovedmenyen.

FORSIKTIG
RDT anbefaler at driftsinstitusjonen lager et passord før de tar i bruk Tempus-enheten. Det nye
passordet bør være et annet enn fabrikkstandarden. Passordet kan inneholde 4–12 sifre; RDT
anbefaler at brukere følger god praksis for å angi, lagre og formidle passord. Manglende kontroll over
passord kan føre til at brukere endrer innstillinger eller deaktiverer funksjoner på enheten som
driftsinstitusjonen har forhåndsinnstilt før utrulling.
Viktig
l

l

Når noen åpner menyen Vedlikehold og innstillinger og deretter lukker den, tillater Tempus at
menyen åpnes igjen uten at passordet angis, hvis det skjer innen 30 sekunder etter at menyen ble
lukket.
Hvis organisasjonen eier flere Tempus Pro-enheter, vil de sannsynligvis være forhåndskonfigurert
for ulike steder avhengig av kundens behov. Vær derfor oppmerksom på skjermnavnet til hver
Tempus Pro-enhet slik at de får riktig oppsett før de tas i bruk igjen.
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2.2 Menyen Vedlikehold og innstillinger
Fra menyen Vedlikehold og innstillinger kan vedlikeholdsteknikeren utføre en rekke tester og konfigureringer.
Viktig
Noen funksjoner på denne menyen brukes av BioMed/EBME-ingeniører, f.eks. å slå medisinske
funksjoner på/av, angi standard alarmgrenser, tester, kalibrering osv. Andre funksjoner brukes av
kommunikasjonsteknikere til å konfigurere enheten slik at den kommuniserer over et kablet eller
trådløst nettverk, f.eks. innstilling av enhetens navn og kommunikasjonsmoduser. Institusjoner som
bruker enheten, bør sikre at de har prosedyrer som utpeker riktig personell og sikrer at disse er riktig
opplært i de ulike tekniske arbeidsoppgavene når de skal bruke menyen Vedlikehold og innstillinger.
ADVARSEL
Alle funksjoner knyttet til BioMed/EBME og kommunikasjonsinnstillinger, må brukes uten at en
pasient er tilkoblet og uten en aktiv, angitt pasient (dvs. ingen navn, alder osv.). Endringer i menyen
Vedlikehold og innstillinger er umiddelbare og varige (inntil de endres igjen).
Menyen Vedlikehold og innstillinger har følgende alternativer:
Menyalternativ

Menyskjermbilde
Side 1:

Systeminformasjon – vise en oversikt
over systeminformasjon
Enhets-/organisasjonsnavn – endre
enhetsnavnet eller identifikatoren
Still inn dato og tid – stille den interne
klokken
Kommunikasjon og e-post – angi
kommunikasjonsmoduser, epostavsender og e-postmottakere
Medisinske moduler – teste noen av de
medisinske modulene
Standarder for ny pasient – konfigurere
standardinnstillinger for nye pasienter
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Menyalternativ
Administrere funksjoner – vise,
installere eller deaktivere funksjoner

Menyskjermbilde
Side 2:

Generelle innstillinger – stille inn den
grønne bruksindikatoren, loggføringstype
og TC3-import/eksport.
Endre passord – endre passord for
vedlikehold og pasientrapport
Fjern pasientopplysninger – fjerne
pasientjournaler fra enheten
Eksporter loggfiler – eksportere
aktivitetslogger fra enheten
Eksporter/importer konfigurasjon –
eksportere enhetens konfigurasjon til eller
fra USB
Side 3:
Språk og pasientrapport – velg språket
for brukergrensesnittet og konfigurer
pasientrapportene
Tilbakestill konfigurasjon – tilbakestille
standarder for ny pasient og hendelser til
fabrikkinnstillinger, tøm IntelliSpace
Corsium og sikkerhetsinnstillinger.
TDL-innstillinger – administrere Tempus
LS-sammenkobling med Tempus Pro.
Innstillinger for intern skriver –
konfigurere den interne skriveren (hvis
montert).
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2.3 Systeminformasjon
Skjermbildet Systeminformasjon viser en rekke opplysninger om enhetens status, blant annet programvare- og
fastvareversjoner, kommunikasjonsmodus og strømstatus.

l

Du finner informasjon om kompatible skrivere under «5.4 Skrivere».

l

Se Brukerhåndbok for Tempus Pro for mer informasjon om utskrift.

Slik viser og skriver du ut systeminformasjon:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på
Systeminformasjon.
Tempus viser skjermbildet
Systeminformasjon, som består av
fire faner:
Versjoninfo. - inneholder informasjon
som kan brukes til å bekrefte at ny
programvare er riktig installert.

2.

Kommunikasjon – inneholder
informasjon som kan brukes til å
kontrollere at en enhet er riktig tilkoblet
et kablet eller trådløst nettverk.
Batteri – inneholder informasjon som
kan brukes til å kontrollere
batteriytelsen.
Enhetslogg – inneholder informasjon
som kan brukes av serviceteknikere
(med hjelp fra RDTs tekniske støtte)
for å løse maskinvareproblemer.
Slik skriver du ut systeminformasjon:
l

3.
l

l

Koble Tempus-enheten til en
skriver via USB.
Kontroller at skriveren er på og at
den har papir.
Trykk på Skriv ut-knappen.
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2.4 Gi enheten et navn
Det er mulig å gi Tempus-enheten et navn eller en identifikator. Dette kan være nyttig for å skille mellom ulike
enheter hvis de brukes i forbindelse med telemedisin. Navnet kan endres så mange ganger som nødvendig. RDT
anbefaler at enhetens navn angis av dem som er ansvarlig for å rulle ut enheten i et kommunikasjonsnettverk.
Forsøk å gi enheten et unikt og beskrivende navn slik at de som mottar telemedisinske data fra
denne Tempus-enheten kan skille den fra andre Tempus-enheter.
Slik oppdaterer du navnet på Tempus Pro-enheten:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Enhetsnavn
og deretter på Enhetsnavn.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Enhetsnavn.
2.

Bruk tastaturet til å angi navnet.
Trykk på Lagre-knappen.
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2.5 Stille inn dato og tid
Klokken i Tempus-enheten kan stilles ved behov. Klokken skal gå riktig når den leveres fra fabrikken, men RDT
anbefaler at klokken kontrolleres årlig.
Klokken bør alltid være innstilt på UTC (Universal Time Coordinate). Hvis Tempus-enheten kobles til en
datamaskin (i forbindelse med telemedisin), vil den gjenkjenne hvis datamaskinen er innstilt på en annen
tidssone og beholde UTC-innstillingen.
RDT anbefaler at enhetens klokke kontrolleres/stilles av biomedisinske ingeniører i forbindelse med de årlige
inspeksjonene av enheten.
FORSIKTIG
Du bør kun oppdatere dato og tid når det ikke er tilkoblet pasienter og ingen pasientopplysninger
legges inn. Hvis du endrer tid eller dato, bør du umiddelbart etterpå slå av enheten, la den være
avslått i 30 sekunder og starte den på nytt. Ved oppstart bør den stilles inn på en ny pasient (det er
ikke behov for å legge inn opplysninger). Dette er viktig for å sikre at ikke klokken stilles under eller
som en del av en virkelig pasientjournal.
Slik stiller eller tilbakestiller du datoen og tiden i Tempus Pro-enheten:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Still inn dato
og tid.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Innstillinger for dato og tid.
Bruk tastaturet og piltastene til å angi
tidssone, klokkeslett, dag, måned og
år.

2.

For å unngå misforståelser
bør du unngå å stille
tidssone og klokkeslett
samtidig.
Sjekk alltid klokkeslettet
etter at du har gjort
endringer.
Trykk på knappen Lagre og Tilbake.

3.

Slå av enheten.

4.

Vent i 30 sekunder og start enheten på
nytt.

For å la Tempus Pro-brukeren oppdatere dato
og klokkeslett, setter du Tillat brukerstyring til
«ja» (standardinnstillingen er «nei»).
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Trinn Beskrivelse
5.

Bilder og merknader

Still inn enheten på en ny pasient.

Det er ikke nødvendig å legge inn opplysninger.

2.6 Kommunikasjon og e-post
Menyalternativet Vedlikehold og innstillinger: Kommunikasjon og e-post.
Menyfunksjonen er beskrevet i «Kapittel 3 Konfigurere kommunikasjon og e-post».
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2.7 Konfigurere medisinske moduler
Viktig
RDT anbefaler at biomedisinske ingeniører tester de medisinske modulene i Tempus Pro (ikkeinvasivt blodtrykk, kapnograf og pulsoksymeter) jevnlig.
Slik får du tilgang til vedlikehold, innstillinger og funksjoner for å konfigurere medisinske moduler:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Trykk på Medisinske moduler på
Vedlikehold og innstillinger-menyen.

Tempus viser skjermbildet for
medisinske moduler.
Nettstrømfrekvens – velg den aktuelle
frekvensen for å sikre at støy fra
hovedstrømnettet filtreres ut.
NIBP –
«6.6 Testprosedyre – NIBP-lekkasje
og -nøyaktighet»
«6.7 Testprosedyre – NIBPkalibrering»
2.

«2.7.2 Automatisk sletting av NIBPlesing»
Kapnograf- «6.11 Testprosedyre –
kalibrering av kapnograf»
Pulsoksymeter- «2.7.3
Feltoppgraderinger av pulsoksymeter
(SpO2)».
12-avlednings EKG-opptak – se «2.7.1
Konfigurere et 12-avlednings EKGopptak».
AA Gas Module (AA-gassmodul)
(valgfritt) – se Tempus Pro AA-gass
tilleggsveiledning.

2.7.1 Konfigurere et 12-avlednings EKG-opptak
Slik konfigurerer du en modul for 12-avlednings EKG-opptak (hvis installert):
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Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Trykk på Medisinske moduler på
Vedlikehold og innstillinger-menyen,
trykk deretter på 12-avlednings EKG.
Tempus-enheten viser skjermen for
12-avlednings EKG-opptak:
Layout – velg foretrukket EKG-layout
(Standard eller Cabrera).
Detaljerte målinger – aktiver eller
deaktiver detaljerte EKG-målinger.
Aut. utskrift av 12avledningsrapporter – aktiver eller
deaktiver automatisk utskrift av 12avlednings EKG-rapporter.

2.

STEMI-kriterieerklæring – denne
innstillingen vises bare når Glasgowtolkning er installert og aktivert.
Aktiver eller deaktiver STEMIkriterieerklæring.
Hvis STEMI-kriterieerklæring er satt til ja, blir
Glasgow-tolkningserklæringen *** VURDER
AKUTT STEMI *** byttet ut med *** MØTER
KRITERIER FOR ST ELEVATION MI ***.

Engelsk for tolkning – kun
tilgjengelig hvis Glasgow EKGtolkning er aktivert. Hvis konfigurert
språk er engelsk, velger du britisk eller
amerikansk engelsk for EKGtolkningsrapporter.
3.

Trykk på Tilbake.

2.7.2 Automatisk sletting av NIBP-lesing
Hvis du vil stille inn Tempus slik at NIBP-lesingen automatisk slettes etter 5 minutter hvis det ikke er tatt en ny
måling, trykker du på NIBP på skjermbildet Medisinske moduler og slår på Automatisk sletting av NIBPlesing.

2.7.3 Feltoppgraderinger av pulsoksymeter (SpO2)
Tempus Pro-enheter er utstyrt med forhåndsinstallerte Masimo rainbow SET-pulsoksymeterparametere (som
kjøpt).
For nummer på deler for dongler til rainbow SET-feltoppgradering se «Feltoppgraderinger Masimo
rainbow SET».
Hvis du vil vise og oppgradere disse parametrene, fortsetter du som følger:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Trykk på Pulsoksymeter på Medisinske
moduler-skjermen.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Tempus viser pulsoksymeter-skjermen.
Gjennomgå listen over installerte rainbow
SET-parametere (Brettalternativer).
2.

Hvis du vil installere ekstra Rainbowparametere kan du kjøpe de aktuelle
oppgraderingssettene fra RDT (se
tabellen nedenfor).
Gjenta trinn 3 og 4 for hvert
oppgraderingssett som er kjøpt.

For å installere en ny rainbow SETparameter fra oppgradert dongel:
Trykk på Start
programmeringsmodus.

3.

Sett oppgraderingskabelen og donglen
inn i pulsoksymeterkontakten på siden av
Tempus.
Tempus installerer automatisk rainbow
SET-parameteren. Når den er ferdig,
piper den og viser meldingen
"Programmering fullført".
Fjern dongelkabelen fra Tempus og trykk
på Avslutt programmeringsmodus.
Hvis Tempus piper gjentatte ganger og ikke
fullfører programmeringen, har det oppstått en
feil. Årsaken kan være at du har forsøkt å
installere en parameter som er installert fra
før.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Tempus starter på nytt.
4.

Tempus viser pulsoksymeter-skjermen.
Gjennomgå listen over installerte rainbow
SET-parametere (Brettalternativer).
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2.8 Konfigurere standarder for ny pasient
Tempus lar brukeren endre standardinnstillingene for nye pasienter. For å få tilgang til disse innstillingene går du
til Vedlikehold og innstillinger-menyen, og trykker Standarder for ny pasient.
ADVARSEL
Standarder for ny pasient bør bare endres etter instruks fra den kliniske lederen der enheten er
utplassert. Brukerne bør kontrollere at eventuelle endringer er hensiktsmessige i forhold til
parameteren og de ulike pasienttypene før enheten tas i bruk.
Menyen for standarder for ny pasient har følgende alternativer:
Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Standard pasientmodus – Velg
voksen, pediatrisk eller nyfødt.
Konfigurere standard alarmgrenser åpne en meny for å konfigurere
fysiologiske alarmer (se «2.8.1
Konfigurere standard alarmgrenser»).

Side 1:

Opphev alarm-tid (minutter) – endre
standard varighet for oppheving av
alarm.
1.

Demp alarm-tid (minutter) – endre
standard varighet for demping av alarm.
Minimum alarmvolum – angi
minimum alarmvolum som vil være
tilgjengelig for den kliniske brukeren
(standard er Min).
Alarmutløserforsinkelse (sek) − angi
standardforsinkelsen mellom deteksjon
av en alarmtilstand og utløsning av lydog visuell alarm. Verdiområdet er 0 - 8
sekunder (4 sekunder er standard).
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader
Side 2:

Kurvebilde på alarm - lagre et
kurvebilde av kurven når en
pasientalarm utløses (på eller av).
2.

HF/PR-kilde – still inn ønsket hjerte/pulsfrekvens-kilde til EKG eller Puls
(pulsoksymeter).

NIBP-modus – still inn Tempus til å ta
NIBP-målinger enten når brukeren
instruerer det, (manuelt) eller
automatisk (auto).

Side 3:

NIBP-autotid (min) – angi intervallet
som Tempus tar NIBP-målinger på når
den er i automodus.
3.

NIBP-trykk voksne (mmHg) – angi det
innledende mansjettrykket for voksne
pasienter.
NIBP-trykk pediatrisk (mmHg) – angi
det innledende mansjettrykket for
pediatriske pasienter.
NIBP-trykk nyfødt (mmHg) – angi det
innledende mansjettrykket for nyfødte
pasienter.
Pacemaker-indikasjon – sett EKGpacemakerindikasjonen på eller av.
Arytmianalyse – sett EKGarytmianalyse på eller av.
ST/QT-analyse – sett EKG ST/QTanalyse på eller av.

4.

Overvåkingsfilter – velg ønsket
filtertype for EKG-overvåking.
12 avledningsfilter – velg ønsket
filtertype for 12-avlednings-EKG
EKG-strømfilter– slå EKG-strømfilter
på eller av.
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2.8.1 Konfigurere standard alarmgrenser
Du kan stille inn grenser for funksjoner som ikke finnes på din Tempus. For eksempel kan du angi
standard alarmgrense for T2 på en enhet som bare har én temperaturkanal, men denne grensen vil
ikke bli brukt.
Når du trykker på Konfigurer standard alarmgrenser, viser Tempus skjermbildet Konfigurer standard
alarmgrenser. Bruk følgende fremgangsmåte:
Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Hvis du vil endre standard
alarmgrenser for en bestemt parameter
og pasienttype, trykker du på en av
knappene med tall.
1.

Du kan for eksempel trykke på
knappen for hjertefrekvens for voksne
(innringet).
Trykk på pil ned eller pil opp for å bla til
neste eller forrige side med
alarmgrenser.

Tempus viser en redigeringsskjerm for
valgt alarmparameter og pasient.
2.

Bruk knappene til å angi nedre og øvre
alarmgrenser.
Bare gyldige grenseverdier
vil bli akseptert.

3.

For å lagre innstillingene og gå tilbake
til
Standarder for ny pasient-menyen:
Trykk på Lagre og Tilbake.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 41

Kapittel 2 Vedlikehold, innstillinger og funksjoner

2.9 Vise og installere funksjoner
Tempus-enheten har mange ulike funksjoner. Enhetens utforming gjør at nye funksjoner kan installeres etter at
enheten er anskaffet, og tidligere kjøpte funksjoner kan deaktiveres enten midlertidig eller permanent. Eksempel:
l

l

Vedlikeholdsteknikeren kan slå av GPS-posisjonering slik at ingen brukere har tilgang til dette (funksjonen blir
grå på hovedmenyen), men teknikeren kan reaktivere funksjonen ved behov.
Teknikeren kan også deaktivere GPS-funksjonen permanent.

RDT anbefaler at biomedisinske ingeniører utfører regelmessige tester av ytelsen.
ADVARSEL
Funksjoner bør kun deaktiveres (permanent eller midlertidig) under veiledning fra den kliniske
lederen for institusjonen som skal bruke enhetene. Å deaktivere en funksjon permanent krever en
funksjonsnøkkel fra RDT, som vil være spesifikk for enhetens serienummer/type. Eventuelle
funksjoner som blir deaktivert permanent, kan kun reaktiveres ved å kjøpe en funksjonsnøkkel fra
RDT.
FORSIKTIG
Deaktivering av USB-kontaktene vil forhindre at flere funksjoner fungerer f.eks. USB-utskrift,
loggutgang, alarmkonfigurasjonsinngang/-utgang, datahåndtering etc.
Menyen Administrere funksjoner viser alle kjøpte funksjoner på enheten som kan aktiveres og brukes, eller
deaktiveres. Teknikeren kan enkelt slå av eventuelle uønskede funksjoner, og disse vil forbli avslått inntil
teknikeren går tilbake til menyen og slår innstillingen på igjen. Som standard er alle innstillinger påslått ved
levering med mindre noe annet er avtalt med kunden.

2.9.1 Aktivere og deaktivere funksjoner
Slik aktiverer eller deaktiverer du kjøpte funksjoner:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Administrere
funksjoner.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Tempus-enheten viser skjermbildet
Administrere funksjoner.

2.

Symbolet
betyr at funksjonen er
lisensiert. Fravær av symbolet betyr at
funksjonen er kostnadsfri.
For å aktivere eller deaktivere en enkelt
funksjon trykker du på på/av-knappen.

En Tempus-enhet kan i teorien (hvis alle funksjoner er kjøpt) ha følgende funksjoner på denne menyen:
l

WiFi – aktiverer/deaktiverer Wi-Fi-funksjonen (*).

l

Mobiltelefon – aktiverer/deaktiverer mobiltelefonfunksjonen (*).

l

Bluetooth-headset – aktiverer/deaktiverer Bluetooth-hodesettet (for enheter med denne
maskinvarekonfigurasjonen, se brukerhåndboken for mer informasjon).

l

Bluetooth – aktiverer/deaktiverer Bluetooth-funksjonen (*).

l

GPS – aktiverer/deaktiverer GPS-plasseringsfunksjonen (*).

l

USB-utganger – aktiverer/deaktiverer begge USB-utganger for alle funksjoner.

l

l

l

l

l

l

l

ReachBak – (kun i2i) aktiverer/deaktiverer muligheten til å overføre vitale tegn, tale, video og TCCC-kort i
sanntid (*).
TC3 – aktiverer/deaktiverer funksjonen for TCCC-kort (Tactical Combat Casualty Care).
Eksport/Import – aktiverer/deaktiverer muligheten til å overføre TCCC-kortet, opptak av 12-avlednings
EKG, trender og bilder via USB, og deaktiverer muligheten til å importere samme informasjon fra andre
Tempus-enheter.
12-avlednings EKG – aktiverer/deaktiverer funksjonen for opptak av 12-avlednings EKG (hvis dette er
kjøpt).
2 kanaltemp – aktiverer/deaktiverer en ekstra kanal for kontakttemperatur.
PDF BTOB – aktiverer/deaktiverer at «BTOB» (en forkortelse for Bare Til Offisiell Bruk (Engelsk «FOUO/For
Official Use Only») trykkes nederst på midten av hver utskrevne PDF og pasientjournal. Dette bør ikke
deaktiveres på enheter som sendes til amerikanske myndigheter.
Kapnograf – aktiverer/deaktiverer funksjonen Kapnograf (for enheter med denne
maskinvarekonfigurasjonen, se Tempus Pro brukerhåndbok for mer informasjon).

l

PVI – aktiverer/deaktiverer Pleth Variability Index på pulsoksymeteret (hvis PVI er kjøpt).

l

Ultralyd – aktiverer/deaktiverer ultralydfunksjonen.

l

Ultralyd FAST undersøkelse – aktiverer/deaktiverer funksjonen for FAST-undersøkelse med ultralyd.

l

Laryngoskopi – aktiverer/deaktiverer laryngoskopifunksjonen.

l

EKG arytmianalyse – aktiverer/deaktiverer funksjonen for EKG med arytmianalyse.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 43

Kapittel 2 Vedlikehold, innstillinger og funksjoner

l

EKG ST/QT-analyse – aktiverer/deaktiverer funksjonen for EKG med ST/QT-analyse.

l

EKG-tolkning – aktiverer/deaktiverer funksjonen for EKG-tolkning.

l

E-post – aktiverer/deaktiverer funksjonen e-posteksport.

l

ePCR-eksport – aktiverer/deaktiverer funksjonen for ePCR-eksport.

l

Corsium Crew – aktiverer/deaktiverer Corsium Crew-funksjonen.

l

Corsium ReachBak – aktiverer/deaktiverer Corsium ReachBak-funksjonen.

l

Corsium EKG – aktiverer/deaktiverer Corsium EKG-funksjonen.

l

4G-modul - aktiverer/deaktiverer 4G-modul-funksjonen (bare tilgjengelig hvis mobiltelefon er aktivert).

l

AA-gassmodul – aktiverer/deaktiverer funksjonen AA-gassmodul (automatisk aktivert når en AAgassmodul er tilkoblet).

(*) Hvis ReachBak eller Corsium har blitt kjøpt.

2.9.2 Installere funksjoner
Nye funksjoner kan installeres ved hjelp av enten en lisensnøkkel kjøpt fra RDT og sendt elektronisk (f.eks. via
e-post) eller ved hjelp av en lisensnøkkel på en USB-minneenhet (kjøpt og levert av RDT).

Installere med en skriftlig lisens
For å installere en funksjon ved å bruke en lisensnøkkel kjøpt fra RDT og overført elektronisk (f.eks. via e-post),
fortsett som følger:
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Administrere funksjoner
og trykk på knappen Installer
funksjon.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Installer funksjon(er).
2.

Funksjonene som ikke er installert,
vises i grått.
Trykk på funksjonen som skal
installeres (den blir grønn).
Trykk på Installer.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Tempus-enheten viser skjermbildet der
du angir lisenskoden.
3.

Bruk tastaturet til å angi et åttesifret
alfanumerisk heksadesimalt tall.
Trykk på OK.

4.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Funksjonskontroll. Det som skal
installeres, vises i grønt.
Trykk på OK for å bekrefte
installasjonen.

Installere ved hjelp av en USB-lagringsenhet
Slik installerer du en funksjon ved hjelp av en lisensnøkkel på en USB-lagringsenhet:
Trinn Beskrivelse
1.

Sett inn USB-pinnen i Tempus Pro.

2.

Gå til menyen Administrere funksjoner
og trykk på knappen Importer lisens.

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

3.

Bilder og merknader

Tempus-enheten viser skjermbildet
Funksjonskontroll. Det som skal
installeres, vises i grønt.
Trykk på OK for å bekrefte
installasjonen.

2.9.3 Fjerne funksjoner
For å fjerne en funksjon kreves en skriftlig lisens (denne kan fås fra RDT og overføres elektronisk, f.eks. via epost). Hvis lisensnøkkelen er tilgjengelig:
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Administrere funksjoner
og trykk på knappen Fjern funksjon.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Fjern funksjon(er).
2.

Velg elementene som skal fjernes. De
vil bli grønne og merket med «Skal
fjernes».
Trykk på Fjern.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Tempus-enheten viser skjermbildet der
du angir lisenskoden.
3.

Bruk tastaturet til å angi et åttesifret
alfanumerisk heksadesimalt tall.
Trykk på OK.

4.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Funksjonskontroll. Det som skal
fjernes, vises i grått.
Trykk på OK for å bekrefte fjerningen.

2.9.4 Aktivere Glasgow-tolkning av 12-avlednings-EKG
Installere og aktivere funksjonene for EKG-tolkning og Glasgow-tolkning:
1. Slå på Tempus Pro.
2. Trykk på Hovedmeny-membranknappen

.

3. Trykk på Vedlikehold og innstillinger.
4. Skriv inn passordet ditt og trykk på OK.
5. Trykk på Administrere funksjoner.
6. Søk etter EKG-tolkning og Glasgow-tolkning i menyen.
Hvis én eller begge funksjonene mangler, installerer du dem ved å bruke lisensnøkkelen kjøpt av RDT,
gjennom å følge instruksjonene i «2.9 Vise og installere funksjoner».
7. Still EKG-tolkning og Glasgow-tolkning til på (hvis de ikke allerede er på).
Hvis EKG-tolkning er på, men Glasgow-tolkning er av, vil Tempus Pro gi Louvain-EKG-tolkninger.
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Hvis driftsspråket til Tempus Pro er engelsk, velg språkvarianten som skal brukes i Glasgow-tolkninger:
1. Gå tilbake til menyen for Vedlikehold og innstillinger.
2. Trykk på Medisinske moduler.
3. Trykk på 12-avlednings-EKG.
4. Velg enten amerikansk eller britisk engelsk.
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2.10 Generelle innstillinger
For å få tilgang til disse innstillingene går du til Vedlikehold og innstillinger-menyen og trykker på Generelle
innstillinger. Tempus-enheten viser skjermbildet Generelle innstillinger.
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Generelle
innstillinger.

Still inn Grønn driftsindikator til på
eller av.

2.

Som standard kan alarmfeltet i
Tempus Pro vise to alarmtilstander:
enten gul eller rød (avhengig av
alarmens karakter). Enheten kan
konfigureres til å vise en tredje
tilstand – grønn. Det grønne lyset i
alarmfeltet betyr at enheten er i drift og
at ingen alarmer (verken tekniske eller
fysiologiske) er utløst. Hvis den
grønne bruksindikatoren er på, er
enheten hele tiden i grønn tilstand så
lenge ingen alarmer er aktive.

ADVARSEL
Den grønne bruksindikatoren bør kun aktiveres
av biomedisinske ingeniører med veiledning fra
den kliniske lederen for institusjonen som skal
bruke enhetene.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Still inn Aktiver TC3-import /
-eksport til på eller av (hvis
tilgjengelig).

3.

Tempus kan konfigureres til å
inkludere en TC3-XML-fil i
overleveringsdata. Hvis du vil bruke
XML til å importere TCCC-pasientdata
fra godkjente tredjepartssystemer, kan
du få XML-oppsettet fra RDT. Hvis
importen av overleveringsdata
inneholder kun en TC3-XML-fil,
importerer Tempus dataene til den
aktuelle behandlingsoversikten. Ved
eksport vil Tempus generere en TC3XML-fil som inneholder TC3-data til
bruk i et journalsystem.

På Tempus-enheter som er konfigurert for
pasientjournaler av TC3-typen, vil
dataoverlevering mellom to Tempus-enheter
alltid inkludere TC3-data, uavhengig av om
Aktiver import/eksport av TC3 er på eller av.

Still inn Tidsutkobling ved inaktivitet
på hovedskjerm til av, 15 sekunder,
30 sekunder, 1 minutt eller 5 minutter.
4.

Hvis brukeren ikke trykker på
berøringsskjermen eller på
membranknappene og
tidsutkoblingsperioden utløper, vil
berøringsskjermen automatisk låses.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Still inn Begrenset taktisk modus til
på eller av.
5.

Hvis denne er på, vil konfigurasjonen
for kommunikasjon og skjermens
lysstyrke vedvare når taktisk modus
slås på eller av.

Still inn Kompakt video til på eller av
(hvis tilgjengelig).
6.

Hvis dette er på, vil videoer bli overført
til responssenteret i en lavere
oppløsning og kreve lavere
båndbredde.
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2.11 Endre passord
2.11.1 Endre passordet for vedlikehold
Tempus-enheten leveres med et standardpassord. Dette bør endres før enheten tas i bruk.
FORSIKTIG
Det er brukerorganisasjonens ansvar å sikre at menyen Vedlikehold og innstillinger av Tempus Pro
blir passordbeskyttet før utrulling. Det nye passordet bør være et annet enn fabrikkstandarden.
Passordet kan være mellom 4 og 12 sifre langt. RDT anbefaler at brukere følger god praksis for å
angi, lagre og formidle passord. Manglende kontroll over passord kan føre til at brukere endrer
innstillinger eller deaktiverer funksjoner på enheten som driftsinstitusjonen har forhåndsinnstilt før
utrulling.
For mer informasjon om alternativet Passord for pasientrapport se «2.11.2 Angi passordet for
pasientrapport»
Trinn Beskrivelse
1.

2.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Endre
passord.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Endre passord.
Trykk på Passord for vedlikehold.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Tempus-enheten viser skjermbildet for
å endre passord for vedlikehold.
3.

Bruk tastaturet til å skrive inn det nye
passordet to ganger.
Trykk på Lagre og Tilbake.

2.11.2 Angi passordet for pasientrapport
Følg denne prosedyren for å konfigurere Tempus Pro slik at den passordbeskytter pasientrapporter (PDF) når de
sendes til e-postmottakere eller USB-lagringsenheter. Hvis det brukes passordbeskyttelse, er PDF-filene
kryptert med AES128.
Trin
n

1.

Beskrivelse

Skjermbilde

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Endre passord.
Trykk på Passord for pasientrapport
på menyen for endring av passord.
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Trin
n

Beskrivelse
Tempus-enheten viser skjermbildet for å
endre passord for pasientrapport. Velg
én av følgende innstillinger:

2.

Ingen – hvis det ikke angis et passord,
inkluderes ikke pasientnavnet i
rapportene. Pasientnavnet vises i stedet
som
<Enhetsnummer>.<Hendelsesnumme
r>. Informasjon om helsepersonell tas
ikke med i rapportene.
Tilfeldig – når en pasientrapport blir
sendt, lager Tempus-enheten et tilfeldig
passord som den sender i en påfølgende
e-post.
Organisert – et standardpassord for
organisasjonen vil bli brukt i alle
pasientrapporter.

3.

For å angi et passord for organisasjonen
trykker du på Organisert og deretter på
Passord for organisasjonen. Tempusenheten viser skjermbildet for å endre
passord for organisasjonen.
Bruk tastaturet til å oppdatere passordet
(standard 1234 eller 123456), og trykk på
Lagre og Tilbake.
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2.12 Fjerne pasientopplysninger
Denne funksjonen kan brukes til å fjerne alle pasientopplysninger fra Tempus-enheten (bortsett fra opplysninger
om pasienten som for tiden er aktiv). Dette fjerner alle deler av journalen for inaktive pasienter, herunder
trenddata, EKG-opptak og lagrede bilder.
FORSIKTIG
Funksjonen er permanent: Når pasientopplysningene er blitt slettet fra Tempus-enheten, vil det ikke
være mulig å gjenopprette opplysninger om de slettede pasientene.
Slik fjerner du pasientopplysninger:
Trinn Beskrivelse
1.

2.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Fjern
pasientopplysninger.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Fjern pasientopplysninger.
Trykk på Start sletting.

Tempus-enheten viser et skjermbilde
med fremdrift.
3.

Når du ser at prosessen er fullført,
trykker du på Fjern denne meldingen.
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2.13 Loggføring
Tempus-enheten har to avanserte funksjoner for å bistå biomedisinske ingeniører med å identifisere potensielle
årsaker til innrapporterte feil med enheten. Tempus-enheten registrerer en aktivitetslogg når den er i bruk. Denne
loggen inneholder ingen pasientopplysninger (navn eller SSID), og heller ingen opplysninger om
nettverksinnstillinger, som IP-adresser. En analyse av loggene kan imidlertid bidra til å kartlegge hvilke
overvåkingsfunksjoner som var i bruk, når de ble brukt, om de førte til grenseverdier osv. Med bistand fra RDT
kan disse opplysningene hjelpe biomedisinske ingeniører med å forstå bruksmønstre og rapporterte
problemer/feil.
Tempus-enheten kan eksportere de siste 30 dagers aktivitetslogger, som deretter kan analyseres på en PC
(filene er tekstfiler).

2.13.1 Utvidet loggføring
Om nødvendig kan loggføringen utvides til å omfatte flere opplysninger. Denne funksjonen bør kun brukes av
erfarne biomedisinske ingeniører og i tilfeller hvor analyse av standardloggene ikke har bidratt til problemløsing
og det er behov for ytterligere opplysninger.
FORSIKTIG
Utvidet loggføring bør kun stilles inn på enheter som er til testing av en biomedisinsk ingeniør (f.eks.
i en workshop) og bør ikke stilles inn på en enhet som brukes til kliniske formål.
Slik bytter du fra standard til utvidet loggføring:
l

Gå til menyen Vedlikehold og innstillinger og trykk på Generelle innstillinger.

l

Endre Loggføringstype fra Standard til Utvidet.

2.13.2 Eksportere loggfiler
Slik eksporterer du loggfiler for Tempus-enheten:
Trinn Beskrivelse
1.

Sett inn en tom USB-lagringsenhet i
Tempus-enheten.

2.

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Eksporter
loggfiler.

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

3.

Bilder og merknader

Tempus-enheten viser skjermbildet
Eksporter logger via USB.
Trykk på Eksporter logger.

Tempus-enheten viser en
fremdriftslinje.
4.

Når du ser at prosessen er fullført,
trykker du på Tilbake.
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2.14 Konfigurere språk og pasientrapport
Denne funksjonen kan brukes til å stille inn Tempus Pro-driftsspråket og konfigurere pasientrapporteringen.
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Språk og
pasientrapport.
Tempus viser skjermbildet for språk og
pasientrapport.
Driftsspråk – bruk pilene til å stille inn
driftsspråket på Tempus.
Rapport- og hendelsestype – bruk
pilene til å stille inn
hendelsesrapporteringen til Standard
eller TC3.

2.

Inkluder navn i rapporter – bruk dette
for å inkludere navn i pasientrapporter.
Inkluder revisjonsspor i rapporter –
bruk dette for å inkludere et
revisjonsspor i alle pasientrapporter.
Se «2.14.1 Revisjonsspor i rapporter».
Rapportinnhold låst – bruk dette for å
hindre at brukeren endrer
rapportinnholdet på Send
pasientopplysninger/rapport-skjermen.

3.

Hvis noen av innstillingene er blitt
endret, trykker du på Lagre.

Hvis Driftsspråk eller Rapport- og hendelsestype har blitt
endret, vil Tempus bli slått av.

2.14.1 Revisjonsspor i rapporter
Revisjonssporet er en liste over alle hendelser fra behandlingsoversikten for en bestemt pasient. Kolonnen
Handling viser når operatøren har lagt til, oppdatert og slettet hendelser.
Rapporten med revisjonsspor viser alle registrerte hendelser (svart skrift) og alle påfølgende endringer (grå
skrift), for eksempel:
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Tom side
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Kapittel 3
Konfigurere kommunikasjon og
e-post
Dette kapittelet beskriver hvordan du konfigurerer funksjonene for kommunikasjon og e-post for Tempus Pro.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
3.1 Stille inn modus for nettverkskommunikasjon

62

3.2 Administrere Wifi-nettverk

63

3.3 Oppdatere nettverksinnstillinger for modus

68

3.4 Konfigurere e-post

71

3.5 Konfigurere EPJ

75

3.6 Konfigurerer mobiltelefon

78

3.7 Koble sammen Bluetooth-hodesettet

91

3.8 Konfigurere Tempus Pro for IntelliSpace Corsium

97

3.9 Konfigurere Tempus Pro for Tempus LS

101

Tempus Pro kan sende e-post, men ikke motta e-post.
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3.1 Stille inn modus for nettverkskommunikasjon
Hvis en telemedisinsk funksjon (f.eks. ReachBak) har blitt kjøpt for din Tempus Pro, blir den utstyrt med disse
kommunikasjonsmodusene: WiFi-modus, mobiltelefonmodus og ethernet-modus.
Gå frem på følgende måte for å velge én av disse som standard modus for nettverkskommunikasjon:
Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Gå til hovedmenyen
og trykk på
Communication Modes
(kommunikasjonsmoduser).
1.

Du kan også trykke på
Connect
(koble til),
og deretter Connect in
other ways (koble til på
andre måter).

Tempus-enheten viser Modus-menyen.
Bruk knappene Neste og Tidligere for
å gå gjennom menysidene. Den
aktuelle siden er markert i oransje i det
øverste feltet.

2.

Modusene er merket som
standard til Ethernet, Wi-Fi
og Mobiltelefon, men
menyen for
nettverksinnstillingene for
modusene kan brukes til å
gi den valgte modusen en
mer passende tittel, slik
som «Tilkobling til
sykehuset».
Trykk på modusen du vil bruke for
denne Tempus Pro-enheten, f.eks. WiFi. En grønn linje vises ved siden av
den valgte modusen.

Du kjenner igjen modustypen ved hjelp av ikonet på høyre
side av flisen:

Ethernet-modus

Wifi-modus

Trykk på Tilbake.
Mobiltelefon-modus
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3.2 Administrere Wifi-nettverk
Hvis du bruker Wifi som kommunikasjonsmodus for Tempus Pro, kan du skanne og koble til tilgjengelige Wifinettverk. Smart administrering av Wifi gjør at Tempus Pro automatisk kan koble til et Wifi-nettverk som den
finner i nærheten, der konfigurasjonsinformasjonen allerede er lagret.
Gjør følgende for å administrere Wifi-nettverk:
Trinn

Beskrivelse

Gå til hovedmenyen
1.

Skjermbilde

.

I kontrollområdet Trådløst aktivert, må
Wifi være satt til «ja».
Trykk på Administrere Wifi-nettverk.
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Trinn

Beskrivelse
Tempus Pro viser menyen for
administrering av Wifi-nettverk. Det
kan ta opptil 30 sekunder å skanne og
vise tilgjengelige nettverk. Hvert
nettverk vises med tilkoblingsstatus:
Kobler til ... – Tempus Pro prøver å
koble til nettverket.
Autentisert – Tempus Pro er nå koblet
til dette nettverket. Trykk på denne
knappen for å vise innstillingene,
oppdatere innstillingene eller glemme
nettverket (trinn 3a).

2.

Lagret – Tempus Pro kjenner til
nøkkelen for dette nettverket. Trykk på
denne knappen for å koble til
nettverket, oppdatere innstillingene
eller glemme nettverket (trinn 3b).
Nøkkel påkrevd – Tempus Pro kjenner
ikke nøkkelen for dette nettverket.
Trykk på denne knappen for å koble til
nettverket (trinn 3c).
Du kan også koble til et skjult nettverk
(hvis du kjenner til nøkkelen og andre
innstillinger) – trykk på Legg til et Wifinettverka Wi-Fi network (trinn 3d).

Hvis du har valgt det Autentiserte
nettverket, velger du et alternativ:
Vis nettverksinformasjon - vis IPadresse, IP-subnet og IP
gateway/DNS.

3a.

Rediger Wifi-innstillinger – rediger
SSID, nettverksnøkkel og skjult status.
Glem Wifi-nettverk – hvis du glemmer
dette nettverket, kan ikke Tempus
lenger koble til nettverket automatisk.
Trykk på Tilbake.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Hvis du har valgt et lagret nettverket,
velger du et alternativ:

3b.

Koble til Wi-Fi-nettverk - trykk på
denne knappen for å koble til. Tempus
Pro viser om igjen Administrer Wi-Finettverk-menyen som viser status for
dette nettverket som Kobler til data....
Hvis tilkoblingen er vellykket, endres
statusen til Autentisert.
Rediger Wifi-innstillinger – rediger
SSID, nettverksnøkkel og skjult status.
Glem Wifi-nettverk – hvis du glemmer
dette nettverket, kan ikke Tempus
lenger koble til nettverket automatisk.
Hvis du har valgt et nøkkel kreves
nettverket, velger du et alternativ:
Koble til Wi-Fi-nettverk:

3c.

l

Trykk på denne knappen.

l

Angi nettverksnøkkel.

l

Trykk på Koble til.

Tempus Pro viser om igjen Administrer
Wi-Fi-nettverk-menyen som viser
status for dette nettverket som Kobler
til data.... Hvis tilkoblingen er
vellykket, endres statusen til
Autentisert.
Hvis meldingen "Wi-Fi-feil" vises, sjekk , sjekk
tilkoblingsforutsetningene i Rediger Wi-Fiinnstillinger og prøv å koble til igjen. Hvis det
ikke hjelper, trykk på Glem Wi-Fi-nettverk, slå
Tempus Pro av og på igjen, og start tilkoblingen
til det påkrevde nettverket på nytt.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Hvis du har valgt Legg til et Wi-Finettverk:
Skriv inn SSID, nettverksnøkkelen,
skjult status og andre nødvendige
detaljer.
Trykk på Lagre.
3d.

Trykk på Tilbake.

3.2.1 Beskytte et Wifi-nettverk
For å beskytte et Wifi-nettverk fra å bli slettet av brukeren, gjør du følgende:
Trinn

Beskrivelse

Gå til hovedmenyen
og trykk
på Vedlikehold og innstillinger.
1.

Skriv inn vedlikeholdspassordet
(standard er 1234 eller 123456) og
trykk på OK.
Trykk på Tilbake for å gå tilbake til
hovedmenyen.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Trykk på Administrere Wifinettverk.

2.

For å beskytte et lagret nettverk
trykker du på nettverksknappen og
deretter Rediger Wifi-innstillinger.
For å beskytte et skjult nettverk (hvis
du kjenner til nøkkelen og andre
innstillinger) trykk på Legg til et
Wifi-nettverk.

3.

Når Wifi-innstillingene vises, trykker
du på Avansert.

Sett Beskyttet til «Ja».
4.

Trykk på Lagre.
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3.3 Oppdatere nettverksinnstillinger for modus
Når du har valgt en kommunikasjonsmodus for Tempus Pro (se «3.1 Stille inn modus for
nettverkskommunikasjon»), kan du oppdatere modusens nettverksinnstillinger. Bruk følgende fremgangsmåte:
Trinn

Beskrivelse

Gå til hovedmenyen
og trykk på
Vedlikehold og innstillinger.
Skriv inn vedlikeholdspassordet
(standard er 1234 eller 123456) og trykk
på OK.
Trykk på Kommunikasjon og e-post.
1.

I menyen Kommunikasjon og e-post
trykker du på Nettverksinnstillinger
for modus.
Tempus Pro viser menyen for
Nettverksinnstillinger for modus som
gjelder for den valgte
kommunikasjonsmodusen: enten Wifi
(trinn 2a) eller mobiltelefon (trinn 2b)
eller Ethernet (trinn 2c).

Innstillinger for Wifi-modus

2a.

i2i IP(s) – Dette er faste IP-adresser
med routingfunksjon for
datamaskinene som hoster ditt
program for Tempus i2i-datasenter
(gateway). Vi anbefaler at du som
standard bruker RDTs datasenter med
mindre du vet at organisasjonen din har
datasenter-oppsett. I så fall bør du
legge til adressene til maskinene dine.
i2i-responssenter – dette må
samsvare med kodenavnet for
responssenteret som er konfigurert på
datamaskinene til i2i-responssenteret
som du prøver å koble til. Hvis dette er
feil, kan det hende du får opp en
melding om tilkobling, men du kan ikke
se den innkommende tilkoblingen på
responssenteret.
Trykk på Tilbake.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Innstillinger for Mobiltelefonmodus
Modusnavn – Dette lar deg endre
navnet på modusen som den vises
både i modusmenyen og modustittelen.
Maksimalt tillatt lengde er 25 tegn. For
eksempel kan du endre en av
modustitlene dine til
“Mobiltelefontilkobling sykehus A” og
en andre modus til
“Mobiltelefontilkobling sykehus B”.
GPRS Tilgangs-punktnavn (APN) Dette skal stemme overens med SIMkortsettingen (*).
2b.

GPRS-brukernavn - Dette skal
stemme overens med SIMkortsettingen (*).
GPRS-passord - Dette skal stemme
overens med SIM-kortsettingen (*).
GPRS Ring opp – Dette er vanligvis
generisk for alle tjenesteleverandører.
Vi anbefaler ikke at du endrer dette fra
standarden *99***1# med mindre du har
blitt bedt om det av
tjenesteleverandøren din.
Destinasjons-IP(er) – Se trinn 2a for
beskrivelse.

(*) SIM-kortsetting (APN, Brukernavn og
Passord):
Denne informasjonen kan skaffes hos
tjenesteleverandøren eller fås fra et internettsøk. Noen leverandører lar brukernavn og
passord være tomt.
Hvis du endrer disse detaljene fordi
mobiltelefonen ikke kobles til, kan det ta opptil
10 minutter etter at du har gjort endringer før de
nye innstillingene gjelder.

Navn på responssenter – Se trinn 2a
for beskrivelse.
Trykk på Tilbake.
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Trinn

Beskrivelse

Ethernet: modusinnstillinger
Modusnavn – Se trinn 2 for
beskrivelse.
DHCP – Slå på eller av.
IP-adresse – IP-adressen til Tempusenheten på nettverket. Merket med
grått hvis DHCP er satt til «På».
IP-subnett - IP-subnettmasken.
2c.

IP Gateway/DNS – Hvis IP-gateway
og DNS-server er det samme, skriver
du bare inn én adresse her. Hvis de er
forskjellige, skriver du inn begge, delt
med en skråstrek, som vist.
Destinasjons-IP(er) – Se trinn 2a for
beskrivelse.
Navn på responssenter – Se trinn 2a
for beskrivelse.
Trykk på Tilbake.
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3.4 Konfigurere e-post
Følg denne prosedyren for å konfigurere Tempus Pro slik at den sender pasientrapporter (PDF-filer) til kollegaer
med e-post ved bruk av en SMTP-tjener. Dette konfigurasjonsalternativet er tilgjengelig bare når epostfunksjonen er aktivert på Tempus Pro.
FORSIKTIG
Pasientrapporter må være passordbeskyttet når de sendes via e-post. Se «2.11.2 Angi passordet
for pasientrapport».

3.4.1 Konfigurere avsenderen av e-post
Be organisasjonens IT-administrator om å lage en SMTP-tjenerkonto for Tempus Pro-enhetene og oppgi
følgende kontodetaljer:
l

Navn på SMTP-tjener

l

Brukernavn for SMTP-e-postkontoen

l

Passord for SMTP-e-postkontoen

l

Portnummeret for SMTP-tjenesten

l

en avsenderadresse for et gyldig domene for Tempus Pro-enheten du konfigurerer

Tempus Pro vil sende e-postmeldinger med avsendernavnet «Tempus Pro». Mottakerne vil se dette
navnet på innkommende e-postmeldinger med pasientrapporter.
Trinn

1.

Beskrivelse

Skjermbilde

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på
Kommunikasjon og e-post.
På menyen Kommunikasjon og e-post
trykker du på E-postinnstillinger.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Tempus-enheten viser skjermbildet Epostinnstillinger:
l

l

l

2.
l

l

SMTP-tjener – navnet på SMTPtjeneren.
SMTP-brukernavn – brukernavnet
for SMTP-e-postkontoen.
SMTP-passord – passordet for
SMTP-e-postkontoen.
SMTP-utgang – portnummeret for
SMTP-tjenesten.
Avsenders e-post – epostadressen til Tempus Proenheten du konfigurerer.

Trykk på Endre-knappen hvis du vil
redigere et felt.

3.

Dette eksemplet viser standard
fabrikkinnstillinger.
SMTP-utgang 465 støtter TLS-kryptering, men
uten STARTTLS.

Tempus-enheten viser en
redigeringsskjerm for feltet du valgte.
Dette eksemplet viser
redigeringsskjermen for STMP-tjener.
Bruk tastaturet til å oppdatere feltet og
trykk på Lagre og Tilbake.

3.4.2 Konfigurere e-postmottakere
Du kan spesifisere opptil fem grupper i organisasjonen som skal motta pasientrapporter på e-post fra Tempus
Pro. Du trenger følgende detaljer om hver gruppe:
l

navn på gruppen, f.eks. «Hjerte»;

l

en liste med e-postadressene til medlemmene i gruppen (den kan ha ett eller flere medlemmer)
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Trinn

1.

Beskrivelse

Skjermbilde

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på
Kommunikasjon og e-post.
På menyen Kommunikasjon og e-post
trykker du på E-postmottakere.

2.

Tempus-enheten viser skjermbildet Epostmottakere. I dette eksemplet er
det konfigurert to e-postgrupper.
Trykk på Endre-knappen for å redigere
en gruppe eller opprette en ny.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Endre e-postgruppe for gruppen du
valgte.
3.

Rediger gruppenavnet ved å trykke på
Endre for å vise redigeringsskjermen,
og oppdater navnet ved hjelp av
tastaturet. Trykk på Lagre og Tilbake.
Endre e-postadresser ved å trykke på
Endre og gå til neste trinn.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Hvis du trykker på Endre-knappen for
e-postadresser, viser Tempus Pro
skjermbildet Endre gruppeadresser.

4.

Bruk tastaturet til å angi epostadressene som tilhører gruppen
(opptil 10 adresser eller 256 tegn). Hvis
gruppen inneholder to eller flere epostadresser, må du skille dem med
semikolon som vist i eksemplet.
Trykk på Lagre og Tilbake når du er
ferdig.

3.4.3 Innstillinger for nettverksmodus for e-post
Du finner nærmere informasjon om innstilling av modus for nettverkskommunikasjon i «3.3 Oppdatere
nettverksinnstillinger for modus».
Hvis verdien for IP-gateway ikke er den samme som for DNS ved konfigurering av Ethernet- og Wifimodus for e-post, må de skilles med skråstrek på side 1 i skjermbildet Innstillinger for
nettverksmodus:

Ved konfigurering av GPRS-modus for e-post må du be nettverksleverandøren om riktige
innstillinger.

3.4.4 Sende en test-e-post
Før Tempus Pro tas i bruk i felten må du kontrollere at e-posttjenesten er riktig konfigurert ved å sende en fingert
pasientrapport til navngitte e-postmottakere (avtales på forhånd). Ved kommunikasjonsproblemer vil Tempusenheten forsøke å sende på nytt i 20 minutter før den avbryter sendingen, og den vil da vise en advarsel.
Du finner instruksjoner i Brukerhåndbok for Tempus Pro under prosedyren «Sende pasientrapport på e-post».
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3.5 Konfigurere EPJ
Følg denne prosedyren for å konfigurere Tempus Pro slik at den kan sende filer med pasientopplysninger til
systemer for elektroniske pasientjournaler (EPJ). Dette konfigurasjonsalternativet er tilgjengelig bare når EPJfunksjonen er aktivert på Tempus Pro.

3.5.1 ePCR-innstillingsmeny
Identifiser ett eller flere EPJ-systemer som skal motta pasientopplysninger fra Tempus Pro. Du trenger følgende
detaljer om hvert EPJ-system:
l

Alias

l

EPJ-navn

l

EPJ-passord

l

Målport

l

Mål-IP/Navn

Trinn

1.

Beskrivelse

Skjermbilde

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på
Kommunikasjon og e-post.
På menyen Kommunikasjon og e-post
trykker du på EPJ-innstillinger..
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Trinn

2.

Beskrivelse

Skjermbilde

Tempus-enheten viser skjermbildet
med EPJ-innstillinger. I dette
eksemplet er det konfigurert to EPJsystemer.
Hvis du vil endre et konfigurert EPJsystem eller legge til et nytt EPJsystem, trykker du på Endre-knappen.

Tempus-enheten viser skjermbildet for
endring av EPJ-innstillinger.
Alias – ønsket kallenavn på EPJsystemet.
EPJ-navn – navnet på EPJ-systemet
som brukes til autentisering.
3.

Passord – passordet som er tilknyttet
EPJ-systemet og blir brukt under
autentisering.
Målport – portnummeret for EPJtjenesten.
Mål-IP/Navn – EPJ-systemets IPadresse eller domenenavn.
Trykk på Endre-knappen hvis du vil
redigere et felt.

Hvis du vil aktivere tjenesteregistreringsmodus,
lar du feltet Mål-IP/Navn være tomt. Se «3.5.2
Tjenesteregistreringsmodus for EPJ» for
detaljer.

Hvis du trykker på en Endre-knapp,
viser Tempus Pro det relevante
skjermbildet for redigering.
4.

Dette eksemplet viser
redigeringsskjermen for EPJ-navn.
Bruk tastaturet til å oppdatere feltet og
trykk på Lagre og Tilbake.
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3.5.2 Tjenesteregistreringsmodus for EPJ
Tjenesteregistreringsmodus kan benyttes når EPJ befinner seg lokalt, som beskrevet nedenfor:
l

EPJ ligger på et lokalt nettverk som er koblet direkte til Tempus med en Ethernet-kabel eller Wifi.

l

EPJ ligger på et nettbrett eller en PC som er koblet direkte til Tempus med en Ethernet-kabel.

Tjenesteregistreringsmodus aktiveres ved å la feltet Mål-IP stå tomt under konfigureringen av EPJ-systemet.
Under tjenesteregistreringen sender Tempus en UDP-kringkastingsmelding for å finne EPJ. UDP-meldingen
sendes annet hvert sekund til den konfigurerte målporten inntil det mottas et svar, høyst i 30 sekunder.
Viktig
Å kjøre tjenesteregistrering over et WAN kan skape nettverksproblemer. Det er operatørens ansvar
å sørge for at tjenesteregistreringsmodus brukes på riktig måte.
Bruk Alias-feltet til å angi om EPJ finnes lokalt eller eksternt.

3.5.3 Innstillinger for nettverksmodus for EPJ
Du finner nærmere informasjon om innstilling av modus for nettverkskommunikasjon i «3.3 Oppdatere
nettverksinnstillinger for modus».
Ved konfigurering av GPRS-modus for EPJ må du be nettverksleverandøren om riktige innstillinger.

3.5.4 Utføre en prøveeksport av pasientopplysninger
Før Tempus Pro tas i bruk i felten må du kontrollere at EPJ-tjenesten er riktig konfigurert ved å utføre en
prøveeksport av opplysninger til et navngitt EPJ-system (avtales på forhånd). Ved kommunikasjonsproblemer vil
Tempus-enheten forsøke å sende på nytt i 20 minutter før den avbryter eksporten, og den vil da vise en advarsel.
Du finner instruksjoner i Brukerhåndbok for Tempus Pro under prosedyren "Sende pasientopplysninger til et
system for elektronisk pasientjournal (EPJ)".
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3.6 Konfigurerer mobiltelefon
3G-mobiltelefonkommunikasjon er tilgjengelig som ekstrautstyr på alle Tempus Pro-modeller.
4G-mobiltelefonkommunikasjon er bare tilgjengelig på Tempus Pro-skrivermodeller.

3.6.1 Installering av et 3G SIM-kort
Nødvendige deler ved utskifting av del
SIM-kort (3G).

Nødvendig forarbeid før prosedyren

Viktig
Mobiltelefon-funksjonen må være aktivert og 4G-modul-funksjonen må være deaktivert - se «2.9
Vise og installere funksjoner».
Hvis Mobiltelefon-funksjonen ikke er installert, må man skaffe en lisens til å installere denne
funksjonen før man gå videre (kontakt din RDT-representant for funksjonslisenser).

Nødvendige verktøy
Verktøybeskrivelse

Momentskrutrekker innstilt på 40 cNm (3,5 in lbs)

#1 PoziDriv® drevet bit (lengden er ikke viktig)

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

Fjerning av 3G SIM-kortet
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Fjern batteriet ved å følge trinn 2 til 4 i
prosedyren «5.2 Tempus Pro-batteri».
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Fjern de fire M2 Pozidriv-skruene
(innringet).
2.

3.

Fjern dekkplaten.

4.

SIM-kortet sitter i sporet til venstre.
Trykk på kanten av kortet for å løsne det,
og skyv det ut av enheten.

Plassering av 3G SIM-kortet
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Legg SIM-kortet i sporet til venstre på
samme måte som vist.

Kontroller at kortet er satt riktig inn i SIMholderen.
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Trinn Beskrivelse

2.

Skyv SIM-kortet ned og på plass.

3.

Legg dekselplaten over SIM-kortsporene.

Bilder og merknader

Skru i de fire M2 Pozidriv-skruene
(innringet).
4.
Stram skruene til 40 cNm.

5.

Skyv inn det nye batteriet, slik at det
klikker på plass.

6.

Slå av Tempus.

ADVARSEL
Forsikre deg om at batteriet sitter riktig. Hvis det sitter feil, kan det bli strømbrudd i Tempus Pro
under bruk.
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3.6.2 Installering av en 4G-dongle (kun skrivermodeller)
Nødvendige deler ved utskifting av del
4G Nano SIM-kort
Ved installasjon av 4G for første gang, bruk følgende del (bestående av dongelen og monteringssettet):
l

4G Dongle-sett (delenummer 01-2298)

Ved reparasjon av en eksisterende 4G-installasjon, kan dongelen og monteringssettet bestilles separat:
l

4G-dongle monteringssett (delenummer 26-4000)

Nødvendig forarbeid før prosedyren

FORSIKTIG
4G Nano SIM-kortet må være riktig installert i dongelen (ikke i Tempus Pro SIM-kortsporet) i
henhold til instruksjonene som fulgte med Inseego USB8 4G-dongle.
FORSIKTIG
Forsikre at installasjonstrinnene følges nøye og utføres med presisjon, bare da kan settet gi
inntrengningsbeskyttelse. Kontakt RDT i tilfelle tvil.
Ikke monter 4G-donglen hvis det er noen merkbar skade på noen av dongle-settets komponenter
eller på Tempus Pro.
Ikke monter dongelen uten IP-beskyttet hylse.
Viktig
Kun oppgraderinger: Hvis du oppgraderer en eksisterende Tempus Pro med 4G-dongle-settet
(delenummer 01-2298), installer den nyeste programvaren først. Se Tempus Pro Software Update
Instructions (USB) (42-2021) . Den vedlagte USB-enheten inneholder programvare og instruksjoner.
Funksjonene i Mobiltelefon og 4G Module må være aktivert - se «2.9 Vise og installere
funksjoner». Når 4G-modul er aktivert er Tempus Pro SIM-kortspor automatisk deaktivert.
Hvis Mobiltelefon-funksjonen ikke er installert, må man skaffe en lisens til å installere denne
funksjonen før man gå videre (kontakt din RDT-representant for funksjonslisenser).
Forsikre deg om at tjenesteleverandøren din har aktivert 4G-drift. Mobiltelefonen vil fortsatt fungere i
områder som er dekket av 3G, men vil vise et 3G-ikon (inkludert når den er koblet til UMTSmobiltelefontjenester).
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Nødvendige verktøy
Verktøybeskrivelse
Momentskrutrekker innstilt på 50 cNm (4,4 i lbs)
Momentskrutrekker innstilt på 60 cNm (5,5 i lbs)

T10 TORX drevet bit (lengden er ikke viktig)
T20 TORX drevet bit (lengden er ikke viktig)

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

Installering av 4G-dongelen, hylsen og dekselet
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Fjern USB-blankingplaten og skruene, og
kast dem.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

2.

Fjern M4 festeskrue og kast.

3.

Monter USB-dekslet med to M3 x 10 mm
skruer (20-1094) og stram til til 60 cNm.

3a.

Fjern den dobbeltsidige støttetapen fra
undersiden av bunnplaten.
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Trinn Beskrivelse

4.

Bilder og merknader

(a) Monter 4G-bunnplaten på
Tempus Pro, og sørg for at tappene sitter
under skriverhuset slik at alle
skruehullene stemmer overens.
(b) Fest 4G bunnplaten med to M3x6 mm
skruer (20-1095). Trekk til skruene til
60 cNm.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Sett 4G-donglen inn i USB-kontakten (a)
ved å skyve den gjennom USBforseglingen (b).
5.

USB-kontakten kan bøyes
og roteres for å sitte i vist
posisjon. Forsikre at 4Gdongelen er koblet til USBkontakten.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Med 4G-dongelen fremdeles på plass,
skyv 4G-donglehylsen over 4G-dongelen.
6.

Bruk dette som en sjekk av
at 4G-dongelen fortsatt er
helt tilkoblet.

(a) Monter 4G dongledekselet.
(b) Trykk ned på dongledekselet og fest i
sporet på M3x16 mm-skruen (20-1108)
lett, men ikke legg trykk på skruen.
(c) Monter en M4 x 16 mm skrue (202517) og dra til 60 cNm.
7.

(d) Trekk til M3-skruen til 60 cNm.
Viktig
Pass på å ikke skade det
indre plastbladet. Forsikre at
mutteren sitter ordentlig i
bunnplaten slik at den kan gå
i inngrep med M3-skruen.

8.

Slå av Tempus.
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3.6.3 Deteksjon av SIM-kort
Nødvendig forarbeid før prosedyren
For å tillate deteksjon av et 3G-SIM-kort:
l

Mobiltelefon-funksjonen må være aktivert og 4G-modul-funksjonen må være deaktivert - se «2.9 Vise og
installere funksjoner».

l

3G-SIM-kortet må være installert i Tempus Pro SIMs kortspor - se «3.6.1 Installering av et 3G SIM-kort».

l

4G-donglen må ikke installeres.

For å tillate deteksjon av et 4G SIM-kort:
l

Funksjonene i Mobiltelefon og 4G Module må være aktivert - se «2.9 Vise og installere funksjoner».

l

4G SIM-kortet og donglen må være installert - se «3.6.2 Installering av en 4G-dongle (kun skrivermodeller)».

Viktig
Forsikre deg om at SIM-leverandørens kontraktsplan er riktig konfigurert for data og at den
tilknyttede APN er satt opp i Tempus Pro. Feilkonfigurerte innstillinger kan forhindre
mobiltelefonmodulen å koble til nettverket eller tillate 4G å koble til, men ikke sende data. Test
oppsettet ditt før bruk. Standard nettverksdekning og tilgjengelighetsbegrensninger for
mobiltelefonsignal gjelder.
Ikke bruk følgende APN-er, da de ikke støttes av 4G-modulen:
Enhancedphone, nxtgenphone, phone, pta, wap.cingular, firstnet-phone, ndo, endo, ims

Prosedyre
Når du slår på Tempus etter å ha installert et nytt 3G SIM-kort eller 4G-dongle, blir du bedt om å bekrefte SIMoperatøren og detaljene for tilkobling til mobiltelefonen.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Slå på Tempus.
Hvis Tempus ikke viser skjermbildet
for nytt SIM-kort:
l

trykk på hovedmeny-knappen

1.
,
l

gå til side 3,

l

sett GSM til ja,

l

slå av Tempus og start på nytt.
Hvis GSM-knappen er deaktivert i dette
skjermbildet, betyr det at mobiltelefonen er
deaktivert – se «3.3 Oppdatere
nettverksinnstillinger for modus».

Vent i opptil fem minutter inntil det nye
SIM-kortet blir oppdaget.
2.

Tempus viser skjermbildet for nytt
SIM-kort.
Trykk på Fortsett.
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Trinn Beskrivelse

3.

Bilder og merknader

Hvis Tempus ikke kan identifisere den
nøyaktige SIM-korttjenesten, viser
den en liste over sannsynlige
operatører (basert på IMSI).
Finn og trykk på riktig operatør-knapp.

Tempus viser forhåndskonfigurerte
SIM-detaljer: APN, brukernavn og
passord.
4.

Hvis SIM-operatøren har levert nyere
detaljer, bruker du Rediger-knappene
for å angi dem.
Trykk på Bekreft.

5.

Modul-IMEI (international mobile
equipment identity) og -IMSI
(International mobile subscriber
identity) vises i fanen Vedlikehold >
Systeminformasjon >
Kommunikasjon (Vent noen minutter
etter oppstart for at verdiene skal
vises).
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Trinn Beskrivelse

6.

For normal tilkobling til IntelliSpace
Corsium, E-post, ePCR eller i2i
ReachBak vil nå et toppstatusikon
vises.

Bilder og merknader

Det toppstatusikonet vil indikere 4G eller 3G,
avhengig av hvilken tjeneste som er aktivert på
Tempus Pro og tilgjengelig på nettverket. En 4Gaktivert enhet vil fungere på 3G der ingen 4Gtjenester er tilgjengelige.
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3.7 Koble sammen Bluetooth-hodesettet
Tempus-enheten leveres som regel med et ferdig sammenkoblet hodesett. Hvis hodesettet blir frakoblet, brukt
med andre Tempus-enheter (RDT fraråder dette for å unngå misforståelser) eller et nytt hodesett tas i bruk, må
prosessen for sammenkobling utføres på nytt.

3.7.1 Sammenkobling med Bluetooth-hodesett
ADVARSEL
Ikke prøv å koble til hodesettet under en medisinsk hendelse. Etter at du har koblet til hodesettet,
må du slå Tempus-enheten av og på igjen før du bruker enheten i en medisinsk hendelse.
Sammenkobling med periferiutstyr bør kun utføres av personer som har lest og forstått disse
instruksjonene. Hvis du er i tvil, ta kontakt med RDT for nærmere informasjon. Hvis du ikke følger
instruksjonene, kan det hende at periferiutstyret ikke virker med Tempus-enheten.
Bluetooth-hodesettet leveres med delenummer 00-1007-R og er tilgjengelig som en oppgradering for
delenummer 00-1004-R. Bluetooth-hodesettet er ikke tilgjengelig for Tempus Pro-modeller med
intern skriver.
For å koble Presence eller VMX200 Bluetooth-hodesettet til Tempus Pro går du frem på følgende måte:
Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Trykk på Printer and Headset
(skriver og hodesett) i hovedmenyen

1.

. Menyen Skriver og headset
vises.
Trykk på Koble sammen med
bluetooth. Bluetooth-enhetsmenyen
vises.
Trykk på Koble sammen hodesett
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader
Sennheiser Presence:

Tempus Pro viser instruksjoner for den
aktuelt tilkoblede hodesettmodellen
(Sennheiser Presence eller
Sennheiser VMX200).
Viktig
2.

Hvis du bytter ut VMX200
med Presence, bør du
følge instruksjonene for
Presence som er oppgitt
her, ikke instruksjonene
for VMX200, som vises på
skjermen.
Trykk Neste.

Skriv inn Bluetooth-passordet
(standard «0000»).
3.

Når du oppgir en gyldig kode, vises
knappen Godta. Trykk på Godta.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader
Sennheiser Presence:

4.

Sennheiser Presence: Når hodesettet
er slått AV, trykker du og holder inne
begge volumknappene, og samtidig
trekker du den sølvfargede linjen bort
fra hodesettets hoveddel. Lyset blinker
BLÅTT og RØDT.

Sennheiser VMX200:

Sennheiser VMX200: Med hodesett
slått AV trykk ned knappen til lyset
blinker BLÅTT og RØDT.
Trykk Neste.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader
Viktig
Det er viktig at du lar Tempus-enheten søke i
30 sekunder. I løpet av de 30 sekundene viser
Tempus-enheten alle Bluetooth-enheter etter
hvert som den finner dem. IKKE forsøk å velge
noen av dem før det har gått 30 sekunder. Hvis
du forsøker å velge en periferienhet i løpet av de
30 sekundene, kan det hende at
sammenkoblingen ikke blir riktig fullført.

5.

Tempus-enheten søker etter alle
Bluetooth-enheter og viser dem på en
liste. De vises i grått mens søket
pågår (30 sekunder) og blir hvite når
søket er ferdig. Vent til søket er ferdig.

Hvis det er oppført mer enn ett Sennheiserhodesett, må du slå av alle andre Sennheiserhodesett innenfor en radius på 30 meter og starte
prosessen på nytt.
Hvis Sennheiser-enheten ikke står på listen,
klarte ikke Tempus-enheten å finne den under
søket. I så fall trykker du på knappen FORRIGE
for å gå tilbake til begynnelsen av prosessen. Slå
av hodesettet og gjenta prosessen. Forsikre deg
om at hodesettet er i nærheten av Tempusenheten. Flytt om mulig Tempus-enheten og
hodesettet bort fra andre Bluetooth-enheter
(f.eks. Bluetooth-aktiverte mobiltelefoner) eller
slå dem av.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader
Sennheiser Presence:

6.

Velg KUN linjen med Sennheiserhodesettet som skal sammenkobles.
Når du har gjort et valg, vises knappen
Neste.

Sennheiser VMX200:

Trykk på knappen Neste.

Vent mens sammenkoblingen utføres
(dette bør ta under ett minutt).
7.

Når sammenkoblingen er fullført, vises
knappen Neste. Trykk på knappen
Neste.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 95

Kapittel 3 Konfigurere kommunikasjon og e-post

Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader
Sennheiser Presence:

Sennheiser Presence: Sett den
sølvfargede linjen tilbake i hodesettets
hoveddel.
8.

Skyv hodesettet helt ned på
dockingfestet. Smekk det godt fast.

Sennheiser VMX200:

Trykk på OK.
Slå Tempus Pro av og på igjen.

Utfør følgende test for å sikre at
hodesettet ble sammenkoblet:
Opprett data- og taletilkoblinger fra
Tempus Pro til en alternativ
plassering.
9.

Taletilkoblingen er en VoIP-samtale
rutet direkte fra det sammenkoblede
hodesettet via Tempus Pro til en PC.
Bruk denne tilkoblingen til å snakke
med en operatør på den eksterne
plasseringen.

Følg instruksjonene i Tempus Pro brukerhåndbok.
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3.8 Konfigurere Tempus Pro for IntelliSpace Corsium
Dette utføres vanligvis av en biomedisintekniker før utrulling av Tempus Pro.
For å la Tempus Pro koble seg til organisasjonens IntelliSpace Corsium-system, må visse
konfigurasjonsdetaljer eksporteres fra IntelliSpace Corsium og importeres til Tempus Pro via en USBminnepinne. Disse detaljene inkluderer nettadresse, enhetsgrupper, støttesentre og tilkoblingsregler.
Så snart Tempus Pro er koblet til, kan disse detaljene (ikke nettadressen) endres via Corsium uten at det er
nødvendig med ytterligere eksport via USB. Konfigurasjonsinnstillinger overføres automatisk til Tempus Pro når
den kobles til IntelliSpace Corsium, og de tas i bruk etter neste strømsyklus.
Corsium produksjons- og sandkassesystemer
En Tempus Pro-enhet kan konfigureres for å kobles til enten IntelliSpace Corsium produksjons- eller
sandkassesystemet, men ikke begge.
Hvis du vil endre tilordning av en Tempus Pro-enhet fra sandkasse til produksjon, må du:
l

l

Slett alle pasientopplysninger fra Tempus Pro.
Gjenta prosedyrene «3.8 Konfigurere Tempus Pro for IntelliSpace Corsium», «3.8 Konfigurere
Tempus Pro for IntelliSpace Corsium» og «3.8 Konfigurere Tempus Pro for IntelliSpace Corsium»

Hvis du vil endre tilordning av en Tempus Pro-enhet fra produksjon til sandkasse, må du:
l

Kontrollere at alle pasientdata er lastet opp til IntelliSpace Corsium.

l

Slett alle pasientopplysninger fra Tempus Pro.

l

Gjenta prosedyrene «3.8 Konfigurere Tempus Pro for IntelliSpace Corsium», «3.8 Konfigurere
Tempus Pro for IntelliSpace Corsium» og «3.8 Konfigurere Tempus Pro for IntelliSpace Corsium»

En Tempus Pro-enhet i demonstrasjonsmodus vil ikke få lov til å koble seg til et Corsium-system i
produksjon, men det vil kunne koble seg til et sandkassesystem.

3.8.1 Tempus Pro-kompatibilitet
For å tillate en forbindelse med IntelliSpace Corsium, må en Tempus Pro-enhet være lisensiert og aktivert for å
bruke enten Corsium ReachBak- eller Corsium EKG-funksjonen:
l

l

Corsium ReachBak lar operatøren sende direkte overvåkingsdata, SRoC-hendelser og 12-avlednings-EKGopptak og gjenopplivningsdata til støttesenteret. IntelliSpace Corsium-brukeren får også sende EKGgjennomgangsresultater til Tempus Pro, og Tempus Pro-operatøren kan sende gjennomgangskvitteringer
tilbake til IntelliSpace Corsium.
Corsium EKG lar Tempus Pro-operatøren sende 12-avlednings EKG-opptak til støttesenteret. EKGgjennomgang er ikke mulig, og ingen andre overvåkingsparametere kan sendes.

Tempus Pro må konfigureres for å koble til IntelliSpace Corsium-systemet ditt.

3.8.2 Eksporter konfigurasjon fra IntelliSpace Corsium
For å eksportere -konfigurasjonen til en USB-lagringsenhet:
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1. Logg inn på IntelliSpace Corsium med en biomed-aktivert konto.
2. Åpne Admin-dashbordet og velg Enhet > Koble til USB.
3. Velg Eksporter konfigurasjon.
4. Filen "CSsettings_yyyymmddnnnnnn.rdt" vil bli lagret i mappen Nedlastninger. Kopier denne filen til
rotmappen på en tom USB-minnepinne.

3.8.3 Eksporterer konfigurasjonen til Tempus Pro
For å konfigurere din Tempus Pro for å kobles til IntelliSpace Corsium går du frem som følger:
Trinn

Beskrivelse

Gå til hovedmenyen
Om Tempus Pro.

Skjermbilde

og trykk på

Trykk på Funksjoner-fanen.

1.

Kontroller installasjonsstatus for
IntelliSpace Corsium
tilgangsfunksjonen du trenger (Corsium
ReachBak eller Corsium EKG):
J - funksjonen er installert og aktivert:
gå til trinn 3.
J* – funksjonen er installert, men
deaktivert i vedlikehold.
N - funksjonen er ikke installert:
kontakt RDT for å få hjelp.

Fanen Om Tempus Pro viser Corsium URL.

Hvis funksjonen er installert, men
deaktivert:
Gå til hovedmenyen
og trykk på
Vedlikehold og innstillinger.
2.

Skriv inn vedlikeholdspassordet og
trykk på OK.
Trykk på Administrere funksjoner.
Slå på Corsium ReachBak eller
Corsium EKG etter behov. Hvis
begge er aktiverte, ha ReachBak
forrang.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Sett USB-minnepinnen med filen
«CSsettings_
YYYYMMDDhhmmss.rdt» inn i USBporten på Tempus Pro.

3.

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på
Eksporter/importer konfigurasjon.
I skjermbildet Eksporter/importer
konfigurasjon, trykker du på Importer
konfigurasjon fra USB.
Når du blir spurt, trykk på Ja og deretter
Slå av.

3.8.4 Oppdater innstillinger i Tempus Pro
IntelliSpace Corsium-innstillinger, for eksempel Enhetsgruppe, Standard støttesenter og Visstatus, er ikke inkludert i eksport- eller importkonfigurasjonen. Derfor kan de ikke klones mellom
enhetene; hver enhet må konfigureres separat.
For å oppdatere IntelliSpace Corsium-innstillingene i Tempus Pro:
Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Gå til hovedmenyen
og trykk på
Vedlikehold og innstillinger.

1.

Skriv inn vedlikeholdspassordet og
trykk på OK.
Trykk på Kommunikasjon og e-post.
På menyen Kommunikasjon og e-post
trykker du på Corsium-innstillinger.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Oppdater innstillingene:
Enhetsgruppe – Tilordne denne
Tempus Pro til en gruppe fra den
importerte listen, for eksempel
«Ambulanse øst» eller «Sykkelteam».
Standard støttesenter – Oppdater
preferanser for støttesenter. Se trinn 3.
2.

Vis status på Corsium-skjermen For å vise "Corsium status" displaypanelet, sett dette til på (Standard er
av).
Overfør gjennomgangsdata - Når
dette er aktivert, overfører Tempus Pro
alle bølgeformdata som kreves for
analyse etter hendelse til IntelliSpace
Corsium (standardinnstillingen er ja).

3.

Viktig
Hvis Overfør gjennomgangsdata er aktivert,
sender Tempus Pro bølgeformdata til
IntelliSpace Corsium bare hvis administratoren i
støttesenteret aktiverer Tempus Pro
Postkontroll.

Velg en støttesenterkonto i listen.
Listen over tilgjengelige støttesentre
eksporteres fra IntelliSpace Corsium.

ADVARSEL
Tempus Pro kan ikke koble til IntelliSpace
Corsium med mindre et standard støttesenter er
konfigurert.
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3.9 Konfigurere Tempus Pro for Tempus LS
3.9.1 Godkjenning av Tempus LS
FORSIKTIG
Organisasjoner kan vurdere å slå sammen enheter i små operasjonelt tilknyttede grupper slik at
trådløs sammenkobling bare er mulig mellom sammenslåingen av enheter. Sammenslåing kan for
eksempel omfatte enheter som administreres i en ambulansestasjon.
Hvis enhetssikkerheten er kompromittert (f.eks. tyveri av en enhet), må du vurdere behovet for å
autentisere alle enhetene i organisasjonen din eller samle enheter med nye nøkler. Alternativt kan
organisasjoner vurdere å autentisere individuelle par av Tempus Pro- og Tempus LS-enheter med
individuelle nøkler.
Hver Tempus LS-enhet er autentisert én gang, hvoretter den kan pares med hvilken som helst
Tempus Pro i organisasjonen din. For instruksjoner om paring, se Tempus Pro brukerhåndbok.
Autentisering er kun påkrevet ved Tempus LS programvareversjon v1.3.4 eller høyere.
TDL autentiseringsnøkler er unike for organisasjonen din, og kan oppdateres av organisasjonen når
som helst.
Hvis du genererer nye TDL-autentiseringsnøkler for å erstatte eksisterende nøkler, må du godkjenne
alle Tempus LS-enhetene dine på nytt.
Hvis organisasjonen bruker Tempus LS-defibrillatorer, må de godkjennes før de kan brukes med Tempus Proenheter. Godkjenning består av to prosedyrer:

Generere TDL-godkjenningsnøkler
Slik genererer du TDL-godkjenningsnøkler for alle Tempus Pro-enheter:
Trinn Beskrivelse

Bilder og notater

1.

Velg én Tempus Pro som skal være kilde
til felles konfigurasjon for alle dine
Tempus Pro-enheter.

Se «Kapittel 4 Utrulling av Tempus Pro-konfigurasjonen».

2.

Eksportere konfigurasjonen fra Tempus
Pro-kildeenheten til en USBlagringsenhet.

Se «4.2 Eksportere og importere en konfigurasjon» for
instruksjoner.

3.

Koble USB-enheten fra Tempus Pro og
last felles konfigurasjon inn i
konfigurasjonsverktøyet.

For bruksanvisning, se Tempus Pro
Konfigurasjonsverktøy brukerhåndbok avsnitt “Laste inn
konfigurasjonsdata fra USB”.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 101

Kapittel 3 Konfigurere kommunikasjon og e-post

Trinn Beskrivelse

Bilder og notater

Gjør nødvendige endringer i felles
konfigurasjon etter behov.
4.

5.

6.

Bruk menyalternativet Koder/annet for å
generere TDL-godkjenningsnøkler. Velg
Sikkerhet på venstre side av skjermen.
Trykk på knappen Generer nye
godkjenningsnøkler.

Se Tempus Pro Brukerveiledning for
konfigurasjonsverktøy for instruksjoner, delen
«Koder/annet».

Eksportere felles konfigurasjon til en
USB-lagringsenhet.
Koble fra USB.

Se Tempus Pro Brukerveiledning for
konfigurasjonsverktøy for instruksjoner, delen «Lagre og
eksportere en konfigurasjon».

Importer felles konfigurasjon til hver av
Tempus Pro-enhetene.

Se «4.2 Eksportere og importere en konfigurasjon» for
instruksjoner.

Godkjenne Tempus LS-enheter
Slik godkjenner du hver Tempus LS:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og notater

Velg en Tempus Pro-enhet med de nye
TDL-godkjenningsnøklene for å
godkjenne alle Tempus LS-enheter.

Koble sammen Tempus Pro og Tempus
LS via USB A/B-kabel.
2.
Skaff en egnet USB A/Bkabel, siden den ikke
leveres av RDT Philips.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og notater

3.

På menyen Vedlikehold og innstillinger
for Tempus Pro trykker du på TDLinnstillinger.

4.

Trykk på Godkjenn Tempus LS.

5.

Legg inn passkode for vedlikehold av
Tempus LS og trykk på OK.
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Trinn Beskrivelse

6.

Bilder og notater

Når meldingen vises, trykker du på
Fjern denne meldingen.
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3.9.2 TDL-vedlikeholdsinnstillinger
Bruk denne funksjonen til å styre sammenkoblingen av Tempus Pro og Tempus LS.
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på TDLinnstillinger.
Tempus-enheten viser skjermbildet
med TDL-vedlikeholdsinnstillinger.
Oppretthold Tempus LSsammenkobling – ja betyr at
sammenkoblingen med Tempus LS
opprettholdes når Tempus Pro slås av,
mens nei betyr at sammenkobling må
gjøres hver gang Tempus Pro slås på.

2.

Fjern gjeldende Tempus LSsammenkobling – fjerner
sammenkoblingen av Tempus LS som
vises i panelet til høyre.
Godkjenn Tempus LS – godkjenn
Tempus LS-enheten som er tilkoblet
denne Tempus Pro. Knappen blir bare
vist hvis det finnes godkjenningsnøkler
på Tempus Pro. Knappen er nedtonet
hvis det ikke er USB-kabeltilkobling
mellom Tempus Pro og Tempus LS.

3.

Trykk på Tilbake.
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Kapittel 4
Utrulling av Tempus Prokonfigurasjonen
Før en organisasjon tar i bruk Tempus Pro, må visse hovedinnstillinger konfigureres. Dette kan være
alarmgrenser, hendelser, kommunikasjonsinnstillinger, e-postinnstillinger og passord. Dette kapittelet beskriver
hvordan du forbereder og distribuerer disse viktige Tempus Pro-innstillingene.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
4.1 Vanlige eksport- og importsituasjoner

108

4.2 Eksportere og importere en konfigurasjon

109
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4.1 Vanlige eksport- og importsituasjoner
Følgende illustrasjon viser en vanlig eksport- og importsituasjon:

l

l

l

l

l

(1) Eksporter Tempus Pro-konfigurasjonen til en USB-lagringsenhet. Tempus Pro eksporterer: hendelser,
standarder for ny pasient og innstillinger.
(2) Last konfigurasjonsfilene fra USB-enheten inn i det Windows-baserte konfigurasjonsverktøyet for
Tempus Pro.
(3) Bruk verktøyet til å oppdatere konfigurasjonen.
(4) Eksporter den oppdaterte konfigurasjonen til en USB-lagringsenhet. Eventuelle eksisterende
konfigurasjonsfiler blir overskrevet.
(5) Importer Tempus Pro-konfigurasjonen fra USB-lagringsenheten til en Tempus Pro-enhet (som kan være
den samme eller en annen Tempus Pro). Tempus Pro importerer alle tre filene.

I følgende eksempel blir de eksporterte konfigurasjonsfilene importert direkte til en annen Tempus Pro.
Konfigurasjonsverktøyet brukes ikke, og konfigurasjonsfilene forblir dermed uendret.

l

l

Hvis Tempus Pro-kilden og Tempus Pro-målenheten ikke har samme programvareversjon, vil det
ikke være mulig å importere konfigurasjonen. Hvis du er i ferd med å oppgradere Tempus Proprogramvaren, må du oppgradere den på alle enheter før du eksporterer og importerer
konfigurasjonen.
Eksport- og importprosessene inkluderer automatisk hendelsesdata på alle installerte språk og
ikke bare på språket som for tiden er valgt.
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4.2 Eksportere og importere en konfigurasjon
Tempus Pro kan kopiere enhetens konfigurasjon til og fra en USB-lagringsenhet. Dette gjør det mulig å kopiere
konfigurasjonsinnstillingene fra én Tempus Pro («kilde») til en eller flere andre Tempus Pro-enheter
(«målenheter»).
På USB-lagringsenheten overføres konfigurasjonen til en mappe: “TempusProConfig”. Denne mappen
inneholder tre filer:
l

Events.rdt

l

NewPatientDefaults.rdt

l

Settings.rdt

FORSIKTIG
l

Prosessen som importerer konfigurasjonen, overskriver automatisk nettverksinnstillingene på
Tempus Pro-målenheten. Dette betyr at du vil miste unike innstillinger som du kanskje ønsker å
beholde på hver enkelt enhet, som statiske IP-adresser. For å forhindre dette må du slette filen
Settings.rdt før du importerer konfigurasjonen.

FORSIKTIG
l

l

RDT anbefaler at du sletter innholdet på USB-lagringsenheten etter bruk. Ikke oppbevar flere USBenheter med ulike konfigurasjonsinnstillinger. Det kan føre til feil.
Ikke rediger filene på USB-lagringsenheten. Det kan gjøre filene uleselige.

FORSIKTIG
l

l

l

Hvis du har brukt konfigurasjonsverktøyet til å endre konfigurasjonen etter eksport, anbefaler RDT
at du importerer konfigurasjonen til en prøveenhet, før du ruller den ut til andre enheter.
Vis behandlingsoversikten på denne enheten, og kontroller at hendelsene vises på riktig måte. Du
bør minst kontrollere hendelsenes koder, navn, rekkefølge, gruppering og farger.
Kontroller også standardene for ny pasient, kommunikasjon og andre innstillinger, som rapporttype,
språk og innstillinger og passord for PDF-rapport.

4.2.1 Eksportere konfigurasjonen
Slik eksporterer du innstillinger til en USB-lagringsenhet:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Sett inn en tom USB-lagringsenhet i
Tempus-enheten (minst 0,5 GB ledig
plass).
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Trinn Beskrivelse
2.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og innstillinger
og trykk på Eksporter/importer
konfigurasjon.

Tempus-enheten viser skjermbildet
Eksporter/importer konfigurasjon.
3.

Trykk på Eksporter konfigurasjon til
USB.

Tempus-enheten viser et skjermbilde
med fremdrift.
4.

Eksportprosessen tar ca. 20 sekunder.
Når den er ferdig, vises teksten “Fullført”
under den blå fremdriftslinjen.
Trykk på Fjern denne meldingen.

4.2.2 Importere konfigurasjonen
Slik importerer du innstillinger fra en USB-lagringsenhet:
Trinn Beskrivelse
1.

Sett inn en USB-lagringsenhet som
inneholder en eksportert Tempus Prokonfigurasjon.

2.

Gå til menyen Vedlikehold og innstillinger
og trykk på Eksporter/importer
konfigurasjon.

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Tempus-enheten viser skjermbildet
Eksporter/importer konfigurasjon.
3.

4.

Trykk på Importer konfigurasjon fra
USB.

Tempus-enheten viser et skjermbilde
med en advarsel.
Trykk på Ja.

Tempus-enheten viser et skjermbilde
med fremdrift.
5.

Importprosessen tar ca. 20 sekunder.
Når den er ferdig, vises teksten “Fullført”
under den blå fremdriftslinjen.
Trykk på Slå av.

Fullfør prosessen for å slå av.
6.

Slå Tempus Pro på igjen.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 111

Kapittel 4 Utrulling av Tempus Pro-konfigurasjonen

Tom side
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Kapittel 5
Grunnleggende vedlikehold
Dette kapittelet beskriver hvordan du utfører noen vanlige vedlikeholdsoppgaver på Tempus Pro.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
5.1 Rengjøre Tempus Pro

114

5.2 Tempus Pro-batteri

118

5.3 Oppbevaring og avhending av batteriet

124

5.4 Skrivere

125

5.5 Avhending ved endt levetid

130
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5.1 Rengjøre Tempus Pro
Denne prosedyren beskriver hvordan du rengjør kabinettet, berøringsskjermen, kontakter, mansjetter, slanger og
kabler i Tempus Pro.
Du må rengjøre Tempus Pro hver gang du har brukt den.
FORSIKTIG
Hvis du mistenker at det er kommet smuss eller væske inn i batterirommet så fjern batteriet og
rengjør batterikontaktene med rengjøringsmiddel med isopropylalkohol beregnet på elektronisk
utstyr. Se «5.2.5 Bytte batteriet».
FORSIKTIG
Bruk bare de godkjente rengjøringsmidlene som er oppført i dette avsnittet. Ikke bruk sterkere
rengjøringsmidler, som aceton og andre løsemidler.
FORSIKTIG
Hvis Tempus Pro blir kontaminert med væske fra mennesker eller andre avfallsstoffer, må enheten
tas ut av bruk. Før den tas i bruk igjen, må den dekontamineres og desinfiseres grundig. I slike
tilfeller må håndtaket fjernes og kasseres, og erstattes med en ny del levert av RDT.
FORSIKTIG
Under ingen omstendigheter må det brukes slipemidler på skjermen.
FORSIKTIG
Hvis du rengjør berøringsskjermen med uegnede midler, kan det antireflekterende belegget bli
svekket.
FORSIKTIG
Ikke bruk prosesser som damp, EO eller stråling til å sterilisere kabler eller deler av Tempus Pro.
FORSIKTIG
EKG-kabler må ikke senkes i væske. Det kan svekke defibrilleringsbeskyttelsen.
FORSIKTIG
Kabler eller koblinger med korroderte kontaktflater må skiftes ut.
FORSIKTIG
Ikke bruk stive eller skarpe gjenstander til å fjerne avfallsrester under lamellventilene på enhetens
forside og bakside, da dette kan svekke produktets IP66-forsegling.
Ventilen på forsiden er plassert som vist på bildet nedenfor (1). Ventilene på baksiden er plassert bak
tilbehørslommene.
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5.1.1 Rengjøre innfatningen rundt Tempus Pro
Godkjente rengjøringsmidler
l

70 % IPA

l

varmt vann

l

flytende såpe

l

Wex-cide®

l

Windex®

Rengjøring
1. Påse at kontaktpinnene er tildekket under rengjøringen og at de holdes tørre.
2. Fukt en ren og tørr klut med et godkjent rengjøringsmiddel og tørk av overflatene på Tempus Pro.
3. Bruk en ren og tørr klut til å tørke bort rester av rengjøringsmiddel fra Tempus Pro.

5.1.2 Rengjøre berøringsskjermen
Godkjente rengjøringsmidler for berøringsskjermen
l

NaOH 3 % vannløsning løsning;

l

Na4OH 3 % vannløsning løsning;

l

HCI 3 % vannløsning løsning;
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l

kjøkkenrens 5 % vannløsning løsning;

l

glassrens.

Rengjøring
1. Fukt en ren og tørr klut med et godkjent rengjøringsmiddel og tørk av berøringsskjermen.
2. Bruk en ren og tørr klut til å tørke bort rester av rengjøringsmiddel fra Tempus Pro.

5.1.3 Rengjøre koblinger
Godkjente rengjøringsmidler
l

vann

l

trykkluft

Rengjøring
1. Hvis koblingene er våte, skyller du dem med springvann og tørker dem.
2. Hvis koblingene er tørre, bruker du trykkluft til å fjerne alt løst smuss.

5.1.4 Rengjøre NIBP-mansjetter og slange
Godkjente rengjøringsmidler
l

Cidezyme®

l

Enzol®

l

10 % klorløsning

l

Sani-Cloth®

Rengjøring
1. Mansjetten kan sprayes med mild desinfiserende løsning (f.eks. Cidezyme®, Enzol® eller 10 %
klorløsning), skylles med destillert vann og drypptørkes. Pass på at ingen væske trenger inn i slangen.
ELLER
Mansjetten kan tørkes godt av med en mild desinfiserende serviett (f.eks. Sani-Cloth®) og drypptørkes.
2. Kontroller at mansjetten er helt tørr før bruk.

5.1.5 Rengjøre kabler for SpO2, EKG og invasivt trykk
Godkjente rengjøringsmidler
l

Clorox® 1:10-løsning
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Rengjøring
1. Fukt en ren og tørr klut med et godkjent rengjøringsmiddel og tørk av kablene.
2. Kontroller at kablene er helt tørre før bruk.

5.1.6 Rengjøre batterikontaktene
Ta ut batteriet. Inspiser de elektriske kontaktene i Tempus Pro-batterirommet og på selve batteriet. Hvis en
batterikontakt er tilsmusset, rengjør du på følgende måte:

Godkjente rengjøringsmidler
l

Rensemiddel med isopropylalkohol beregnet på elektronisk utstyr.

Rengjøring
1. Fukt en ren og tørr klut med det godkjente rengjøringsmiddelet og tørk av batterikontaktene.
2. Bruk en ren, tørr klut til å tørke bort rester av rengjøringsmiddel.
3. Sett inn batteriet igjen.
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5.2 Tempus Pro-batteri
Tempus Pro har et avtakbart, oppladbart batteri. Ved normal bruk vil et fulladet batteri vare i minst 10 timer og
45 minutter med kontinuerlig bruk (tidene er omtrentlige og avhenger av oppbevarings- og bruksforhold).
Viktig
l

Kontroller batteristatusen minst to ganger i året. Hvis Tempus Pro brukes jevnlig, bør batteriet
kontrolleres hver måned, uke eller daglig, avhengig av brukshyppighet.

l

Batteriet bør lades fullstendig ut og lades opp igjen minst én gang i året.

l

Eldre batterier har kortere batteritid enn nye batterier. Skift batterier ved behov.

l

l

l

Hvis du ser at batteriets ladenivå er under 25 %, anbefaler vi at du lader det. Du kan imidlertid bruke
batteriene til de er helt utladet uten at Tempus Pro tar skade av det.
Ikke bruk batterier fra tidligere RDT-produkter. De passer ikke.
Hvis du starter Tempus Pro med et utladet batteri eller lar et batteri være i lav eller utladet tilstand
over lengre tid, kan det oppstå dyp utlading. I denne tilstanden vil det ta lenger tid å lade opp
batteriet. Følg med på gjenstående batterilevetid for å unngå at batteriet blir for svakt til å drifte
Tempus Pro mens en hendelse pågår.

l

Batterilevetiden bør overvåkes jevnlig når batteriet er til oppbevaring samt før og etter bruk.

l

Nye batterier bør lades i minst 4 timer etter at de er mottatt.

l

Å bruke batteriet til det er fullstendig tomt utsetter ikke systemet for verken risiko eller skade.

5.2.1 Grensesnitt for batteri
Forside og bakside på et vanlig Tempus Pro-batteri:
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Batteri- og strømindikatorer på forsiden av Tempus Pro:

(1) Indikator for nettstrømforsyning
(2) Indikator for batterilading
(3) Indikator for batterikontroll
(4) Indikator for batteriets ladenivå

5.2.2 Strømsparingsfunksjon
Du kan forlenge batteriets levetid ved å aktivere strømsparingsfunksjonen på Tempus Pro. Funksjonen slår av
skjermen etter 5 minutters inaktivitet fra operatørens side. Tempus Pro forblir påslått og utfører alle igangsatte
overvåkingsfunksjoner. Hvis det oppstår en fysiologisk eller teknisk alarm, vil skjermen på Tempus Pro slå seg
på igjen og du vil høre alarmlydene som normalt. Hvis du bruker en betjeningsknapp, vil skjermen umiddelbart slå
seg på igjen.
Hvis du vil aktivere funksjonen, går du til menyen Visningsmoduser og setter Strømsparing til på.

5.2.3 Kontrollere ladenivået
Det er alltid mulig å kontrollere batteriets ladenivå ved å trykke på batteriets gassmålerknapp, også når Tempus
er avslått
Slik kontrollerer du ladenivået:

1. Trykk på batteriknappen
skjermen.

foran på batteriet eller se i statusfeltet øverst til venstre på Tempus Pro-

2. Batteriets LED-lys viser:
l

Fire grønne LED-lys – 76-100 %

l

Tre grønne LED-lys – 51-75 %
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l

To grønne LED-lys – 26-50 %

l

Ett grønt LED-lys – 1-25 %

l

Ett grønt blinkende LED-lys – under 10 %

l

Ingen LED-lys – ingen strøm pga. dyp utlading

3. Lad batteriet når det viser under 25 %.
Hvis batteriene ikke holder på ladingen, kan du prøve å fullade dem med en ekstern lader. Når batterier blir gamle
og er blitt ladet opp / utladet mange ganger, må du regne med at de får redusert kapasitet. Skift batterier når det
blir nødvendig.

5.2.4 Lade batteriet når det sitter i Tempus Pro
ADVARSEL
Ikke lad batteriet med andre ladere enn laderne fra RDT.
FORSIKTIG
l

Ikke lad batterier ved temperaturer over 40 °C.

l

Bruk den eksterne batteriladeren hvis batteriet er blitt dypt utladet.

l

l

l

Kontroller at du har tilgang til nettstrømforsyningen slik at du kan koble den fra ved behov.
Nettstrømmen isoleres ved å koble nettledningen fra strømforsyningen.
Kontroller at nettstrømkabelen er uskadd før bruk.
Hvis det er tvil om integriteten til eller oppsettet av installasjonens eksterne beskyttelsesleder
(jording), skal utstyret brukes med sin interne strømkilde.

Korte avbrudd på f.eks. 30 sekunder i nettstrømforsyningen er ikke problematisk ettersom Tempus
Pro automatisk bytter til batteristrøm. Hvis batteriet ikke sitter i (eller er helt flatt), slår Tempus Pro
seg av umiddelbart. Ingen pasientopplysninger går tapt. Hvis enheten starter opp igjen i løpet av
30 sekunder, beholdes alle innstillingene for pasienten. Når nettstrøm blir gjenopprettet, gjenopptar
Tempus Pro sin normale drift med standard innstillinger. Du kan gå tilbake til å overvåke forrige
pasient (og fortsette å fylle ut journalen deres).
Slik lader du batteriet når det sitter i Tempus Pro:
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Koble til strømforsyningen (nettets PSUdelnummer 01-2049 eller kjøretøyets
PSU-delnummer 01-2053).
Forsikre deg om at DC-pluggen sitter
godt i sokkelen, hvis ikke kan enheten
slutte å virke.
1.

Batteriet begynner automatisk å lade.
LED-lysene for batteriets ladestatus
tennes for å vise batteriets ladestatus.
Ladetiden er avhengig av om Tempus Pro
er i bruk eller ikke. Ladingen går raskere
hvis den ikke er i bruk. Det skal ta ca. 4
timer å fullade et batteri når Tempus Pro
er slått av.
Det grønne ladelyset blinker i inntil 20 sekunder og tennes
deretter for å vise at batteriet lader.

5.2.5 Bytte batteriet
Du må bytte batteri hvis det virker som om batteriet ikke holder på ladingen eller hvis det ikke tennes noen
ladelys.
ADVARSEL
Forsikre deg om at batteriet sitter riktig. Hvis det sitter feil, kan det bli strømbrudd i Tempus Pro
under bruk.
FORSIKTIG
Hvis batteriet er svakt, må du lade det straks etter bruk. Hvis du lar et batteri være i svak eller
utladet tilstand over lengre tid, kan det ta opptil 24 timer å lade det.
Viktig
Batteripolene må ikke berøre elektrisk ledende materialer. Dette kan kortslutte batteriet og forårsake
uopprettelig skade.
Slik bytter du batteriet:
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Kontroller det nye batteriets ladestatus,
se «5.2.3 Kontrollere ladenivået».
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Trinn Beskrivelse

2.

Hvis Tempus Pro er på, slår du den av.
Forsikre deg om at alle lysene på forsiden
av Tempus Pro har slukket, før du tar ut
batteriet.

Bilder og merknader
Om nødvendig kan du fremtvinge en tvungen
avslutning ved å trykke og holde inne på/avknappen i 10 sekunder.
Husk at batteriet ikke kan fjernes før lampen
på frontpanelet har slukket.
Tempus Pro skal ikke brukes hvis batteriet er
fjernet.

3.

Klem inn de to sperrene som holder
batteriet på plass.
Skyv batteriet ut.

Skyv inn det nye batteriet.
4.

5.

Forsikre deg om at sperrene klikker på
plass.

Om nødvendig kan du fremtvinge en
tvungen avslutning ved å trykke og holde
inne på/av-knappen i 10 sekunder.

5.2.6 Lade batteriet med batteriladeren
ADVARSEL
Ikke lad batteriet med andre ladere enn laderne fra RDT.
Batteriladeren er klassifisert som 100-240 V 50-60 Hz 0,9 A. Ladetiden avhenger av batteriets ladenivå. Det skal
ta ca.:
l

5 timer å fullade et batteri;

l

24 timer å lade fra en tilstand med dyp utlading.

Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Ta batteriet ut av Tempus Pro.
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Trinn Beskrivelse

2.

Bilder og merknader

Når du skal feste laderen (delnr. 011012) til batteriet, klemmer du klemmen
på batteriladeren godt rundt
batterikontaktene. Klemmen kan bare
festes til batteriet på én måte.
Koble laderen til strømnettet.
Kontroller laderens LED-lys:
Oransje = 0–85 % oppladet.

3.

Gul = 86–99 % oppladet.
Grønn = 100 % oppladet.
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5.3 Oppbevaring og avhending av batteriet
5.3.1 Batteriets levetid
FORSIKTIG
Ved lavt batterinivå bør batteriet lades opp umiddelbart etter bruk. Hvis du starter Tempus Pro med
et utladet batteri eller lar batterier være i lav eller utladet tilstand over lengre tid, kan det oppstå dyp
utlading. I denne tilstanden vil ikke LED-lysene for batteriet tennes, og batteriet vil trenge ekstra lang
ladetid for å komme tilbake i vanlig drift.
FORSIKTIG
Hvis ingen av LED-lysene tennes, kan batteriet ha blitt dypt utladet. For å oppheve denne tilstanden
må batteriet stå til lading i en batterilader (atskilt fra Tempus-enheten) i 24 timer.
Viktig
l

l

l

l

Ved oppbevaring i svært lang tid (over ett år) bør batteriet ikke oppbevares i Tempus-enheten.
Brukere må være oppmerksomme på at dersom batterier skal oppbevares over lengre tid, bør de i
utgangspunktet ha et ladenivå på 50 %.
RDT anbefaler at batteriet lades helt opp to ganger i året.
Spesifikasjonene for batteriet er basert på et nytt, fulladet batteri. Oppgitt levetid er basert på nye,
fulladede batteripakker som oppbevares atskilt fra enheten ved 20 °C. Ytelsen ved oppbevaring vil
bli redusert over tid, og vil være lavere hvis batteriet oppbevares ved høyere eller lavere
omgivelsestemperatur.

Batteriets levetid er avhengig av om batteriet er koblet til enheten.

5.3.2 Avhending av batterier
Batterier skal avhendes i henhold til gjeldende lokale bestemmelser (disse kan variere fra land til land).
FORSIKTIG
Tempus Pro og dens tilbehør bruker flere typer batterier, både oppladbare og ikke oppladbare. Hvis
et batteri ikke holder på ladingen eller på annet vis blir ubrukelig, må du bytte batteri og avhende det
gamle på en forsvarlig måte. Batterier skal avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser, som
varierer fra land til land.
(I de fleste land er det forbudt å kaste batterier i husholdnings- og næringsavfall, og sluttbrukerne
anmodes om å avhende dem på riktig måte, vanligvis ved hjelp av ideelle organisasjoner som
arbeider på oppdrag fra lokale myndigheter eller er organisert på frivillig basis av profesjonelle).
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5.4 Skrivere
Eksterne skrivere: Tempus Pro er kompatibel med skrivertypene PCL3 og PCL3-GUI. Tempus Pro kan stilles
inn for utskrift på Letter- eller A4-format.
Intern skriver (valgfritt): Hvis det er montert en intern skriver i Tempus Pro, kan den stilles inn til å skrive ut på
vanlig papir eller rutepapir beregnet på termisk overføring.

5.4.1 Konfigurering av ekstern skriver
Slik konfigurerer du en ekstern skriver:

1. Velg Hovedmeny

> Skriver og headset > Innstillinger for ekstern skriver.

2. Velg innstillingen du vil endre:
l

Skrivertype – PCL3 eller PCL3-GUI.

l

Papir – A4 eller Letter (8,5 x 11“).

3. Trykk på Testside og se over testutskriften.
4. Trykk på Tilbake.

5.4.2 Konfigurering av intern skriver (valgfritt)
Slik konfigurerer du den interne skriveren (hvis montert):

1. Velg Hovedmeny

> Vedlikehold og innstillinger

2. Skriv inn vedlikeholdspassordet (standard er 1234 eller 123456) og trykk på OK.
3. Velg Innstillinger for ekstern skriver.
4. Velg innstillingen du vil endre:
l

Papir – vanlig eller ruter avhengig av papirrullen som er satt i skriveren.

5. Velg hvilke bilder som skal skrives ut straks de er registrert (ja eller nei):
l

Aut. utskrift av kurvebilder

l

Aut. utskrift av arytmibilder

l

Aut. utskrift av pasientalarmbilder - dette krever at Kurvebilde på alarm er satt til "på" i Meny for
alle alarmer.

6. Trykk på Testside og se over testutskriften.
7. Trykk på Tilbake.

5.4.3 Intern skrivertestside (valgfritt)
Slik skriver du ut en testside på den interne skriveren (hvis montert):
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1. Velg Hovedmeny

> Skriver og headset > intern skriver.

2. Trykk på Testside og se over testutskriften.
3. Trykk på Tilbake.

5.4.4 Bytte papirrullen (bare intern skriver)
Viktig
Få enkel tilgang til skriverrullen ved å plassere Tempus Pro på et flatt underlag, mens den ligger med
forsiden ned.
Ikke tving lokket til å åpne i en vinkel større enn 90 grader fra baksiden av enheten. Overdreven kraft
løsner lokket fra skriverens hoveddel: Hvis dette skjer, se «5.4.5 Sette på skriverlokket (kun intern
skriver)».
Slik bytter du papirrullen i den interne skriveren:
Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Åpne skriverdekslet ved å trykke på
knappen på skriverkabinettet.
1.

Åpne lokket i en vinkel som ikke er større
enn 90 grader fra baksiden av enheten.
Ikke tving den til å åpnes mer enn dette.

2.

Ta ut og kast den brukte papirrullspolen.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

3.

Løsne enden på en ny rull.

4.

Legg rullen i kabinettet slik at utsiden av
papiret vender mot skrivermekanismen.

5.

Mat inn den ene siden av rullen, deretter
den andre
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Trinn Beskrivelse

6.

7.

Bilder og merknader

Sørg for at spolen er sentrert på
monteringsfjærene, og trekk i rullen for å
kontrollere at den roterer fritt.

Lukk lokket og trykk det ned på begge
hjørnene, og lytt etter et klikk.
Riv av overflødig papir.

8.

Angi papirtypen (Vanlig eller Ruter).

Hvis det er nødvendig, skriver du ut en testside.

5.4.5 Sette på skriverlokket (kun intern skriver)
Hvis lokket (delnummer 26-2035) løsner fra skriverens kapsling, eller det må byttes ut, setter du det på igjen på
følgende måte:
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Trinn Beskrivelse

1.

2.

Bilder og merknader

Juster de slissede endene av lokkets
hengsler med hengselstiftene av stål i
skriverens kapsling.

Senk lokket ned på skriverens kapsling,
og sørg for at den øvre gummipakningen
ikke sitter fast.
Ikke trykk lokket inn i posisjon ennå.

(a) Hold lokket åpent i en vinkel større
enn 45 grader fra baksiden av enheten.
3.

(b) Plasser tomlene på begge av lokkets
hengsler.

Trykk de slissede endene av lokkets
hengsler ned på hengselstiftene av stål i
skriverens kapsling, og påse at de begge
smekker på plass.
4.
Viktig
Sørg for at lokket roterer fritt
på hengslene for å åpnes og
lukkes.
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Trinn Beskrivelse

5.

Bilder og merknader

Lukk lokket og trykk det ned på begge
hjørnene, og lytt etter et klikk.

5.5 Avhending ved endt levetid

WEEE-logoen
henviser til EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Direktivet ble
innlemmet i EU-lovgivningen 13. februar 2003 og innebar en stor endring i behandlingen av elektrisk utstyr ved
endt levetid. Formålet med direktivet er først og fremst å begrense elektrisk og elektronisk avfall, samt å fremme
gjenbruk, resirkulering og annen gjenvinning av slikt avfall for å redusere avfallsmengden.
Symbolet indikerer at produktet ikke må avhendes eller kastes med husholdningsavfall. Eieren av utstyret er
forpliktet til å avhende alt elektronisk og elektrisk utstyr ved å levere det til et angitt innsamlingspunkt som
gjenvinner farlig avfall av denne typen. Innsamling og riktig gjenvinning av elektronisk og elektrisk avfall på
tidspunktet for avhending gjør at produsenten kan bidra til å bevare naturressurser. Resirkulering av elektronisk
og elektrisk utstyr sikrer trygge forhold for folkehelsen og miljøet. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending
av elektronisk og elektrisk avfall, gjenvinning og innsamlingspunkter, kan du ta kontakt med det lokale
renovasjonsselskapet eller produsenten/distributøren av dette utstyret.
ADVARSEL
Batterier må ikke knuses eller antennes da dette kan medføre brann- eller eksplosjonsfare. Batterier
bør innleveres til en organisasjon som har faglig kompetanse til å håndtere slike enheter, og dette må
skje i henhold til lokale bestemmelser.

Avhending av engangsutstyr
Alt tilbehør som er merket som utstyr til engangsbruk, må kastes etter bruk. Avhending av slikt utstyr krever
ingen spesielle forholdsregler, forutsatt at de ikke er kontaminert med kroppsvæsker. Ved slik kontaminering kan
utstyret utgjøre en biologisk fare og må da avhendes i samsvar med lokale bestemmelser for slike tilfeller.
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Dette kapittelet beskriver hvilke tester og inspeksjoner som RDT mener bør utføres daglig, årlig og etter service.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
6.1 Utføre tester og inspeksjoner

132
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134
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135
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136
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141
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147
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163

6.12 Testprosedyre – invasivt trykk

168
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6.1 Utføre tester og inspeksjoner
FORSIKTIG
Når du utfører ytelsestester, må du sørge for at du bruker Tempus-kontrollene til å stille pasienten
som en ny pasient så snart enheten er slått på. Hvis du lar Tempus-settet være med den siste (eller
forrige) pasientens detaljer, vil Tempus legge til resultatene av ytelsestestene til pasientens journal.
Viktig
l

l

Servicepersonell bør se etter sprekker, løse skruer og korroderte metalldeler. Eventuell korrosjon
bør fjernes med et egnet slipemiddel, eller delen kan skiftes ut.
Hold oversikt over alle fullførte tester og inspeksjoner, inkludert testresultater og oppfølgende
tiltak. Skjemaet i «Vedlegg A Tempus Pro vedlikeholdsrapport» er kun oppgitt som en veiledning.

6.1.1 Testutstyr
I de ulike testene som er beskrevet i dette kapittelet, vises det til spesifikt utstyr for simulering og måling. Dette
er forslag til anbefalt utstyr. Hvis teknikerne dine har tilsvarende godt utstyr, kan det brukes. Alt utstyr som
produserer simulerte inndata og foretar spesifikke kvantifiserbare målinger, må kalibreres for bruk innenfor de
aktuelle verdiområder.

6.1.2 Testsvikt
Hvis testene og inspeksjonene viser at deler av Tempus Pro er defekte, har funksjonsfeil eller er skadet, må du
be organisasjonen din om å sørge for reparasjon eller utskifting av Tempus Pro.

6.1.3 Daglige kontroller
RDT anbefaler at Tempus Pro-brukere utfører følgende kontroller daglig og skifter deler som er ødelagt eller
mangler:
l

Rengjøring:
o

l

Skader og slitasje:
o

l

l

Tempus Pro, kabler og tilbehør er rene uten væskesøl.

Tempus Pro, kabler og tilbehør ikke har noen skader eller stor slitasje, f.eks. rifter i isolering, frynsede
eller brutte ledninger, bøyde eller skadde kontaktpinner.

Forbruksvarer:
o

Tilstrekkelige mengder med engangsutstyr tilgjengelig.

o

Tilbehør og forbruksvarer er innenfor levetiden trykket på forpakningen.

o

Intern skriver (hvis montert) har nok papir til minst ett døgns forbruk.

Batteri:
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l

o

Riktig satt inn i Tempus Pro og fulladet.

o

Fulladet reservebatteri tilgjengelig.

Strøm og styring:
o

Tempus Pro slås på.

o

Alle knapper og områder på berøringsskjermen fungerer som beskrevet.

6.1.4 Ukentlige kontroller
RDT anbefaler at Tempus Pro-brukere utfører følgende kontroller ukentlig:

Batteri

FORSIKTIG
For å unngå batterisvikt skal følgende kontroll utføres hver uke så lenge Tempus Pro er i bruk.
Ta batteriet ut av Tempus Pro og se nøye på batterikontaktene:
l

Bytt batteri hvis kontaktene er skadet.

l

Hvis kontaktene er skitne, kan du rengjøre dem – se «5.1.6 Rengjøre batterikontaktene».

6.1.5 Årlige kontroller
Test Tempus Pro minst én gang i året ved å utføre testprosedyrene fra avsnitt «6.2 Kontroll av
programvareversjon» til og med «6.17 Utvidet testing».
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6.2 Kontroll av programvareversjon
Kontakt RDT minst én gang i året for å kontrollere at Tempus Pro er installert med den nyeste
programvareversjonen.
Sikkerhetsrelaterte programvareoppdateringer vil bli kommunisert og vil være obligatoriske.
Du trenger organisasjonens tillatelse til å oppgradere Tempus Pro-programvaren.
Se «1.4 Programvareoppdateringer» for mer informasjon.
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6.3 Testprosedyre – visuell inspeksjon
6.3.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Ingen.

Nødvendige verktøy
Ingen.

Nødvendige forbruksvarer
Rensemiddel med isopropylalkohol beregnet på elektronisk utstyr (til batterikontakter).

6.3.2 Visuell inspeksjon
Foreta en visuell kontroll av enheten, alt tilbehør og alle kabler med henblikk på følgende:
Inspeksjon

Valideringskriterier

Rengjøring

Enheten, tilbehøret og kablene er rene.

Skader

Det finnes ingen slitasje, rifter, avskalling, sprekker (inkludert sprekker rundt
innvendige bøssinger), løse koblinger, brudd, løse etiketter eller falmede etiketter.
Koblingskomponenter er uskadde.

Koblinger

Støvdeksler

Koblingene har rene kanter og er fri for smuss og korrosjon.
Alle støvdeksler er på plass, sitter tett i soklene, hopper ikke ut etter at de er montert,
er uskadde, uten slitasje på innsiden, og rene.
Hengsler virker som de skal og er ikke slitt.
Fjærmekanismen har nok kraft til å holde dekslet lukket.

Kapnografdeksel

Sperren holder dekslet godt lukket og forseglet.

Håndtak

Håndtaket er rent og uskadd.

Eksterne metalldeler

Er korrosjonsfrie.

Eksterne skruer

Er stramme (med riktig moment) og uten korrosjon.

Kabler

Er uskadde.

Batterikontakter

Er rene og uten skader.

Batteriskum

Er ren og uten skader. Hvis skadet, bytt ut med delnummer 26-2041.
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6.4 Testprosedyre - funksjonell kontroll
6.4.1 Forberedelser
Nødvendige deler
USB-lagringsenhet (minst 0,5 GB ledig plass).

Nødvendige verktøy
Ingen.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.4.2 Bruk av alarmvinduet
Slå Tempus-enheten på og kontroller at de grønne, oransje og røde alarmlysene blinker i alarmvinduet, og at du
kan høre en lydalarm.
Pass på at den taktiske bryteren ikke er på.

6.4.3 Betjening – bruk av membranknappene
Kontroller at membranknappene virker som beskrevet i Brukerhåndbok for Tempus Pro. Skriv ned resultatene.

6.4.4 Bruk av kameraet
Trykk og hold inne kameraknappen på tastaturet på høyre side. Sjekk at bildet er klart, i fokus og ikke uskarpt.
Sjekk at bakgrunnsbelysningen blir aktivert når du trykker på en knapp på skjermen.
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6.4.5 Funksjoner – bruk av USB
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Sett inn en USB-lagringsenhet i den
første USB-utgangen. Kontroller at
lagringsenheten blir registrert
automatisk etter noen få sekunder
(Data inn/ut-menyen vises).
Ta ut USB-lagringsenheten.

Sett USB-lagringsenheten i den andre
USB-utgangen.
2.

Når Data inn/ut-menyen vises, trykker
du på Tempus til Tempus
dataoverlevering.

3.

Trykk på knappen Eksporter for
overlevering.

4.

Kontroller at Tempus oppretter filer og
eksporterer dem til USBlagringsenheten.

5.

Ta ut USB-lagringsenheten.

6.

Trykk på Hjem-knappen.

7.

Skriv ned resultatene.
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6.5 Testprosedyre – NIBP-ytelse
Denne prosedyren bør utføres i følgende tilfeller:
l

på en årlig basis

l

når det er behov for å kontrollere ytelsen til funksjonen

l

hvis det er grunn til å tro at en mansjett eller slange er skadet

l

hvis Tempus-enheten har vært demontert

6.5.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Blodtrykksslange og voksen mansjett – se listen over deler i «C.3 Tilbehør for ikke-invasivt blodtrykk».

Nødvendige verktøy
Kalibrert simulator, f.eks. Fluke ProSim 8.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.
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6.5.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

1.

Koble NIBP-slangen til Tempusenheten (1).

2.

Fest enden av slangen til et T-stykke,
der én ende festes til en mansjett som
vikles rundt en sylinder i egnet
størrelse (som en «arm» med
mansjettens angitte diameter). Den
andre enden av T-stykket festes til
simulatoren.

3.

Slå simulatoren på og still den inn på
120/80 mmHg og en hjertefrekvens på
80 bpm.

4.

Trykk på Start-knappen på
berøringsskjermen på Tempusenheten for å starte
blodtrykksmålingen.

Bilder og merknader

Ved bruk av ProSim8 velges et pulsvolum på 1,00 ml og et
envelope shift på -5 %.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Bekreft at Tempus går gjennom en
oppblåsings- og tømmesyklus som
varer omtrent 40 sekunder eller mindre.

Ved bruk av ProSim8 kan dette gjøres ved å
observere statusikonene for oppblåsing på
skjermen.

6.

Kontroller at den målte verdien er i
området 120–128 mmHg og 79–
86 mmHg ved bruk av ProSim8.

En NIBP-simulator replikerer ikke nøyaktig en
ekte person. Ulike algoritmer for måling vil
oppfatte simuleringen på ulik måte. Kontakt
RDT hvis du ønsker mer informasjon om
forventet dynamisk målenøyaktighet når
ProSim8 ikke brukes.

7.

Skriv ned resultatene.

5.
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6.6 Testprosedyre – NIBP-lekkasje og -nøyaktighet
Denne prosedyren bør utføres i følgende tilfeller:
l

på en årlig basis

l

når det er behov for å kontrollere ytelsen til funksjonen

l

hvis det er grunn til å tro at en mansjett eller slange er skadet

l

hvis Tempus-enheten har vært demontert

6.6.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Blodtrykksslange og alle mansjetter i bruk – se listen over deler i «C.3 Tilbehør for ikke-invasivt blodtrykk».
Beskrivelse

Produsent

Produsentens delnummer

500ml Stiv plastflaske

Thermo Fisher Scientific

332189-0016

M5 hann-broddgjenge

Beswick Engineering

M5H-1332

18-8 M5 heksagonale muttere i
rustfritt stål

McMaster-Carr

90710A037

Nødvendige verktøy
Kalibrert utstyr for å generere og måle et statisk trykk, f.eks. Fluke ProSim 8.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.6.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

1.

Fjern blodtrykksmansjetten fra
simulatorens T-stykke og blokker den
åpne enden ved å bruke en 500 ml
plastflaske.

2.

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og angi passordet.

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

3.

Gå til siden Medisinske moduler og
trykk på NIBP.

4.

Trykk på Kalibrering og lekkasjetest.

5.

Trykk på Lukket for å lukke ventilene.

6.

Start trykket med testutstyret til et
trykk på 250 mmHg er nådd.

Ved bruk av ProSim8 aktiverer du lekkasjetestfunksjonen
(still inn måltrykket på 250 mmHg og testens varighet på
1 minutt). Fortsett ved å trykke på Start på simulatoren.

7.

Kryssjekk målingen som vises i
vinduet «Mansjettrykk» på Tempusenheten. Dette bør innledningsvis
være 244–257 mmHg.

Følg med på trykkfallet i et tidsrom på 60 sekunder. ProSim 8
vil opprettholde og overvåke trykket i 1 minutt og deretter
rapportere størrelsen på trykkfallet (hvis aktuelt).

8.

Loggfør den registrerte lekkasjen som
vises på simulatoren. Den bør ikke
overskride 6 mmHg i løpet av ett
minutt.

Hvis du må utføre en lekkasjetest med tilkoblet NIBPmansjett, er kriteriet for å bestå testen 20 mmHg / min.

9.

Fjern blokkeringen fra slangen og fest
mansjetten til slangen igjen.
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6.7 Testprosedyre – NIBP-kalibrering
Denne prosedyren skal utføres hvis enheten ikke har bestått nøyaktighetstestene i avsnitt «6.5 Testprosedyre –
NIBP-ytelse» og «6.6 Testprosedyre – NIBP-lekkasje og -nøyaktighet».

6.7.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Blodtrykksslange og alle mansjetter i bruk – se listen over deler i «C.3 Tilbehør for ikke-invasivt blodtrykk».

Nødvendige verktøy
Kalibrert utstyr for å generere og måle et statisk trykk, f.eks. Fluke ProSim 8.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.7.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse
1.

Fjern blodtrykksmansjetten fra
simulatorens T-stykke og blokker den
åpne enden.

2.

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og angi passordet.

3.

Gå til siden Medisinske moduler og
velg NIBP.

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

4.

Trykk på Kalibrering og lekkasjetest.

5.

Koble slangen fra simulatoren.

6.

Trykk på Åpen for å åpne ventilene og
trykk deretter på 0 mmHg.

Bilder og merknader

Tempus-enheten vil avgi meldingen «BPM kalibrerer» og vil
deretter rapportere «Inaktiv» hvis kalibreringen er vellykket,
mens den i motsatt tilfelle vil rapportere en feil.

Fest slangen til simulatoren igjen.
7.

8.

9.

Trykk på Lukket for å lukke ventilene.

Iverksett et statisk trykk på 250 mmHg
eller, hvis ProSim8 er i bruk, aktiver
Still inn måltrykket på 250 mmHg og testens varighet på
lekkasjetestfunksjonen på
1 minutt.
simulatoren.
Når manometeret eller simulatoren
viser 250 mmHg, trykker du på den
røde knappen 250 mmHg for å
kalibrere.

Tempus-enheten vil avgi meldingen «BPM kalibrerer» og vil
deretter rapportere «Inaktiv» hvis kalibreringen er vellykket,
mens den i motsatt tilfelle vil rapportere en feil.

Skriv ned resultatene.
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6.8 Testprosedyre – pulsoksymeter (SpO2)
Denne prosedyren bør utføres i følgende tilfeller:
l

på en årlig basis

l

når det er behov for å kontrollere ytelsen til funksjonen

l

hvis det er grunn til å tro at en SpO2-kabel er skadet

l

hvis Tempus-enheten har vært demontert

Før du kjører denne testen må du kontrollere hvilke parametere for Masimo rainbow SET-pulsoksymeter som er
installert og om nødvendig oppgradere dem – se «2.7.3 Feltoppgraderinger av pulsoksymeter (SpO2)».

6.8.1 Forberedelser
Nødvendige deler
SpO2-kabel – se listen over deler i «C.4 Pulsoksymetri-tilbehør».

Nødvendige verktøy
Kalibrert simulator f.eks. Fluke ProSim 8.
Denne testprosedyren gjelder bare SPO2. Hvis du vil teste andre parametere for Masimo rainbow
SET kan du bestille en rainbow SET-probe fra Fluke.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.
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6.8.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

1.

Koble SpO2-kabelen til Tempusenheten (1). Husk å gjøre dette med
alle sensorkabler du har til Tempusenheten.

2.

Fest sensoren til simulatoren.

3.

Slå simulatoren på og still den inn på
95 % SpO2, en pulsamplitude på 5 % og
en hjertefrekvens på 80 bpm.

4.

Kontroller at pletysmogrammet vises
og at SpO2-verdien og
hjertefrekvensverdiene er i områdene
92–98 % og 77–83 bpm.

5.

Kontroller at grafen for
pletysmogrammet har en jevn og
enhetlig kurve, uten avbrudd eller
forstyrrelser.

6.

Skriv ned resultatene slik de vises på
Tempus-enheten.

Bilder og merknader

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 146

6.9 Testprosedyre - EKG

6.9 Testprosedyre - EKG
Denne prosedyren bør utføres i følgende tilfeller:
l

på en årlig basis

l

når det er behov for å kontrollere ytelsen til funksjonen

l

hvis det er grunn til å tro at en EKG-kabel er skadet

l

hvis Tempus-enheten har vært demontert

6.9.1 Forberedelser
Nødvendige deler
EKG-kabel (med 3, 4, 5 eller 12 avledninger) – se listen over deler i «C.8 Tilbehør for elektrokardiogram».

Nødvendige verktøy
Kalibrert simulator, f.eks. Fluke ProSim 8.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.9.2 Teste EKG-avledning av
For å teste at Tempus sender ut en «EKG-ledning av»-alarm når hver EKG-elektrode fjernes, utfører du følgende
prosedyre ved hjelp av 12-avlednings EKG-kabelen, 3-avlednings EKG-kabelen (hvis den følger med), 4avlednings EKG-kabelen ( hvis den følger med) og 5-avlednings EKG-kabelen (hvis den følger med):
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Trinn Beskrivelse

1.

Koble EKG-kabelen til Tempusenheten (1).

2.

Fest pasientavledningene til
simulatoren.

3.

Slå simulatoren på og still den inn på
normal sinusrytme med 80 bpm.

4.

Bekreft at EKG-kurven vises på
startskjermen.

Bilder og merknader

Gjenta trinn 5 og 8 for hver elektrode som testes.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Fjern elektroden fra simulatoren
(neste aktuelle elektrode).

5.

Kontroller at EKG-avledning avmeldingen vises øverst til høyre i
skjermbildet med EKG-kurven.
Trykk på EKG-avledning avmeldingen.

Menyen Alarmer vises.
6.

7.

Trykk på EKG-avledning avmeldingen på alarmlisten.

Bekreft at skjermbildet «Advarsel EKG" vises med en «Leding av»melding. Kontroller at avledningen du
har koblet fra, er inkludert i
meldingen.
Trykk på Fjern denne meldingen.

Meldingsteksten varierer avhengig av EKGkabelen som brukes.
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Trinn Beskrivelse
Sett tilbake elektroden som ble
fjernet.
8.

Kontroller at alle pasientavledninger
vises som tilkoblet i
kurveskjermbildet.

Bilder og merknader
Gå tilbake til trinn 5 for å teste neste elektrode på denne EKGkabelen.
Når alle elektrodene på denne kabelen er testet, går du til
trinn 1 for å teste neste EKG-kabel.

6.9.3 Teste avledet hjertefrekvens
Trinn Beskrivelse

1.

Koble EKG-kabelen til Tempusenheten (1).

2.

Fest pasientavledningene til
simulatoren.

3.

Slå simulatoren på og still den inn på
normal sinusrytme med 80 bpm.

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Trykk på Hjem-membranknappen
for å vise startskjermen.

4.

Kontroller at hjertefrekvensen har en
stabil verdi i området 77–83 bpm.
Bekreft at EKGen har en jevn,
konsistent kurveform uten brudd eller
avbrudd på alle avledninger.
Skriv ned resultatene.

I dette eksemplet er hjertefrekvensen utledet av
avledning II.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

For å sikre at hjertefrekvensmålingen
er den samme fra både Avledning II
og Avledning I, endre
overvåkningsledningen for
hjertefrekvens.
Trykk hvor som helst i EKG-området
på berøringsskjermen for å vise
menyen for EKG-innstillinger.
Hvis du allerede har testet avledning
II (for eksempel), endrer du til
avledning I:
5.
l

l

Avledning for hjertefrekvens – 4, 5 eller 12 avledninger

Hvis EKG-kabelen har 4, 5 eller 12
avledninger, stiller du inn
Avledning for hjertefrekvens på
Avledning I.
Hvis EKG-kabelen har 3
avledninger, stiller du inn Valg av
avledning på Avledning I.

Gå tilbake til trinn 4 for å kontrollere at
hjertefrekvensen forblir uendret når
den utledes av den andre
avledningen.

Valg av avledning – 3 avledninger
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6.9.4 Teste alarm for EKG-hjertefrekvens
Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

1.

Koble EKG-kabelen til Tempus-enheten
(1).

2.

Fest pasientavledningene til simulatoren.

3.

Slå simulatoren på og still den inn på
normal sinusrytme med 80 bpm.

4.

Kontroller at hjertefrekvensen har en
stabil verdi i området 77–83 bpm.

5.

Sett simulatoren til et
hjertefrekvensområde som er høyere enn
det som er angitt på Tempus, f.eks.
høyere enn standardverdien på 120 bpm.

6.

Forsikre deg om at hjertefrekvensalarmen
utløses, at alarmvinduet blir opplyst (gul)
og at alarmlyden avspilles. Aktiver den
taktiske bryteren og kontroller at alarmen
dempes, hvis denne funksjonen velges
fra menyen på skjermen.

7.

Skriv ned resultatene.
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6.9.5 Teste respirasjon med impedans
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Koble EKG-kabelen til Tempus-enheten
(1).

Fest pasientavledningene til
simulatoren.
2.

3.

Slå simulatoren på og still den inn på
normal sinusrytme med 80 bpm.
Still inn respirasjonsfrekvensen på
50 rpm på simulatoren.

Det kan være en kort forsinkelse før
respirasjonsavlesningen vises.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Still inn avledningstype på LA på
simulatoren.
Trykk på Hovedmeny-

4.

membranknappen
på Tempus,
trykk på Innstillinger for medisinske
parametere og trykk på
Respirasjonsinnstillinger.
Kontroller at Respirasjonsavledning
er stilt inn på Avledning I og at
Respirasjonsobservasjon er på.
Kontroller at respirasjonsfrekvensen
som vises på Tempus-enheten, har en
stabil verdi i området 46–54 rpm.

Skriv ned de opprinnelige innstillingene for
Respirasjonsavledning og
Respirasjonsobservasjon.

Still inn avledningstype på LL på
simulatoren.

5.

Gå til menyen Respirasjonsinnstillinger
på Tempus og still inn
Respirasjonsavledning på Avledning
II.
Kontroller at respirasjonsfrekvensen
som vises på Tempus-enheten, har en
stabil verdi i området 46–54 rpm og
tilsvarer den som ble oppnådd med
Avledning I.

6.

Kontroller at grafen for
respirasjonsfrekvens (pneumografi) har
en jevn og enhetlig kurve, uten avbrudd
eller forstyrrelser.

7.

Skriv ned resultatene fra Tempusenheten.

Gå tilbake til de opprinnelige innstillingene for
Respirasjonsavledning og
Respirasjonsobservasjon (trinn 4).

6.9.6 Teste diagnostisk EKG med 12 avledninger (hvis installert)
Denne testen krever at funksjonen for diagnostikk med 12 avledninger er aktivert (dette er en valgfri
oppgradering).
Utfør følgende trinn for å skrive ut en EKG-rapport:
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Trinn Beskrivelse

1.

Koble EKG-kabelen med 12
avledninger til Tempus-enheten (1).

2.

Fest pasientavledningene til
simulatoren.

Bilder og merknader

Gå til menyen for EKG-innstillinger.
3.

Kontroller at EKG-strømfilter er av.
Still inn overvåkingsfilteret til
diagnostikk.

Noter den opprinnelige innstillingen til EKGstrømfilter.
ProSim-monitoren har alternativet «Square
Wave» i Performance-menyen.
4.

Still inn simulatoren på "Square Wave"
(firkantkurve) og verdien 2 Hz, 1,0 mV.

ProSim-brukere må endre Wave Group fra «NSR
(Voksen)» til «Performance» for å finne Square
Wave.
EKG kan forårsake hjertefrekvensalarmer. Hvis
dette skjer kan du deaktivere disse for testen.
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Trinn Beskrivelse

5.

Bilder og merknader

Trykk på Visningsmodusmembranknappen og velg EKGvisning med 12 avledninger.
Trykk på opptaksknappen.

6.

Når opptaket er fullført, kontrollerer du
at alle EKG-kurvene er firkantede, uten
å skjene eller bøye av i noen retning.

7.

Hvis du bruker ProSim8, stiller du inn
simulatoren på «R Wave detection»
samt 120 bpm, 1 mV, 100 ms. Hvis du
bruker en annen simulator, velger du
en normal sinusrytme på 120 bpm 1
mV.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Trykk på Hovedmenymembranknappen.
Velg Vedlikehold og innstillinger på
hovedmenyen, og angi
vedlikeholdspassordet.
Velg Medisinske moduler fra
menyen for vedlikehold og innstillinger.
8.

Velg 12-avlednings EKG fra
skjermbildet for medisinske moduler.
Når skjermbildet for 12-avlednings
EKG vises, kontrollerer du at
innstillingen for Detaljerte målinger er
ja.
Trykk på Lagre.

9.

Skriv ned den opprinnelige innstillingen for
Detaljerte målinger.

Ta opp EKG-en. Hvis du bruker
ProSim8, bør det se ut som i
eksemplet.

Sett inn en USB-lagringsenhet i
Tempus-enheten.
10.

Når Data inn/ut-menyen vises, trykker
du på Send
pasientopplysninger/rapport.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Trykk på USB (hvis dette ikke er
uthevet).
Trykk på EKG-rapport.
11.

Sett 12-avlednings EKG(-er) til 1.
Trykk på Send.
Hvis verken navn eller ID angis, vises
en advarsel om “Pasientnavn/ID”:
Trykk på Send.

Å sette 12-avlednings EKG(-er) til 1 vil KUN
skrive ut den nyeste 12avledningsregistreringen. Hvis du trenger andre
EKG-opptak for å gjennomgå R-bølgemålinger,
må du endre 12-avlednings EKG(-er) til
passende tall.

En blå fremdriftslinje vises.
12.

Når “Fullført” vises tar du USBlagringsenheten ut av enheten.

Sett USB-lagringsenheten inn i en PC.
Åpne mappen “1TempusIncidentData”.
13.

Åpne PDF-filen som tilhører
serienummeret, datoen og tidspunktet
for opprettelse av enheten som testes.
PDFen er passordbeskyttet: standard
passord er «1234» eller «123456».

Gå tilbake til den opprinnelige innstillingen for
EKG-strømfilter (trinn 3).
Gå tilbake til den opprinnelige innstillingen for
Detaljerte målinger (trinn 8).

Slik sjekker du resultatene når testen er utført med ProSim8:
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

1.

På EKG-opptaket fra ProSim R Wave
detection-kurven kontrollerer du at
kurvens amplitude er innenfor
verdiområdene angitt i tabellen nedenfor.

2.

Skriv ned resultatene.

3.

Hvis R-bølgen ikke byttes tilbake til NSR, vil
ProSim tillate at IBT-kanalene er null, men vil
ikke produsere en kurve eller måling. Testen
av invasivt trykk vil da ikke gi resultater.

Bytt tilbake til NSR (Voksen).

Avledn.

Minimum (µv)

Maksimum (µv)

I

665

735

II

950

1050

III

285

315

V1

950

1050

V2

950

1050

V3

950

1050

V4

950

1050

V5

950

1050

V6

950

1050

Hvis du bruker en annen simulator enn ProSim8, må du kontrollere amplitudenøyaktigheten til simulatoren og
hvilke avledninger nøyaktigheten gjelder. Legg deretter til 3 % til amplitudenøyaktigheten, og bruk EKGutskriften i pasientjournalen til å måle kurvehøyden for de relevante avledningene og kontroller at den er innenfor
simulatorens område for samlet nøyaktighet.
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6.10 Testprosedyre – kapnograf
Denne prosedyren bør utføres i følgende tilfeller:
l

på en årlig basis

l

når det er behov for å kontrollere ytelsen til funksjonen

l

hvis Tempus-enheten har vært demontert

6.10.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Prøvetakingsslange (alle typer) – se listen over deler i «C.7 Tilbehør for kapnograf».

Nødvendige verktøy
Ingen.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.10.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Koble prøvetakingsslangen til Tempusenheten (1).
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Trinn Beskrivelse
2.

Vent til meldingen «Capno varmer opp»
blir fjernet (dette skal ta mindre enn 30
sekunder).

3.

Pust forsiktig inn i enden av
prøvetakingsslangen (pasientstykket)
mens du observerer kurven og
resultatene for ETCO2.

4.

Kontroller at det vises en kurve samt
målinger for ETCO2 og
respirasjonsfrekvens.

5

Koble prøvetakingsslangen fra
Tempus-enheten og trykk forsiktig på
kapnografdekslet slik at det lukkes
igjen.

6

Skriv ned resultatene.

Bilder og merknader
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6.11 Testprosedyre – kalibrering av kapnograf
RDT anbefaler at kapnografens funksjon kontrolleres årlig (i henhold til prosedyren nedenfor). Hvis enheten
indikerer at det er behov for kalibrering, må det utføres en kalibrering som beskrevet nedenfor.
Kapnografen må kalibreres hver 4000. time og minst hvert tredje år hvis den ikke har blitt brukt.

6.11.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Sylinder med 5 % CO2 kalibreringsgass med CO2prøvetakingsslange (sett tilgjengelig fra Scott Medical Products
eller Airgas, beskrivelse 5 % CO2, 21 % O2/N2 2PACK).
Bruk kun sylindere med kalibreringsgass som har følgende egenskaper:
l

Sammensetning: 5 % CO2, 21 % O2, balanse N2.

l

Flowhastighet: 50 ml/min (- 7,5 + 15 ml/min), flow målt etter volum.

Hvis flowhastigheten ikke er innenfor det angitte området, vil kapnografen avslutte målingen, gå i feilmodus og
avgi en feilmelding.

Nødvendige verktøy
Ingen.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.11.2 Klargjøring før kalibrering av kapnograf
Trinn Beskrivelse

1.

Bilder og merknader

Koble Tempus-enheten til sylinderen
med 5 % kalibreringsgass ved hjelp av
delen som følger med
kalibreringsgassen.
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Trinn Beskrivelse

2.

Fra hovedmenyen blar du til siste side
og velger Vedlikehold og
innstillinger.

3.

Skriv inn passordet.

4.

Velg Medisinske moduler,
Kapnograf og deretter Kapnokontroll
og kalibrering.

5.

Det kan utføres to prosedyrer. Den
første er å kontrollere om kalibrering er
påkrevd, og den andre er å utføre
kalibreringen. Se avsnittene nedenfor.

Bilder og merknader

Standard passord er 1234 eller 123456.

6.11.3 Kontrollere behovet for kalibrering av kapnograf
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Start gasstrømmen fra sylinderen. Pass
på at den forblir på.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Trykk på Kontroller kal.-knappen.
Enheten vil oppgi at det pågår en
kontroll.
Tempus-enheten vil deretter oppgi at
gassen blir målt.
2.
Viktig
Ikke fjern eller reduser
strømmen av gass i denne
perioden (ca. 10 sekunder).

3.

Tempus-enheten vil deretter oppgi at
gasstrømmen kan stoppes. Enheten vil
bruke litt tid på å sjekke kalibreringen
(ca. 10 sekunder).

4.

Tempus-enheten vil deretter oppgi at
kontrollen er utført. Forsikre at den
rapporterte verdien ligger innenfor
området 4,8-5,2 %. Hvis verdien er
utenfor dette området, kreves det en
kalibrering.
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Trinn Beskrivelse

5.

Bilder og merknader

Hvis verdien er langt utenfor området
4,8–5,2 %, viser kapnografen denne
meldingen.

6.11.4 Kalibrere kapnografen
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Start gasstrømmen fra sylinderen.
Pass på at den forblir på.

Trykk på knappen Kalibrer.
2.

Enheten vil oppgi at det pågår en
kontroll. Ikke fjern eller reduser
strømmen av gass i denne perioden
(ca. 10 sekunder).
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Trinn Beskrivelse

3.

Bilder og merknader

Tempus-enheten oppgir at
gasstrømmen kan stoppes. Enheten
vil bruke litt tid på å sjekke
kalibreringen (ca. 10 sekunder).

Tempus-enheten oppgir at
kalibreringen er utført.
4.

5.

Feltene «Kalibreringsdato» og
«Kalibrering anbefales om» vil bli
oppdatert i henhold til dette. Loggfør
disse verdiene i serviceloggen.

Hvis kalibreringen IKKE er fullført, vil
kapnografen vise en feilmelding. Hvis
dette skjer, gjentar du
kalibreringsprosessen.
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6.12 Testprosedyre – invasivt trykk
Denne prosedyren bør utføres i følgende tilfeller:
l

på en årlig basis

l

når det er behov for å kontrollere ytelsen til funksjonen

l

hvis Tempus-enheten har vært demontert

Hvis Tempus-enheten er levert med ekstrautstyr for to kanaler med invasivt trykk, tester du det ved å følge
denne prosedyren.
Hvis R-bølgen ikke byttes tilbake til NSR på slutten av «6.9.6 Teste diagnostisk EKG med 12
avledninger (hvis installert)», vil ProSim tillate at IBT-kanalene er null, men vil ikke produsere en
kurve eller måling. Testen av invasivt trykk vil da ikke gi resultater.

6.12.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Relevant transduserkabel – se listen over deler i «C.2 Tilbehør for invasivt trykk».

Nødvendige verktøy
Kalibrert simulator, f.eks. Fluke ProSim 8 og adapterkabel for invasivt trykk.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.
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6.12.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

1.

Koble den relevante
transduserkabelen til Tempus-enheten
(1).

2.

Koble sensorkabelendene til
simulatorens BP1- og BP2-kontakt.

3.

Still inn simulatoren for å nullstille den
første kanalen.

4.

Trykk på IBT-kanalen P1 på
berøringsskjermen.

Bilder og merknader

Dette vil kreve en adapterkabel med kontakter
som samsvarer med de som er på simulatoren
som brukes.
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Trinn Beskrivelse

5.

Trykk på Nullstill transduser.

6.

Vent til status er «Nullstilling fullført».
Det skal bare ta noen sekunder.

7.

Still inn simulatoren for å nullstille den
andre kanalen.

8.

Trykk på IBT-kanalen P2 på
berøringsskjermen.

9.

Trykk på Nullstill transduser.

10.

Vent til status er «Nullstilling fullført».
Det skal bare ta noen sekunder.

11.

Still inn simulatoren på arterielt
120/80 mmHg uten artefakt på begge
kanaler.

12.

Kontroller at kanal P1 og P2 viser en
jevn og enhetlig kurve, uten avbrudd
eller forstyrrelser.

Bilder og merknader

Hvis du bruker en Fluke ProSim 8-simulator,
kontrollerer du at den er innstilt på EKG med
normal sinusrytme.
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Trinn Beskrivelse

13.

Bilder og merknader

Kontroller at kanal P1 og P2 viser
systolisk trykk på 116–124 mmHg og
diastolisk trykk på 78–82 mmHg og et
gjennomsnitt på 92–96 mmHg.
Skriv ned resultatene.
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6.13 Testprosedyre - kontakttemperatur
Denne prosedyren bør utføres i følgende tilfeller:
l

på en årlig basis

l

når det er behov for å kontrollere ytelsen til funksjonen

l

hvis Tempus-enheten har vært demontert

Denne testen krever at kanal T2 er aktivert på Tempus-enheten (dette er en valgfri oppgradering).

6.13.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Ingen.

Nødvendige verktøy
Kalibrert simulator, f.eks. Fluke ProSim 8.
Adapterkabel for kontakttemperatur – se «C.1 Tilbehør for temperatur».

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.
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6.13.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

1.

Koble til adapterkabelen mellom
simulatoren og Tempus-kanalen T1 (1).

2.

Sett simulatoren til 37 °C (98,6 °F).

3.

Forsikre deg om at kanal T1 viser en
stabil temperaturmåling i området 36,8 –
37,2 °C.

4.

Skriv ned resultatene.

5.

Gjenta prosessen for kanal T2.

6.

Skriv ned resultatene.
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6.14 Testprosedyre – lekkasjestrøm
6.14.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Alle pasientkabler.

Nødvendige verktøy
En kalibrert flerkanals lekkasjestrømstester som de fra Metron, Seaward, Rigel, Fluke osv.
Relevant transduserkabel - «Vedlegg C Liste over tilbehør».

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.14.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Følg instruksjonene for testverktøyet og fest det til
følgende anvendte deler:

1.

l

12-avlednings EKG-kabel;

l

2 sensorer i YSI 400-serien

l

kabel for pulsoksymetri (SpO2)

l

Tempus Pro er en IEC 606011 klasse BF-enhet.

begge kanalene for invasivt trykk (ved bruk av en
relevant transduserkabel)

2.

Kontroller at Tempus-enheten er koblet til
hovedstrømforsyningen og dette er koblet til
testverktøyet via stikkontakten.

3.

Utfør testene i tabellen nedenfor og kontroller at Tempusenheten overholder grenseverdiene fastsatt i tabellen.

Test

Grense – normal tilstand

Grense – tilstand med enkeltfeil

Pasientlekkasje

10 µA

50 µA

Strømnett på anvendt del

Ikke aktuelt

100 µA

Lekkasje til jord

2500 µA

5000 µA
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6.15 Testprosedyre – strømforsyning og batterilader
6.15.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Strømforsyning, strømkabel og batterilader med strømkabel – se listen over deler i «C.9 Tilbehør for strøm og
lading».

Nødvendige verktøy
Ingen.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.15.2 Prosedyre
Trinn Beskrivelse

1.

Koble nettstrømforsyningen til
strømnettet og deretter til Tempusenheten.

2.

Kontroller at LED-lyset for nettstrøm
lyser grønt når nettstrømladeren er
tilkoblet.

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

3.

Kontroller at LED-lyset for
batteriladeren først blinker grønt og
deretter slukkes (hvis batteriet er
100 % ladet opp) eller forblir tent
(lyser hele tiden) for et batteri under
lading.

4.

Hvis du har en batterilader
(delnummer 01-1012), tar du batteriet
ut av Tempus-enheten, setter det i
laderen og kobler laderen til
strømnettet.

5.

Kontroller at LED-lysene for batteriet
tennes, og at LED-lysene for
batteriladeren enten lyser grønt (hvis
batteriet er 100 % ladet opp) eller gult
for et batteri under lading.

6.

Skriv ned resultatene.

Bilder og merknader
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6.16 Kommunikasjonstesting
Når du har satt sammen enheten igjen etter å ha åpnet bakdekselet, hvis en telemedisinsk funksjon (f.eks.
ReachBak) er aktivert på enheten din, må den testes av en bruker for å bekrefte at enheten kommuniserer riktig
med dens normale kommunikasjonskonfigurasjon.
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6.17 Utvidet testing
«Utvidet testing» er bruk av en simulator for å bekrefte at Tempus Pro fortsatt er stabil og gir riktige medisinske
målinger når den utfører alle de medisinske overvåkningsfunksjonene samtidig over en lengre tidsperiode.
Utvidet testing brukes vanligvis til å samle informasjon når en feil oppdages i medisinsk modul i Tempus Pro.

6.17.1 Forberedelser
Nødvendige deler
Ingen.

Nødvendige verktøy
Kalibrert simulator, f.eks. Fluke ProSim 8 og adapterkabel for invasivt trykk.

Nødvendige forbruksvarer
Ingen.

6.17.2 Utvidet test
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Slå på Tempus.
Gå til hovedmenyen og trykk på
Vedlikehold og innstillinger.

2.

Skriv inn vedlikeholdspassordet
(standard 1234 eller 123456).
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6.17 Utvidet testing

Trinn Beskrivelse

3.

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Generelle
innstillinger.
Sikre at Loggføringstype er satt til
"Utvidet".

Skriv ned den opprinnelige innstillingen for
Loggføringstype.

4.

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på
Systeminformasjon og deretter på
Enhetslogg.
Trykk på Tøm enhetslogg.

5.

Koble ProSim 8-simulatoren til
Tempus til monitor: 12-avlednings
EKG, IIBT (slange og mansjett for
voksne), Pulsoks. (SpO2), invasivt
trykk og en enkelt temperaturkanal.

6.

Fest en kanyle til
kapnometerkontakten, men ikke fest
gass til prøveledningen.

7.

Sett ProSim 8 simulatoren til: 80 bpm
Normal sinusrytme, 120/80 mmHg (for
ikke-invasivt og invasivt blodtrykk),
100 % SpO2 og 37 °C (for
Kontakttemperatur).

Still inn invasivt blodtrykk på null før innstillingen
for arteriell kurve.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 179

Kapittel 6 Tester og inspeksjoner

Trinn Beskrivelse

8.

Bilder og merknader

Trykk på membranknappen Hjem.

Trykk på NIBP-området for å vise
skjermbildet for NIBP-innstillinger.
9.

Påse at Autom, intervalltid er stilt inn
på 15 minutter.
Trykk på Hjem eller Tilbake for å gå
tilbake til startskjermen.

Noter ned den opprinnelige innstillingen for
Automatisk intervalltid.

10.

Trykk Start.

11.

Trykk på membranknappen
Visningsmodus.

12.

Sjekk at Lysstyrke er stilt inn på Mid.

Skriv ned den opprinnelige innstillingen for
Lysstyrke.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Koble Tempus-enheten til
strømforsyningsenheten.
13.

Koble strømforsyningen til nettstrøm
med en timer.

14.

Sett inn et batteri med halv lading i
enheten.

15.

Sett Timer for å kjøre strømmen i
syklus som følger:
4 t. PÅ, 4 t. AV.

Batteriet leveres med halv lading i nye Tempus
Pro-enheter.

6.17.3 Etter den utvidede testen
Trinn Beskrivelse
1.

Bilder og merknader

Kontroller etter minimum 8 timers bruk
at alle avlesninger er stabile med
INGEN alarmer eller feil.
Gå til hovedmenyen og trykk på
Vedlikehold og innstillinger.

2.

3.

4.

Skriv inn vedlikeholdspassordet
(standard 1234 eller 123456).
Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på Eksporter
loggfiler.

Sett en USB-pinne inn i USB-kontakten
på Tempus-enheten og trykk på
Eksporter logger.
Trykk på Tilbake når eksporten er
fullført.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

Gå til menyen Vedlikehold og
innstillinger og trykk på
Systeminformasjon og deretter på
Enhetslogg.

5.

Kontroller at kolonnene Hard (modul
deaktivert) og Myk (omstart av
programvare) bare inneholder nuller.
Kontroller at ingen strømsykluser har
inntruffet.
Bekreft at tallet på brukstiden er lik den
utvidede testvarigheten, dvs. 8 timer.
Trykk på Tøm enhetslogg.

6.

Trykk på membranknappen Hendelse
for å vise skjermbildet med
behandlingsoversikt, og velg deretter
fanen Graf.
Kontroller at grafene for IBT og
pulsoksymetri (SPO2) er på nivå og
innenfor grenseverdiene.

7.

Hvis noen av disse kontrollene
mislykkes, sender du de eksporterte
loggfilene til RDT – se «Produsentens
adresse».

Tilbakestill Loggføringstype til den
opprinnelige innstillingen («6.17.2 Utvidet test»
trinn 3).
Tilbakestill Automatisk intervalltid til den
opprinnelige innstillingen («6.17.2 Utvidet test»
trinn 9).
Tilbakestill Lysstyrke til den opprinnelige
innstillingen («6.17.2 Utvidet test» trinn 12).
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Vedlegg A
Tempus Pro vedlikeholdsrapport
RDT anbefaler at du registrerer alt vedlikehold som utføres på Tempus Pro. Skjemaet er kun veiledende.
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Vedlegg A Tempus Pro vedlikeholdsrapport

DEL 1 – TEMPUS PRO VEDLIKEHOLDSRAPPORT
Kundens navn:

E-post:

Adresse:

Telefon:
Merknader:

Tempus-delnummer:

Tempus-serienummer:
AVSNITT 2 - UTFØRTE TESTER OG INSPEKSJONER

Element

Inspeksjon
«6.1.3 Daglige kontroller» (ikke påkrevd ved årlig kontroll)
• Rengjøring
• Skader og slitasje

1

• Forbruksvarer
• Batteri
• Strøm og styring
• Testside (*1)
(*1) Kun modeller med skriver (delnummer 00-102X-R).

2

«6.2 Kontroll av programvareversjon» (*2)
Jeg har oppdatert programvaren til versjon: ________________
Hvis du bruker i2i ReachBak, må du også oppdatere i2i til tilsvarende
versjon.
(*2) Utfør denne kontrollen bare hvis du har tillatelse fra
organisasjonen din til å oppdatere Tempus Pro-programvaren.
«6.3 Testprosedyre – visuell inspeksjon»
• Skader
• Koblinger
• Støvdeksler
• Kapnografdeksel

3
• Håndtak
• Eksterne metalldeler
• Eksterne skruer
• Kabler
• Batterikontakter
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Min

Maks

Enheter

Avlesning

Ok/Feil

AVSNITT 2 - UTFØRTE TESTER OG INSPEKSJONER
Element

Inspeksjon

Min

Maks

Enheter

• Systolisk

120

128

mmHg

• Diastolisk

79

86

mmHg

0

6

mmHg

• SpO2

92

98

%

• Pulsfrekvens

77

83

Bpm

• Avledning II for hjertefrekvens

77

83

HF

• Avledning I for hjertefrekvens

77

83

HF

• Impedansbasert respirasjon – avledning I

46

54

Rpm

• Impedansbasert respirasjon – avledning II

46

54

Rpm

• Avled. I

665

735

µV

• Avledning II

950

1050

µV

• Avledning III

285

315

µV

• V1

950

1050

µV

• V2

950

1050

µV

• V3

950

1050

µV

• V4

950

1050

µV

• V5

950

1050

µV

• V6

950

1050

µV

Avlesning

Ok/Feil

«6.4 Testprosedyre - funksjonell kontroll»
• Alarmvindu
4

• Kontroller
• Kamera
• USB-utganger
«6.5 Testprosedyre – NIBP-ytelse»

5

«6.6 Testprosedyre – NIBP-lekkasje og -nøyaktighet»
6

• Trykkfall i et tidsrom på 60 sekunder
«6.7 Testprosedyre – NIBP-kalibrering»

7

• Kalibrering ved atmosfærisk trykk
• Kalibrering ved 250 mmHg
«6.8 Testprosedyre – pulsoksymeter (SpO2)»
• Jevnt pletysmogram

8

«6.9 Testprosedyre - EKG»
• Avledninger av
• Avledninger på

• Jevn kurve
• Alarm for hjertefrekvens

9

• Jevnt pneumogram
• 12-avlednings EKG OK
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AVSNITT 2 - UTFØRTE TESTER OG INSPEKSJONER
Element

Inspeksjon

Min

Maks

Enheter

4,8

5,2

% CO2

• Systolisk – P1

116

124

mmHg

• Diastolisk – P1

78

82

mmHg

• Gj.snitt arterielt – P1

92

96

mmHg

• Systolisk – P2

116

124

mmHg

• Diastolisk – P2

78

82

mmHg

• Gj.snitt arterielt – P2

92

96

mmHg

• Systolisk – P3

116

124

mmHg

• Diastolisk – P3

78

82

mmHg

• Gj.snitt arterielt – P3

92

96

mmHg

• Systolisk – P4

116

124

mmHg

• Diastolisk – P4

78

82

mmHg

• Gj.snitt arterielt – P4

92

96

mmHg

• Kanal 1

36,8

37,2

°C

• Kanal 2

36,8

37,2

°C

• Lekkasjestrøm til pasient NC

0

10

µA

• Lekkasjestrøm til pasient SFC

0

50

µA

• Strømnett på anvendt del

0

100

µA

• Jordfeil NC

0

2500

µA

• Jordfeil SFC

0

5000

µA

«6.10 Testprosedyre – kapnograf»
10

• Kapnograffunksjoner
«6.11 Testprosedyre – kalibrering av kapnograf»
• Kalibreringskontroll

11

• Kalibrering utført
«6.12 Testprosedyre – invasivt trykk»
• Nullstilling av kanal – P1
• Nullstilling av kanal – P2
• Nullstilling av kanal – P3
• Nullstilling av kanal – P4

• Jevn kurve – P1

12

• Jevn kurve – P2

• Jevn kurve – P3

• Jevn kurve – P4
«6.13 Testprosedyre - kontakttemperatur»
13

«6.14 Testprosedyre – lekkasjestrøm»

14

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 186

Avlesning

Ok/Feil

AVSNITT 2 - UTFØRTE TESTER OG INSPEKSJONER
Element

Inspeksjon

Min

Maks

Enheter

Avlesning

Ok/Feil

«6.15 Testprosedyre – strømforsyning og batterilader»
• LED-lys for nettstrøm OK
15
• LED-lys for batterilader OK
• LED-lys for batteri OK

DEL 3 – UTFØRT SERVICEARBEID
1. Instrumenter som er brukt:
2. Annet utført arbeid/tiltak/resultater: (Legg ved forklarende dokumenter om nødvendig)

AVSNITT 4 - KOMPONENTER SOM ER BRUKT
#

Produktkode

Beskrivelse av element

Serie/partinummer

Antall

Kommentarer

1
2
3
4
5
DEL 5 – ANBEFALTE FOREBYGGENDE TILTAK
Deler som bør repareres eller skiftes:

Service utført av: ____________________________
Dato: _____________________

Godkjent av: ____________________________
Dato: _____________________
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Tom side
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Vedlegg B
Symboler som benyttes
Følgende symboler brukes enten på dette produktet eller på tilbehøret og emballasjen som fulgte med:

Se bruksanvisningen om bruk. Den er tilgjengelig i elektronisk format.

Se bruksanvisningen om bruk.

Navn og adresse til den autoriserte representanten fra EU.

Enheten er kun for reseptbelagt bruk.

Se bruksanvisningen om bruk for viktig informasjon om advarsler.

Se bruksanvisningen om bruk for viktige forholdsregler.
Signaliserer Europeisk teknisk samsvar for enhet/tilbehør, CE-merket av varslet organ
nummer 0413.

0413

For klasse IIa- og IIb-enheter.
Signaliserer Europeisk teknisk samsvar for enhet/tilbehør.
For klasse I-enheter.
Indikerer den lovlige produsenten av enheten.

Produksjonsdato, der enhetens produksjonsår angis med året først og deretter måneden:
2019 06 er f.eks. juni 2019.
ÅÅÅÅ-MM

ÅÅÅÅ – MM

Produsentens batchkode. Hvor året enheten ble produsert som en del av et større parti
angis med året først og deretter måneden: 2019 06 er f.eks. juni 2019.
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Vedlegg B Symboler som benyttes

Angir antall deler i pakken

Hold unna sollys

Sett hørbare alarmer på pause midlertidig

Sett alle alarmer (visuelle og hørbare) på pause midlertidig

Alarm av (enten enkeltstående parameter eller alle parametere)

Generelt alarmsymbol

Type CF Defibrillator-trygg anvendt del i samsvar med IEC 60601-1
Kapnografinntak
Kontakter for kontakttemperatur
EKG-kontakt
Kontakt for invasivt trykk
NIBP-kontakt
Kontakt for pulsoksymeter

Taktisk modus assosiert med lav utstrålt lys og lavt utstrålt lyd

Skal ikke brukes med sensorer i YSI 700-serien
Batteriladningsindikator - blinker grønt når batteriet lades
Batterinivå

Systemstrøm på/av (trykk/trykk)
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Bare til engangsbruk, kast komponenten etter bruk

Innkobling for kapnografkanyle
Disse symbolene brukes til å kontrollere at blodtrykksmansjetten er i riktig størrelse. Når
den er viklet rundt armen, skal INDEX-merket være mellom OMRÅDE-merkene
Midtpunktet for blodtrykksmansjettblæren - skal være på linje med pasientens arterie

Diameterstørrelse for blodtrykksmansjetten
XX-YY cm
Komponenten inneholder ikke lateks (blodtrykksmansjetter)

Komponenten inneholder ikke PVC (blodtrykksmansjetter)
IP66 (støv- og vanninntrengning under trykk) – hele enheten. I henhold til IEC60529 står
"IP" for "Ingress Protection" (inntrengningsbeskyttelse). Følgende to tall refererer til
karakterer av inntrengningsbeskyttelse for faste fremmedlegemer (det første tallet) og
væsker (det andre tallet). Det første tallet “6” betyr at enheten er “støvtett” mot
inntrenging av støv til en størrelse < 75 µm. Det andre tallet "6" betyr at enheten er
beskyttet mot inntrenging av 100 l/m vann som "spruter" på enheten fra 2,5 til 3 m.

ÅÅÅÅ – MM

Bruksdato, tiden enheten må brukes innen representeres av året og deretter måneden
f.eks. er 2019-06 juni 2019.

EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Produktet må ikke
avhendes eller kastes med husholdningsavfall.

Kommunikasjon
Modus for WiFi-tilkobling til alternativ plassering
Bluetooth®-tilkobling til medisinske moduler
Batteritilkobling – for å angi plassering av positiv pol
Globalt posisjoneringssystem (GPS)
Globalt system for mobilkommunikasjon (GSM)
Kontakt for hodesett

Ethernet-kontakt (RJ-45)

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro - 41-2016NO-11 - Side 191

Vedlegg B Symboler som benyttes

USB 2.0- og 1.0-kontakter
Strømstatus (grønt angir at nettstrøm er tilkoblet)
Kamera baklys

Enheten inneholder trådløse sendere
DC-kontakt
Esken skal oppbevares med rett side opp

Esken inneholder skjøre elementer - håndter med varsomhet

Emballasjen kan gjenvinnes

Emballasjen skal ikke kastes

Esken må ikke utsettes for regn/vann/fuktighet

Fuktighetsområde for oppbevaring av eske

Temperaturområde for oppbevaring av eske

Trykk-/høydeområde for oppbevaring av eske
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Vedlegg C
Liste over tilbehør
Følgende tilbehør og forbruksvarer er tilgjengelig fra RDT:

C.1 Tilbehør for temperatur
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

YSI-400-serien, 401AC probe for kontakttemperatur til flergangsbruk, autoklaverbar

01-2153

YSI-400-serien, 4492 12Fr probe for kontakttemperatur, engangsbruk

01-2078

YSI-400-serien 4940 omformerkabel for kontakttemperatur

01-2079

C.2 Tilbehør for invasivt trykk
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Delnummer 01-2113 kobles til Tempus Pro bare via universalkabelen (delnummer 01-2108).
Delnummer 01-2108 kan ta inntil to adapterkabler for to IBP-kanaler:
Tempus Pro universalkabel for invasivt trykk, 2 kanaler

01-2108

Adapterkabel for Transpac & Art-Line-transduser

01-2113

Modul for invasivt trykk, 2 kanaler

01-2017

IBP ProSim 8 testkabel

01-2096
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Vedlegg C Liste over tilbehør

De følgende invasive trykktransduserne er godkjent for bruk sammen med Tempus Pro:
Produsent av transduser

Transdusermodell

Adapterkabel

ICU Medical (Abbott)

Transpac IV eller IT

Biometrix

Art-linje

Smiths-Medical (Medex)

TranStar

Smiths-Medical (Medex)

LogiCal

C&S-delnummer 10366 (*)

Merit Medical (Argon Medical / BD)

Meritrans / DTXPlus

C&S-delnummer 10367 (*)

Codan PVB (ITL Healthcare)

Xtrans (DPT 9000)

Ikke tilgjengelig ennå

Codan PVB (ITL Healthcare)

DPT-6000

C&S-delnummer 10371 (*)

Utah Medical

Deltran

C&S-delnummer 10370 (*)

Biosensors International

Biotrans

C&S-delnummer 10370 (*)

Biosensors International

Accutrans

C&S-delnummer 10370 (*)

Edwards Lifesciences (Baxter)

TruWave

C&S-delnummer 10368 (*)

RDT-delnummer 01-2113
C&S-delnummer 10369 (*)
RDT-delnummer 01-2113
C&S-delnummer 10369 (*)
RDT-delnummer 01-2113
C&S-delnummer 10369 (*)

(*) www.CablesandSensors.com

C.3 Tilbehør for ikke-invasivt blodtrykk
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus blodtrykksmansjett – voksenmansjett (23–33 cm)

01-1002

Tempus blodtrykksmansjett – stor voksenmansjett (31–40 cm)

01-1003

Tempus blodtrykksmansjett – barnemansjett (12–19 cm)

01-1004

Tempus blodtrykksmansjett – liten voksen mansjett (17-25 cm)

01-2119

Tempus blodtrykksmansjett – spedbarn (8–13 cm)

01-2021

Tempus blodtrykksmansjett – voksen lårmansjett (38–50 cm)

01-1032

Tempus slangeadapter for neonatal pasient CPC/Luer

01-2067

Tempus blodtrykksmansjett – neonatal mansjett (3–6 cm), engangsbruk (eske med 20)

01-2030

Tempus blodtrykksmansjett – neonatal mansjett (4–8 cm), engangsbruk (eske med 20)

01-2031

Tempus blodtrykksmansjett – neonatal mansjett (6–11 cm), engangsbruk (eske med 20)

01-2032

Tempus blodtrykksmansjett – neonatal mansjett (7–13 cm), engangsbruk (eske med 20)

01-2033

Tempus blodtrykksmansjett – neonatal mansjett (8–15 cm), engangsbruk (eske med 20)

01-2034

Tempus blodtrykksslange 1,22 m

01-1006
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C.4 Pulsoksymetri-tilbehør

Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus Pro sett med NIBP-mansjetter (voksen, stor voksen, lår og barn)

01-2155

Tempus Pro blodtrykksmansjett 2,44 m

01-2074

NIBP-mansjett for spedbarn, engangs (eske med 20)

01-2230

NIBP-mansjett for barn, engangs (eske med 20)

01-2231

NIBP-mansjett for voksne, liten, engangs (eske med 20)

01-2232

NIBP-mansjett for voksne, engangs (eske med 20)

01-2233

NIBP-mansjett for voksne, stor, engangs (eske med 20)

01-2234

NIBP-mansjett, lår, engangs (eske med 20)

01-2235

Tempus NIBP One-Piece-mansjett - liten voksen pluss (18-29cm)

01-2270

Tempus NIBP One-Piece-mansjett - voksen pluss (28-40cm)

01-2271

Tempus NIBP One-Piece-mansjett - stor voksen pluss (40-55cm)

01-2272

C.4 Pulsoksymetri-tilbehør
Tilbehør for Masimo
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Masimo rainbow SET-kabler:
MasimoSET Rainbow pasientkabel 3,7 m 25-pinners R/A RC12 RA

01-2138

MasimoSET Rainbow pasientkabel 3,7 m 25-pinners R/A RC4 RA

01-2088

Masimo rainbow SET DCI:
Masimo Rainbow DCI Voksen 0,9 m (SpO2, SpCO, SpMet) [1] – Klemme

01-2086

Masimo Rainbow DCI SC-400 Voksen 0,9 m (SpO2, SpHb, SpMET) [1] – Klemme

01-2092

Masimo rainbow SET DCIP:
Masimo Rainbow DCIP SC-400 Ped 0,9 m (SpO2, SPCO, SpMet)[1] – Klemme

01-2136

Masimo Rainbow DCIP Ped 0,9 m (SpO2, SpCO, SpMet) [1] – Klemme

01-2137

Masimo rainbow SET R1:
Masimo Rainbow R1 25 Voksen 30 cm (SpO2, SpHb, SpMET) [10] – Kleb

01-2128

Masimo Rainbow R1 20 Ped 30 cm (SpO2, SpHb, SpMET) [10] – Kleb

01-2129

Masimo Rainbow R1 20L Spedb 30 cm (SpO2, SpHb, SpMET) [10] – Kleb

01-2130

Masimo Rainbow R1 25L Neo/Voksen 30 cm (SpO2, SpHb, SpMet) [10] – Kleb

01-2131

Masimo rainbow SET R20:
Masimo Rainbow R20 Ped 30 cm (SpO2, SpCO, SpMET) [10] – Kleb

01-2133

Masimo Rainbow R20-L Spedb 30 cm (SpO2, SpCO, SpMET) [10] – Kleb

01-2134
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Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Masimo rainbow SET R25:
Masimo Rainbow R25 Voksen 30 cm (SpO2, SpCO, SpMET) [10] – Kleb

01-2132

Masimo Rainbow R25-L Neo/Voksen 30 cm (SpO2, SpCO, SpMET) [10] – Kleb

01-2135

MasimoSET M-LNCS:
MasimoSET M-LNCS DBI Voksen SpO2 flergangssensor [1] – Etui

01-2089

MasimoSET® M-LNCS Adtx-3 voksensensor (eske med 20)

01-2090

MasimoSET® M-LNCS Neo-3 neonatal-/voksensensor (eske med 20)

01-2091

MasimoSET M-LNCS Pdtx-3 Ped 0,9 m [20] – Kleb

01-2095

MasimoSET M-LNCS DCI Voksen 0,9 m [1] – Klemme

01-2123

MasimoSET M-LNCS DCIP Ped 0,9 m [1] – Klemme

01-2124

MasimoSET M-LNCS INF-3 Spedb 0,9 m [20] – Kleb

01-2126

MasimoSET M-LNCS NEOPT-3 Neon 0,9 m [20] – Kleb

01-2127

MasimoSET Rainbow-prøvesett (Alle M-LNCS-Adtx-3, pdtx-3, Neo-3)

01-2140

Masimo E1 (øresensor voksen, engangs)

01-2205

Masimo RD:
Masimo RD rainbow SET pasientkabel 1,5 m 25-pinners R/A

01-2268

Masimo RD SET DBI Voksen, myk gjenbrukbar sensor 0,9 m

01-2269

Masimo RD SET DCI Voksen, gjenbrukbar sensor 0,9 m

01-2273

Masimo RD SET DCIP Pediatrisk, gjenbrukbar sensor 0,9 m

01-2274

Masimo RD SET Voksen CS-2 Voksen [20] - Klebe 0,6 m

01-2275

Masimo RD SET Voksen CS-3 Voksen [20] - Klebe 0,9 m

01-2276

Masimo RD SET Ped CS-2 Pediatrisk [20] - Klebe 0,6 m

01-2277

Masimo RD SET Ped CS-3 Pediatrisk [20] - Klebe 0,9 m

01-2278

Masimo RD SET Spedb CS-3 Spedbarn [20] - Klebe 0,9 m

01-2279

Masimo RD SET Neo CS-3 Neonatal/Voksen [20] - Klebe 0,9 m

01-2280

Masimo RD SET NeoPt CS-3 Neonatal [20] - Klebe 0,9 m

01-2281

Masimo RD rainbow SET-2 Voksen SpO2 SpMet SpHb [20] - Klebe 0,6 m

01-2282

Masimo RD rainbow SET-2 Ped SpO2 SpMet SpHb [20] - Klebe 0,6

01-2283

Masimo RD rainbow SET pasientkabel 3,66 m 25-pinners R/A

01-2284

Masimo RD rainbow SET pasientkabel 2,44 m 25-pinners R/A

01-2285

Masimo RD til M-LNC adapterkabel 0,5 m

01-2286

Feltoppgraderinger Masimo rainbow SET
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Sett for feltlisens for Masimo Rbow totalt hemoglobin (SpHb+SpOC)

01-2328

Sett for feltlisens for Masimo Rbow methemoglobin (SpMet)

01-2329
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C.5 Tilbehør for ultralyd

Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Sett for feltlisens for Masimo Rbow karboksyhemoglobin (SpCO)

01-2330

Sett for feltlisens for Masimo Rbow Pleth Variability Index (PVI)

01-2331

C.5 Tilbehør for ultralyd
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus Pro USB 3,5 MHz generell abdominal ultralydprobe (GP)

01-2008

Tempus Pro USB 7,5 MHz vaskulær ultralydprobe (LP)

01-2042

C.6 Tilbehør for videolaryngoskop
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus Pro USB C-MAC S Imager videolaryngoskop

01-2044

D-blad til engangsbruk for videolaryngoskop (pakke med 10)

01-2063

Macintosh-blad str. 3 til engangsbruk for videolaryngoskop (pakke med 10)

01-2010

Macintosh-blad str. 4 til engangsbruk for videolaryngoskop (pakke med 10)

01-2011

C.7 Tilbehør for kapnograf
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Smart CapnoLine Plus voksen/middels 02 25 stk. (delnr. 015018)

01-2143

Smart CapnoLine barn 02 25 stk. (delnr. 015027)

01-2144

VitaLine H Set voksen/barn 25 stk. (delnr. 015026)

01-2145

FilterLine H Set voksen/barn 25 stk. (delnr. 015016)

01-2146

FilterLine Set voksen/barn 25 stk. (delnr. 015021)

01-2147

FilterLine H Set spedbarn/nyfødt 25 stk. (delnr. 015028)

01-2148

FilterLine Set voksen/barn 25 stk. (delnr. XS04620)

01-2150

Smart CapnoLine Plus voksen/middels 02 25 stk. (delnr. 009822)

01-2151

Smart CapnoLine barn 02 25 stk. (delnr. 007269)

01-2247

VitaLine H Set voksen/barn 25 stk. (delnr. 010787)

01-2248
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Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

FilterLine H Set voksen/barn 25 stk. (delnr. XS04624)

01-2249

FilterLine H Set spedbarn/nyfødt 25 stk. (delnr. 006324)

01-2250

C.8 Tilbehør for elektrokardiogram
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus Pro 3-avlednings-EKG-kabel (AAMI) (2,44 m)

01-2068

Tempus Pro 5-avlednings-EKG-kabel (AAMI) (2,44 m)

01-2069

Tempus Pro 12-avlednings-EKG-kabel (AAMI) (2,44 m)

01-2070

Tempus Pro 5-avlednings-EKG-kabel (AAMI) (3 m)

01-2084

Tempus Pro 3-avlednings-EKG-kabel, neonatal (AAMI) (1,83 m)

01-2203

Tempus Pro 4-avlednings-EKG, modulkabel for overkropp (AAMI) 2,44 m

01-2177

Tempus Pro 6-avlednings EKG, ekstremitetsavledninger for modulkabel (AAMI)

01-2179

Tempus Pro 12-avlednings-EKG-modulkabel (4+6) (AAMI) 2,44 m

01-2182

Tempus Pro 3-avlednings-EKG-kabel (IEC) (2,44 m)

01-2071

Tempus Pro 5-avlednings-EKG-kabel (IEC) (2,44 m)

01-2072

Tempus Pro 12-avlednings-EKG-kabel (IEC) (2,44 m)

01-2073

Tempus Pro 3-avlednings-EKG-kabel, neonatal (IEC) (1,83 m)

01-2202

Tempus Pro 4-avlednings-EKG-modulkabel (IEC) 2,44 m

01-2181

Tempus Pro 6-avlednings EKG, ekstremitetsavledninger for modulkabel (IEC)

01-2183

Tempus Pro 12-avlednings-EKG-modulkabel (4+6) (IEC) 2,44 m

01-2178

Ambu BlueSensor 'T' EKG-elektrodepute for voksne – pakke med 10

01-2080

Ambu BlueSensor R 25 stk (delnr. 1559024)

01-2152

Glasgow EKG-algoritme

05-2075

C.9 Tilbehør for strøm og lading
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus litium-ionbatteri – ett leveres med enheten

01-2051

Tempus nettstrømforsyning (PSU) – én leveres med enheten

01-2049

Ved bestilling av PSU må du velge nettstrømkabel for landet enheten brukes i:
l

Sveits
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01-2058

C.10 Tilbehør for ReachBak telemedisin i sanntid

Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

l

Storbritannia

01-2056

l

Euro/Schuko

01-2057

l

USA

01-2055

l

Australia

01-2060

l

Nigeria (som Storbritannia)

01-2056

l

Israel

01-2062

l

Sør-Afrika

01-2054

l

Thailand

01-2287

Tempus batterilader (inkludert 2-kjernet 8-tallsformet strømkabel)

01-1012

Ved bestilling av batterilader må du velge nettstrømkabel for landet enheten brukes i:
l

Sveits

01-2059

l

Storbritannia

01-2159

l

Euro/Schuko

01-2160

l

USA

01-2161

l

Australia

01-2061

l

Nigeria (som Storbritannia)

01-2159

l

Israel

01-2160

l

Sør-Afrika

01-2162

Tempus strømforsyning til kjøretøy

01-2053

C.10 Tilbehør for ReachBak telemedisin i sanntid
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Sennheiser Presence BT Hodetelefoner (Tempus Pro Kit)

01-2254

Tempus kablet hodesett

01-1019

Tempus Ethernet-kabel

01-2025

Tempus Pro omformerkabel for taktisk hodesett

01-2041

Inseego USB8 4G Dongle-sett (*)

01-2298

Inseego USB8 4G Dongle monteringssett (*)

26-4000

(*) 4G donglen og tilbehør er kun kompatibel med Tempus Pro skrivermodeller.
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C.11 Diverse tilbehør
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus Pro sengebrakett

01-2035

Tempus Pro hardt transportdeksel

01-2400

Tempus myk bæreveske

01-2037

Tempus til Tempus USB-datakabel

01-2243

Tempus Pro SMART-brakett (bestill strømforsyning og strømkabel separat)

01-2244

Tempus Pro vanlig skriverpapir 100 mm (1x rull)

01-2184

Tempus Pro skriverpapir med ruter 100 mm (1x rull)

01-2186

Tempus Pro skulderreim (med låsemekanisme) og 20G-festesett

01-2197

Tempus Pro skulderreim (uten låsemekanisme)

01-2200

Venstre salveske for Tempus Pro

01-2241

Venstre taktiske salveske for Tempus Pro

01-2259

Høyre salveske for Tempus Pro

01-2238

Høyre taktiske salveske for Tempus Pro

01-2260

C.12 Tilbehør for overvåking av anestesigass
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

ISA OR+ sidestrømanalysator

01-2167

Tempus til ISA OR+ adapterkabel

01-2168

Nomoline 2,0 m (eske med 25) slange med luer-lock-hannkobling, til engangsbruk,
voksen/barn/spedbarn. Krever T-adapter

01-2169

Nomoline-adapter 0,1 m (eske med 25), slange med luer-lock-hunnkobling.
Voksen/barn/spedbarn. Krever Nomo-forlenger og T-adapter

01-2170

Nomoline luftveisadaptersett 2,0 m (eske med 20), slange med rett luftveisadapter, til
engangsbruk, voksen/barn

01-2171

Nomoline-forlenger 2,0 m (eske med 25), slange med luer-lock-hannkobling

01-2172

Nomoline-forlenger 3,0m (eske med 25), slange med luer-lock-hannkobling

01-2173

T-adapter (eske med 25), luftveisadapter med luer-lock-hunnkobling, voksen/barn

01-2174

Sett, AA gasseksosport (Masimo #4409)

01-2255

ISA OR+ Ferno monteringsbrakett

01-2258
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C.13 Tilbehør for Corsium Crew

C.13 Tilbehør for Corsium Crew
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Kabel til Corsium Crew (USB-A til USB-C)

01-2252

C.14 Tilbehør for håndbøker og programvare
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

Tempus Pro sett med brukerhåndbøker (CD-ROM) – inkludert programvare med
konfigurasjonsverktøy

43-2001

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro (CD-ROM)

43-2003
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