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Om denne håndboken
Dette er håndboken for pasientmonitoren Tempus Pro.
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.

Dokumentbibliotek
Se bruksanvisningen om bruk. Disse er gitt i elektronisk format i Philips' dokumentbibliotek.

Viktig
Sjekk Philips' dokumentbibliotek regelmessig for nye versjoner av dette dokumentet.
Du kan be om en papirkopi av dette dokumentet fra Philips' dokumentbibliotek eller ved å sende en forespørsel til
RDT_Customerservice@philips.com.

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.
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Om denne håndboken

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 B 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 B Liste over tilbehør”.
Reservedeler kan bestilles fra RDT, se “Produsentens adresse”.
ADVARSEL
Tempus Pro er kun ment til bruk av klinisk kvalifisert personell. Både håndboken, utfyllende
bruksanvisninger og alle forholdsregler og spesifikasjoner bør leses før enheten tas i bruk.
FORSIKTIG
Det er separate håndbøker for oppsett og vedlikehold av Tempus Pro. Disse håndbøkene er
beregnet på kommunikasjonsingeniører og biomedisinske ingeniører med ansvar for slike oppgaver,
og kan fås fra RDT på forespørsel.

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.
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.
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Merknad om opphavsrett
Informasjonen i dette dokumentet er copyright © 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.

CE-erklæring

Merking med symbolet
betyr at denne medisinske enheten samsvarer med direktiv 93/42/EØF om
medisinsk utstyr (MDD) (med endringer) og radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU (med endringer). CEmerkingen inneholder tallet 0413, som er referansenummeret til det MDD 93/42/EØF-meldte organet som
sertifiserer RDTs kvalitetssystem.
Tempus Pro er en klasse IIb-enhet i henhold til MDD og en klasse I-enhet (harmoniserte frekvenser) i henhold til
radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU.
Det er utferdiget en samsvarserklæring i henhold til ovennevnte bestemmelser, og denne finnes hos RDT på
"Produsentens adresse". De trådløse delene av utstyret kan brukes i Storbritannia, Frankrike, Italia, Sveits,
Tyskland, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Norge, Danmark og Finland.

FDA-erklæring om resept
I henhold til føderal lovgivning i USA er det bare leger som kan bruke eller selge enheten eller foreskrive bruk eller
salg.
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Kapittel 1 Innledning

1.1 Indikasjoner for bruk
Tempus Pro er en bærbar monitor for vitale tegn som skal brukes av klinikere og medisinsk kvalifisert personell i
forbindelse med overvåking av ett eller flere vitale tegn i kliniske og prehospitale behandlingssituasjoner, med
eller uten personell til stede. Enheten er indisert for: 3- og 5-avlednings EKG-overvåking, 12-avlednings EKGopptak med tolkning, arytmipåvisning/-alarm i sanntid, QT-måling/-alarm og ST-målinger/-alarm, pneumografi
med impedans, ikke-invasivt blodtrykk (NIBP), endetidal CO2 (ETCO2) og respirasjonsfrekvens, pulsokysmetri
(SpO2), kontakttemperatur samt mulighet for invasivt trykk og utvidet pulsoksymetri, inkludert målinger av
karboksyhemoglobin (SpCO), metamoglobin (SpMet), totalt hemoglobin (SpHb) og totalt oksygeninnhold
(SpOC).
Monitoren kan brukes som en frittstående monitor eller som et telemedisinsk system (som overfører pasientdata
til helsepersonell på andre steder).
Enheten er indisert for voksne, pediatriske og neonatale pasienter.
Skjermen kan brukes til å vise bilder fra USB-ultralydprober av typen Interson 3,5 MHz General Purpose (GP) og
7,5 MHz Small Parts / Vascular (SR) eller et USB-videolaryngoskop av typen Karl Storz C-MAC S. Skjermen
kan også brukes til å vise følgende målinger fra en Masimo ISA OR+ gassmodul*: endetidal og fraksjonert
inspirert CO2, O2, N2O, halotan, isofluran, enfluran, sevofluran og desfluran.
* Ikke klarert for bruk med Tempus Pro i Canada, USA eller Singapore.

1.1.1 Kontraindikasjoner
Tempus Pro erstatter ikke legebehandling. Enheten er ikke en monitor for apné.
Tempus Pro er ikke beregnet på bruk i sterke magnetiske eller elektromagnetiske felt som genereres for
medisinske formål, f.eks. MRI.

1.1.2 Tiltenkte brukere
RDT forutsetter at brukerne av produktet har fått klinisk opplæring i hvordan de måler og tolker en pasients vitale
tegn.
Selv om Tempus Pro er en godt laget kvalitetsmonitor, minner RDT brukere om at ingen monitor kan erstatte
godt klinisk skjønn eller behandling og oppmerksomhet fra en kliniker. Før utstyret tas i bruk må brukeren nøye
lese, forstå, huske og følge alle advarsler, forsiktighetsregler og sikkerhetsmerknader, både i håndboken og på
utstyrets etiketter.
Det skal ikke være behov for noen formell opplæring hvis brukeren leser håndboken og gjør seg kjent med
produktet før bruk. Det er brukerens ansvar å sørge for at han/hun er tilstrekkelig forberedt på å bruke produktet.
RDT kan ved behov tilby direkte opplæring i kursform.
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1.2 Generelle advarsler, forsiktighetsregler og merknader
Når du ser symbolene

eller

, betyr det at du må lese brukerhåndboken før du bruker enheten.

Før du pakker ut, bruker, vedlikeholder eller avhender Tempus Pro, må du lese og forstå følgende:
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT når deksler fjernes. Deksler skal ikke fjernes. Overlat vedlikehold til
kvalifisert personell som er autorisert av RDT.
FARE
Eksplosjonsfare: BRUK IKKE Tempus Pro i nærvær av brennbare gasser som drivstoff. Bruk av
Tempus Pro i slike omgivelser kan utgjøre en eksplosjonsfare.
ADVARSEL
Filterslangen kan antennes i nærvær av O2 ved direkte eksponering for laser, ESU-enheter eller
sterk varme. Ved hode- og nakkeprosedyrer som omfatter laser, elektrokirurgiske enheter eller sterk
varme, må det utvises forsiktighet for å hindre antennelse av filterslangen eller nærliggende
operasjonsduker.
ADVARSEL
For å unngå fare for elektrisk støt, må strømforsyningen bare kobles til en strømforsyning med
beskyttende jord når den brukes sammen med strømforsyningen.
ADVARSEL
Tempus Pro må ikke kobles til en elektrisk kontakt som styres med veggbryter eller dimmer.
ADVARSEL
For å sikre pasienten elektrisk isolasjon, må du bare koble Tempus Pro til andre systemer som er i
samsvar med den relevante IEC-standarden, f.eks. IEC 60950, og som bruker passende elektronisk
isolerte kretser. Kontakter for signalinngang og signalutgang skal bare kobles til utstyr som oppfyller
relevante IEC-sikkerhetsstandarder og må være konfigurert for å overholde
IEC 60601-1-1 eller IEC 60601-1:2005.
ADVARSEL
Sammenkobling av ulike medisinske systemer kan føre til økt lekkasjestrøm. Hvis Tempus Pro
kobles til annet medisinsk utstyr, eller hvis pasienten er tilkoblet flere enheter samtidig, må det tas
hensyn til den totale effekten av lekkasjestrømmen.
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ADVARSEL
Ikke ta på pasienten samtidig som du tar på hoveddelen eller kontaktpunktene til medisinske
koblinger, kommunikasjonskoblinger eller strømkoblinger.
ADVARSEL
Mange miljøvariabler, som pasientens fysiologi og klinisk anvendelse, kan påvirke monitorens
nøyaktighet og ytelse. Klinikeren må kontrollere all informasjon om vitale tegn før pasientinngrep.
ADVARSEL
Tempus Pro-enheten, ledningene og tilbehøret må ikke autoklaveres, steriliseres med etylenoksid
eller senkes i væske fordi dette kan skade sensoren og føre til unøyaktige målinger.
ADVARSEL
Før du installerer eller bruker enheten, må du ta hensyn til EMC-informasjonen i håndboken.
ADVARSEL
Tempus Pro skal ikke settes tett inntil annet utstyr. Hvis enheten må stå inntil eller oppå annet
elektrisk utstyr, må du kontrollere at enheten fungerer som den skal før du bruker den.
ADVARSEL
Bærbart og mobilt radiofrekvens-kommunikasjonsutstyr (RF) kan føre til driftsforstyrrelser.
ADVARSEL
Datamaskiner, kabler og tilbehør som ikke er testet i henhold til IEC/EN 60601-1-2 eller tilsvarende
IEC-standarder, kan føre til at utstyret får økte utslipp eller nedsatt immunitet.
ADVARSEL
Følg forholdsregler for elektrostatisk utladning (ESD) og elektromagnetisk interferens (EMI) til og fra
annet utstyr.
ADVARSEL
Tempus Pro skal bare brukes med relevante kabler og periferiutstyr fra RDT. Bruk av annet tilbehør
kan føre til unøyaktige målinger. Bruk av andre kabler eller annet tilbehør kan påvirke
defibrillatorvernet.
ADVARSEL
Funksjonene for trådløs kommunikasjon i Tempus Pro eller tilbehøret kan bli forstyrret av andre
enheter som bruker samme frekvens.
ADVARSEL
Sensorene på Tempus Pro skal bare brukes på intakt og uskadet hud.
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ADVARSEL
Bruk av høyfrekvent elektrokirurgisk utstyr i nærheten av monitoren kan skape interferens i
monitoren og føre til feilmålinger.
ADVARSEL
Monitoren skal ikke brukes i forbindelse med kjernespinn-tomografi (MRT, NMR, NMT) da dette kan
forstyrre monitordriften.
ADVARSEL
Dette systemet skal bare brukes av helsepersonell. Dette systemet kan forårsake radiointerferens
eller føre til driftsavbrudd i utstyr i nærheten. Det kan være behov for korrigerende tiltak, som å snu
eller flytte Tempus Pro eller skjerme plasseringen.
ADVARSEL
Alt utstyr som har vært utsatt for harde støt, skader eller uvøren håndtering eller ekstreme
omgivelser, bør inspiseres av kvalifiserte serviceteknikere før bruk for å sikre korrekt drift.
ADVARSEL
EKG-enheten er ikke beregnet på bruk i sterile miljøer. Skal ikke brukes direkte på hjertet.
ADVARSEL
EKG-enheten (inkludert pasientkabler) må aldri føres inn i elektriske strømuttak.
ADVARSEL
Funksjonene for EKG-opptak og EKG-overvåking er beregnet på hvile-EKG og skal ikke brukes til
belastningstester.
ADVARSEL
Selv om det med hensikt er flere falske positive feil enn falske negative feil, vil begge typer
forekomme, og all databasert EKG må derfor gjennomgås av en kvalifisert lege. Databasert tolkning
gir ingen definitiv diagnose.
ADVARSEL
Pass på at elektrodene bare er koblet til pasienten.
ADVARSEL
Ledende deler av elektroder og koblinger, også nøytralelektroden, må ikke komme i kontakt med
andre ledende deler, selv om de er jordet.
ADVARSEL
Begrens alltid bevegelser til et minimum. Bevegelsesartefakter kan potensielt påvirke nøyaktigheten
til pasientavlesningene.
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ADVARSEL
Ikke koble mer enn én pasient til en monitor. Ikke koble mer enn én monitor til en pasient.
ADVARSEL
Tempus Pro må ikke brukes i rom for magnetisk resonans-avbildning (MRI) eller i høytrykkskamre.
ADVARSEL
Monitoren og tilbehøret må ikke plasseres på steder hvor de kan falle ned og treffe pasienten. Når du
skal flytte enheten, må du passe på at du ikke rykker i tilkoblede ledninger og sensorer, som da kan
løsne eller bli skadet.
ADVARSEL
Tempus Pro er beskyttet mot defibrillatorutladning. Til tross for dette kan frekvensmålere og
skjermer bli midlertidig påvirket under slike utladninger, men de vil raskt gjenopprette normal
funksjon.
ADVARSEL
Under defibrillering skal defibrillatorens plater eller elektroder holdes borte fra monitorens EKGledninger, elektroder og andre sensorer eller ledende deler på monitoren.
ADVARSEL
Enheten kan ikke kobles til eller synkroniseres med en defibrillator.
ADVARSEL
Pacemakersignaler kan variere fra én pacemaker til en annen. AAMI, foreningen til fremme for
medisinsk utstyr, advarer mot at "i noen enheter kan frekvensmålere fortsette å telle
pacemakerfrekvensen under forekomst av hjertestans eller visse arytmier. Ikke stol helt og holdent
på alarmene i frekvensmålerne. Alle pasienter med pacemakere bør holdes under nøye eller
konstant observasjon." Se "Medisinske spesifikasjoner for Tempus Pro" for detaljer om pacemakerpulsavvisningskapasiteten til Tempus Pro.
ADVARSEL
Enheten kan ikke brukes effektivt på pasienter med konvulsjoner eller tremor.
ADVARSEL
Feil bruk eller uriktig håndtering av enheten eller dens sensorer eller kabler kan forårsake skader som
kan føre til driftsstans eller unøyaktige målinger.
ADVARSEL
Ikke bruk overdreven spenning på noen kabel. Bruk av en skadet pasientsensor kan føre til
unøyaktige målinger og i verste fall pasientskade eller dødsfall. Inspiser alle sensorer. Hvis en
sensor ser ødelagt ut, skal den ikke brukes. Bruk en annen sensor eller kontakt et autorisert
reparasjonssenter for å få hjelp.
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ADVARSEL
Tempus Pro, alle kabler og alt tilbehør bør inspiseres hyppig med tanke på skader. Alle skadde eller
slitte deler må skiftes ut. Hvis produktet ikke inspiseres og vedlikeholdes grundig og jevnlig, kan det
oppstå fare for pasientene eller funksjonssvikt i utstyret.
ADVARSEL
Bruk av en skadet pasientkabel kan føre til unøyaktige målinger og i verste fall personskade eller
dødsfall. Undersøk pasientkabelen. Hvis en pasientkabel ser ødelagt ut, skal den ikke brukes.
Kontakt et autorisert reparasjonssenter for å få hjelp.
ADVARSEL
Forsikre at alarmkonfigurasjonsinnstillingene til produktet følges nøye. Hvis alarmens lydnivå er
nedjustert eller hvis enheten brukes i områder med mye støy, kan det være umulig å høre alarmen.
Hvis alarmlyden er slått helt av, vises dette på skjermen. Påse at det alltid er mulig å se skjermen til
Tempus Pro-enheten, i tilfelle alarmlyden ikke kan høres eller er avslått.
ADVARSEL
Forsøk aldri å lade et batteri som ikke er oppladbart. Batterier må aldri overlades, knuses, varmes
opp eller antennes, kortsluttes, deformeres, punkteres, demonteres eller legges i væske.
ADVARSEL
Bruk bare oppladbare batterier og batteriladere som RDT har spesifisert.
ADVARSEL
Vær nøye med plasseringen av pasientkabler eller -slanger i forhold til enheten for å begrense faren
for at pasienten kan bli viklet inn eller kvalt.
ADVARSEL
Alle numeriske, grafiske og fortolkende data bør vurderes i forhold til pasientens kliniske tilstand og
historikk.
ADVARSEL
Koblinger fra Tempus Pro (også pasientkabler) må aldri føres direkte inn i elektriske strømuttak.
(IEC60601-2-34:2011, 2011)
ADVARSEL
Funksjonssvikt: Hvis Tempus Pro ikke svarer som beskrevet i denne brukerhåndboken, skal den
IKKE brukes før kvalifisert personell har godkjent bruken.
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ADVARSEL
Gjenbruk, demontering, rengjøring, desinfisering eller sterilisering av deler til engangsbruk (som
kapnografkanylen) kan virke negativt inn på funksjonaliteten og systemytelsen og innebære fare for
bruker eller pasient. Det gis ingen garanti for ytelsen ved gjenbruk av deler som er merket med
engangsbruk.
ADVARSEL
USB-tilkoblingen må bare kobles til eksterne enheter ikke koblet til strømnettet (som mus eller
tastatur) eller til grensesnittilbehør levert av RDT (for eksempel USB-seriekabel delenummer 011022). Alle tilkoblinger til USB-utgangen må være til medisinske eller IT-relaterte periferienheter eller
kommunikasjonssystemer som oppfyller gjeldende IEC-sikkerhetsstandard (f.eks. IEC60601-1 eller
IEC60950). Alle tilkoblingsoppsett må være utført i samsvar med IEC60601-1-1 eller IEC606011:2005.
ADVARSEL
Alarmfunksjonene i Tempus Pro er bare beregnet på en tilstedeværende bruker. Hvis enheten er
koblet til en alternativ plassering, er formålet å kunne dele data om vitale tegn i sanntid mellom to
brukere, for å få ytterligere klinisk støtte. Systemet er ikke et distribuert alarmsystem (f.eks.
overvåkingsstasjonssystem for sykepleiere) i henhold til IEC60601-1-8. i2i-systemet på den
alternative plasseringen er ikke utstyrt med kontroller for å dempe eller midlertidig oppheve alarmer.
ADVARSEL
Når du er koblet til en PC som kjører i2i-applikasjonen på en annen plassering, vil streamede data,
for eksempel kurveformene som vises på Tempus Pro, overføres og vises automatisk på den PCskjermen. Brukere gjøres oppmerksom på at strømmede data overføres med UDP-protokollen.
UDP-protokollen omfatter feilkontroll, men overfører ikke data på nytt. Data som går tapt, mistes
eller forsinkes under strømmingen, overføres derfor ikke på nytt. Hvis flere pakker med kurvedata
blir borte, vises dette som hull i kurven i i2i-grensesnittet.
Medisinske data (vitale tegn-data, bilder, EKG-opptak, pasientopplysninger, TCCC-kort osv.)
overføres via TCP/IP og omfatter feilkontroll og nyoverføring, slik at manglende eller tapte
datapakker overføres på nytt.
ADVARSEL
Enheten må ikke demonteres. Enheten skal bare vedlikeholdes av faglærte og autoriserte
biomedisinske ingeniører som følger RDTs godkjente prosedyrer og bruker deler fra RDT. Alle andre
endringer eller prosesser er uautoriserte og skal ikke gjennomføres. Ingen andre modifiseringer er
tillatt. Uautoriserte prosesser, reparasjoner, modifiseringer, omarbeidinger eller vedlikehold som
RDT ikke har uttrykkelig godkjent, kan heve eventuelle garantier og være farlig. Enheten må ikke
modifiseres uten godkjenning fra RDT. Hvis enheten modifiseres, må det utføres hensiktsmessig
inspeksjon og testing for å sikre at det fortsatt er trygt å bruke den.
ADVARSEL
For å sikre at enheten virker som den skal, og for å forhindre funksjonssvikt, må monitoren ikke
utsettes for ekstrem fuktighet, som regn.
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ADVARSEL
Hvis EKG-tolkning er på, men Glasgow-tolkning er av, vil Tempus Pro gi standard EKG-tolkninger.
FORSIKTIG
Tempus Pro er testet i et «krevende» trådløst miljø bestående av ulike typer trådløs teknologi
(Bluetooth, WiFi 802.11 b og mobil kommunikasjon) der det er brukt flere sendere samtidig. Brukere
som installerer Tempus Pro i miljøer hvor annen trådløs teknologi er i bruk, må vurdere den
potensielle risikoen for interferens og samlet spektrumbruk.
FORSIKTIG
Tempus Pro kan brukes i ambulanser eller i kjøretøyer som bruker radio. Det er testet for å
bestemme drift ved feltstyrker større enn 3 V/m (som beskrevet i "Kommunikasjon"). Brukere
anmodes om å ha størst mulig avstand mellom radioantenner og Tempus Pro som beste praksis.
FORSIKTIG
Tempus Pro skal bare brukes av personer som har fått yrkesopplæring i helsefag. Operatøren må
være godt kjent med informasjonen i denne håndboken før enheten tas i bruk.
FORSIKTIG
Tempus Pro vil kanskje ikke fungere riktig hvis den brukes eller oppbevares utenfor de angitte
temperatur- eller fuktighetsområder som er beskrevet i håndbokens avsnitt om spesifikasjoner.
FORSIKTIG
Bruk bare godkjent tilbehør levert av RDT. Konvensjonelle EKG-elektroder på 4 mm med
klikkfesting og gelé kan brukes hvis de oppfyller kravene i AAMI EC12. Vi minner om at brukere må
lese og følge instruksjonene for slike elektroder, deriblant merke seg om de er til engangsbruk, hvor
mange ganger de høyst kan brukes og pasientindikasjoner.
FORSIKTIG
Tempus Pro og tilbehøret skal bare rengjøres slik det er beskrevet i håndboken.
FORSIKTIG
I tilfelle enheten viser en feil som ikke er beskrevet i denne håndboken, for eksempel en
applikasjonsfeil, må den slås av og på igjen. Dette bør rette feilen slik at normal drift kan gjenopptas.
Ikke fortsett å bruke enheten når slike feil vises. Kontakt RDT hvis problemet vedvarer.
FORSIKTIG
Tempus Pro tar opp dataene som den måler. For å sikre at data fra ulike pasienter ikke blandes, må
du slå av enheten mellom målinger av forskjellige pasienter eller bruke funksjonen for utskrivning av
pasient.
FORSIKTIG
Hvis Tempus Pro blir våt, må du tørke av fuktigheten og gi den nok tid til å tørke før du tar den i bruk.
Pass på at det ikke søles vann eller væske over enheten eller inn i ventilasjonshullene i
sidehjørnene.
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FORSIKTIG
Hvis det er noen som helst tvil om nøyaktigheten til en bestemt måling, må du undersøke
pasientens vitale tegn på en annen måte og deretter kontrollere at monitoren virker som den skal.
FORSIKTIG
Følg lokale bestemmelser og gjenvinningsforskrifter med hensyn til avhending og resirkulering av
enheten og dens komponenter.
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).
FORSIKTIG
Berøringsskjermen og knappene kan få permanente skader hvis du trykker med skarpe eller spisse
instrumenter. Bruk bare fingre til å trykke på disse knappene.
FORSIKTIG
Hodesettet må ikke kobles til dokkingkontakten når hovedbatteriet er veldig svakt eller flatt (under
10 % lading – vises med ett blinkende LED-lys på batteriladeindikatoren). Hvis dette gjøres kan
batteriladingen reduseres til en “dyp utladning”-status (der ingen batterilamper tennes).
FORSIKTIG
Overvåking med monitor under kontinuerlig administrering av forstøvermedisin kan føre til skader på
enheten som ikke dekkes av garantien. Koble kapnografens prøvetakingsslange fra enheten eller slå
enheten av under administrering av medisin.
FORSIKTIG
Vær oppmerksom på batterienes polaritet (retning) når du bytter batterier. Batteriene glir lett på plass
når de er satt inn på riktig måte og må ikke tvinges inn.
FORSIKTIG
Det mobile RF-kommunikasjonsutstyret i enheten og tilbehøret kan påvirke annet medisinsk utstyr i
umiddelbar nærhet av enheten.
FORSIKTIG
I flere situasjoner kan det være forbudt å bruke RF-kommunikasjonsutstyret som er integrert i
enheten og tilbehøret. Dette kan blant annet gjelde under flygninger (inkludert takeoff og landing), i
nærheten av defibrillatorer (som er i bruk), i nærheten av annet elektronisk medisinsk utstyr og på
sykehus.
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FORSIKTIG
Før du slår Tempus Pro på må du kontrollere at batteriet er riktig installert og at batterikontaktene er i
god stand.
FORSIKTIG
Den taktiske bryteren er beregnet på militære brukere i situasjoner hvor det er nødvendig eller
ønskelig med begrenset lys- og lydavgivelse. Brukere gjøres oppmerksom på at når disse
funksjonene er aktivert, vil skjermen ikke vise visuelle alarmer i alarmvinduet, ikke avgi hørbare
alarmsignaler fra høyttaleren og kanskje være for mørk til å kunne ses i dagslys. Brukere må derfor
passe på at de bare bruker disse funksjonene når det er påkrevd og at de i slike tilfeller må være
forberedt på at pasienten vil kreve mer pleie og tilsyn.
FORSIKTIG
Når du bruker Tempus Pro sammen med bærbare satellitt-terminaler som Iridium-håndsett eller
BGAN-terminaler, må du ALLTID sikre at terminalen har de nødvendige dataomformere og et
oppsett som støtter dataanrop. Vi anbefaler at brukere gjør seg godt kjent med hvordan satellittterminalene virker og tester tilkoblingen FØR de bruker utstyret i felten. Ved behov kan RDT gi råd
om dette.
FORSIKTIG
Bruk av RF-kommunikasjonsutstyr i enheten og dens tilbehør kan være forbudt i eksplosive
atmosfærer, f.eks. i drivstoffområder, nær drivstoff- eller kjemikalieoverførings- eller
lagringsområder og i områder som inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller
metallpulver.
FORSIKTIG
Når du bruker Tempus Pro sammen med BGAN-terminaler, må du ALLTID påse at enheten befinner
seg minst 6 m bak antennens fremside for å unngå risikoen for at den utgående strålen fra
terminalens antenne skal forstyrre driften av enheten. Siden effekten til BGAN-terminalens stråle er
høy (25 W omtrent), må det utvises forsiktighet for å sikre at antennen forblir fast og for å holde
enheten borte fra fronten (og dermed strålen) på antennen.
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FORSIKTIG
Bruk av RF-kommunikasjonsutstyret som ligger i enheten og tilbehøret, kan forårsake interferens i
visse implanterte pacemakere og annet medisinsk implantert utstyr. Det må opprettholdes en
minsteavstand på 2,3 m mellom enheten og tilbehøret (som inneholder RF-kommunikasjonsutstyr)
og annet medisinsk utstyr (inkludert implanterbart medisinsk utstyr som defibrillatorer og
pacemakere). Vær oppmerksom på at hvis nevnte medisinske utstyr har et immunitetsnivå for
elektromagnetisk interferens på under 3 V/m (eller 10 V/m for implanterbart utstyr), må denne
avstanden økes i tråd med kravene i IEC60601-1-2:2014.
Hvis den tiltenkte pasienten har en implanterbar enhet (f.eks. implanterbar pacemaker), må man
ikke bruke noe av Tempus Pros RF-kommunikasjonsutstyr (f.eks. Bluetooth® eller WiFi) før man
bruker enheten til å registrere pasientens fysiologiske data. Etter at dataopptaksøkten er fullført, flytt
enheten minst 2,3 m fra pasienten, og bruk den deretter normalt til å kommunisere med
basestasjonen. I motsatt tilfelle kan radiofrekvent stråling fra enheten (opptil 63 mW) virke negativt
inn på pasientens implanterte pacemaker. Hvis pasientens implanterte enhet har et immunitetsnivå
på under 10 V/m, må avstanden være større enn 2,3 m (7,5 fot).
Hvis du har mistanke om interferens, må du avbryte tilkoblingen til den alternative plasseringen.
Eksempler på interferens kan omfatte synlig interferens på utstyrsdisplayer, hørbar interferens
f.eks. summing, fra høyttalere på annet utstyr, eller utstyr som uventet skifter tilstand f.eks.
funksjoner som starter eller stopper.
l

Eksempel på dataskjerm uten interferens:
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l

Eksempel på dataskjerm med interferens:

FORSIKTIG
RF-energi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i motorkjøretøyer, for eksempel bilstereoer,
sikkerhetsutstyr osv. Spør en representant for bilprodusenten for å være sikker på at enheten ikke
vil påvirke det elektroniske systemet i kjøretøyet ditt.
FORSIKTIG
Tempus Pro-funksjonene for Bluetooth®- og WiFi-kommunikasjon må ikke brukes om bord på fly når
dette er forbudt.
FORSIKTIG
Sørg for å minimere risikoen for at hengende kabler fanges opp av forbipasserende.
FORSIKTIG
Før en organisasjon tar i bruk Tempus Pro, må visse innstillinger konfigureres. Gå nøye gjennom
alle relevante innstillinger på hver Tempus Pro før enhetene tas i bruk. Du finner mer informasjon i
avsnittet “2.2 Før utrulling”.
FORSIKTIG
Konfigurasjonen må utføres av en biomedisinsk ingeniør eller annet kvalifisert personell. Det gis
informasjon om dette i følgende dokumenter:
l

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro

l

Tempus Pro Brukerveiledning for konfigurasjonsverktøy

FORSIKTIG
Hvis du bruker monteringssystem som ikke leveres eller er godkjent av RDT, kan vi ikke garantere
ytelsen av Tempus Pro i dem.
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FORSIKTIG
Ikke prøv å kalibrere Tempus Pro eller tilbehøret. Hvis det er indikasjoner på at kalibrering er
nødvendig, for eksempel en varselmelding, kontakt RDT brukerstøtte.
FORSIKTIG
Tempus Pro må kun brukes med enhetene listet i denne brukerveiledningen. Ikke bruk den med
noen annen enhet eller utstyr med generelle formål.
FORSIKTIG
Tempus Pro-programvaren må alltid oppdateres når RDT utgir en sikkerhetsoppdatering.
Tempus Pro er testet og funnet i samsvar med IEC/EN 60601-1-2.
Hvis alle batterilysene forblir slukket når du trykker på batteriknappen, kan batteriet ha nådd "dyp
utlading". Batteriet er ikke skadet, men tilstanden krever utvidet ladetid (24 timer ekstra) før normal
drift kan gjenopprettes.
Tempus Pro skal bare brukes i de elektromagnetiske miljøer som er angitt i denne håndboken.
Brukere av utstyret skal påse at det brukes i slike miljøer.
Etter endt levetid skal Tempus Pro og tilbehøret avhendes i henhold til nasjonale og/eller lokale
bestemmelser.
Bruken av enheten kan bli negativt påvirket i nærvær av ledede elektriske transienter eller kraftige
elektromagnetiske eller radiofrekvente kilder, som utstyr til elektrokirurgi og elektrokauterisering,
antenner for høyfrekvent radiooverføring, røntgenmaskiner og høyintensiv infrarød stråling.
Alle materialer som brukere og pasienter kan komme i kontakt med, er giftfrie.
Farer som kan skyldes programvarefeil, er begrenset til et minimum. Det er utført en fareanalyse for
å oppfylle kravene i EN ISO 14971 og IEC 62304.
Alle eksterne tilkoblinger og deler på enheten er elektrisk isolert.
Data fra ytelses- og sikkerhetstester kan fås av RDT på forespørsel.
Mobiltelefonbruk begrenses av tilgjengeligheten av nettverk, roamingavtaler og det lokale tilbudet av
tilkoblinger i kretsmodus.
Brukere må ikke ta enheten i bruk før de har lært å bruke den og, eventuelt, før den er blitt installert
på brukernes fly, fartøy eller annet tiltenkt driftssted.
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Det garanteres ikke for IP-forseglingen hvis enheten utsettes for hardhendt håndtering, støt, feil bruk
eller rask dekompresjon.
Enheten bør sendes til vedlikehold hvis den utsettes for hardhendt håndtering og man må ha visshet
om at IP-forseglingen virker.
Enhetens spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Vi anbefaler at enheten blir koblet til den alternative plasseringen hver måned for en testkjøring.
iAssist-hjelpeprosessene på Tempus Pro kan avvike fra eksempler på iAssist-hjelpeprosessen som
brukes i denne håndboken; prosessen følger imidlertid alltid de samme nøkkelelementene.
Pass på at du alltid leser hele iAssist-veiledningen i riktig rekkefølge og gjør akkurat det du får
beskjed om.
For best mulig ytelse i den trådløse kommunikasjonen må du forsikre deg om at det ikke finnes noe
metall rundt Tempus Pro.
Den sammenleggbare støtten og RapidPak-klipsen kan bli ødelagt hvis de bøyes for mye. Disse
delene må ikke bøyes for mye.
Når kablene skal pakkes ned, må du passe på at de ikke kan bli sittende fast eller skadet i
RapidPak-klipsen og støtten.
Tempus Pro skal pakkes ned i henhold til relevante instruksjoner. Kabler eller tilbehør som mangler
eller er skadet, skal erstattes med reservedeler som er bestilt fra RDT.
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1.3 Oversikt over funksjoner og egenskaper
Ikke alle funksjoner støttes i alle territorier.
Alle Tempus Pro-monitorer leveres med følgende deler:
l

Litium-ionbatteri

l

Ikke-invasiv blodtrykksslange

l

Ikke-invasiv blodtrykksmansjett

l

Masimo SpO2 pasientkabel med enten en gjenbrukbar sensor eller en startpakke med engangssensor

l

Tempus Pro EKG-kabel

l

Tempus Pro nettstrømforsyning og strømkabel

l

Tempus Pro brukerhåndbøker (CD-ROM)

Hvis enheten har kapnograf, følger det med en prøvetakingspakke med filterlinje.
Alle Tempus Pro-monitorer har følgende egenskaper:
l

72-timers datalagring for flere pasienter

l

Vann- og sandbestandig i samsvar med IP66

l

Flere måter å se gjennom pasientopplysninger på, inkludert fargevisning med 4 kurver

l

Enkelt og raskt å bytte mellom pasienter

l

Berøringsskjerm som er lesbar i dagslys og som kan ses med nattbriller og brukes med hansker

l

Integrert kamera for å ta bilder av pasienten

l

Bredt temperaturområde for drift og oppbevaring

l

Trender og datasamling

l

iAssist-system som gir tilleggsinformasjon på skjermen om hvordan Tempus Pro skal brukes

Tempus Pro har følgende funksjoner:
Funksjon

Leveres som
standard eller
valgfritt

Masimo SET pulsoksymetri inkludert pulsfrekvens, SpO2 og PI

Standard

Masimo SET Pleth Variability Index (PVI)

Valgfritt

Masimo rainbow SET-målinger (SpHb, SpMet, SpCO and SpOC)

Valgfritt

Ikke-invasivt blodtrykk

Standard

Overvåking med elektrokardiogram (EKG) (3-, 4- og 5-avlednings) og påvisning av
arytmi i sanntid

Standard
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Funksjon

Leveres som
standard eller
valgfritt

Respirasjon med impedans

Standard

Overvåking og alarm for EKG ST og QT

Valgfritt

12-avlednings diagnostisk EKG og tolkning

Valgfritt

Oridion Microstream kapnografi for intuberte og ikke-intuberte pasienter

Valgfritt

Én kanal for kontakttemperatur

Valgfritt

Ekstra kanal for kontakttemperatur, YSI 400-serien

Valgfritt

To kanaler for invasivt trykk

Valgfritt

Inntil 4 kanaler for invasiv trykkmåling

Valgfritt

ReachBak, data-, tale- og videokommunikasjon i sanntid

Valgfritt

Corsium Crew utvidet display

Valgfritt

Trådløs kommunikasjon

Valgfritt

Bluetooth-hodesett til talekommunikasjon

Valgfritt

Intern termisk skriver

Valgfritt

Ultralyd

Valgfritt

Videolaryngoskopi

Valgfritt

Overvåking av anestetisk middel

Valgfritt

Glasgow-tolkning av 12-avlednings-EKG

Valgfritt

Tempus Pro leveres ikke med følere for kontakttemperatur som standard.
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1.4 Driftsteori
Tempus Pro er en batteri- og/eller strømdrevet, fullt utstyrt, liten, lett monitor for vitale tegn designet for bruk i
pre-hospitale og kliniske miljøer. Monitoren kan brukes til å samle medisinske data og pasientdata både i sanntid
og etter hendelser, og dele dem med andre. Foruten konvensjonell overvåking og alarmfunksjoner kan Tempus
Pro brukes med avanserte ReachBak®-funksjoner. Dette gjør at du kan overføre alle data til en annen plassering
i sanntid. Tempus Pro er utviklet slik at den kan skaleres. Dette gjør det mulig for kjøperen å velge den mest
passende konfigurasjonen for deres nåværende budsjett. I tillegg vil være mulig å integrere ny teknologi og
fremtidige applikasjoner i enheten.
Alle målinger som gjøres av Tempus Pro, vises på skjermen. Når du kobler en sensor til en pasient, starter
målingene for den bestemte parameteren. Overvåkingen fortsetter inntil sensoren blir fjernet fra pasienten eller
enheten og den påfølgende alarmen blitt slått av. Ved ikke-invasivt blodtrykk starter målingene når brukeren
trykker på måleknappen. Målingene vil fortsette med jevne mellomrom til enten syklusen stoppes av brukeren
eller enheten ikke klarer å ta en avlesning, f.eks. når mansjetten er fjernet.

1.4.1 Elektrokardiograf (EKG)
EKG brukes til å overvåke pasienter i alle aldre i hospitale og prehospitale situasjoner (også transport) med tanke
på generell hjerteovervåking. Elektriske impulser som påvirkes av hjerteimpulsen brer seg gjennom vevet rundt
hjertet. Tempus Pro bruker følgende:
l

en 3-avledningskabel til å overvåke EKG-avledningene I-III,

l

en 4-avledningskabel er tilgjengelig for overvåkning av EKG-avledningene I-III, aVR, aVL og aVF,

l

en 5-avledningskabel er tilgjengelig for overvåkning av EKG-avledningene I-III, aVR, aVL, aVF og en
brukerbestemt V-avledning.

En funksjon for diagnostisk opptak av tolv avledninger er tilgjengelig som et alternativ. I slike tilfeller brukes en
standardkabel eller en 12-avlednings modulkabel (inkludert prekordiale brystelektroder) fra RDT.
EKG-kablene kan brukes med konvensjonelle engangselektroder med gel (medfølger ikke) beregnet på EKGovervåking og EKG-varsling.

Pneumografi med impedans
Pneumografi med impedans er en indirekte måte å måle respirasjon på. Metoden går ut på å kontinuerlig måle
endringer i impedans i pasientens kropp. Dette skjer ved hjelp av to eller flere EKG-elektroder som gjør at
enheten kan måle pasientens impedans gjennom brystkassen. Impedans måles ved hjelp av et lavspent,
høyfrekvent signal. Når pasienten puster, utvider og trekker brystkassen seg sammen, og dette gir en stigende
og fallende impedansverdi. Tempus Pro måler tiden mellom påfølgende topper og bunner i impedansmålingen og
omregner tiden til et respirasjonsintervall eller en respirasjonsfrekvens.
Impedansmetoden påvirkes av muskelstøy og elektrodeplassering og er derfor mindre egnet enn
respirasjonsfrekvensmåling (endetidal CO2-analyse).

1.4.2 Ikke-invasivt blodtrykk
Tempus Pro bruker oscillometrisk teknologi til å utføre ikke-invasiv blodtrykksmåling av pasienten. En pumpe
inne i Tempus Pro blåser opp den gjenbrukbare blodtrykksmansjetten rundt pasientens arm. Sirkulerende blod i
armen forårsaker små endringer (oscillasjoner) i mansjettrykket, som kan registreres og måles. Når lufttrykket
endrer seg, kan man måle systolisk, diastolisk og gjennomsnittlig arterietrykk.
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Dette er en måte å måle blodtrykk på som gir nøyaktige verdier, forutsatt at man bruker riktig mansjettstørrelse,
at mansjetten er riktig festet på pasienten og at man følger angitte forholdsregler.

1.4.3 Pulsfrekvens og oksygenmetning (SpO2)
Pulsoksymetri måler funksjonell oksygenmetning.
Pulsoksymetri er basert på følgende to prinsipper:
l

l

Oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin har forskjellig absorpsjon av rødt og infrarødt lys, spektrofotometri.
Volumet av arterielt blod i vevet (og dermed lysabsorpsjonen i dette blodet) endrer seg under pulssyklusen
(pletysmografi).

Et pulsoksymeter bestemmer gjeldende oksygenmetning (SpO2) ved å sende rødt og infrarødt lys inn i en
arteriolar seng og måle endringene i lysabsorpsjon under pulssyklusen. Røde og infrarøde lysdioder med lav
effekt (LED) i oksimetrisensoren fungerer som lyskilder; en fotodiode fungerer som fotodetektor.
Siden oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin har forskjellig lysabsorpsjon, er mengden rødt og infrarødt lys som
absorberes av blodet, relatert til hemoglobinets oksygenmetning. For å identifisere oksygenmetning av arterielt
hemoglobin bruker monitoren den pulserende naturen til arteriell strømning.
Under systole kommer det en ny strøm av arterielt blod til karsengen. Det betyr at blodvolumet og
lysabsorpsjonen øker. Under diastole vil blodvolumet og lysabsorpsjonen nå sitt laveste punkt.
Monitoren baserer sine SpO2-målinger på forskjellen mellom maksimum og minimum absorpsjon (målinger ved
systole og diastole). Ved å fokusere på lysabsorpsjonen til pulserende arterielt blod, elimineres effekten av ikkepulserende absorberere, som vev, ben og venøst blod.
Pulsfrekvens og oksygenmetning registreres med en myk, gjenbrukbar fingerklype som er plassert bak på
enheten (engangssensorer kan også brukes). Det er viktig at sensoren ikke brukes på samme arm som
blodtrykksmansjetten, fordi det kan forekomme feil verdier når mansjetten er oppblåst. Avlesninger kan ikke
oppnås eller kan være unøyaktige fra pasienter med visse farger på neglelakk.
Masimo rainbow SET-målinger bruker en sensor med flere bølgelengder for å skille mellom oksygenert blod,
deoksygenert blod, blod som inneholder karbonmonoksid og blod med oksidert hemoglobin. Sensorene har en
rekke lysdioder (LED) som sender lys gjennom det aktuelle stedet til en fotodiode (fotodetektor). Den største
utstrålende effekten av det sterkeste lyset er målt til 22 mW. Fotodetektoren mottar lyset og konverterer det til et
elektronisk signal. Masimo rainbow SET-teknologi for signalbehandling beregner deretter måleverdiene.

1.4.4 Invasivt trykk
To kanaler med invasivt trykk måles ved hjelp av en kontakt på Tempus Pro. Det må kobles en grensesnittkabel
til kontakten, og denne kabelen splittes så i to ender som kan kobles til en tredjeparts trykktransduser, med en
følsomhet på 5 µV/V/mmHg. Det finnes flere tredjeparts transdusere på markedet, både til flergangsbruk og
engangsbruk. Du finner en liste over kompatible sensorer i “B.2 Tilbehør for invasivt trykk”-avsnittet. Du trenger
en annen grensesnittkabel for å kunne tilpasse Tempus Pro-kontakten til de spesifikke koblingene i hver
transduser. Tempus Pro foretar en trykkmåling ved å måle endringen i motstand i transduseren. Når en
transduser er riktig festet til Tempus Pro, og til pasientens blodstrøm, f.eks. i pulmonærarterien, oppnår den en
konstant avlesning av motstand som tilsvarer det systoliske og diastoliske trykket. Gjennomsnittlig arterietrykk
og hjertefrekvens kan også beregnes med denne målingen.
Ytterligere to kanaler er tilgjengelige via en ekstern modul.
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1.4.5 Endetidal CO2 (ETCO2) og respirasjonsfrekvens
Tempus Pro bruker Microstream® ikke-dispersiv infrarød (NDIR) spektroskopi til kontinuerlig å måle mengden
CO2 som er til stede på slutten av en utånding (ETCO2), samt respirasjonsfrekvensen.
Infrarød spektroskopi brukes til å måle konsentrasjonen av molekyler som absorberer infrarødt lys. Siden
absorpsjon er proporsjonal med konsentrasjonen av de absorberende molekylene, kan CO2-konsentrasjonen
bestemmes ved å sammenligne absorpsjonen med en kjent standard.
Microstream® ETCO2-forbruksvarer leverer en prøve av de innåndede og utåndede gassene fra ET-røradapteren,
eller direkte fra pasienten via en oral/nasal kanyle, til monitoren for CO2-måling. Fukt og pasientsekresjoner
ekstraheres fra prøven, samtidig som formen på CO2-kurveformen opprettholdes.
Prøvetakingshastigheten på 50 ml/min. reduserer væske- og sekresjonsakkumulering, og reduserer risikoen for
obstruksjon i prøveveien i fuktige ICU-miljøer.
Når gassprøven er kommet inn i Microstream® CO2-sensoren, går den gjennom en mikroprøvecelle (15
mikroliter). Dette ekstremt lite volumet strømmer raskt, slik at man oppnår rask stigningstid og nøyaktige CO2verdier, selv ved høy respirasjonsfrekvens.
Micro Beam IR-kilden lyser opp mikroprøvecellen og referansecellen. Den spesialbygde IR-lyskilden genererer
bare de bølgelengdene som er spesifikke for absorpsjon i CO2-spekteret. Det er ikke nødvendig å kompensere
når det forekommer forskjellige konsentrasjoner av N2O, O2, anestesimidler og vanndamp i luften som innåndes
og utåndes. IR-lyset som passerer gjennom mikroprøvecellen og IR-lyset som passerer gjennom
referansecellen, måles av IR-detektorer. Mikroprosessoren i monitoren beregner CO2-konsentrasjonen ved å
sammenligne signalene fra begge detektorene.

1.4.6 Temperatur
To kanaler med kontakttemperatur måles ved hjelp av de to kontaktene på Tempus Pro.
Disse kontaktene er bare kompatible med prober av typen YSI 400. Flere ulike tredjeparts YSI 400-kompatible
transdusere kan også brukes. Transduserne kan være til flergangsbruk eller engangsbruk.
Tempus Pro foretar en temperaturmåling ved å måle endringen i motstand i tuppen av transduseren. Når en
transduser er riktig festet til Tempus Pro, og til pasienten f.eks. i endetarmen eller armhulen, oppnår den en
konstant "direkte" avlesning av motstand som tilsvarer temperaturen på stedet. Temperaturen blir ikke utledet
eller beregnet for et referanseområde på kroppen. Enheten inneholder et selvkontrollerende system som
kontrollerer termometeret mot et kjent, internt referansepunkt hvert sekund. Hvis kryssjekken mislykkes på noe
som helst tidspunkt, blir termometeret deaktivert og det vises en feilmelding på skjermen.
Termometerets avlesning kan presenteres i °C eller °F.

1.4.7 Betjeningselementer og indikatorer
Det finnes tre typer betjeningselementer og indikatorer: elementer på berøringsskjermen, membranknapper og
LED-indikatorer. Tempus Pro kan betjenes med eller uten hansker.

l

Trykk bare én gang på berøringsskjermens knapper og membranknappene. I likhet med andre
berøringsskjermer kan det hende at Tempus Pro registrerer mer enn ett trykk hvis fingeren vakler
eller skjelver.
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1.4.8 Andre overvåkingsfunksjoner

l

l

Hvis du vil vise bilder fra ultralyd og videolaryngoskopi på den store fargeskjermen på Tempus Pro,
kan du bruke tredjeparts ultralydprober og tilbehør for videolaryngoskopi. Du finner mer informasjon
i Tempus Pro Tilleggsveiledning for ultralyd og Tempus Pro Tilleggsveiledning for laryngoskop.
For å vise vitale tegn for anestetisk middel på Tempus Pro kan du bruke Masimo ISA OR+
anestetisk gassmodul (tilgjengelig hos RDT). For mer informasjon, se Tempus Pro AA-gass
tilleggsveiledning.

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.

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.
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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.

1.6 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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2.1 Pakke ut Tempus Pro
Tempus Pro leveres fra fabrikken med beskyttende ytre emballasje. Å pakke ut Tempus Pro krever ingen
spesielle forholdsregler. RDT anbefaler at du tar vare på emballasjen.
RDT anbefaler at alt utstyr inspiseres og testes når det mottas, slik at man kan kontrollere at enheten ikke er blitt
skadet og at alle bestilte enheter og tilbehør er levert og fungerer. Nye batterier bør lades i minst fire timer etter at
de er mottatt.

Som vist i "Funksjoner-listen", leveres Tempus Pro med en rekke konfigurasjoner. Bekreft at alle bestilte varer er
mottatt.
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2.2 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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2.3 Oversikt over Tempus Pro
Tempus Pro har en rekke membranknapper, en berøringsskjerm og flere koblinger for å feste pasientanvendte
deler eller tilbehør.
ADVARSEL
Ikke ta på pasienten samtidig som du tar på hoveddelen eller kontaktpunktene til medisinske
koblinger, kommunikasjonskoblinger eller strømkoblinger. EKG-, NIBP- og SpO2-koblingene vil som
regel ha sensorkablene tilkoblet til enhver tid.

ADVARSEL
De 2 USB-kontaktene er KUN forbeholdt radioer (eller annet kommunikasjonsutstyr) som ikke går
på nettstrøm, USB-drevet IT-tilbehør (som mus og tastaturer) som ikke går på nettstrøm, eller
medisinsk tilleggsutstyr som ikke går på nettstrøm. Alt tilbehør eller periferiutstyr som kobles til
Tempus Pro, MÅ være godkjent for bruk med Tempus Pro av RDT.
Alle tilkoblinger til USB-utgangen må være til medisinske eller IT-relaterte periferienheter eller
kommunikasjonssystemer som oppfyller gjeldende IEC-sikkerhetsstandard (f.eks. IEC60601-1 eller
IEC60950). Alle tilkoblingsoppsett må være utført i samsvar med IEC60601-1. Brukere må sikre at
de hindrer pasienten i å komme i kontakt med periferiutstyret, og de må også sikre at de ikke tar på
periferiutstyret samtidig med at de berører pasienten. Det kan eventuelt benyttes egnet
isolasjonsutstyr. RDT anbefaler bruk av egnede optiske isolasjonsenheter som Ulinx™-modell
UH401 eller Baaske USB 1.1-isolator. RDT kan gi nærmere opplysninger på forespørsel.
ADVARSEL
Strømuttak - bruk bare strømforsyningen som er godkjent av Tempus Pro, med delenummer 012049 levert av RDT.
Hodetelefonuttak - bruk bare kablede hodetelefoner-delenummer 01-1019 levert av RDT eller den
taktiske hodetelefonadapterkabel med delenummer 01-2041 levert av RDT (denne kabelen tilpasser
seg Peltor® eller lignende militære hodetelefoner).
ADVARSEL
Bruk alltid en Baaske MI 1005 isolasjonsenhet når du kobler fra Ethernet-kontakten til en
kommunikasjonsenhet som er koblet til strømnettet (f.eks. ruter, tilgangspunkt, hub,
kommunikasjonsterminal osv.)
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ADVARSEL
Ethernet-forbindelsen må bare være koblet til batteridrevet (ikke nettstrømdrevet)
kommunikasjonsutstyr, som bærbare datamaskiner, eller terminaler for satellittkommunikasjon,
som BGAN- eller VSAT-terminaler. Alle tilkoblinger til Ethernet-utgangen må være til medisinske
eller IT-relaterte periferienheter eller kommunikasjonssystemer som oppfyller gjeldende IECsikkerhetsstandard (f.eks. IEC60601-1 eller IEC60950). Alle tilkoblingsoppsett må være utført i
samsvar med IEC60601-1:2005 eller IEC60601-1-1:2001. Brukere må sikre at de holder
kommunikasjonsenheten 1,5 m unna pasienten, og de må også sikre at de ikke tar på
kommunikasjonsutstyret samtidig med at de berører pasienten. Hvis slike enheter krever nettstrøm,
må de drives av en strømforsyning som oppfyller kravene til elektrisk isolasjon i IEC60601-1.
ADVARSEL
Lydkontakten må bare kobles til mikronfonhodesett uten egen strømforsyning eller til batteridrevne
mikronfonhodesett (som Peltor® eller Bose®). RDT kan gi nærmere opplysninger på forespørsel.
ADVARSEL
Taktisk bryter –denne bryteren gjør at brukeren kan bytte Tempus Pros visuelle utganger og
lydutganger til en minimal innstilling og er beskrevet i avsnitt. “2.4 Starte og stoppe Tempus Pro og
velge en pasient”.
FORSIKTIG
Det må tas hensyn til at det kan oppstå lekkasjestrøm hvis Tempus Pro eller dens koblinger blir våte
eller støvete. I tilfelle noen kontakter (men spesielt pasientledninger, dvs. EKG, Invasivt trykk,
SpO2, Kontakttemperatur) eller deres respektive stikkontakter blir våte eller forurenset med sand
eller støv, bør de rengjøres og tørkes før bruk, se avsnitt “8.2.3 Rengjøre koblinger”. Koblinger og
flater i umiddelbar nærhet må være rene og tørre til enhver tid.
FORSIKTIG
USB-huber (strømdrevne eller ikke strømdrevne) skal ikke brukes med Tempus Pro. De kan få
USB-kontaktene til å slutte å fungere.
FORSIKTIG
Forsikre deg om at kommunikasjonskontaktene til enhver tid er forsvarlig dekket med støvdekslene
(hvis montert).
FORSIKTIG
Bare skrivermodeller med 4G-dongle:
Inntrengelsesbeskyttelse av 4G-donglen kan komme i fare hvis donglesettet eller donglehylsen er
skadet.
Koblingene på Tempus Pro 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.
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Alle Tempus Pro-funksjoner vil fungere når enheten bruker batteristrøm. Avbrudd i strømforsyningen
vil ikke påvirke noen funksjoner, selv om strømavbruddet overstiger 30 sekunder.

2.3.1 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

2.3.2 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.

(1) Batteri

(2) Dokkingkontakt
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2.3.3 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.
(1) Alarmlys på baksiden

(2) Kamera

(3) Oppbevaring for EKG-kabler

(4) Oppbevaring for SpO2-sensor

(5) Oppbevaring for NIBPmansjett

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

2.3.4 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) To kontakter for kontakttemperatur
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2.3.5 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).

Lyd-plugg
Denne skal kun brukes med det kablede hodesettet (delnr. 01-1019) fra RDT eller omformerkabelen for taktisk
hodesett (delnr. 01-2041) fra RDT (denne kabelen kan brukes med Peltor-hodesett eller lignende hodesett av
militær type)

Taktisk bryter
Denne bryteren gjør at brukeren kan sette enhetens visuelle signaler og lydsignaler på laveste nivå.

To USB 2.0-kontakter
Når en pasient er koblet til, er disse KUN forbeholdt radioer (eller annet kommunikasjonsutstyr) som ikke går på
nettstrøm, USB-drevet tilbehør (som mus og tastaturer) som ikke går på nettstrøm, eller medisinsk tilleggsutstyr
som ikke går på nettstrøm. Alt tilbehør eller periferiutstyr som kobles til Tempus Pro, MÅ være godkjent for bruk
med Tempus Pro av RDT.
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2.4 Starte og stoppe Tempus Pro og velge en pasient
ADVARSEL
Sørg for at sperrene på begge sider av batteriet sitter riktig på plass før du bruker Tempus Pro. Et
batteri som sitter feil, kan føre til at Tempus Pro får et strømavbrudd under bruk.
Tempus Pro kan startes i normal modus eller i taktisk modus ved hjelp av den valgfrie bryteren for taktisk modus.
Se “2.3 Oversikt over Tempus Pro” for bryterens plassering.

2.4.1 Slå på
FORSIKTIG
l

l

l

l

La den taktiske bryteren være av, start Tempus Pro og sjekk at alarmfeltet tennes og
pasientalarmen avspilles. Dette er for å vise at funksjonene fungerer.
Ikke trykk på noen av betjeningselementene før Tempus Pro har startet.
Kontroller batteristatus og skift eller lad batteri ved behov. Hvis batteriet blir fullstendig utladet
under bruk, slår enheten seg av umiddelbart.
Før bruk må du kontrollere at høyttaleren og alarmlysene fungerer.

Slik slår du Tempus Pro på:
1. Hvis du vil starte i taktisk modus, skyver du bryteren til symbolet for
symbol

. Hvis ikke lar du bryteren stå i standardstilling og fortsetter med trinn 2.

2. Trykk og hold inne

-knappen på frontpanelet i 1 sekund.

3. LED-lyset i knappen vil blinke grønt.
4. I normal modus vil alarmvinduet bli lyst og du vil høre en alarmlyd.
5. Enheten er klar til bruk når LED-lampen i av/på-knappen lyser grønt.

2.4.2 Taktisk modus (valgfritt)
ADVARSEL
Den taktiske bryteren er beregnet på militære brukere i situasjoner hvor det er nødvendig eller
ønskelig med begrenset lys- og lydavgivelse. Brukere gjøres oppmerksom på at når disse
funksjonene er aktivert, vil skjermen ikke vise visuelle alarmer i alarmvinduet, ikke avgi hørbare
alarmsignaler fra høyttaleren og kanskje være for mørk til å kunne ses i dagslys. Brukere må derfor
passe på at de bare bruker disse funksjonene når det er påkrevd og at de i slike tilfeller må være
forberedt på at pasienten vil kreve mer pleie og tilsyn.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 46

2.4 Starte og stoppe Tempus Pro og velge en pasient

ADVARSEL
For å sikre at det er trygt å bruke Tempus Pro når kollegaene bruker NVG (nattbriller), skal bare
innstillingene i de grønne, skyggelagte NVG-områdene på den taktiske menyen brukes: LEDindikatorer satt til av, lysstyrke satt til Min, Lav eller Middels.
ADVARSEL
Hvis vedlikeholdsbrukeren har konfigurert begrenset taktisk modus, tones ikke displayet ned når
taktisk modus slås på.

l

l

Når du bytter modus, går skjerminnstillingene umiddelbart tilbake til forrige konfigurasjon.
Den taktiske bryteren deaktiverer lysdioder for vekselstrøm og lading; disse kan bare aktivert på
nytt ved hjelp av denne bryteren.

Taktisk modus kan brukes når det er påkrevd med lave lys- og lydnivåer. I taktisk modus viser ikke enheten
visuelle alarmer i alarmvinduet og den avgir ikke hørbare alarmer via høyttaleren. Skjermen på enheten vil
kanskje være for mørk til å kunne ses i dagslys.
Taktisk modus skal bare brukes når det er nødvendig. Det vil da være påkrevd med økt pleie og tilsyn for
pasienten i forhold til normal modus.
I taktisk modus starter Tempus Pro i følgende konfigurasjon:
l

Alle alarmlys av

l

Alle lydsignaler av

l

Trådløse funksjoner av (*)

l

LED-lys for batterilading og nettstrøm av

l

Skjerm innstilt på middels lysstyrke og standard kontrastmodus (*)

l

LED-lys for batteristatus på

(*) Hvis vedlikeholdsbrukeren har konfigurert begrenset taktisk modus, vil de forhåndskonfigurerte trådløse
funksjonene og lysstyrkeinnstillingen vedvare i taktisk modus.

Bytte mellom taktisk og normal modus
Slik bytter du modus:

1. Skyv bryteren

nærmere eller lenger bort fra symbolet for taktisk modus.

Når du slår Tempus Pro på i taktisk modus eller bytter til taktisk modus, vises menyen for taktisk modus .
Juster følgende innstillinger etter behov:
l

Lyder for lydalarm

l

LED-indikatorer

l

Lysstyrke på skjermen

l

Høy kontrast

l

Trådløs aktivert
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Trykk og hold inne

-knappen på frontpanelet i 2 sekunder for å slå av og på høy kontrast.

2.4.3 Velge eller legge inn pasientopplysninger
ADVARSEL
Pass på at du velger riktig pasientjournal. Sammenblanding av journaler kan føre til misforståelser
og feildiagnoser. Journaler kan identifiseres på følgende måter:
l

Pasientens navn (etternavn og fornavn)

l

ID (4-9 sifre)

l

Hendelsens starttid

Hvis du ikke er sikker på om journalen du skal velge er riktig, velger du Registrer ny pasient.
ADVARSEL
Pass på at Tempus Pro er koblet fra forrige pasient før du bekrefter at en ny pasient blir overvåket.
Hvis ikke vil data om vitale tegn for forrige pasient bli registrert på den nye pasienten.
FORSIKTIG
Pasientens aldersgruppe er en viktig faktor for å bestemme riktig innledende (og maksimalt)
lufttrykk ved ikke-invasive blodtrykksmålinger av barn under 12 år og også for nyfødte (28 dager eller
yngre). Hvis du ikke oppgir riktig aldersgruppe for disse pasientene, vil de bli utsatt for høyere trykk
enn det som er tilrådelig. For nye pasienter er standardinnstillingene Voksen/Mann. Du må alltid
kontrollere og registrere pasientens alder eller velge riktig aldersgruppe.
FORSIKTIG
Hvis Tempus Pro er koblet til en alternativ plassering, opprettes det en ny pasientjournal på den
alternative plasseringen hvis du skriver ut forrige pasient og begynner å overvåke en ny. Pass på at
den alternative plasseringen forstår hvem som blir overvåket.
FORSIKTIG
Ved registrering av en ny pasient tilbakestilles alle alarminnstillinger til fabrikkstandard. Se avsnitt
“Kapittel 4 Alarmer” for mer informasjon.
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Viktig
l

l

l

l

l

l

l

l

Du må ikke forsøke å koble Tempus Pro til andre medisinske systemer før de har et oppsett som
støtter slik funksjonalitet.
Hvis alle sanntidssensorer (EKG-ledninger, SpO2-probe og kapnografkanyle) fjernes fra pasienten,
mister Tempus Pro evnen til å overvåke pasienten i sanntid. Dette kan skje hvis brukere må flytte
Tempus Pro-enheten fra en pasient til en annen. Hvis pasientsignaler i sanntid blir borte i mer enn 5
minutter, gir Tempus Pro brukeren anledning til å bytte til en ny pasient uten å trykke på Pasientknappen.
Vekt og høyde er inkludert i pasientrapporten, men påvirker ikke overvåkingsinnstillinger for de
medisinske parameterne i Tempus Pro.

Pasientens alder (eller aldersgruppe) og kjønn kan legges inn når som helst. Hvis alderen (i år) er
oppgitt av brukeren, beregner Tempus Pro aldersgruppen. Hvis pasientens alder ikke er kjent eller
er mindre enn 1 år, kan brukeren velge pasientens aldersgruppe. Tempus Pro bruker den valgte
aldersgruppen til å oppdatere alarmgrenser.
Du kan legge til pasientopplysninger når som helst, og du trenger ikke å gjøre det når du begynner å
overvåke pasienten.
Hvis det er opprettet en forbindelse til en alternativ plassering, kan alle opplysningene om
pasienten overføres på et senere tidspunkt, såfremt ikke en ny pasient blir innlagt. Se avsnitt “6.2
i2i ReachBak (valgfritt)” for mer informasjon om hvordan du kobler deg til en alternativ plassering.

Hvis pasienten har et TC3-kort, kan du gjennomgå innholdet.
Hvis Tempus Pro startes opp igjen innen 30 sekunder etter at den ble slått av (f.eks. ved bytte av
batteri), gjenopptas overvåkingen automatisk og overvåkingen av pasienten fortsetter. Hvis du vil
overvåke en annen pasient, må du bruke Pasientopplysninger-knappen for å fjerne/registrere
pasientene.

Når Tempus Pro er påslått, kan du registrere/fjerne en pasient på 4 ulike måter. Du kan:
l

registrere som en ny pasient,

l

fortsette å overvåke forrige pasient,

l

fortsette å overvåke en pasient fra de siste 72 timene eller

l

fortsette å overvåke en pasient når opplysningene er importert fra en annen Tempus Pro.

Hvis du angir en ny pasient, antar Tempus Pro at det er en voksen. Hvis pasienten ikke er voksen, dvs. 13 år
eller eldre, legger du inn riktig alder. Overvåkingsfunksjonene og standardinnstillingene for alarmer påvirkes av
pasientens alder.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 49

Kapittel 2 Komme i gang

Slik angir du pasienttype:
a. Registrer som en ny pasient:
1. Du kan velge å legge inn detaljer nå eller senere. Hvis du trykker på Fyll inn informasjon nå,
åpnes fanen Pasientopplysninger.
2. Bruk menyknappen og tastaturet på berøringsskjermen til å legge inn følgende opplysninger om
pasienten:
l

Navn - Etternavn og Fornavn

l

Alder/Kjønn

l

Vekt/Høyde

l

ID

l

Allergier

b. Fortsett å overvåke den siste pasienten:
1. Trykk på Fortsett overvåking.
c. Fortsette å overvåke en pasient fra de siste 72 timene:
1. Trykk på Bytt til en tidligere pasient.
2. Velg riktig pasient. Tempus Pro viser alltid de siste 20 pasientene, selv om de ble registrert for over
72 timer siden. Denne funksjonen er nyttig i situasjoner med flere skadde.
3. Trykk på Bekreft.
d. Fortsette å overvåke en pasient når opplysningene er importert fra en annen Tempus Pro:
1. Sett inn USB-lagringsenheten i Tempus Pro. Tempus Pro åpner automatisk skjermbildet med Data
inn/ut-menyen.
2. Trykk på Tempus til Tempus dataoverlevering. Tempus Pro-enheten åpner skjermbildet for
dataoverlevering mellom Tempus-enheter.
3. Trykk på knappen Importer for overlevering.
4. Kontroller at pasienten ikke er blitt overvåket med denne Tempus Pro-enheten før.
5. Pass på at du velger riktig pasientjournal. Hvis du allerede er i ferd med å overvåke pasienten, blir
du spurt om du vil slå sammen dataene. Velg OK
6. Trykk på Bekreft-knappen.

2.4.4 Legge inn pasientinformasjon
ADVARSEL
Pasientopplysninger som legges inn i Tempus Pro enten via skjermbildet for å legge inn
pasientopplysninger eller via TC3-kortet, utgjør en medisinsk journal og skal føres i henhold til
standardene for medisinske journaler i ditt land.
ADVARSEL
Pasientens alder brukes til å bestemme riktig innledende og maksimalt lufttrykk ved ikke-invasive
blodtrykksmålinger av barn under 12 år og nyfødte. Hvis du ikke oppgir riktig alder på disse
pasientene, vil de bli utsatt for høyere trykk enn det som er tilrådelig.
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Slik kan du når som helst legge til ytterligere opplysninger om pasienten:

1. Trykk på Pasientopplysninger-knappen

.

2. Velg Pasientopplysninger.
3. Bruk knappene på berøringsskjermen til å legge inn følgende opplysninger om pasienten:
l

Navn

l

Alder/Kjønn

l

Vekt/Høyde

l

ID

l

Allergier

2.4.5 Slå av
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriet før LED-lyset har slukket.
Slik slår du raskt av uten nedtelling eller bekreftelse:
1. Kontroller at Tempus Pro ikke er i bruk.

2. Trykk og hold inne

-knappen i 2 sekunder.

Slik slår du av med nedtelling og bekreftelse:
1. Kontroller at Tempus Pro ikke er i bruk.

2. Trykk og slipp

-knappen. LED-lyset i av/på-knappen begynner å blinke.

3. Tempus Pro viser en nedtellingstid på 10 sekunder.
Trykk på knappen Ja, slå av.
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2.5 Startskjerm og statusfelt

Startskjermen har følgende områder:
l

l

l

4 parameterkanaler, som er merket og fargekodet til pasientkoblingene på siden av Tempus Pro. Området for
hver parameterkanal viser enten verdier/grafikk eller en melding om at sensoren ikke er koblet til.
De vitale tegnene vises sammen med alarmgrensene i mindre tekst til høyre.
Berøringsskjermen i hvert parameterområde fungerer som en knapp. Bruk knappen for å få tilgang til
parameterinnstillingene.

2.5.1 Statusfelt
Statusfeltet øverst på skjermen har følgende områder:

1. Klokkeslett og batteristatus, som alltid er synlig. Batteristatus viser gjenstående
lading i %, og om batteriet er til lading:
Batteriet i Tempus Pro lader for øyeblikket ikke.
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Tempus Pro er tilkoblet nettstrøm og lading pågår.
Tempus Pro kan ikke kommunisere med batteriet – kontroller følgende:
l

Er batteriet montert?

l

Er batteriklemmene festet riktig?

l

Er batterikontaktene rene og uskadd?

l

Er batteriet i dyp utlading?

Se avsnitt “8.3 Tempus Pro-batteri” for mer informasjon.
2. Symboler angir om periferifunksjoner er tilkoblet eller kjører.
3. Pasient-navnet som du la inn i fanen pasient, og pasienttype. Pasient Type er som standard satt til
Voksen, dvs. 13 år eller eldre. Tilkoblingsstatus erstatter pasientnavn og -type når du er eller har koblet til
den alternative plasseringen. Hvis Tale-symbolet blinker, er taleforbindelsen under tilkobling. Hvis
symbolet lyser, er taleforbindelsen tilkoblet.
4. Alarmstatus, som viser den aktive alarmen som har høyest prioritet eller tidspunkt for forrige
pasientalarm.

Det er alltid mulig å kontrollere batteriets ladenivå ved å trykke på Batteriets Gassmålerknapp,
også når Tempus er avslått – se “8.3.3 Kontrollere ladenivået”.

2.5.2 Låsing av berøringsskjerm
Vedlikeholdsbrukeren kan aktivere, deaktivere og konfigurere perioden for tidsutkobling på Tempus Pro.
Når Hjem-skjermen vises, og hvis brukeren ikke trykker på berøringsskjermen eller på membranknappene og
tidsutkoblingsperioden utløper, vil berøringsskjermen automatisk låses. Tempus Pro fortsetter å utføre alle
overvåkings- og alarmfunksjoner når berøringsskjermen er låst.
Du kan kontrollere låsingen av berøringsskjermen:
l

For å låse opp berøringsskjerm, trykk på hvilken som helst membran-knapp.

l

Trykk på og hold Hjem -knappen

i to sekunder for å låse berøringsskjermen.

Hvis NIBP-overvåking pågår når berøringsskjermen er låst, forblir NIBP Stopp-knappen aktiv som
en sikkerhetsfunksjon.
Tidsutkoblingsperioden og berøringsskjermlåsen gjelder bare når Tempus er på Hjem-skjermen.
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2.6 Membranknapper og LED-indikatorer
Av/på-knapp. Trykk og hold inne for å starte eller stoppe Tempus Pro.
Se “2.4.1 Slå på”.
Alarm Opphevet-knapp. Trykk for å forhindre alarmer i 2 minutter eller så lenge som det er angitt
i alarminnstillingene.
Se “4.2 Dempe eller midlertidig oppheve alarmer”.
Demp Alarm-knapp. Trykk for å stoppe alle hørbare alarmsignaler i 2 minutter eller så lenge som
det er angitt i Meny for alle alarmer.
Se “4.2 Dempe eller midlertidig oppheve alarmer”.
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.
Inndata/utdata-knappen. Trykk det for å gå inn på Meny for inndata/utdata. Trykk og hold inne i
2 sekunder for automatisk å åpne Send pasientopplysninger/-rapport.
Se “2.7.4 Meny for inndata/utdata”.
Visning-knapp. Trykk for å få tilgang til innstillingene for visningsmenyen på
berøringsskjermen. Trykk og hold inne i 2 sekunder for automatisk å sette modus for høy
kontrast til på for bruk i sterkt dagslys.
Se “2.7.2 Displaymeny”.
Pasient-knapp. Trykk på den for å gå inn på Pasientmenyen. Trykk og hold inne i 2 sekunder for
automatisk å velge Pasientopplysninger.
Se “2.7.3 Pasientmeny”.
Koble Til-knapp. Trykk for å få instruksjoner om hvordan du kobler til den alternative
plasseringen. Se:
l

“Kapittel 6 Koble til en alternativ plassering”

Koble Fra-knapp. Trykk for å koble fra den alternative plasseringen. Se:
l

“6.2.1 Opprette en i2i-tilkobling”

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.
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Kamera Og Kurvebilder-knapp. Trykk og slipp for å ta bilde av en kurve. Trykk og hold inne for
å starte skjermbildet kamera og video.
Se “7.3 Bruke det digitale kameraet”.
Visse hendelser vil få Tempus Pro til å ta bilde av en kurve automatisk – se “5.1.4 Automatisk
lagring av hendelser”.
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 skjermbildene Hovedmeny (Overvåking),
Hovedmeny (Kommunikasjon) og Hovedmeny (Innstillinger).
Se “2.7.1 Hovedmeny”.
Hendelse-knapp. Trykk for å åpne behandlingsoversikten (SRoC), trendgrafer, trendtabeller og
TCCC-kortet (hvis konfigurert).
Se “Kapittel 5 Hendelser i behandlingsoversikten”.
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.

Batterigassmåler-knapp. Trykk for å aktivere LED-lysene som viser strømstatus.
Se “8.3.3 Kontrollere ladenivået”.

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.
Se “8.3.4 Lade batteriet når det sitter i Tempus Pro”.
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2.7 Menyer
2.7.1 Hovedmeny
FORSIKTIG
Hurtigveiledningen inneholder kortfattet informasjon som er beregnet på feltbaserte brukere. Den
gjør det ikke overflødig å lese denne brukerhåndboken eller annen Tempus Pro-informasjon, og kan
ikke erstatte opplæring i den konkrete bruken av Tempus Pro.

Trykk på Hovedmeny-knappen

for å få tilgang til følgende funksjoner og betjeningselementer:

l

Menyen Alle Alarmer – vises i høyre kolonne på hovedmenyskjermen – se “Kapittel 4 Alarmer” avsnitt.

l

Trender-knappen – vises i høyre kolonne på hovedmenyskjermen - se avsnitt “5.3 Trender”.

Side 1 av 4
l

l

l

TDL-innstillinger – se “Kapittel 10 Koble sammen Tempus LS til Tempus Pro”.
Hurtigveiledning – ved å trykke på hver menyknapp får du se en serie med grafiske fremstillinger som
forklarer enhetens funksjoner.
Innstil. for medisinske param. – gir tilgang til alle innstillinger for medisinske parametere. Du finner
mer informasjon om innstillingene i avsnittet “Kapittel 3 Medisinske funksjoner”. Du kan også få tilgang til alle
innstillingene for medisinske parametere ved å trykke på området på startskjermen for den tilknyttede
parameteren.

l

Behandlingsoversikt - utfører samme funksjon som Hendelse-membranknappen.

l

Kurvebilde - utfører samme funksjon som å trykke og slippe Kamera Og Kurvebilder-membranknappen.

l

Displaymeny – utfører samme funksjon som membranknappen Visning. Se avsnitt “2.7.2 Displaymeny”.

Side 2 av 4
l

l

l

l

Pasientmeny – utfører samme funksjon som Pasientinformasjon-membranknappen. Se avsnitt “2.4 Starte
og stoppe Tempus Pro og velge en pasient”.
Meny for inndata/utdata – utfører samme funksjon som membranknappen Data Inn Og Uttak. Se avsnitt
“2.7.4 Meny for inndata/utdata”.
Forrige aktivitet – utfører samme funksjon som membranknappen Forrige Aktivitet.
Kamera - utfører samme funksjon som å trykke og slippe Kamera Og Kurvebilder-membranknappen. Se
avsnitt “7.3 Bruke det digitale kameraet”.

l

Hjem – utfører samme funksjon som membranknappen Hjem.

l

iAssist av-på-bryter – se avsnitt “2.8 iAssist-veiledninger”.
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Side 3 av 4
l

Kommunikasjonmoduser – se avsnitt “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”.

l

Trådløst Aktivert – gjør det mulig å deaktivere eller aktivere all trådløs kommunikasjon med én innstilling.
Hvis noen av funksjonene for trådløs kommunikasjon ikke er aktivert (enten ikke kjøpt eller
deaktivert i enhetens vedlikeholdsinnstillinger), vil de være nedtonet.

l

l

l

Koble til – utfører samme funksjon som membranknappen Koble Til.
Administrer Wi-Fi-nettverk – gir tilgang til menyen for administrasjon av Wifi-nettverk. Se “7.1
Administrer Wifi-nettverk”
GPS-plassering – gjør at den innebygde GPS-modulen i Tempus Pro kan identifisere hvor enheten befinner
seg. Se avsnitt “7.4 Identifisere plassering (GPS)”.

Side 4 av 4
l

l

l

l

l

Innstillinger for strøm og klokke – gir tilgang til innstillinger for skjermens lysstyrke, klokkeslett, dato og
strømsparing. Se avsnitt “2.10 Endre dato og tid (valgfritt)”.
Vedlikehold og innstillinger – gir tilgang til menyen for vedlikehold og innstillinger. Bruk denne menyen
hvis du vil endre navn eller modus for enheten eller nettverksinnstillinger. Du finner mer informasjon i
Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro.
Demonstrasjon og opplæring – gir tilgang til innstillinger for demonstrasjon og opplæring. Se avsnitt
“7.7 Demonstrasjon og opplæring”.
Om Tempus Pro – viser enhetsidentifikasjonsdata og en liste over funksjoner som er installert på Tempus
Pro.
Skriver og hodesett – se “7.2 Bruke det trådløse hodesettet (valgfritt)” og “8.5 Skrivervedlikehold”.

2.7.2 Displaymeny
ADVARSEL
De lave innstillingene er beregnet på militære brukere i situasjoner hvor det er nødvendig eller
ønskelig med begrenset lysavgivelse. Brukere gjøres oppmerksom på at lave innstillinger kan gjøre
skjermen på enheten så mørk at den blir vanskelig å se i dagslys. Brukere må derfor passe på at de
bare bruker denne funksjonen når det er påkrevd og at de i slike tilfeller må være forberedt på at
pasienten vil kreve mer pleie og tilsyn.

Trykk på Visning-knappen
l

for å få tilgang til følgende funksjoner og menyer:

Visningsmoduser – tilbyr ulike metoder for å vise data om vitale tegn på startskjermen. Visningsalternativene
for startskjermen er angitt med symboler. Velg alternativet du vil bruke.
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l

l

l

l

Når du utfører en diagnostisk EKG, trykker du på Visning-knappen hvis du vil se den
diagnostiske visningen på startskjermen. Du finner informasjon om dette i “3.2 Utføre en
diagnostisk EKG (valgfritt)”.
Den andre kurven i den store EKG-visningen viser som standard pneumografi med impedans
(EKG-respirasjon) hvis kapnografen ikke er tilkoblet.
Når du bytter mellom de 4 kurvene og de store EKG-visningene, endres EKG-gain (mm/mV)
bare hvis forsterkningen er satt til 2 mm/mV i 4-kanalsvisningen. Når denne innstillingen for
forsterkning brukes, vil EKG bli vist som 4 mm/mV. Se avsnitt “3.1 Elektrokardiografi (EKG)”
for mer informasjon om hvordan du justerer forsterkningen med tanke på best mulig høyde på
kurven.

Høy kontrast – viser resultatskjermen i høy kontrast – svart på hvitt. Visning i høy kontrast kan aktiveres
automatisk ved å trykke og holde inne knappen i 2 sekunder. Du kan med andre ord bytte til høy kontrast bare
ved å trykke på én knapp.
Alle visningsmoduser for startskjermen kan vises i høy kontrast.

l

l

l

l

l

Kurve / Valg av Avlednings– brukes til å tilpasse valget av kurver på startskjermen med fire kurver. Se
avsnitt “2.9 Valg av kurve/avledning” for mer informasjon.
Lysstyrke – skjermens lysstyrke har følgende fem innstillinger:
l

Min – 10 %;

l

Lav – 30 %;

l

Mid (standard) – 60 %;

l

Høy – 80 %

l

Maks – 100 %.
l

Min, Lav og Middels er kompatible med NVG-enheter (nattbriller).

l

Du kan forlenge batteritiden ved å bruke en lav innstilling for lysstyrke.

l

Maksimal innstilling bør bare brukes på steder med sterkt sollys.

Lås berøringsskjerm – gjør det mulig å deaktivere berøringsskjermen med vilje. Når du trykker, vil du bli
bedt om å deaktivere berøringsskjermlåsen ved å trykke på knappene «1» og deretter «2» innenfor et tidsrom
på 3 sekunder. Hvis du ikke trykker på noen av knappene eller ikke trykker i riktig rekkefølge, forsvinner
meldingen fra skjermen etter 5 sekunder.
Strømsparemodus – Hvis ingen betjeningselementer er i bruk og ingen alarmer er utløst, kan skjermen
stilles inn slik at den skal gå tilbake til Min-innstillingen for lysstyrke etter 15 minutter for å spare strøm.
Denne innstillingen blir ikke værende etter man slår av enheten.
Corsium Crew - for bruk med Corsium Crew utvidet visning (valgfritt). Brukerhåndboken for IntelliSpace
Corsium Crew.
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2.7.3 Pasientmeny

Trykk på Pasient-knappen
l

for å få tilgang til følgende funksjoner og menyer:

TC3-kort – fyll ut en elektronisk versjon av det militære Tactical Combat Casualty Care-kortet (TCCC).
Alternativet TC3-korter bare tilgjengelig på Tempus Pro-enheter som selges til militære brukere.

l

Pasientinformasjon – her kan du fylle ut behandlingsoversikten (SRoC).

l

Fjerne/registrere pasient – her kan du legge inn nye eller eksisterende pasienter, og skrive dem ut.

l

Bytt til en tidligere pasient – her kan du bytte mellom nåværende pasient og andre pasienter som er blitt
overvåket av samme Tempus Pro i de siste 72 timene.

l

Medic-personell – her kan du legge inn detaljer om behandlende helsepersonell.

l

Skiftslutt – kan brukes til å slette pasientlisten. Det betyr at du ikke får tilgang til tidligere pasienthendelser.

2.7.4 Meny for inndata/utdata

Trykk på Data Inn Og Uttak-knappen

for å få tilgang til følgende funksjoner og menyer:

l

Send pasientrapport - se avsnitt “7.5 Sende pasientopplysninger/rapport”.

l

Tempus til Tempus dataoverlevering – se avsnitt “7.6 Tempus til Tempus dataoverlevering”.

l

Laryngoskop - beskrevet i Tempus Pro Tilleggsveiledning for laryngoskop.

l

Ultralyd - beskrevet i Tempus Pro Tilleggsveiledning for ultralyd.

l

Importer Tempus LS-data – for bruk med Tempus LS-systemet.
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2.8 iAssist-veiledninger
iAssist-modusen på Tempus Pro veileder deg gjennom flere ulike fremgangsmåter. Hvert trinn er beskrevet med
bilder og forklarende tekst.
Pass på at du alltid leser hele iAssist-veiledningen i riktig rekkefølge og gjør akkurat det du får
beskjed om.
iAssist-modus kan aktiveres av erfarne Tempus Pro-brukere slik at mindre erfarne brukere får hjelp av
instruksjoner på skjermen.
Slik starter du iAssist-modus:

1. Trykk på Hovedmeny-knappen

.

2. Trykk på iAssist-knappen.
Kurven for den andre EKG-avledningen blir fjernet, og pletysmogrammet og kapnogrammet flyttes oppover slik at
det blir plass til en rad med grafiske symboler. Trykk på symbolet for å bli veiledet av iAssist i dette temaet.
Gjeldende temaer er:

EKG-overvåking

Ikke-invasivt blodtrykk

Oksygen i blodet

Kapnografi

Temperatur

Du får instruksjoner om alt du trenger for å bruke parameteren som veiledningen gjelder.
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2.9 Valg av kurve/avledning
Bruk skjermbildet Valg av kurve/avledning til å tilpasse visningen av kurver på startskjermen med fire kurver. For
å få tilgang til dette skjermbildet, trykk enten på Display -knappen
og deretter på Kurve / Valg av
Avlednings, eller fra EKG-innstillinger-menyen trykkes Kurve / Valg av Avlednings .
(1) Kurveområder (det første
er forbeholdt EKG)
(2) EKG-avledninger (valg vil
avhenge av hvilken EKGkabel som er tilkoblet)
(3) Pletysmogram eller
kapnogram
(4) AA-gass, vitale tegn
(valgfritt)
(5) IP-sensorer (valg vil
avhenge av antall IP-sensorer
som er tilkoblet)

Hvis Corsium Crew er aktivert, inkluderer skjermbildet for valg av kurve/ avledning også «Crew
App»-bølger. Brukerhåndboken for IntelliSpace Corsium Crew.
Du kan oppdatere kurvevisningen på to måter:
l

l

Enten: Trykk på et kurveområde og deretter på en kurve. Trykk for eksempel på Kurve 3 etterfulgt av
PLETH.
Eller: Trykk på et kurve og deretter på et kurveområde. Trykk for eksempel på PLETH etterfulgt av Kurve 3.

Hvis du tilordner Kurve 3 til PLETH ved å følge en av metodene ovenfor, vil startskjermen med fire kurver se slik
ut:
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l

l

(1)

Pletysmogram

(2)

P2

Du kan bytte plass på to kurver ved å trykke på ett kurveområde og deretter trykke på det andre
kurveområdet.
Funksjonen for valg av kurve er ikke tilgjengelig når iAssist-modus er aktivert.
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2.10 Endre dato og tid (valgfritt)
Du kan bare endre innstillingen for dato og klokkeslett for Tempus Pro hvis vedlikeholdsbrukeren har tillatt
brukerkontroll.
FORSIKTIG
Ikke endre dato eller klokkeslett under en pasienthendelse, da det vil føre til at en ny pasient blir
innlagt.
For å endre dato og tid:

1. Trykk på Hovedmeny-knappen

.

2. Trykk på knappen Innstillinger for strøm og klokke for å vise menyen for Innstillinger for strøm og
klokke:
Hvis Dato og Tid-knappen inneholder vinkeltegn, indikerer dette at vedlikeholdsbrukeren har tillatt
brukerkontroll, og du kan trykke på knappen for å oppdatere dato og klokkeslett:

Hvis vinkeltegnene ikke er til stede og meldingspanelet viser "For å endre dato eller klokkeslett, se i
vedlikeholdshåndboken", kan du ikke oppdatere dato eller klokkeslett.
3. Trykk på knappen for Dato og Tid (hvis den kan velges). Tempus Pro-enheten viser skjermbildet
Innstillinger for dato og tid.
4. Bruk tastaturet og piltastene til å angi tidssone, klokkeslett, dag, måned og år.
For å unngå misforståelser bør du unngå å stille tidssone og klokkeslett samtidig.
Sjekk alltid klokkeslettet etter at du har gjort endringer.
5. Trykk på Lagre-knappen.
6. En bekreftelsesdialog vises: Trykk Ja hvis du vil bekrefte endring av dato/klokkeslett og legge inn en ny
pasient, ellers trykker du på Nei.
7. Hvis du har bekreftet endringen av dato/klokkeslett, vises skjermbildet Fjerne/registrere pasient.
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Kapittel 3
Medisinske funksjoner
Dette kapittelet beskriver hvordan du bruker Tempus Pro til å overvåke de vitale tegnene til en pasient.
Når du starter en medisinsk modul, hender det at ordet initialiserer vises i noen sekunder i det
tilknyttede resultatområdet.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
3.1 Elektrokardiografi (EKG)

66

3.2 Utføre en diagnostisk EKG (valgfritt)

81

3.3 Overvåke respirasjonsfrekvens med EKG-kabel

84

3.4 Ikke-invasivt blodtrykk (NIBP)

87

3.5 Pulsoksymetri

93

3.6 Invasivt trykk

110

3.7 Kapnografi

116

3.8 Kontakttemperatur

122
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3.1 Elektrokardiografi (EKG)
Du kan vise opptil to av tolv mulige EKG-kurver på startskjermen. Tilgjengeligheten av kurver avhenger av
kabeltypen som brukes:
l

3-ledet kabel = tre kurver, men det kan bare vises én kurve om gangen

l

4-ledet kabel = seks kurver, Tempus Pro kan vise to etter ditt valg

l

5-ledet kabel = sju kurver, Tempus Pro kan vise to etter ditt valg

l

12-ledet kabel = tolv kurver, Tempus Pro kan vise to etter ditt valg

ADVARSEL
Tempus Pro er ikke beregnet på bruk i et sterilt miljø. Skal ikke brukes direkte på hjertet.
ADVARSEL
EKG-enheten kan gjenbrukes, bortsett fra elektroder til engangsbruk.
ADVARSEL
EKG-enheten (inkludert pasientkabler) må aldri føres inn i elektriske strømuttak.
Pass på at elektrodene er koblet bare til pasienten.
Ledende deler av elektroder og koblinger, også nøytralelektroden, må ikke komme i kontakt med
andre ledende deler, selv om de er jordet.
Tempus Pro er klassifisert som motstandsdyktig mot virkningene av en defibrillatorutladning. Følg
disse forholdsreglene hvis Tempus Pro brukes sammen med en AED-enhet eller defibrillator:
l

Følg instruksjonene for defibrillatoren eller AED-enheten når slike enheter brukes sammen med
Tempus Pro.

l

Ikke berør pasienten under defibrillering.

l

Ikke berør overflaten på defibrillatorens elektrodeplate når defibrillatoren utlades.

l

l

Ikke berør pasienten, sengen eller noen form for ledende materiale som er i kontakt med pasienten
under defibrillering.
Hold defibrilleringselektroder på god avstand fra andre elektroder eller metalldeler som er i kontakt
med pasienten.

Tempus Pro er beskyttet mot defibrillatorutladning. Til tross for dette kan frekvensmålere og
skjermer bli midlertidig påvirket under slike utladninger, men de vil raskt gjenopprette normal
funksjon.
Ikke bruk elektroder av ulike metaller.
ADVARSEL
EKG-funksjonen skal registrere verdier under hvile og ikke brukes til belastningstester.
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ADVARSEL
Tempus Pro kan ikke brukes effektivt på pasienter med konvulsjoner eller tremor, eller på pasienter
som beveger på seg eller er i bevegelse (transport). I slike tilfeller må du huske å følge beste praksis
for plassering av elektroder (torso fremfor ekstremiteter), klargjøring (rengjøring/skrubbing med
alkoholserviett) og sikring av kabelen både på sensorstedet og i størst mulig grad langs hele
kabelen. I miljøer med mye bevegelse bør Tempus Pro sikres med en klemme eller stropp, og for å
oppnå best mulige målinger bør enheten dempes for å begrense støt eller vibrasjoner, hvis mulig.
ADVARSEL
Tempus Pro må alltid stilles inn på riktig pasientalder for å sikre at QRS-detektoren er innstilt på å
registrere hensiktsmessige amplituder for R-takken. I henhold til AAMI EC 13, definerer Tempus Pro
pasientens alder som følgende:
l

Nyfødt – barn 28 dager gamle eller yngre hvis født ved termin (basert på 37 ukers svangerskap),
ellers opptil 44 svangerskapsuker.

l

Pediatrisk (barn) – Barn fra 29 dager opp til og med 12 år.

l

Voksen – personer som er 13 år gamle eller eldre.

Hvis du ikke angir riktig alder, kan Tempus Pro feilregistrere R-takker og gi feil verdier for
hjertefrekvensen.
Hvis du angir pasientens alder som 8 år eller yngre, blir EKG-monitoren innstilt på å registrere
pediatriske R-takker i henhold til AAMI EC13.
Hvis du ikke angir pasientens alder, vil Tempus Pro bruke standard pasientaldersgruppe (se
Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro). Påse at du alltid legger inn pasientens alder og type når du
har en pasient som ikke er voksen (se “2.4 Starte og stoppe Tempus Pro og velge en pasient”).
ADVARSEL
Alle numeriske, grafiske og fortolkende data bør vurderes i forhold til pasientens kliniske tilstand og
historikk.
EKG-tolkning som utføres av programvare, kan ikke erstatte en kvalifisert klinikers gjennomgang og
vurdering av EKG-opptak.
FORSIKTIG
Som forklart nedenfor har Tempus Pro ulik layout på resultatene avhengig av om enheten er innstilt
på EKG-overvåking eller diagnostisk EKG. Alarmfunksjonene vil fungere likt i begge tilfeller.
FORSIKTIG
Visse monitorer for linjeisolasjon kan skape interferens på EKG-skjermen og hindre at det utløses
hjertefrekvensalarmer. Brukere må sikre at elektroder plasseres riktig, og at huden på forhånd er
klargjort i henhold til instruksjoner.
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FORSIKTIG
Tempus Pro vil i noen tilfeller ikke kunne brukes effektivt på pasienter som er i bevegelse. I
transportsituasjoner eller hvis pasienten får konvulsjoner eller tremor, må du passe på følgende:
l

Plasser elektrodene på torso fremfor ekstremiteter.

l

Rengjør huden ekstra nøye.

l

Sikre kablene, særlig i nærheten av sensorene.

l

Sikre Tempus Pro med en klemme eller stropp.

l

Plasser Tempus Pro slik at støt eller vibrasjoner begrenses.

FORSIKTIG
EKG-elektrodene må plasseres med stor omhu. Følg elektrodeprodusentens instruksjoner når du
oppbevarer, fjerner og plasserer elektrodene på pasienten, for å sikre at de får optimal plassering.
FORSIKTIG
Vær nøye med å sikre at EKG-elektrodene ikke kommer i kontakt med ledende (elektriske) deler
eller jordede metalldeler i lokale systemer eller strukturer.
FORSIKTIG
Hvis pasienten er koblet til en hjertestarter, må du passe på at du ikke berører noen deler av EKGkablene mens pasienten mottar støt.
FORSIKTIG
l

Kontroller alle EKG-ledninger og -kabler før og etter bruk med tanke på frynser, rifter, knuter eller
andre tegn på skade.

l

Påse at du følger alle instruksjoner for EKG-elektroder.

l

Kontroller at alle etiketter er riktige og at utløpsdatoen ikke er overskredet.

l

Påse at ingen elektroder er tørre.

l

l

Hvis du ikke har en tilkoblet EKG-kabel, eller hvis elektrodene som måler hjertefrekvensen er
frakoblet, kan hjertefrekvensen utledes fra pulsoksymeteret.
Påse at alle etiketter, inkludert bruksanvisninger, trykte advarsler og utløpsdatoer for tredjeparts
EKG-elektroder blir overholdt.
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(1) EKG-kontakt

3.1.1 Komme i gang
1. For å måle riktige R-bølgeverdier, må du sørge for at riktig aldersgruppe er valgt i pasientdetaljene.
Se “2.4.3 Velge eller legge inn pasientopplysninger” for instruksjoner.
2. Forsikre deg om at du har lest overvåkingsstandardene i "Tempus Pro medical specifications".
3. Forsikre deg om at EKG-kabelen er riktig satt inn i den grønne kontakten på Tempus Pro.
4. Gjør klar pasientens hud ved elektrodestedene:
1. Barber eller klipp overflødig hår.
2. Rengjør huden grundig med sprittørk.
3. Gni huden for å tørke den.
5. Hvis pasienten har en pacemaker, må du slå på pacemaker-indikatoren:
1. Trykk på EKG-området på berøringsskjermen eller naviger til innstillinger for medisinske
parametere i hovedmenyen og velg EKG-innstillinger.
2. Slå Pacemaker-indikator på.
6. Forsikre deg om at frekvenssettingen samsvarer med frekvensen til strømnettet du bruker:
1. Trykk på EKG-området på berøringsskjermen.
2. Sjekk at EKG-strømfilteret er på.
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3.1.2 Overvåke EKG med en kabel med 3 avledninger
1. Fest elektrodene til pasienten med AAMI- eller IEC-kabler.

Plassering av elektrode

AAMI

IEC

Høyre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller høyre
håndledd

RA Hvit

R Rød

Venstre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller
venstre håndledd

LA Svart

L Gul

Venstre hofte eller venstre ankel

LL Rød

F Grønn

2. Tempus Pro oppdager automatisk om kabelen er AAMI- eller IEC-kompatibel.
3. Tempus Pro begynner umiddelbart å vise EKG-signaler.
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3.1.3 Overvåke EKG med en kabel med 4 avledninger
1. Fest elektrodene til pasientens torso eller ekstremiteter med AAMI- eller IEC-kompatible kabler:

Plassering av elektrode

AAMI

IEC

Høyre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller høyre
håndledd

RA Hvit

R Rød

Venstre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller
venstre håndledd

LA Svart

L Gul

Venstre hofte eller venstre ankel

LL Rød

F Grønn

Høyre hofte eller høyre ankel

RL Grønn

N Svart

2. Tempus Pro oppdager automatisk om kabelen er AAMI- eller IEC-kompatibel.
3. Tempus Pro begynner umiddelbart å vise EKG-signaler.
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3.1.4 Overvåke EKG med en kabel med 5 avledninger
1. Fest elektrodene til pasienten med AAMI- eller IEC-kompatible kabler.

Plassering av elektrode

AAMI

IEC

Høyre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller høyre
håndledd

RA Hvit

R Rød

Venstre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller
venstre håndledd

LA Svart

L Gul

Venstre hofte eller venstre ankel

LL Rød

F Grønn

Høyre hofte eller høyre ankel

RL Grønn

N Svart

V Brun

C Hvit

I en av følgende posisjoner:
o

V1 ‒ 4. interkostalrom inntil høyre kant av sternum

o

V2 ‒ 4. interkostalrom inntil venstre kant av sternum

o

V3 - midt mellom V2- og V4-avled

o

V4 ‒ 5. interkostalrom i midtre klavikulærlinje

o

V5 - Samme tverrgående nivå som V4 ved venstre bakre
aksillærlinje

o

V6 ‒ Samme tverrgående nivå som V4 i venstre midtre
aksillærlinje

2. Tempus Pro oppdager automatisk om kabelen er AAMI- eller IEC-kompatibel.
3. Tempus Pro begynner umiddelbart å vise EKG-signaler.
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3.1.5 Forhåndsvise en 12-avlednings EKG
Skjermbildet 12-avlednings forhåndsvisning brukes til å forhåndsvise EKG-en før innhenting, utskrift,
overføring og lagring av et 12-avlednings EKG. Det viser sanntids 12-avlednings EKG-data for å verifisere
signalkvaliteten før innhenting av et diagnostisk 12-avlednings EKG.
ADVARSEL
Mulig feiltolking av EKG-data: forhåndsvisningsskjermen gir ikke mulighet for diagnostikk og
tolkning av ST-segment. For diagnostisk eller tolkning av ST-segment, eller for å forbedre den
interne pacemakerpulsens synlighet, må en 12-avledning av diagnostisk kvalitet tas opp og sees
enten som en statisk 12-avledning (med bakgrunnsruter) eller en 12-avledningsutskrift.
ADVARSEL
Før forhåndsvisning av en 12-avlednings EKG må du sikre at du har valgt riktige innstillinger for
12-avledningsfilter.
ADVARSEL
Ikke bruk Overvåkingsfilteret til diagnostiske formål, ettersom det kan føre til feil diagnose.
ADVARSEL
Ved registrering av en 12-avlednings EKG må pasienten oppmuntres til å holde seg mest mulig i ro.
Hvis knappen 12 AVLEDNINGER ikke er tilgjengelig i det valgte skjermformatet, finnes det to
alternative måter å vise en 12-avlednings EKG på:
l

l

Trykk på EKG-området på startskjermen for å vise menyen EKG-innstillinger, trykk deretter på
Vis 12-avlednings EKG.
Trykk på membranknappen Display

, deretter ikonet for 12 avledninger diagnostisk visning.

Hvis alternativet for Glasgow-tolkning brukes, men du ennå ikke har fylt inn pasientens alder eller
kjønn, vises skjermbildet Pasient alder / kjønn: angi alder og kjønn (hvis kjent) og trykk på OK.
Du kan bruke en standard EKG-kabel med 12-avledninger eller en modulbasert kabel med 12 avledninger (en
4-ledet kabel koblet til en 6-ledet tilleggskabel). For delnumre, se “B.8 Tilbehør for elektrokardiogram”.
1. Koble EKG-kabelen med 12 avledninger til Tempus Pro-enheten.
2. Fest elektrodene til pasienten som vist nedenfor.
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Plassering av elektrode

AAMI

IEC

Høyre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller
høyre håndledd

RA Hvit

R Rød

Venstre sides midtre klavikulærlinje under kravebenet eller
venstre håndledd

LA Svart

L Gul

Venstre hofte eller venstre ankel

LL Rød

F Grønn

Høyre hofte eller høyre ankel

RL Grønn

N Svart

V1 ‒ 4. interkostalrom inntil høyre
kant av sternum

V1 Rød

C1 Rød

V2 ‒ 4. interkostalrom inntil venstre
kant av sternum

V2 Gul

C2 Gul

V3 ‒ midt mellom V2 og V4

V3 Grønn

C3 Grønn

V4 ‒ 5. interkostalrom i
midtre klavikulærlinje

V4 Blå

C4 Brun

V5 ‒ Samme tverrgående nivå som V4 i venstre fremre
aksillærlinje

V5 Orange

C5 Svart

V6 ‒ Samme tverrgående nivå som V4 i venstre midtre
aksillærlinje

V6 Fiolett

C6 Fiolett

3. Tempus Pro oppdager automatisk om kabelen er AAMI- eller IEC-kompatibel.
4. Tempus Pro vil begynne å vise EKG-signaler i standard (to-bølgeform) visning.
5. Trykk på 12 AVLEDNINGER.
6. Tempus Pro viser skjermbildet 12 avledninger forhåndsvisning.
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3.1.6 Overvåke hjerte-/pulsfrekvens uten avledninger
Hvis det ikke er tilkoblet en EKG-kabel, kan hjertefrekvensen utledes fra pulsoksymeteret.
Dette alternativet kan også velges manuelt ved hjelp av funksjonen HF/PR-kilde på menyen med EKGinnstillinger.
Hvis EKG-kabelen ikke er tilkoblet, men pulsoksymeteret er tilkoblet, vises hjertefrekvensen på samme sted og i
grønt, men signalet vil være utledet fra pulsoksymeteret. I dette tilfellet vil målingen være merket som Puls bpm
som vist nedenfor. I denne tilstanden vises ikke systolen (hjertesymbolet) og systolesignalet erstattes av
pulsoks-tonen. Alarmer for høy og lav hjertefrekvens vil fungere som før.
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3.1.7 Påvisning av arytmier under EKG-overvåking
Under EKG -overvåking analyserer Tempus Pro de 2 EKG-kurvene på startskjermen for å oppdage arytmier. Alle
resultater vises som tekst på resultatskjermen.
ADVARSEL
EKG-overvåking med arytmianalyse er et verktøy som kan brukes i tillegg til evaluering av
pasienten. Det er viktig at pasienten evalueres til enhver tid.
Programvaren for automatisert arytmianalyse av EKG er beregnet på kvalifisert medisinsk personell.
Klinikeren og/eller medisinsk kvalifisert personell er ansvarlig for å bestemme den kliniske
betydningen av hver påviste arytmihendelse eller arytmialarm.
Tempus Pro-enhetens funksjon for å påvise arytmi er ikke et diagnoseverktøy, men et
tilleggsverktøy til støtte for klinikeren i hans/hennes egen diagnose. Klassifiseringsytelsen til
arytmifunksjonen er blitt testet ved hjelp av den FDA-anerkjente konsensusstandarden.
Analysealgoritmen er også blitt testet og godkjent for andre produkter. Du må ikke stole på at
monitoren oppdager alle arytmier. Når du vurderer pasientens tilstand, må du ikke bare legge
arytmidataene på skjermen og arytmialarmene til grunn. Du må alltid observere pasienten grundig og
overvåke alle vitale tegn nøye.
ADVARSEL
Programmet for arytmianalyse er laget for å påvise ventrikulære arytmier. Det er ikke laget for å
påvise atriearytmier eller supraventrikulære arytmier. Programmet kan feilaktig påvise at en arytmi
forekommer eller er fraværende. En lege må analysere arytmiopplysningene sammenstilt med andre
kliniske funn.
ADVARSEL
Systemet kan filtrere ut noe interferens, men skadede signaler eller signaler med for mye støy kan
skape artefakter. Hvis EKG -kurven har for mye støy, vises "Støy" på skjermen. Hvis det ikke er
påvist arytmi og signalet ikke inneholder støy, vises "Arytmianalyse på" for at operatøren skal være
klar over at arytmianalysen kjører.
ADVARSEL
Hjerteparametere kan bli påvirket av legemiddelbruk. Pasientens tidligere legemiddelbruk bør tas i
betraktning når påvist arytmi skal vurderes.
ADVARSEL
For pasienter med pacemakere må du sikre at pacemakerindikasjon er slått på.
ADVARSEL
Arytmianalysens kilde er EKG-signalet (inkludert påvisning av ekstrem bradykardi, ekstrem
takykardi). Dette er uavhengig av kildevalget for visning av hjertefrekvens (EKG eller puls).
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FORSIKTIG
Du bør bare starte innlæring av arytmi i perioder der pasienten hovedsakelig har normal rytme, og
når EKG-signalet er relativt støyfritt. Hvis innlæring av arytmi skjer mens pasienten har en
ventrikulær rytme, kan de ektopiske slagene feilaktig bli oppfattet som normale QRS-komplekser.
Dette kan føre til at påfølgende arytmier ikke blir påvist.
FORSIKTIG
Hvis du ikke starter arytmianalysen på nytt når en mal blir endret,
l

kan det feilaktig bli utløst arytmialarmer

l

kan det bli registrert unøyaktige hjertefrekvenser

Du kan optimalisere påvisningen av arytmi ved å velge å analysere avledninger som har størst
amplitude og minst støy.
En ny innlæringsperiode for arytmipåvisning kan også bli innledet når du:
l

Bytter pasienter.

l

Endrer alternativer i Kurve / Valg av Avlednings eller Avledning for hjertefr..

Du kan optimalisere påvisningen av arytmi ved å velge å analysere avledninger som har størst amplitude og
minst støy.
1. Slå på arytmianalyse (EKG-innstillinger-menyen). Arytmipåvisning starter og gjennomgår en
innlæringsperiode.
2. Trykk på Kurve / Valg av Avledning på EKG-innstillingsmenyen for å endre hvilke kurver som
analyseres.
3. Hvis EKG-malen for en pasient blir betydelig endret, slår du arytmianalyse av og på igjen.
Arytmipåvisningen gjennomgår en ny innlæringsperiode basert på den nye malen.
Følgende arytmihendelser blir påvist og registrert:
Arytmi

Tekst på
skjermen

Ekstrem
bradykardi

Ekstrem
brady

Gjennomsnittlig hjertefrekvens er
5 bpm under innstillingen for lav
hjertefrekvens på Tempus Pro (som
høyst kan være 60 bpm).

Ja

Ja

Ekstrem
taky

Atriefrekvens og ventrikkelfrekvens
er like. Hjertefrekvensen er 5 bpm
over grensen for høy hjertefrekvens
på Tempus Pro (som minst må
være 100 bpm).

Ja

Ja

Ventrikulær HR er større eller lik
grenseverdien for takykardifrekvensen og antall PVC-er er
høyere enn 6.

Ja

Ja

Ekstrem takykardi

Vent.
Ventrikkeltakykardi
taky.

Beskrivelse

Pasientalarm
Lagring av
med høy
hendelse/kurve
prioritet utløses
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Arytmi

Tekst på
skjermen

Beskrivelse

Asystol

Asystol

Mangel på QRS-kompleks i
5 sammenhengende sekunder (ved
fravær av ventrikkelflimmer eller
kaotiske signaler).

Ventrikkelflimmer

Vent. flim.

Ventrikkelflimmer forekommer og
varer i mer enn 6 sekunder.

Pasientalarm
Lagring av
med høy
hendelse/kurve
prioritet utløses

Ja

Ja

Ja

Ja

Det utløses en alarm med middels prioritet i følgende tilfeller:
l

Arytmianalyse er slått av, og alarmgrensene for enten lav eller høy hjertefrekvens blir brutt.

l

Arytmianalyse er slått på, og alarmgrensene for enten lav eller høy hjertefrekvens blir brutt.

Det utløses en alarm med høy prioritet for Ekstrem brady eller Ekstrem taky når hjertefrekvensen fortsetter
utover de alarmgrenser som allerede er overskredet.
Det tas et stillbilde med 20 sekunder av kurven ved alle arytmihendelser som utløser en alarm. Du finner
informasjon om dette i. “5.1 Lagring av hendelser”

3.1.8 Måle ST-hevning og QT-intervall (valgfritt)
Under EKG-overvåking tar Tempus Pro ST- og QT-målinger ved hjelp av de 2 EKG-kurvene på startskjermen.
Følgende målinger vises på resultatskjermen:
l

ST-måling ‒ hevning (+) eller senkning (-)

l

QT-varighet

Når du skal ta ST- og QT-målinger, kan du bruke alle avledningstypene for EKG-kabelen.
Trykk på Kurve / Valg av Avlednings på EKG-innstillingsmenyen for å endre hvilke kurver som måles. Det
tas en ST-måling for hver kurve sammen med én global QT-måling:
l

l

l

l

l

En 3-avlednings EKG-kabel gir bare 1 EKG-kurve og 1 ST-måling. Bruk en kabel med minst 4 avledninger
hvis du vil rapportere begge ST-målingene.
QT-intervallet er en måling av tiden mellom starten på Q-takken og slutten på T-bølgen i hjertets elektriske
syklus. QT-verdien rapporteres i millisekunder (ms).
QT-målinger er nøyaktige bare når amplituden på T-bølgen overskrider 0,1 mV.
ST-målingen tas mellom EKG-ens isoelektriske linje (PR-segmentet) og et punkt i ST-segmentet. Punktet
som måles befinner seg 80 millisekunder etter J-punktet hvis hjertefrekvensen ikke overstiger 115 bpm, og
60 millisekunder etter J-punktet hvis hjertefrekvensen overstiger 115 bpm. ST-måleverdien oppdateres hvert
tiende sekund. Hvis målingen ikke er tilgjengelig, viser skjermen - - -.
Den målte ST-verdien er en spenning og vises som tilsvarende målehøyde for en standard EKG-forsterkning
på 10 mm/mV. I henhold til denne metoden vises 0,1 mV som 1,0 mm. Forsterkningen for ST-målehøyden er
fastsatt til 10 mm/mV og er ikke avhengig av innstillingen for EKG-forsterkning.

ADVARSEL
ST- og QT-målinger bør alltid verifiseres av klinikeren og/eller medisinsk kvalifisert personell.
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ADVARSEL
ST- og QT-målinger er ikke tilgjengelige for pasienter under 18 år. De er ikke beregnet for bruk på
neonatale og pediatriske pasienter.
ADVARSEL
I noen tilfeller kan det være vanskelig å oppnå pålitelig ST-overvåking. Urolige pasienter kan
produsere fysiologiske signaler med mye støy, som vil føre til unøyaktige målinger. Man oppnår best
resultat hvis pasienten kan samarbeide og være avslappet.
ADVARSEL
QT-algoritmen er blitt testet med hensyn til nøyaktighet. QT-segmentets betydning bør avgjøres av
en kliniker. Funksjonen er bare ment som et hjelpemiddel når klinikeren skal overvåke endringer i
QT.
ADVARSEL
ST-algoritmen er blitt testet med hensyn til nøyaktighet. ST-segmentets betydning bør avgjøres av
en kliniker. Funksjonen er bare ment som et hjelpemiddel når klinikeren skal overvåke endringer i
ST, og er ikke beregnet på diagnostisering av STEMI eller iskemiske hendelser.
ADVARSEL
Ved svært høye hjertefrekvenser (>250 bpm) rapporteres det ikke noen ST-verdi.
ADVARSEL
Noen arytmitilstander kan gjøre det vanskelig å ta pålitelige ST-målinger.
ADVARSEL
Når EKG-kurver har T-bølger som er mindre enn 0,1 mV, kan nøyaktigheten til QT-målingen bli
redusert. Velg da avledninger med større T-bølger.
Det utløses en alarm med middels prioritet og blinkende måleverdi i følgende tilfeller:
l

En alarmgrense for ST er overskredet i mer enn 1 minutt.

l

En alarmgrense for QT er overskredet i mer enn 1 minutt

3.1.9 EKG-innstillinger
Slik endrer du innstillinger:
1. Trykk hvor som helst i EKG-området på berøringsskjermen.
2. Velg innstillingen du vil endre:
l

Grenser for hjertefrekvens (bpm)

l

Hjertefrekvensavledning (kun EKG med 4, 5 og 12 avledninger): avledning I/avledning II

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 79

Kapittel 3 Medisinske funksjoner

l

Kurve / Valg av Avlednings

l

HF/PR-kilde: EKG/Puls (se også volum på HF/PR-rytme og EMS-hjertefrekvensmodus).

l

EKG-gain (mm/mV)

l

Vis 12-avlednings-EKG

l

Arytmianalyse: på/av

l

ST-/QT-analyse på/av

l

ST-avledningsutvalg

l

ST1-grenser (mm)

l

ST2-grenser (mm)

l

QT øvre grense (ms)

l

Hastighet på kardial kurve (mm/s)

l

Volum på HF/PR-rytme

l

Pacemaker-indikator: på/av

l

Overvåkingsfilter: Overvåk, EMS, Diagnostikk eller Filtrert diagnostikk

l

12-avled. filter: Diagnostikk eller Filtrert diagnostikk

l

EKG-strømfilter: på/av

3. Endre innstillingene etter behov.
Ved bruk av 3-avlednings-EKG utledes hjertefrekvensen av den viste kurven.

Volum på HF/PR-rytme
Volum på HF/PR-rytme er volumet av den hørbare «tonen» som Tempus Pro avgir hver gang et hjerteslag
oppdages. Juster volumet ved å trykke på pil opp og pil ned. Volumet går fra null (ingen tone) til 100 %. Tonen er
basert på innstillingen for HF/PR-kilde (se ovenfor). Når den er innstilt på «EKG», utløser QRS-slag en enkelt
tone på 1 kHz. Ved innstilling «Puls», utløser pulsslag pulstoner (se “3.5 Pulsoksymetri”).

EMS Hjertefrekvensmodus
Hvis den organisatoriske EMS-hjertefrekvensmodusen er valgt, i perioder der frekvensen kan bli påvirket av
EKG-signalartefakter, kan frekvensvisningen automatisk skifte mellom EKG-avledet frekvens og
pulsoksymeteravledet frekvens. I mangel av en tilgjengelig pulsoksymeterfrekvens kan pulsen gå tilbake til å
vise «- - -». Denne funksjonen kan midlertidig overstyre HF/PR-kilde.
FORSIKTIG
RDT anbefaler at denne modusen brukes med Arytmianalyse satt til på. Det er ingen påvirkning på
EKG-arytmideteksjon eller arytmivarsling.
FORSIKTIG
Hvis det er mye støy i EMS-modus, blir ikke hjertefrekvensen vist.
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3.2 Utføre en diagnostisk EKG (valgfritt)
Hvis denne funksjonen er installert på Tempus Pro, kan den brukes til diagnostisk EKG-opptak med 12
avledninger og til tolkning av EKG-opptak med 12 avledninger.
ADVARSEL
Alle numeriske, grafiske og fortolkende data bør vurderes i forhold til pasientens kliniske tilstand og
historikk.
ADVARSEL
EKG-tolkning som utføres av programvare, kan ikke erstatte en kvalifisert klinikers gjennomgang og
vurdering av EKG-opptak.
ADVARSEL
Tolkningens nøyaktighet blir påvirket når opptaket har dårlig kvalitet, f.eks. støy og signaler med lav
amplitude.
ADVARSEL
Bevegelsesartefakt eller støy i EKG-opptaket kan føre til feilaktige tolkninger.
Tolkninger er ikke bekreftet og må gjennomgås av en kliniker.

3.2.1 Gjøre et 12-avlednings EKG-opptak
1. Forsikre deg om at riktig alder er angitt i pasientopplysningene før du gjør opptaket. Se “2.4 Starte og
stoppe Tempus Pro og velge en pasient” for mer informasjon.
2. Kontroller at Tempus Pro-enheten viser 12-avlednings EKG. For instruksjoner, se “3.1 Elektrokardiografi
(EKG)”.
3. Trykk på Start opptak nederst til høyre på skjermen.
4. Et opptak på 10 sekunder blir lagt til i pasientjournalen.
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Skjermbildet 12-avlednings tatt opp
Hvis det er montert en intern skriver i Tempus Pro, kan du skrive ut det 10 sekunder lange opptaket med Skriv
ut-knappen.
Hvis det er montert en intern skriver i Tempus Pro og automatisk utskrift er aktivert, vil kurvene bli
skrevet ut straks de er registrert.

3.2.2 Vise en tolkning av et EKG-opptak
Når et EKG-opptak er ferdig, kan du vise tolkningen, oppsummeringen og gjennomgangen ved å trykke på
Tolkning og gjennomgang på høyre side av berøringsskjermen.
Tempus Pro kan være konfigurert med ett av to alternativer for tolkning av 12-avlednings EKG: enten standard
eller Glasgow.
Glasgow EKG-algoritmen (delenummer 05-2075) kan kun installeres hvis den er godkjent for
kommersiell distribusjon i området ditt.
Hovedforskjellene mellom standard og Glasgow- og EKG-tolkning er:
l

Standard-tolkning er kun gyldig for voksne som er 18 år eller eldre.
Glasgow-tolkning er gyldig for alle aldre.

l

Hvis pasientalder ikke er lagt inn, antar standard-tolkningen 55 år gammel mann.
Hvis pasientalder ikke er lagt inn, avhenger Glasgow-tolkningen av valgt aldersgruppe: voksen 55 år gammel
mann, pediatrisk 10 år gammel mann, neonatal 0 år gammel mann.

Se Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro for fullstendige konfigurasjonsinstruksjoner.
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Standard tolkning av 12-avlednings-EKG (valgfritt)
Hvis standardtolkningen er konfigurert, inkluderer den:
l

l

l

Rytmemeldinger – Det finnes 69 ulike meldinger, inkludert rapportering av påviste arytmier, som
ventrikkeltakykardi, atrieflimmer, ekstrem bradykardi og AV-blokk. Du finner mer informasjon om gyldige
tolkningskoder i legeveiledningen i QRS-diagnostikk og EKG-analyse for 12-avlednings hvile-EKG, delenr.
630000-00.
Morfologimeldinger – Det finnes 121 ulike meldinger, inkludert ST-analyse. Dette omfatter over
20 meldinger om iskemisk ST-endring, som: "Iskemiske ST-T-endringer i posterolaterale avledninger" og
"Iskemiske ST-T-endringer i laterale avledninger". Du finner mer informasjon om gyldige tolkningskoder i
legeveiledningen i QRS-diagnostikk og EKG-analyse for 12-avlednings hvile-EKG, delenr. 630000-00.
Målesammendrag for kurver – Dette omfatter: HF, PR-intervall, QRS, QT-intervall og QTc-intervall,
P-varighet, P-akse, QRS-akse og T-akse og STJ (mm) for alle avledninger.

ST- og QT-målinger er ikke tilgjengelige for pasienter under 18 år. De er ikke beregnet for bruk på neonatale og
pediatriske pasienter.

Glasgow-tolkning av 12-avlednings-EKG (valgfritt)
Hvis Glasgow-tolkning er konfigurert, inkluderer det en oppsummeringserklæring med opptil 10 Glasgowtolkningserklæringer:

For mer informasjon kan du se Glasgow 12-avlednings EKG-analyseprogram, legeveiledning (delenummer
42-2034EN).

3.2.3 Innstillinger
Se avsnitt “3.1.9 EKG-innstillinger” for mer informasjon om hvordan du justerer EKG-innstillinger.
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3.3 Overvåke respirasjonsfrekvens med EKG-kabel
Hvis Tempus Pro har en tilkoblet EKG-kabel, men ingen tilkoblet kapnograf eller filterslange, kan enheten utføre
pneumografi med impedans. Ved pneumografi med impedans beregnes respirasjonsfrekvensen ut fra endringer i
pasientens impedans når brystkassen utvider seg og trekker seg sammen.
ADVARSEL
Tempus Pro skal ikke brukes som apnémonitor.
ADVARSEL
Tempus Pro må ikke brukes samtidig med en annen monitor som måler respirasjonen til samme
pasient. Enhetene vil da kunne påvirke hverandre med hensyn til hvor nøyaktig respirasjonen måles.
Pneumografi med impedans registrerer respirasjonsarbeid via endringer i brystkassens volum.
Episoder uten åndedrett men med fortsatt respirasjonsarbeid, kan forbli uoppdaget. Du må alltid
overvåke og angi alarmer for SpO2 når du bruker pneumografi med impedans til å overvåke
respirasjonsfunksjonen.
ADVARSEL
Ved bruk av kapnografi vil Tempus Pro alltid hente målingen av respirasjonsfrekvensen fra denne
parameteren. Hvis kapnografi ikke er tilgjengelig, vil respirasjonen bli utledet fra EKG-avledninger
ved hjelp av en impedansbasert metode. I slike tilfeller må brukerne huske at verdien representerer
en syklisk endring i målt impedans som tolkes som endringen i impedans når brystkassen utvides
og trekker seg sammen. Brukere må huske at dette derfor er en indirekte respirasjonsverdi.
ADVARSEL
Pneumografi med impedans anbefales ikke for pasienter med pacemakere. Pacemakerslag kan
feilaktig bli oppfattet som åndedrag.
ADVARSEL
Pneumografi med impedans anbefales ikke ved behandling med høyfrekvent respirator.
ADVARSEL
For alle monitorer som registrerer respirasjonsarbeid ved hjelp av pneumografi med impedans, kan
artefakter som skyldes pasientbevegelser, rysting i apnémadrass eller elektrokauterisering, medføre
at episoder med apné ikke blir oppdaget. Du må alltid overvåke og angi alarmer for SpO2 når du
bruker pneumografi med impedans til å overvåke respirasjonsfunksjonen.
ADVARSEL
Siden pneumografi med impedans bruker de samme avledningene som EKG-kanalen, vil Tempus
Pro avgjøre hvilke signaler som utgjør en kardiovaskulær artefakt og hvilke signaler som skyldes
respirasjonsarbeid. Hvis åndedrettsfrekvensen ligger innenfor fem prosent av hjertefrekvensen, kan
det hende at monitoren ignorerer åndedrettene og utløser en respirasjonsalarm.
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ADVARSEL
Impedanspneumografi anbefales ikke til bruk på pasienter under aktiv transport på grunn av
innvirkning på pålitelig avlesning, som er utsatt for bevegelse og vibrasjoner.
FORSIKTIG
Brukere må være oppmerksomme på at åndedrettet til pasienter i ryggleie kan innebære relativt
store bevegelser i abdomen (og dermed mindre utvidelse av brystkassen). I slike tilfeller vil endringer
i brystkassens impedans kanskje ikke være nok til å gi pålitelige verdier.
FORSIKTIG
Når respirasjon måles med impedans, bør EKG-elektrodene plasseres på torso og ikke på
ekstremitetene.
FORSIKTIG
Respirasjonsmålinger med impedans er svært følsomme for pasientbevegelser.
Impedansendringene i brystkassen under åndedrettet kan lett bli maskert av pasientbevegelser eller
muskelstøy under bevegelse.
FORSIKTIG
I bevegelsesutsatte situasjoner er det viktig å følge beste praksis for klargjøring av elektrodestedet,
sikring av elektroder og kabler, sikring av Tempus Pro og sikring av pasienten. RDT anbefaler at det
benyttes kapnografi når respirasjon må måles i bevegelsesutsatte situasjoner.
RDT anbefaler at det benyttes kapnografi når respirasjon må måles i bevegelsesutsatte situasjoner.

3.3.1 Komme i gang
1. Koble EKG-kabelen til Tempus Pro.
2. Fest elektrodene til pasientens torso. Følg instruksjonene i følgende avsnitt avhengig av kabeltypen du
bruker:
l

“3.1.2 Overvåke EKG med en kabel med 3 avledninger”

l

“3.1.3 Overvåke EKG med en kabel med 4 avledninger”

l

“3.1.4 Overvåke EKG med en kabel med 5 avledninger”

l

“3.1.5 Forhåndsvise en 12-avlednings EKG”

3.3.2 Ta målinger
Hvis det ikke er tilkoblet en kapnograf, utføres pneumografi med impedans som standard.
1. Trykk på RESP-området på berøringsskjermen eller bruk hovedmenyen til å navigere til innstillingen
for medisinske parametere.
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2. Velg Avledning I (RA-LA) eller Avledning II (RA-LL). Avledningen med størst R-bølge gir den mest
pålitelige målingen. Valget vil være avhengig av hvilken type EKG-kabel som er tilkoblet, og avledningen
som er valgt for overvåking av EKG-kurven:
Type tilkoblet EKGkabel

3-avlednings

4-, 5- eller 12-avlednings

Valgt avledning for overvåking av Tilgjengelige avledninger for
EKG-kurve
observasjon av respirasjon
Avledning I

Kun avledning I

Avledning II

Kun avledning II

Avledning III

Avledning I eller avledning II

Alle

Avledning 1 eller avledning II
(uavhengig av EKG-kurve)

3. Tempus Pro beregner respirasjonsfrekvensen som et gjennomsnitt av 3 målinger. Dette kan ta
30 sekunder eller mer.

Hvis kapnografi er i bruk, endres kurven automatisk til KAPNO og viser da endetidal CO2-verdi i
tillegg til respirasjonsfrekvens.

3.3.3 Innstillinger for EKG-respirasjon
Slik endrer du innstillinger:
1. Trykk hvor som helst i Respirasjons-området på berøringsskjermen.
2. Velg innstillingen du vil endre:
l

Respirasjonsgrenser (rpm)

l

Respirasjonskurve-hastighet (mm/s)

l

Respirasjonsavledning

l

Gain for resp.kurve

l

Respirasjonsobservasjon (på/av)

3. Endre innstillingene etter behov.
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3.4 Ikke-invasivt blodtrykk (NIBP)
Tempus Pro er laget for å ta ikke-invasive blodtrykksmålinger (NIBP) av nyfødte, barn og voksne (13 år eller
eldre).

ADVARSEL
Du må bruke den riktige størrelse på blodtrykksmansjetten som passer pasienten. Den oppblåsbare
delen av mansjetten skal dekke minst 80 % av lemmets omkrets, mens bredden på mansjetten skal
tilsvare 40 % av lemmets omkrets. En mansjett som er for liten, vil gi et måleresultat som er høyere
enn pasientens faktiske blodtrykk. Omvendt vil det føre til for lav avlesning å bruke for stor mansjett.
ADVARSEL
Denne enheten må ikke brukes når oscillometriske signaler kan påvirkes av andre enheter eller
metoder, som ekstern kontrapulsasjon (ECP) eller kontrapulsasjon med intraaortisk ballongpumpe
(IABP).
ADVARSEL
Blodtrykksmonitoren må ikke brukes til andre formål enn de som er beskrevet i denne håndboken.
Ikke bruk blodtrykksmåler på pasienter som:
l

er gravide, også preeklamptiske

l

gjennomgår kardiopulmonal bypass

l

l

får behandling som påvirker pulsen, som ekstern kontrapulsasjon (ECP) eller kontrapulsasjon med
intraaortisk ballongpumpe (IABP)
opplever konvulsjoner, tremor eller er blir transportert

Når mansjetten skal sitte på pasienten over lengre tid, må du jevnlig kontrollere at det er god
sirkulasjon i lemmet.
ADVARSEL
Tempus Pro kan ikke brukes effektivt på pasienter med konvulsjoner eller tremor, eller på pasienter
som beveger på seg eller er i bevegelse (transport).
ADVARSEL
Langvarig eller gjentatt bruk av blodtrykksmansjetten kan skade hudens integritet og sirkulasjon.
Observer det aktuelle lemmet og kontroller at sirkulasjonen ikke er redusert.
ADVARSEL
Hvis du mistenker at en ikke-invasiv blodtrykksmåling er ugyldig, gjentar du målingen. Hvis du
fremdeles er usikker på om målingen er gyldig, tar du en ny måling med annet utstyr eller en annen
metode.
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ADVARSEL
Mansjetten må ikke legges over sår, da dette kan forverre skaden.
Ikke fest mansjetten til et lem som brukes til IV-infusjoner, da mansjettoppblåsingen kan blokkere
infusjonen og potensielt skade pasienten.
Ikke påfør og øk trykk i mansjetten på noen lemmer der det er intravaskulær tilgang eller behandling,
som en IV-ledning, kateterlås eller en arteriovenøs (AV) shunt, da dette kan forårsake midlertidig
interferens med blodstrømmen og resultere i skade på pasienten.
Ikke bruk mansjetten på en arm som er på samme side som en mastektomi eller klaring av
lymfeknute.
ADVARSEL
Hvis trykket i mansjetten opprettholdes over tid på grunn av en knekk i slangen, kan det forstyrre
blodstrømmen og påføre pasienten alvorlige skader.
FORSIKTIG
Feil mansjettstørrelse kan føre til unøyaktige målinger eller feil.
FORSIKTIG
Hvis blodtrykksmansjetten er på samme lem som en pulsoksymetersonde, vil
oksygenmetningsresultatene bli endret når mansjetten stenger for pulsåren.
Mansjetten må ikke plasseres på samme lem som pulsoksymetersensoren, ettersom mansjetten
kan hindre pulsoksymetersensoren i å ta pålitelige målinger under NIBP-sykluser.
FORSIKTIG
Bruk bare slanger og mansjetter fra RDT. Slanger i visse materialer og/eller med en viss hardhet kan
få modulen til å fungere på uønsket måte.
FORSIKTIG
Forsikre at mansjetten er pakket godt rundt armen; en løst påført mansjett kan føre til kunstig høye
avlesninger.
FORSIKTIG
Allergisk eksantem, symptomatisk utbrudd, i mansjettområdet kan oppstå, inkludert dannelse av
urtikaria, allergisk reaksjon inkludert hevede ødematøse flekker på huden eller slimhinnene og intens
kløe forårsaket av stoffmaterialet i mansjetten.
Det kan observeres petechia, en liten rødlig eller purpurfarget flekk som inneholder blod som dukker
opp i huden, formasjon av Rumple-Leede-fenomenet, multippel petechia på underarmen, etter
påføring av mansjetten, som kan føre til idiopatisk trombocytopeni, spontan vedvarende reduksjon i
antall blodplater assosiert med blødningstilstand, eller flebitt, betennelse i en vene.
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FORSIKTIG
l

l

l

l

Blodtrykksmonitoren leveres ikke med spesifikke deler som beskytter mot forbrenning.
Kompresjon eller restriksjon av blodtrykksslangen eller mansjetten, indusert bevegelse eller
vibrasjon samt svært lave pulsvolumer kan hindre monitoren i å utføre målingen og kan påvirke
nøyaktigheten til de målte verdiene.
Tempus Pro ikke-invasiv blodtrykksmonitor skal brukes med mansjettene og slangene som følger
med enheten. Hvis du bruker andre mansjetter og slanger, kan det svekke ytelsen og
nøyaktigheten.
Tempus Pro ikke-invasiv blodtrykksmonitor har ingen spesifikke deler for brannvern for ikkeinvasivt blodtrykk (i samsvar med IEC 80601-2-30 cl 201.7.9.2.101).

FORSIKTIG
Opplært medisinsk personale skal tolke alle blodtrykksresultater. Pasientens tilstand, stilling og
plassering kan påvirke resultatene.
FORSIKTIG
Hurtig-modus innebærer kun kort tid til arteriell gjenoppretting mellom målinger. Gjentatt bruk av
Hurtig-modus kan ha fysiologiske virkninger, og også påvirke måleverdiene.
Viktig
Blodtrykksverdier for pasienter med svært lav puls kan være unøyaktige eller umulige å måle.
Ytelsen til blodtrykksmåleren kan påvirkes av ekstreme temperaturer, fuktighet og høyde.
(1) NIBP-kontakt

3.4.1 Komme i gang
Still alltid inn Tempus Pro til riktig pasientalder for å sikre at det innledende lufttrykket er riktig. Tempus Pro
definerer pasientens alder i henhold til IEC 80601-2-30:
l

Nyfødt – barn 28 dager gamle eller yngre hvis født ved termin (basert på 37 ukers svangerskap), ellers opptil
44 svangerskapsuker.
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l

Pediatrisk (barn) – Barn fra 29 dager opp til og med 12 år.

l

Voksen – personer som er 13 år gamle eller eldre.

ADVARSEL
Manglende innstilling av riktig alder vil føre til at Tempus Pro bruker et mansjettinflasjonstrykk som
ikke passer, noe som kan forårsake alvorlig skade på nyfødte eller spedbarn (se avsnitt “9.3
Medisinske spesifikasjoner for Tempus Pro”).
Hvis du angir at pasientens alder er 2 år eller mindre, blir lufttrykk, standardinnstillinger for alarmer
samt alarmområder innstilt på nyfødt (i henhold til IEC80601-2-30).
Hvis du ikke angir pasientens alder, vil Tempus Pro bruke standard pasientaldersgruppe (se
Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro). Påse at du alltid legger inn pasientens alder og type når du
har en pasient som ikke er voksen (se “2.4 Starte og stoppe Tempus Pro og velge en pasient”).
FORSIKTIG
Nøyaktigheten av blodtrykkmåling kan påvirkes av pasientens stilling, hans eller hennes fysiske
tilstand og bruk som ikke er innenfor bruksanvisningen beskrevet i denne håndboken. Tolkning av
blodtrykksmålinger bør kun foretas av lege eller opplært medisinsk personale.
FORSIKTIG
For å oppnå nøyaktige blodtrykksmålinger, må mansjetten være av riktig størrelse og også være
riktig plassert på pasienten. Feil størrelse eller feil tilpasning til pasienten kan føre til feilverdier.
Blodtrykksverdier kan bli påvirket av at pasienten beveger seg eller snakker, av at mansjetten har
feil størrelse eller plassering, eller av miljøfaktorer (vibrasjoner, bevegelse, støy osv.). Det må
utvises forsiktighet for å sikre at bevegelse og andre artefakter fjernes eller reduseres når du tar
blodtrykksmålinger.
1. Operatøren skal være plassert nær enheten og pasienten.
2. Kontroller at du har angitt pasientens alder. Se “2.4 Starte og stoppe Tempus Pro og velge en pasient” for
mer informasjon.
3. Begrens eller fjern eventuell bevegelse, støy eller vibrasjon på behandlingsstedet.
4. Kontroller følgende:
l

Hvis pasienten sitter, må bena ikke være i kors, føttene skal være plantet i gulvet og rygg og armer
skal ha støtte.

l

Hvis pasienten ligger, må bena ikke være i kors.

l

Har det behagelig, er avslappet og hverken snakker eller beveger seg.

l

Har ingen trange klær som begrenser armen som brukes til måling.

5. Påse at NIBP-slangen er riktig satt inn i koblingen på Tempus Pro:
6. Fest mansjetten riktig:
l

Velg riktig mansjettstørrelse. Bruk markeringen

l

Påse at mansjetten sitter riktig vei på lemmet.
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l

Vikle mansjetten godt rundt armen eller benet. Sikre at

-merket, med

-merket er mellom

-merket på linje med pasientens arterie.

l

Fjern alle gjenstander som kan hindre mansjetten i å ta inn og slippe ut luft.

l

Hold mansjetten og slangen unna vibrerende overflater.

l

Kontroller at det ikke er knekk på slangen.

7. Etter at du har festet mansjetten, venter du i 5 minutter til pasientens blodtrykk har stabilisert seg.

3.4.2 Ta målinger
ADVARSEL
Mansjettrykk som vises under inflasjons-/deflasjonssyklus er ikke en indikasjon på blodtrykk.
Blodtrykksmålinger vises etter at lesesyklusen er fullført.
1. Trykk på START-knappen i området for blodtrykksmåling på berøringsskjermen. Hvis du må avslutte en
måling, trykker du en gang til på samme knapp for å stoppe.
2. Symbolet på START-knappen endres for å vise om mansjetten blåses opp eller tømmes:
Blåses opp

ELLER

Tømmes

Mansjettrykket er en indikator på hvor IIBT er i syklusen. Mansjettrykk vises ikke når startknappen er
liten, f.eks. når tre IP-kanaler er aktive.
3. Når blodtrykksmålingen er fullført, vises resultatet:
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Hvis monitoren er i automatisk modus, endres symbolet på START-knappen til et tidsur.
4. Hvis du får uventede resultater, må du foreta en ny måling. Påse at mansjetten er riktig festet og at
slangen er hel og uten knekk.

3.4.3 IIBT-innstillinger
Slik endrer du innstillinger:
1. Trykk hvor som helst i IIBT-området på berøringsskjermen.
2. Velg innstillingene du vil endre:
l

Modus– Auto, Manuell og Rapid Cuff (Hurtig). I Hurtig-modus tar Tempus Pro så mange målinger
som mulig i 10 minutter, og går deretter tilbake til Auto-modus. Hvis det oppstår en teknisk alarm i
Hurtig-modus, får du et varsel om alarmen og modusen tilbakestilles til Auto.

l

Autom. intervalltid (min) .

l

Alarmgrenser.

3. Juster om nødvendig det innledende trykket (mmHg). Standard er satt av Tempus Pro, avhengig av
pasientens aldersgruppe. IIBP justerer inflasjonstrykket dynamisk mellom målingene, slik at denne
innstillingen bare gjelder første måling og når den justeres manuelt. Standardinnstillingene er som følger:
l

Voksen – innledende trykk 160 mmHg, område 120 til 280 mmHg.

l

Pediatrisk (29 dager til 12 år) – innledende trykk 140 mmHg, område 80 til 280 mmHg.

l

Nyfødt (< 29 dager) - Innledende trykk 90 mmHg, område 60 til 140 mmHg.

4. Om nødvendig, endre avlesningsformat - se “IIBP-avlesningsformat”.
5. Trykk på Tilbake for å lagre innstillingene.

Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro beskriver hvordan du stiller inn Tempus Pro slik at IIBPmålingen automatisk fjernes etter 5 minutter hvis det ikke er tatt en ny måling.

IIBP-avlesningsformat
Innstillingen for avlesningsformat lar deg velge mellom to måter å vise IIBT-målinger på.

IIBT-avlesningsformat S/D (M)

l

S = systolisk

l

D = diastolisk

l

M = gjennomsnitt

IIBT-avlesningsformat (M) S/D

Uavhengig av valgt format vil Tempus Pro fortsette å overvåke systolisk, gjennomsnittlig og
diastolisk trykk, og vil fortsatt utløse alarmer ved overtredelse av terskelverdiene.
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3.5 Pulsoksymetri
Tempus Pro bruker pulsoksymetri til å måle og overvåke pasientens oksygennivå i blodet og pulsfrekvens.
I Tempus Pro-enheten medfølger disse Masimo SET-målingene som standard:
l

Oksygenmetning (SpO2)

l

Pulsfrekvens (PR)

l

Perfusjonsindeks (PI)

Masimo rainbow SET-målinger er valgfrie:
l

Total Hemoglobin (SpHb)

l

Oksygeninnhold (SpOC)

l

Karboksyhemoglobin (SpCO)

l

Methemoglobin (SpMet)

Andre valgfrie malinger, tilgjengelige med Masimo SET- eller rainbow SET-målinger:
l

Pleth Variability Index (PVI)

ADVARSEL
Enheten må ikke brukes i nærheten av høy EMI/RFI-stråling. Høy EMI/RFI-stråling kan forårsake
indusert strøm til SpO2-sensoren, noe som kan skade pasienten.
ADVARSEL
Kontroller kompatibiliteten til monitoren, proben og kabelen før bruk, ellers kan det føre til
personskade.
ADVARSEL
Enheten kan gi unøyaktige målinger i nærheten av sterke elektromagnetiske kilder, som
elektrokirurgisk utstyr.
ADVARSEL
Enheten kan gi unøyaktige målinger i nærheten av datatomografisk utstyr (CT).
ADVARSEL
Enheten må brukes i sammenheng med kliniske tegn og symptomer. Enheten er bare ment å være
til hjelp i pasientvurderingen.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 93

Kapittel 3 Medisinske funksjoner

ADVARSEL
Ved langvarig bruk i pasientens tilstand kan det være nødvendig å bytte sensorsted jevnlig. Bytt
sensorsted og kontroller hudens integritet, sirkulasjonsstatus og riktig justering minst hver 4. time.
Langvarig bruk kan forårsake blemmer, forringelse av huden og ubehag.
ADVARSEL
Sensorer som er festet feil, kan gi unøyaktige verdier.
ADVARSEL
SpO2-målinger kan være unøyaktige når det er sterkt lys i omgivelsene. Dette kan være mer
merkbart med engangssonder. Avskjerm sensorområdet (f.eks. med et håndkle) ved behov.
ADVARSEL
Alle tilstander som begrenser blodstrømmen, f.eks. bruk av blodtrykksmansjett, eller ytterligheter i
systemisk vaskulær motstand, kan gjøre det umulig å bestemme nøyaktige puls- og SpO2-verdier.
ADVARSEL
Fjern neglelakk eller falske negler før du fester SpO2-sensorer. Neglelakk eller falske negler kan føre
til feil SpO2-verdier.
ADVARSEL
Betydelige nivåer av dysfunksjonelt hemoglobin, som karboksyhemoglobin eller methemoglobin, vil
påvirke nøyaktigheten i SpO2-målingen.
ADVARSEL
Det kan oppstå vevsskade som følge av overeksponering for sensorlys under fotodynamisk terapi
med virkestoffer som verteporfin, porfimernatrium og metatetra(hydroksyfenyl)klorin (mTHPC). Bytt
sensorsted minst hver time og se etter tegn på vevsskade. Hyppigere bytte av sensorsted kan være
indisert avhengig av det fotodynamiske stoffet, dosen, hudens tilstand, samlet eksponeringstid eller
andre faktorer. Bruk flere sensorsteder.
ADVARSEL
Det kan oppstå optisk cross-talk når to eller flere sensorer brukes tett inntil hverandre. Dette kan
unngås ved å dekke hvert sted med opakt materiale. Optisk cross-talk kan virke negativt inn på
nøyaktigheten i SpO2-målingene.
ADVARSEL
Obstruksjoner eller smuss på sensorens røde lys eller detektor kan forårsake sensorsvikt eller
unøyaktige målinger. Påse at det ikke finnes obstruksjoner og at sensoren er ren.
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ADVARSEL
Under visse kliniske forhold kan det hende at pulsoksymetre ikke viser SpO2- og/eller pulsverdier.
Under disse forholdene kan det også hende at pulsoksymetre viser feil verdier. Slike forhold
omfatter, men er ikke begrenset til, pasientbevegelser, lav perfusjon, hjertearytmier, høye eller lave
pulsfrekvenser eller en kombinasjon av nevnte forhold. Hvis klinikeren ikke er kjent med hvordan
disse forholdene påvirker pulsoksymeterets verdier, kan det føre til skade på pasienten.
ADVARSEL
Pulsoksymeteret må ikke brukes til andre formål enn de som er beskrevet i denne håndboken. Det
må ikke brukes som apnémonitor.
ADVARSEL
Pulsfrekvensmåling er basert på optisk deteksjon av puls i den perifere blodstrømmen, og visse
arytmier vil derfor kanskje ikke bli oppdaget. Pulsoksymeteret skal ikke brukes som en erstatning
eller et alternativ til EKG-basert arytmianalyse.
ADVARSEL
Et pulsoksymeter skal betraktes som en enhet for tidlig advarsel. Når det er en trend mot hypoksemi
hos pasienten, må blodprøver analyseres med et CO-oksymeter på et laboratorium for å få en
fullstendig forståelse av pasientens tilstand.
ADVARSEL
Ved målinger som gir høye eller lave SpHb-verdier, må blodprøver analyseres med et CO-oksymeter
på et laboratorium for å få en full forståelse av pasientens tilstand.
ADVARSEL
Et pulsoksymeter kan ikke måle forhøyede nivåer av COHb eller MetHb. Økninger i enten COHb
eller MetHb vil påvirke nøyaktigheten i SpO2-målingen.
Ved økt COHb: COHb-nivåer over normale nivåer tenderer mot å øke SpO2-nivået. Økningen
tilsvarer mer eller mindre mengden COHb som er til stede.
For økning i MetHb: SpO2 kan reduseres med nivåer av MetHb på opptil ca. 10 % til 15 %. Ved
høyere nivåer av MetHb vil SpO2 tendere mot lave til middels 80-verdier. Ved mistanke om
forhøyede MetHb-verdier, må det utføres laboratorieanalyse (CO-oksymetri) av en blodprøve.
ADVARSEL
Lidelser i hemoglobinsyntesen kan forårsake feil SpHb-målinger.
ADVARSEL
Forhøyede nivåer av totalt bilirubin kan føre til unøyaktige målinger av SpO2, SpMet, SpCO, SpHb
og SpOC.
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ADVARSEL
Bevegelsesartefakt kan føre til unøyaktige SpMet-, SpCO-, SpHb- og SpOC-målinger.
Pletysmogrammet kan bli ustabilt på pasienter med konvulsjoner eller tremor, eller på pasienter som
beveger på seg eller er i bevegelse (transport).
ADVARSEL
Alvorlig anemi kan forårsake feil SpO2-målinger.
ADVARSEL
Svært lave nivåer av arteriell oksygenmetning (SpO2) kan forårsake unøyaktige SpCO- og SpMetmålinger.
ADVARSEL
Ved svært lav perfusjon på det overvåkede stedet kan måleverdien bli lavere enn den faktiske
arterielle oksygenmetningen.
ADVARSEL
Ikke bruk tape for å feste sensoren til stedet. Dette kan begrense blodstrømmen og forårsake
unøyaktige målinger.
Bruk av tape kan skade huden eller sensoren.
Hvis du klemmer sensoren for hardt eller bruker ekstra tape, kan det oppstå venøs
kongestion/venepuls som fører til feilmålinger.
ADVARSEL
Venøs kongestion kan forårsake undermåling av faktisk arteriell oksygenmetning. Pass derfor på at
det er tilstrekkelig venøs utstrømming fra det overvåkede stedet. Sensoren skal ikke befinne seg
under hjertets nivå (f.eks. sensor på hånden til en pasient som har armen hengende ned mot gulvet).
ADVARSEL
Venøs pulsasjon kan forårsake feilaktige lave målinger (f.eks. trikuspidal valvulær regurgitasjon).
ADVARSEL
Pulsasjon fra en intraaortisk ballong kan bli lagt til i pulsfrekvensen som vises på skjermen i
pulsoksymeteret.
ADVARSEL
Kontroller pasientens pulsfrekvens mot EKG-ens hjertefrekvens.
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ADVARSEL
Ikke bruk Pulse CO-oksymeteret eller oksymetrisensorer under magnetisk resonans-avbildning
(MRI). Det er fare for at indusert strøm kan forårsake brannskade. Pulse CO-oksymeteret kan
påvirke MRI-bildet, og MRI-enheten kan påvirke nøyaktigheten i oksymetrimålingene.
ADVARSEL
Før bruk må du lese sensorens bruksanvisning.
ADVARSEL
Med mindre noe annet er angitt, må du ikke sterilisere sensorer eller pasientkabler med bestråling,
damp, autoklavering eller etylenoksid.
Se rengjøringsinstruksjonene i bruksanvisningen for Masimo® gjenbrukbare sensorer.

ADVARSEL
Sensorer som er festet feil, eller sensorer som delvis løsner, kan gi for høye eller for lave verdier ved
måling av faktisk arteriell oksygenmetning.
ADVARSEL
Høyintensivt og ekstremt lys (inkludert pulserende strobelys) rettet mot sensoren vil kunne hindre
pulsoksymeteret i å ta målinger.
ADVARSEL
Les og følg alltid instruksjonene på emballasjen til SpO2-sensorene med hensyn til oppbevaring, bruk
og avhending. Ta særlig hensyn til eventuell informasjon om giftighet.
ADVARSEL
For å unngå krysskontaminering må Masimo® engangssensorer bare brukes på én pasient.

ADVARSEL
Unngå å plassere sensoren på en ekstremitet med arterielt kateter eller blodtrykksmansjett.
ADVARSEL
SpO2-sensoren skal passe godt på fingeren uten anstrengelse, og hvis ikke, bør det prøves
alternative fingre. Sonden er dimensjonert for pasienter som veier 20 kg /44 pund eller mer. Proben
kan brukes enten på pasientens fingre, tomler eller største tå.
Vevsskader kan være forårsaket av feil applikasjon eller bruk av sensor, for eksempel ved å feste
sensoren for tett. Inspiser sensorstedet slik det er beskrevet i sensorens bruksanvisning for å
kontrollere hudens integritet og at sensoren er riktig plassert og festet.
Flytt oksymeterproben til en annen posisjon minst hver time slik at pasientens hud får puste.
Reduser tiden i omgivelsestemperaturer over 41 °C. Slike temperaturer krever ingen ytterligere
forholdsregler før bruk, men brukerne anbefales å kontrollere sensorstedet hyppig ved høye
temperaturer for unngå skader på huden.
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ADVARSEL
Manglende pulsmåling kan oppstå i følgende tilfeller:
l

Pasienten har hjertestans eller er i sjokk.

l

Pasienten har en arteriell okklusjon proksimalt til sensoren.

l

Pasienten har hypotensjon, alvorlig vasokonstriksjon, kraftig anemi, eller hypotermi.

l

Sensoren er festet for stramt.

l

Det er overdreven belysning fra lyskilder som en kirurgisk lampe, en bilirubinlampe eller sollys.

l

En blodtrykksmansjett er oppblåst på samme ekstremitet hvor det er festet en SPO2-sensor.

Pasientens pulsfrekvens vil være høyere hvis vedkommende får en av følgende behandlinger:
l

Ekstern kontrapulsasjon (ECP).

l

Kontrapulsasjon med intraaortisk ballongpumpe.

FORSIKTIG
Koble sensoren fra monitoren før rengjøring eller desinfisering for å unngå skader på sensor eller
monitor, og for å hindre sikkerhetsrisikoer for brukeren.
FORSIKTIG
Ikke forsøk å modifisere fingersensoren på noen som helst måte. Modifiseringer kan påvirke
sensorens ytelse og/eller nøyaktighet.
FORSIKTIG
En funksjonstester kan ikke brukes til å vurdere nøyaktigheten til Pulse CO-oksymeteret eller noen
av sensorene.
FORSIKTIG
Brukere gjøres oppmerksomme på at pulsoksymetermålinger varierer statistisk, og at bare to
tredjedeler av målingene derfor kan forventes å ligge innenfor ±Arms av verdien som måles med et
CO-oksymeter. Informasjon om de kliniske desatureringsforsøkene som er utført for å validere
oksymeteret, oppgis på forespørsel.
FORSIKTIG
Bruk bare Masimo® oksymetrisensorer til SpO2-målinger. Med andre oksygentransdusere
(sensorer) kan du få feil resultater.
FORSIKTIG
Utvis forsiktighet når du plasserer sensoren på et sted der hudens integritet er svekket. Hvis du
påfører tape eller trykk på et slikt sted, kan sirkulasjonen blir redusert og/eller huden ytterligere
forringet.
Sirkulasjonen distalt til sensorstedet bør kontrolleres regelmessig.
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FORSIKTIG
Hvis meldingen om lav perfusjon vises ofte, bør man finne et overvåkingssted med bedre perfusjon.
I mellomtiden bør pasienten vurderes og, ved behov, oksygeneringsstatusen verifiseres.
FORSIKTIG
Unøyaktige eller manglende målinger kan ha følgende årsaker:
l

Endringer i blodgjennomstrømning.

l

Intravaskulære fargestoffer, som indocyaningrønt eller metylenblått.

l

Feil plassering eller bruk av sensor.

l

Lav perfusjon i vevet nær sensoren.

l

l

Eksponering av fingersensoren for bestråling under helkroppsbestråling. Hold fingersensoren ute
av strålefeltet.
Eksponering av fingersensoren for sterkt lys, inkludert infrarødt lys, fluorescerende lys,
fototerapeutisk lys, strobelys, operasjonslamper og direkte sollys. Dekk fingersensoren med mørkt
eller lystett materiale.

l

Betydelige nivåer av dysfunksjonelt hemoglobin, som SpCO og SpMet.

l

Sykdommer, som anemi og forstyrrelser i hemoglobinsyntesen.

l

For mye bevegelse i pasienten, inkludert tremor, konvulsjoner eller transport.

l

Venøse pulsasjoner.

l

Plassering av sensoren på en ekstremitet med blodtrykksmansjett, arterielt kateter eller
intravaskulær linje.

Under defibrillering kan målingene være unøyaktige i inntil 20 sekunder.
Forhøyede nivåer av COHb eller MetHb vil påvirke målingene av oksygenmetning. Hvis det er
mistanke om dette, må en blodprøve analyseres (CO-oksymetri).
FORSIKTIG
I modusen for maksimal følsomhet kan det hende at advarsler ikke vises hvis sensoren løsner fra
pasienten.
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Viktig
l

SpO2-gjennomsnitt er antall pulsslag som SpO2-verdien gjennomsnittsberegnes i forhold til;
pulsgjennomsnitt er antall sekunder som pulsverdien gjennomsnittsberegnes i forhold til.

l

DESAT-forsøk ble utført i modus med vanlig sensitivitet.

l

Pletysmogrammet er ikke normalisert.

l

l

l

l

l

l

Pulsoksymetersonden er kun til bruk med intakt hud. Proben er ikke steril og inneholder ikke
lateks. Materialer for pasientkontakt har gjennomgått omfattende biokompatibilitetstesting,
ytterligere informasjon er tilgjengelig på forespørsel.
Alle tilstander som begrenser blodstrømmen, f.eks. bruk av blodtrykksmansjett (annet enn
Tempus Pro-mansjetten som brukes i samsvar med instruksjonene her), kan gjøre det umulig å
bestemme nøyaktige puls- og SpO2-verdier.
Høye nivåer av COHb kan forekomme samtidig med en tilsynelatende normal SpO2. Ved mistanke
om forhøyede COHb-verdier, må det utføres laboratorieanalyse (CO-oksymetri) av en blodprøve.
Fjern neglelakk eller falske negler før du fester SpO2-sensorer. Neglelakk eller falske negler kan
føre til feil SpO2-verdier.
De grafiske visningene av pulsfrekvens, SpO2 og pulsstyrke er ikke proporsjonale med
pulsvolumet. Amplituden til kurveformen justeres fortløpende for å gi størst mulig kurveform. Ikke
forsøk å normalisere kurven til en skala.
Hvis det er tvil om nøyaktigheten til en måling, må du først undersøke pasientens vitale tegn på en
annen måte og deretter kontrollere at MS-kortet i pulsoksymeteret virker som det skal.
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Følgende advarsler, forsiktighetsregler og merknader er hentet fra Masimo-dokumentet R-CSD-1117
(revisjon P):
GENERELT
Puls-CO-oksymeteret skal kun betjenes av kvalifisert personell eller under tilsyn av slikt personell.
Håndboken, tilbehøret, bruksanvisninger, alle forholdsregler samt spesifikasjoner bør leses før
enheten tas i bruk.
ADVARSEL
l

Som med alt medisinsk utstyr må du være nøye med plasseringen av pasientkabler for å begrense
faren for at pasienten kan bli viklet inn eller kvalt.

l

Puls-CO-oksymeteret eller tilbehøret må ikke plasseres slik at den kan falle ned på pasienten.

l

Puls-CO-oksymeteret må ikke brukes før det er kontrollert at oppsettet er riktig.

l

Ikke bruk puls-CO-oksymeteret under magnetisk resonans-avbildning (MRI) eller i et MRI-miljø.

l

Ikke bruk puls-CO-oksymeteret hvis det ser skadet ut eller ved mistanke om skade.

l

l

Eksplosjonsfare: Ikke bruk puls-CO-oksymeteret i nærheten av brennbare anestesimidler eller
andre brennbare stoffer i kombinasjon med luft, oksygenanrikede miljøer eller dinitrogenoksid.
For å ivareta sikkerheten må du ikke sette flere enheter oppå hverandre og ikke sette noe oppå
enheten under drift.

ADVARSEL
For å forebygge skader må følgende regler overholdes:
l

Ikke sett enheten på overflater med synlig væskesøl.

l

Ikke bløtlegg enheten eller senk den ned i væske.

l

Ikke forsøk å sterilisere enheten.

l

Bruk rengjøringsmidler kun slik det er beskrevet i denne håndboken.

l

Ikke forsøk å rengjøre enheten under overvåking av en pasient.

ADVARSEL
l

l

For å beskytte mot elektrisk støt skal sensoren alltid tas av og puls-CO-oksymeteret alltid kobles
helt fra, før pasienten bades.
Hvis det er tvil om en måling, må du først undersøke pasientens vitale tegn på en annen måte og
deretter kontrollere at puls-CO-oksymeteret virker som det skal.
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ADVARSEL
Unøyaktige SpCO- og SpMet-verdier kan ha følgende årsaker:
l

Feil plassering av sensor

l

Intravaskulære fargestoffer, som indocyaningrønt eller metylenblått

l

Unormale hemoglobinnivåer

l

Lav arteriell perfusjon

l

Lave nivåer av arteriell oksygenmetning, inkludert høydeindusert hypoksemi

l

Forhøyede nivåer av totalt bilirubin

l

Bevegelsesartefakt

ADVARSEL
Unøyaktige SpHb- og SpOC-verdier kan ha følgende årsaker:
l

Feil plassering av sensor

l

Intravaskulære fargestoffer, som indocyaningrønt eller metylenblått

l

Farge og tekstur påført utvendig, som neglelakk, akrylnegler, glitter osv.

l

Forhøyede PaO2-nivåer

l

Forhøyede nivåer av bilirubin

l

Lav arteriell perfusjon

l

Bevegelsesartefakt

l

Lave nivåer av arteriell oksygenmetning

l

Forhøyede nivåer av karboksyhemoglobin

l

Forhøyede nivåer av methemoglobin

l

Hemoglobinopatier og syntesedefekter, som talassemier, Hb s, Hb c, sigdcelle osv.

l

Vasospastisk lidelse, som Raynauds

l

Stor høyde

l

Perifer vaskulær sykdom

l

Leversykdom

l

Interferens fra EMI-stråling
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ADVARSEL
Unøyaktige SpO2-verdier kan ha følgende årsaker:
l

l

Feil bruk og plassering av sensor
Forhøyede nivåer av COHb eller MetHb: Høye nivåer av COHb kan forekomme samtidig med en
tilsynelatende normal SpO2. Ved mistanke om forhøyede COHb- eller MetHb-verdier, må en
blodprøve analyseres på laboratorium (CO-oksymetri).

l

Forhøyede nivåer av bilirubin

l

Forhøyede nivåer av dyshemoglobin

l

Vasospastisk sykdom, som Raynauds, og perifer vaskulær sykdom

l

Hemoglobinopatier og syntesedefekter, som talassemier, Hb s, Hb c, sigdcelle osv.

l

Hypokapniske eller hyperkapniske tilstander

l

Alvorlig anemi

l

Svært lav arteriell perfusjon

l

Ekstrem bevegelsesartefakt

l

Unormal venepuls eller venøs konstriksjon

l

Alvorlig vasokonstriksjon eller hypotermi

l

Arterielle katetre og intraaortisk ballong

l

Intravaskulære fargestoffer, som indocyaningrønt eller metylenblått

l

Farge og tekstur påført utvendig, som neglelakk, akrylnegler, glitter osv.

l

l

Fødselsmerke(r), tatoveringer, misfarging av huden, fuktighet på huden, deformerte eller unormale
fingre. osv.
Hudfargeforstyrrelser
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ADVARSEL
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Forstyrrende stoffer: Fargestoffer eller ethvert stoff som inneholder fargestoff som endrer blodets
pigmentering, kan forårsake feilmålinger.
Puls-CO-oksymeteret må ikke brukes som eneste beslutningsgrunnlag for diagnose eller
behandling. Det må brukes i sammenheng med kliniske tegn og symptomer.
Puls-CO-oksymeteret er ikke en monitor for apné.
Puls-CO-oksymeteret kan brukes under defibrillering, men dette kan påvirke hvilke parametere og
målinger som er tilgjengelige, og hvor nøyaktige de er.
Puls-CO-oksymeteret kan brukes under elektrokauterisering, men dette kan påvirke hvilke
parametere og målinger som er tilgjengelige, og hvor nøyaktige de er.
Puls-CO-oksymeteret skal ikke brukes til arytmianalyse.
Ved lave nivåer av arteriell metning eller forhøyede nivåer av methemoglobin kan det hende at
SpCO-verdier er utilgjengelige.
SpO2, SpCO, SpMet og SpHb er empirisk kalibrert hos friske voksne frivillige med normale nivåer
av karboksyhemoglobin (COHb) og methemoglobin (MetHb).
Puls-CO-oksymeteret eller tilbehøret må ikke justeres, repareres, åpnes, demonteres eller
modifiseres. Det kan da oppstå skade på personer eller utstyr. Send puls-CO-oksymeteret til
service ved behov.

FORSIKTIG
l

Ikke plasser puls-CO-oksymeteret slik at pasienten kan gjøre endringer på det.

l

Fare for elektrisk støt og brann: Før rengjøring skal enheten slås av og kobles fra alle strømkilder.

l

l

l

l

l

l

l

l

Pasienter som får fotodynamisk terapi, kan være følsomme overfor lyskilder. For å begrense
interferens med fotodynamisk terapi skal pulsoksymetri bare brukes under nøye tilsyn av lege og i
korte perioder.
Puls-CO-oksymeteret må ikke plasseres på elektrisk utstyr som kan påvirke enheten og hindre
den i å fungere på riktig måte.
Hvis SpO2-verdier indikerer hypoksemi, skal det tas en blodprøve på laboratorium for å bekrefte
pasientens tilstand.
Hvis meldingen om lav perfusjon vises ofte, bør man finne et overvåkingssted med bedre
perfusjon. I mellomtiden bør pasienten vurderes og, ved behov, oksygeneringsstatusen verifiseres.
Bytt brukssted eller bytt ut sensoren og/eller pasientkabelen når en "Bytt sensor"- og/eller "Bytt
pasientkabel"-, eller en vedvarende dårlig signalkvalitets-melding (for eksempel "Lav SIQ") vises
på vertskjermen. Disse meldingene kan bety at pasientkabelen eller sensoren har overskredet
levetiden for pasientovervåking.
Når pulsoksymetri brukes under helkroppsbestråling, skal sensoren holdes utenfor strålefeltet.
Hvis sensoren eksponeres for strålingen, kan verdien bli unøyaktig eller enheten kan gi et
nullresultat for tidsrommet med aktiv bestråling.
Enheten må konfigureres til å samsvare med frekvensen i det lokale strømnettet for å kunne
redusere støy som skyldes fluorescerende lys og andre kilder.
Sjekk alarmgrensene hver gang puls-CO-oksymeteret brukes for å sikre at grensene er tilpasset
pasienten som overvåkes.
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FORSIKTIG
l

l

l

l

l

l

Variasjonen i hemoglobinmålinger kan være stor og kan påvirkes av prøvetakingsmetoder samt
pasientens fysiologiske tilstand. Alle resultater som ikke stemmer overens med pasientens
kliniske status, bør gjentas og/eller utfylles med data fra ytterligere undersøkelser. Blodprøver bør
analyseres med laboratorieutstyr for å få en full forståelse av pasientens tilstand før det tas kliniske
beslutninger.
Ikke senk puls-CO-oksymeteret ned i rengjøringsvæske eller forsøk å sterilisere det ved bruk av
autoklavering, bestråling, damp, gass, etylenoksid eller andre metoder. Det kan forårsake store
skader på puls-CO-oksymeteret.
Fare for elektrisk støt: Utfør regelmessige tester for å kontrollere at lekkasjestrømmen fra
pasientanvendte kretser og systemet er innenfor godkjente grenser som fastsatt i gjeldende
sikkerhetsstandarder. Summen av lekkasjestrøm må kontrolleres og overholde IEC 60601-1 og
UL60601-1. Systemets lekkasjestrøm må kontrolleres når eksternt utstyr kobles til systemet. Hvis
en komponent utsettes for et fall på mer enn 1 meter, eller det søles blod eller annen væske, må
det foretas en ny test før videre bruk. Det kan oppstå skade på personell.
Avhending av produktet – Følg lokale lover ved avhending av enheten og/eller tilbehøret.
For å minimere radiointerferens bør annet elektrisk utstyr som avgir radiofrekvensoverføringer, ikke
befinne seg i umiddelbar nærhet av puls-CO-oksymeteret.
Erstatt kabelen eller sensoren hvis du har utført feilsøkingen beskrevet i denne håndboken, og en
melding om sensorbytte eller lav signalkvalitet fortsatt vises ved overvåking av påfølgende
pasienter.

Viktig
l

l

l

l

l

l

En funksjonstester kan ikke brukes til å vurdere nøyaktigheten til puls-CO-oksymeteret.
Høyintensivt og ekstremt lys (inkludert pulserende strobelys) rettet mot sensoren vil kunne hindre
pulsoksymeteret i å ta målinger.
Ved bruk av innstillingen for maksimal følsomhet kan det hende at "Sensor av"-påvisning ikke
fungerer som det skal. Hvis enheten har denne innstillingen og sensoren løsner fra pasienten, er
det fare for falske målinger på grunn av "støy" fra omgivelsene, som lys, vibrasjon og for mye
bevegelse i luften.
Pasientkablene må ikke vikles stramt sammen eller vikles rundt enheten, da dette kan skade
pasientkablene.
Ytterligere informasjon om de enkelte Masimo-sensorene som er kompatible med
pulsoksymeteret, inkludert informasjon om ytelsen til parametere/målinger under bevegelse og lav
perfusjon, finnes i bruksanvisningen for sensoren.
Kabler og sensorer leveres med X-Cal™-teknologi for å begrense risikoen for unøyaktige målinger
og uventede avbrudd i pasientovervåkingen. Se bruksanvisningen for kabelen eller sensoren for
angitt varighet av pasientovervåkingen.
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(1) Kontakt for pulsoksymeter

3.5.1 Komme i gang
1. Velg hvilken sensortype du vil bruke.
l

SpO2-sensoren måler SpO2, PI og PVI.

l

SpCO-sensoren måler SpCO, SpMet, SpO2, PI og PVI.

l

SpHb-sensoren måler SpHb, SpMet, SpO2, PI og PVI.

2. Før bruk må du lese fingersensorens bruksanvisning.
3. Kontroller følgende:
l

Hvis pasienten sitter, skal armen være i ro og under skuldernivå.

l

Hvis pasienten ligger, skal armen være horisontal i forhold til skulderen.

4. Velg en finger som er uskadd og har god hud og sirkulasjon.
5. Fjern eventuell neglelakk eller falske negler.
6. Velg riktig sensorstørrelse. Sensoren skal sitte godt rundt pasientens finger uten å klemme for hardt. Den
skal ikke festes med tape.
7. Påse at SpO2-kabelen er riktig satt inn i koblingen på Tempus Pro.
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3.5.2 Ta målinger
1. Fest sensoren til pasientens finger.
2. Målingen vises umiddelbart:

Viktig
De vertikale linjene under pleth-kurveformen viser signalstyrken.
l

Verdier fra SpO2-sensor:

l

Verdier fra SpCO-sensor:

l

Verdier fra SpHb-sensor:

l

Verdier fra SpMet-sensor:

l

Verdier fra SpOC-sensor:

3. Fest sensoren til en annen finger i følgende tilfeller:
l

Lav signalkvalitet.

l

PI er lavere enn 1,00 %.
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4. Kontroller at pulsfrekvensen ligner på hjertefrekvensen som vises på EKG-monitorene.
5. Hvis det er store forskjeller, må du kontrollere følgende:
l

Pasientens tilstand og vitale tegn.

l

Riktig plassering av sensoren. Forsikre deg om at fingeren er satt helt inn i klipsen.

l

Kabelen er festet og uten skader.

l

Alle instrumenter fungerer som de skal.

6. Hvis målingene viser at pasientens oksygennivåer er synkende, må du sende en blodprøve til analyse
(CO-oksymetri) for mer detaljerte resultater.

Du kan bruke PVI-verdien til å avgjøre hvilke pasienter som kanskje vil respondere på
væsketilførsel. En PVI på >14 % før volumutvidelse forutsier at en mekanisk ventilert pasient vil
respondere på væskeadministrering (81 % sensitivitet).

3.5.3 Innstillinger for pulsoksymeter
Slik endrer du innstillinger:
1. Trykk hvor som helst i EKG-området på berøringsskjermen.
2. Velg innstillingen du vil endre:
l

SpO2-grenser (%) – Angi øvre og nedre alarmgrenser.

l

SpCO-grenser (%) (hvis aktivert) – Angi øvre og nedre alarmgrenser.

l

SpMet-grenser (%) (hvis aktivert) – Angi øvre og nedre alarmgrenser.

l

l

l

l

SpHb-grenser og innstillinger (hvis aktivert) – Angi øvre og nedre alarmgrenser, målingsmodus,
gjennomsnittstid og sensorlevetiden.
HF/PR-kilde – Sett EKG eller pulsoksymeter som hjerte- eller pulsfrekvenskilde.
Stor plethkurve – Flytter Masimo rainbow SET-målinger til under SpO2-verdien for å gi plass til en
større kurve.
Følsomhetsmodus:
l

l

l

l

l

Norm (normal følsomhet) – Anbefalt for pasienter med dårlig blodgjennomstrømning eller
perfusjon, i situasjoner hvor de kontrolleres ofte.
APOD (adaptiv påvisning av manglende probe) – Anbefalt for de fleste pasienter som ikke
overvåkes kontinuerlig.
Maks (maksimal følsomhet) – Anbefalt for pasienter med dårlig perfusjon som ikke overvåkes
kontinuerlig.

Gjennomsnittlig tid (s) – Reduser for å gjøre målingene mer responsive.
FastSAT – Slå denne funksjonen på for å bruke rask sporing av oksygenmetning. Det tas et
gjennomsnitt av oksygenmetningsdataene for å gi et mer nøyaktig bilde av pasientens oksygennivåer.
Gjennomsnittstidene varierer fra 2-4 til 4-6 sekunder avhengig av inngangssignalet.

l

Hastighet på hjertekurve (mm/s) – Angi til 12,5, 25 eller 50.

l

Volum på HF/PR-rytme – Angi volumet for lydsignalet som avgis hver gang et pulsslag oppdages.

l

SpOC-grenser (ml/dl) – Angi øvre og nedre alarmgrenser.
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l

PI-grenser (%) – Angi øvre og nedre alarmgrenser.

l

PVI-grenser (%) – Angi øvre og nedre alarmgrenser.

3. Endre innstillingene etter behov.
4. Trykk på knappen Tilbake.

l

l

Når Tempus Pro har vært avslått, starter den på nytt i enten APOD- eller Norm-modus. Ved behov
må du velge Maks manuelt.
PI- og PVI-alarmer er bare tilgjengelig i Tempus Pro-enheter med delnumre som slutter med
"-R".

Pulstoner
Pulstoner kan enten slås på fra pulsoksymeterets Innstillinger-meny eller menyen for EKG-innstillinger med
innstillingene:
l

HF/PR-kilde = Puls

l

Volum på HF/PR-rytme = 20 % (eller høyere)

Når pulstoner er slått på, avgir Tempus Pro en pipelyd for hvert pulsslag som oppdages. Pipetonen (frekvensen)
er avhengig av verdien av pulsoksy-metningen (SpO2). Høyere SpO2-verdier betyr at hvert pulsslag sendes med
en høyere tone, og vice-versa. Så tonen synker ettersom SpO2 (%) faller, med laveste frekvenstone på verdiene
for SpO2 = 80 % eller lavere.

l

l

Alarmtoner har prioritet over pulstoner. Når pulstoner er aktivert, vil berøringsskjermens lyder i
brukergrensesnittet undertrykkes.
Pulstoner aktiveres automatisk hvis laryngoskopet brukes.
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3.6 Invasivt trykk
Tempus Pro er laget for å ta invasive blodtrykksmålinger ved hjelp av 1‒4 kanaler (med 3 kurver).
l

l

P1 og P2 – Internt i Tempus Pro
P3 og P4 - Valgfritt ved bruk av et eksternt USB IP -modul - delenummer 01-2017. Ta kontakt med RDT for
mer informasjon. En ekstern modul for invasivt trykk kan brukes for å legge til 2 kanaler (P1 og P2) i en enhet
som ikke er utstyrt med interne kanaler.

Se “B.2 Tilbehør for invasivt trykk” for mer informasjon om transdusere som støttes.
ADVARSEL
Monitoren for invasivt trykk må ikke brukes til andre formål enn de som er beskrevet i denne
håndboken.
Les og følg alltid produsentens instruksjoner når du oppbevarer, bruker eller avhender transdusere.
Ta særlig hensyn til eventuell informasjon om giftighet.
Komponenter som er merket til engangsbruk, må ikke brukes på nytt.
Følg lokale bestemmelser om medisinsk avfall når du avhender engangsutstyr.
ADVARSEL
Invasivt trykk er et verktøy som kan brukes i tillegg til evaluering av pasienten. Det er viktig at
pasienten evalueres til enhver tid.
ADVARSEL
Ved elektrokauterisering må du aldri bruke en transduser som har et ledende (metall) etui koblet til
beskyttelsesjordingen. Hvis du bruker en ledende transduser som er koblet til kabelskjermingen, er
det fare for hyppige brannsår ved EKG-elektrodene hvis transduseretuiet blir jordet til bakken.
Ikke ta på transduserens metalldeler mens den er i kontakt med pasienten.
Ved defibrillering må du følge alle aktuelle instruksjoner for transduseren nøye.
ADVARSEL
Selv om de vanlige alarmfunksjonene vil oppdage om transdusere for invasivt trykk blir fullstendig
frakoblet, vil de ikke oppdage en delvis frakobling eller bruk av visse inkompatible transdusere. Bruk
bare godkjente transdusere og påse at de er koblet til på riktig måte.
ADVARSEL
Selv om de vanlige alarmfunksjonene vil oppdage om transdusere for invasivt trykk blir fullstendig
frakoblet, vil de ikke oppdage en delvis frakobling eller bruk av visse inkompatible transdusere.
Brukeren må iverksette egnede tiltak for å sikre at det brukes godkjente transdusere og at
trykktransdusere er riktig tilkoblet.
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ADVARSEL
Husk å skille mellom de ulike transduserne som er koblet til Tempus Pro. Adapterkablene er merket
P1 og P2. Tempus Pro har funksjoner slik at disse kanalene kan merkes med en beskrivelse av
anvendelsesstedet på skjermen.
ADVARSEL
Du må alltid nullstille transduseren før du bruker den.
FORSIKTIG
Når du benytter flere transdusere, må du forsikre deg om at du vet hvilken transduser som er koblet
til hver enkelt kanal.
FORSIKTIG
Skift eventuelle kabler eller koblinger som viser tegn på slitasje eller skade.
FORSIKTIG
Hvis USB-modulen kobles fra og deretter til igjen, må transduserne nullstilles.
FORSIKTIG
Husk å nullstille kanalen/transduseren du bruker. Vær påpasselig med å skille mellom de to
transduserne og innstillingene deres.
FORSIKTIG
Unøyaktige målinger kan ha følgende årsaker:
l

Tilstoppet kateter.

l

Kateterets plassering i blodbanen.

l

Plasseringen av transduserens stoppekran, kateter og skylleport.

l

Plasseringen av transduseren i forhold til pasientens flebostatiske akse eller kateterspissen.

l

Saltvannsspyling av slanger. Dette kan forstyrre målingene.

l

Luftbobler i kateteret eller transduserhodet.

Skyll kateteret jevnlig mens du jevnlig tar invasive trykkmålinger. Se alltid på bølgeformen for å sikre
at trykkmålingene er basert på en fysiologisk bølgeform.
FORSIKTIG
Endringer i innstillingene for én kanal, gjelder aldri automatisk for andre kanaler.
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Viktig
l

l

Kapnografen må varmes opp hvis den kaldstartes. Oppvarmingstiden er angitt i avsnitt “9.3
Medisinske spesifikasjoner for Tempus Pro”. Når Tempus Pro er slått på og parameteren for
invasivt trykk fungerer, vises trykkets kurve på skjermen.
Kontroller alle kabler og koblinger før bruk. Få en servicetekniker til å utføre regelmessige kontroller
av enhetens funksjoner, deriblant alle lydalarmer og visuelle alarmer.
(1) Kontakt for invasivt trykk

3.6.1 Komme i gang
1. Pakk ut transduseren.
2. Velg riktig Tempus Pro-adapterkabel til transduseren.
3. Fest transduseren til pasienten. Følg instruksjonene på transduserpakningen.
4. Koble adapterkabelen til den hvite kontakten på Tempus Pro.
5. Koble transduseren til adapterkabelen.
6. Fest flere transdusere ved behov.
Hvis du vil bruke P3 eller P4 med den eksterne USB-modulen:

1. Plugg inn modulen. Et USB-symbol
er tilkoblet.

vises øverst på Tempus Pro-skjermen og angir at modulen
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1

USB-kontakt

Når en pasientkabel med transduser er koblet til, vises kanalen på Tempus Pro-skjermen.
Det kan ta 10 sekunder før det vises en kurve.

3.6.2 Ta målinger
1. Du må alltid nullstille transduseren før du tar en måling:
1. Følg instruksjonene for nullstilling på transduserpakningen.
2. Trykk på Nullstill transduser i menyen med innstillinger for invasivt trykk (f.eks. P1
innstillinger).
3. Vent noen sekunder til det vises en bekreftelsesmelding.
4. Hvis meldingen ikke vises:
a. Kontroller at transduseren er riktig koblet til Tempus Pro.
b. Kontroller at transduserens stoppekran er åpen:
c. Forsøk å nulle transduseren på nytt.
d. Hvis dette ikke fungerer, må du bytte ut transduseren.

l

l

l

Du kan nulle transduseren så ofte som nødvendig.
Hvis du kobler til en ny transduser eller kobler til en eksisterende transduser på nytt, må du alltid
vente i minst 5 sekunder før du nuller den.
Du må alltid nullstille transduseren hvis den er blitt flyttet.

2. Verdiene vises på startskjermen på Tempus Pro:
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Se på kurven for å bekrefte at målingen virker som forventet.

l

l

Innstillingene for den eksterne USB-modulen endres på samme måte for alle kanaler.
Brukere bør gjennomgå standardinnstillingene for alarmer og parametere for å avgjøre om de er
kompatible med de lokale kliniske protokollene for overvåking av pasienter med eller uten personell
til stede, og i lys av en slik gjennomgang innføre eventuelle nødvendige endringer i prosedyren.

3.6.3 Innstillinger for invasivt trykk
Slik endrer du innstillinger:
1. Trykk hvor som helst i Invasivt trykk-området (f.eks. P1) på berøringsskjermen eller bruk hovedmenyen
til å navigere til innstillingen for den medisinske parameteren.
2. Velg kanalinnstillinger som skal endres (f.eks. P1 Trykkinnstillinger):
l

Kanalkonfigurasjon

l

Nullstill transduser

l

Systoliske grenser (mmHg), Gjennomsnittsgrenser (mmHg) og Diastoliske grenser (mmHg)

l

Hastighet på kardial kurve (mm/s)

3. Endre innstillingene etter behov.

3.6.4 Konfigurere en kanal/transduser
I menyen med innstillinger for invasivt trykk velger du Kanalkonfigurasjon for å tilpasse benevninger, formatet
på resultatene og høyden på kurven for hver kanal.
Kanalmerkingskontrollene er gruppert etter farge:
l

Rød ‒ arterielle merkinger.

l

Blå ‒ venøse merkinger.

l

Lys gul ‒ benevninger for pulmonalt arterietrykk (PAP).

l

Hvit ‒ benevninger for andre anvendelser.

Dette er standardinnstillingene for hver type benevning:
Benevning

Bruk

Farge

Resultatets
format

Høyde på kurve

ART – Arterielt blodtrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg

BAP – Brakialt arterietrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg

RAP – Radialt arterietrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg

AO – Aortatrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg

FAP – Femoralt arterietrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg

UAP – Umbilikalt arterietrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg

ABP – Abdominalt aortatrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg
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Benevning

Bruk

Farge

Resultatets
format

Høyde på kurve

LAP – Venstre atrietrykk

Arterie

Rød

S/D (M)

0‒150 mmHg

CVP – Sentralt venetrykk

Vene

Blå

(G) S/D

0-30 mmHg

UVP – Umbilikalt venetrykk

Vene

Blå

(G) S/D

0-30 mmHg

PAP – Pulmonalt arterietrykk

Lungearterie

Lys gul

S/D (M)

0-50 mmHg

ICP – Intrakranielt trykk

Intrakranielt

Hvit

G

0-50 mmHg

BDR – Blæretrykk

Blære

Hvit

G

0-30 mmHg
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3.7 Kapnografi
Hvis Tempus Pro-enheten er utstyrt med en kapnograf, kan du bruke et av systemene Oridion®, Microstream®,
®
Filterline eller Capnoline® til å overvåke CO2.
ADVARSEL
Tempus Pro er ikke beregnet på å påvise apné. Tempus Pro er ikke en apnémonitor og kan ikke
spille av alarmer ved apné.
ADVARSEL
Hvis det er tvil om nøyaktigheten til en måling, må du først undersøke pasientens vitale tegn på en
annen måte og deretter kontrollere at monitoren virker som den skal.
ADVARSEL
Microstream® CO2-tilbehøret må ikke brukes i nærheten av brennbare anestesimidler eller andre
brennbare gasser, eller når det er direkte eksponert for laser- eller ESU-enheter.
ADVARSEL
Løse eller skadde koblinger kan svekke ventileringen eller føre til unøyaktige målinger. Fest alle
komponenter godt og sjekk koblinger for lekkasje i henhold til vanlige kliniske prosedyrer.
CO2-verdier og respirasjonsfrekvens kan påvirkes av feil i sensorplasseringen, av visse forhold i
omgivelsene og av visse pasienttilstander.
ADVARSEL
Kapnografen må ikke brukes på pasienter som ikke kan tolerere at det fjernes
50 ml/min fra deres samlede minuttventilasjon.
ADVARSEL
Under MRI-skanning:
l

Ikke bruk FilterLine® H Set Infant/Neonatal. Pasienten kan bli skadet.

l

Plasser modulen utenfor MRI-rommet.

ADVARSEL
Vær nøye med plasseringen av FilterLine®-slangen for å unngå sammenfiltring eller kvelning.
Ikke løft monitoren ved å holde i FilterLine®-slangen. Den kan løsne fra monitoren slik at monitoren
faller ned på pasienten.
®

FilterLine -slangen kan antennes i nærvær av oksygen hvis den utsettes for høy varme.
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ADVARSEL
Bruk av annet tilbehør eller andre transdusere, sensorer og kabler enn det som er angitt, kan føre til
økt utslipp og/eller nedsatt immunitet for utstyret og/eller systemet.
ADVARSEL
Når du bruker en prøvetakingsslange for intuberte pasienter med lukket sugesystem, må du ikke
plassere luftveisadapteren mellom sugekateteret og endotrakealtuben. Luftveisadapteren kan
forstyrre sugekateteret hvis det ikke plasseres på riktig måte.
ADVARSEL
Det må ikke kuttes i eller fjernes deler fra prøvetakingsslangen. En forkortet slange kan gi feil
målinger.
ADVARSEL
Hvis det blir for mye fukt i slangen (f.eks. fra luftfuktigheten i omgivelsene eller pusting i svært fuktig
luft), vises meldingen Tømmer FilterLine i meldingsfeltet. Hvis slangen ikke kan tømmes, vises
meldingen Blokkering i FilterLine i meldingsfeltet. Skift slange hvis meldingen Blokkering i
FilterLine vises.
ADVARSEL
Ved hode- og nakkeprosedyrer som omfatter laser, elektrokirurgiske enheter eller sterk varme, må
det utvises forsiktighet for å hindre antennelse av filterslangen eller nærliggende operasjonsduker.
ADVARSEL
Løse eller skadde koblinger kan svekke ventileringen eller føre til unøyaktig måling av
respirasjonsgasser. Fest alle komponenter godt og sjekk koblinger for lekkasje i henhold til vanlige
kliniske prosedyrer.
ADVARSEL
Forsikre deg alltid om integriteten til pasientens respirasjonskrets etter at du har satt inn
luftveisadapteren. Dette gjør du ved å verifisere at det vises en korrekt kurve for CO2 (kapnogram)
på skjermen på monitoren.
FORSIKTIG
Les bruksanvisningen for Microstream® ETCO2-slangen nøye før bruk.

FORSIKTIG
Ikke bruk Microstream® ETCO2-slanger på nytt. Ethvert forsøk på å rengjøre, desinfisere, sterilisere
eller skylle deler av slangen kan skade monitoren.
Prøvetakingsslanger skal avhendes i samsvar med standard driftsprosedyrer eller lokale
bestemmelser for avhending av kontaminert medisinsk avfall.
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FORSIKTIG
På høytliggende steder kan ETCO2-verdier være lavere enn verdier på havnivå, som beskrevet i
Daltons lov om partialtrykk. Når monitoren brukes på høytliggende steder, er det tilrådelig å justere
alarminnstillingene for ETCO2 tilsvarende.
FORSIKTIG
Bruk av overvåking under kontinuerlig forstøvet medisinering, kan resultere i skade på Tempus Pro,
som ikke dekkes av garantien. Koble kapnografens prøvetakingsslange fra Tempus Pro eller slå
Tempus Pro av under administrering av medisin.
FORSIKTIG
Under MRI-skanning må modulen plasseres på utsiden av MRI-rommet. Når modulen brukes
utenfor MRI-rommet, kan EtCO2-overvåking utføres ved bruk av FilterLine XL.
FORSIKTIG
Bruk av en CO2-slange med en H i navnet (som angir at den er beregnet på fuktige miljøer) under
MRI-skanning, kan forårsake interferens. Det anbefales å bruke en slange uten H i navnet.
FORSIKTIG
Forbruksvarer til Microstream® ETCO2 skal avhendes i samsvar med standard driftsprosedyrer eller
lokale bestemmelser for avhending av kontaminert medisinsk avfall.
FORSIKTIG
FilterLine-settet er beregnet på CO2-overvåking av intuberte pasienter.
Luftveisadapteren må IKKE plasseres mellom ET-tuben og albuen da dette kan føre til ansamling av
sekret fra pasienten i adapteren.
Hvis det skulle oppstå væskeansamling, må luftveisadapteren og slangen skiftes.
FORSIKTIG
De orale/nasale kanylene er beregnet på overvåking av CO2 hos ikke-intuberte pasienter.
Orale/nasale kanyler er spesielt nyttige for pasienter som har en tendens til å puste gjennom
munnen, siden det meste (om ikke alt) av CO2 utåndes gjennom munnen. Hvis en standard nasal
CO2-kanyle brukes hos slike pasienter, vil ETCO2-verdiene og kapnogrammet som vises, være
betydelig lavere enn de faktiske CO2-nivåene i pasientens utåndingsluft.
Fjern kanylen fra pakken. Kontroller at kanylen er ren, tørr og uten skader. Skift den om nødvendig.
FORSIKTIG
Pass alltid på at filterslangen er satt helt inn og er strammet helt til. Hvis du ikke strammer
filterslangen, kan prøven bli fortynnet og gi en kunstig lav verdi.
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FORSIKTIG
Hvis dekslet smekker igjen, har kapnografen bare en funksjonell beskyttelse mot støv/væsker osv.
For å oppnå IP66-forsegling må dekslet trykkes igjen slik at deksellåsen aktiveres. Når
kapnografdekselet er åpent, er kapnografen IPX1-klassifisert.
Kapnografen må ikke kobles til et avsugsystem for gass.
Viktig
l

l

Kapnografen må varmes opp hvis den kaldstartes. Oppvarmingstiden er angitt i avsnitt “9.3
Medisinske spesifikasjoner for Tempus Pro”. Når kapnografen er varmet opp, vises kapnogrammet
på skjermen.
For å unngå fuktighetsansamling og okklusjon i slangen under forstøvning eller suging for intuberte
pasienter, må du fjerne luerkoblingen fra Tempus Pro.

Viktig
Kapnografdekselet skal alltid være lukket så lenge det ikke er tilkoblet en filterslange. Dette er en
viktig forholdsregel for å hindre at det kommer støv, væske eller fremmede partikler inn i
kapnografen. Pass på at dekselet bare er åpent akkurat den tiden det tar å koble en filterslange til og
fra Tempus Pro.
Hvis dekselet er ødelagt, må det byttes så raskt som mulig. En kyndig tekniker kan fjerne og
erstatte dekselet og fjærmekanismen med reservedeler uten å returnere enheten til RDT.
Hvis du lar støv, væske eller fremmede partikler komme inn i kapnografen, kan enheten få
permanente skader.
Under hullet for slangeinntaket er det et lite hull for kapnografens gassutslipp. Pass på at du ikke
blokkerer dette hullet (det vil oppstå en feil hvis hullet blokkeres), og forsikre deg om at det ikke
kommer støv, væske eller fremmede partikler i det.
(1) Kontakt for kapnografi
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3.7.1 Komme i gang
1. Velg riktig luftveisadapter basert på:
l

pasientens alder

l

bruk av ventilering og om ventileringen er tilført fuktighet

l

sannsynligheten for at pasienten vil skifte mellom oralt og nasalt åndedrett

l

hvor lenge den skal brukes

l

bruk av intubering

2. Kontroller at kanylen er ren, tørr og uten skader. Skift den om nødvendig.
3. Plasser luftveisadapteren i den proksimale enden av respirasjonskretsen mellom albuen og Y-stykket i
ventileringskretsen. Følg instruksjonene for luftveisadapteren.
4. Åpne kapnografdekslet på venstre side av Tempus Pro. Dekslet er merket med

.

5. Koble luftveisadapteren til Tempus Pro.
6. Kontroller at luftveisadapteren er satt helt inn ved å vri den med klokken til den
sitter stramt.fingertett.

3.7.2 Ta målinger
1. Når du har koblet til kapnografen, tar det opptil 30 sekunder før kapnogrammet vises.
2. Kontroller at kapnogrammets kurve vises på riktig måte.

Hvis respirasjonsmåling med impedans er i bruk, endres kurven automatisk til KAPNO og viser da
endetidal CO2-verdi så snart slangen er tilkoblet. Straks slangen kobles fra (og den påfølgende feilen
er nullstilt), gjenopptar enheten overvåking med impedansbasert respirasjonsmåling.

3.7.3 Innstillinger
Slik endrer du innstillinger:
1. Trykk hvor som helst i KAPNO-området på berøringsskjermen eller bruk hovedmenyen til å navigere til
innstillingen for den medisinske parameteren.
2. Velg innstillingene du vil endre:
l

Respirasjonsgrenser (rpm)

l

Tid uten pust (sek)

l

ETCO2-grenser

l

ETCO2-enheter ‒ mmHg eller kPa

l

Kurveområde

l

Respirasjonskurve-hastighet (mm/s)

l

Driftsmod. – Normal, Pause 5 min, Pause 10 min.

3. Endre innstillingene etter behov.
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ETCO2 rapporteres i mmHg i i2i-programvaren og i trender og bilder av kurver.
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3.8 Kontakttemperatur
Med Tempus Pro kan du overvåke kontakttemperatur. Én kanal er standard, mens en tilleggskanal er valgfritt.
Hvis du har to kanaler, viser Tempus Pro begge kanalene samt differansen. Tempus Pro bruker bare sensorer i
serien YSI 400. Temperaturmålinger vises når en sensor er tilkoblet.
ADVARSEL
Applikasjon og bruk av metallbelagte temperatursensorer som kommer i kontakt med ledende
gjenstander eller klinisk personell under elektrokauterisering, kan forårsake brannsår på
kontaktpunkter mellom pasient og probe/elektrode.
ADVARSEL
Les og følg alltid instruksjonene på emballasjen til temperatursensorene med hensyn til oppbevaring,
bruk og avhending. Ta særlig hensyn til eventuell informasjon om giftighet.
ADVARSEL
Termometeret skal bare brukes sammen med sensorer i serien YSI 400. Både engangs- og
flergangssensorer i 400-serien kan brukes. Sensorer i 700-serien skal ikke brukes med Tempus Pro.
Viktig
Probene for kontakttemperatur må festes til de delene av kroppen som etikettene viser at de er
indisert for.
Tempus Pro leveres som standard med én kanal for temperatur (T1). Den andre kanalen kan
aktiveres som et alternativ under en programvareoppdatering.
(1) Temperaturkontakter
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3.8.1 Komme i gang
Påse at du har lest spesifikasjonene i “9.3 Medisinske spesifikasjoner for Tempus Pro”.
1. Koble en temperatursensor i YSI 400-serien til ¼"-kontakten på Tempus Pro merket med T1 eller T2. Hvis
enheten bare støtter én temperaturkanal, kan du bruke enten T1 eller T2. Hvis enheten støtter to
temperaturkanaler, kan du bruke enten T1 eller T2, eller begge deler.

3.8.2 Ta målinger
1. Fest sensoren til pasienten. Påse at du følger instruksjonene for sensoren.
2. Tempus Pro viser kontakttemperaturene umiddelbart.
l

l

Påse at proben er festet til pasienten på en hensiktsmessig måte.
Overvåk temperaturen og noter når verdien stabiliserer seg. Stabiliseringstiden vil være
avhengig av pasient og miljøfaktorer.

3. Endre om nødvendig måleenheter og angi alarmgrenser.

3.8.3 Temperaturinnstillinger
Slik endrer du innstillinger:
1. Trykk hvor som helst i Temperatur-området på berøringsskjermen eller bruk hovedmenyen til å navigere
til innstillingen for den medisinske parameteren.
2. Velg innstillingene du vil endre:
l

l

l

Temperaturenheter - °C eller °F
Temperaturgrenser (hvis Tempus Pro bare støtter én temperaturkanal), eller T1- og T2-grenser (hvis
Tempus Pro støtter to temperaturkanaler).
Deltagrenser (hvis Tempus Pro støtter to temperaturkanaler) – angi grenser for differansen mellom T1
og T2.

3. Endre innstillingene etter behov.

Termometeret utfører kontinuerlig en egenkontroll til 38,8°C ±0,1°C for å sikre at målingene er
nøyaktige og i henhold til spesifikasjon.
Hvis bare én temperaturkanal støttes:
l

l

Verdiene i Temperaturinnstillinger-skjermen gjelder uavhengig av om temperatursensoren
kobles til kontakt T1 eller T2.
Vedlikeholdsbrukeren kan fremdeles konfigurere standard alarmgrenser for to kanaler (T1 og T2),
men T2 standard alarmgrenser ignoreres, og de første temperaturgrensene i
temperaturinnstillingen er lik standard alarmgrenser for T1.
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Tom side
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Alarmer
Dette kapittelet beskriver hvordan du håndterer alarmer, og hvordan du skal sikre at alarmene fungerer på riktig
måte.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
4.1 Administrere alarmer

126

4.2 Dempe eller midlertidig oppheve alarmer

129

4.3 Pasientalarmer

131

4.4 Tekniske alarmer

136

4.5 Vise og fjerne alarmer

140

4.6 Egenskaper ved visuelle alarmer

141

4.7 Stille inn alarmer

143

4.8 Egenskaper ved lydalarmer

146

4.9 Teste alarmer

147
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4.1 Administrere alarmer
Tempus Pro produserer både fysiologiske alarmer (pasientalarmer) og tekniske alarmer. Du kan konfigurere
pasientalarmene for hver enkelt pasient. De tilbakestilles til standardinnstillingene når du registrerer en ny
pasient eller hvis du bytter tilbake for å overvåke en tidligere pasient.
Alle alarmer er «ikke-låsende», dvs. at hørbare og visuelle alarmindikatorer opphører når alarmtilstanden
opphører. Hvis hjertefrekvensen for eksempel stiger fra 80 til 105, og alarmterskelen er angitt til 100, vil både
lydalarmer og visuelle alarmer bli utløst. De vil automatisk opphøre når hjertefrekvensen faller under 100.
Alarmer er hørbare i en radius på 360° fra Tempus Pro. Lydstyrken på alarmen er høyest når brukeren er vendt
mot Tempus Pro, og stillere på siden av eller bak enheten. Lydstyrken på alarmen er angitt for en avstand på 1 m
fra enhetens forside.
De visuelle alarmene er synlige i en radius på 360° rundt Tempus Pro. Alarmene vil være mer synlige på
enhetens forside. Selv om alarmene er synlige fra siden (via lysspredning gjennom håndtaket) og baksiden, er
alarmenes synlighet redusert i disse posisjonene.
Når du bruker Tempus Pro, bør du stille deg slik at du kan se og høre alle alarmsignaler uavhengig av lokale
lysforhold og støynivåer.
Alarmlinjen og den hørbare alarmen vil fungere kort tid etter oppstart. Forsikre deg om at begge funksjonene
fungerer før du bruker enheten.
Når det utløses en alarm i normalmodus, vil det blinke gult (middels prioritet) eller blinke rødt (høy prioritet) i
alarmvinduet på Tempus Pro for pasientalarmer, mens det for tekniske alarmer vil lyse gult. Pasientparameteren
som utløser alarmen, fremheves med en heltrukket oransje eller rød strek, og en kort beskrivelse av alarmen
vises i statusfeltet, øverst i høyre hjørne av skjermen. Det spilles også av en lydalarm, der lydsignalet vil variere
avhengig av alarmtype.
Når det utløses en alarm i taktisk modus, skjer dette kun ved at det vises en alarmmelding på
programvareskjermen og ved at den relevante pasientparameteren blir uthevet.
Når du starter Tempus Pro, må du kontrollere at alarmfunksjonene fungerer før du bruker enheten.
Alarminnstillingene beholdes i følgende tilfeller:
l

Når du slår av Tempus Pro i mindre enn 30 sekunder.

l

Når du forteller Tempus Pro at den skal fortsette overvåking etter at den har vært slått av og på.

ADVARSEL
Den hørbare alarmen må ikke lyddempes hvis det kan sette pasientens sikkerhet i fare.

ADVARSEL
Du må alltid respondere umiddelbart på en systemalarm fordi det kan hende at pasienten ikke blir
overvåket under visse alarmtilstander.

ADVARSEL
Før hver bruk må du kontrollere at alarmgrensene er hensiktsmessige for pasienten som overvåkes.
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ADVARSEL
Sjekk varigheten for opphevet alarm før du midlertidig opphever alle alarmer. Funksjonen Opphevet
alarm opphever alle lyd- og visuelle alarmer.
ADVARSEL
Når du bruker Tempus Pro, må du kontrollere
l

at du kan se skjermen og alarmvinduet klart og tydelig

l

at håndtaket og alarmlyset på baksiden er rent og ikke tildekket

l

at alarmhøyttaleren ikke er tildekket og at alarmlydstyrken er innstilt på et egnet nivå

ADVARSEL
Alarmfunksjonene i Tempus Pro er bare beregnet på en tilstedeværende bruker. Hvis Tempus Pro er
koblet til en alternativ plassering, er dette for å kunne dele data om vitale tegn i sanntid mellom to
brukere, for å få ytterligere klinisk støtte. Systemet er ikke et distribuert alarmsystem (som f.eks.
vaktsentraler for sykepleiere) slik det er definert i IEC 60601-1-8. i2i-systemet på den alternative
plasseringen er ikke utstyrt med kontroller for å dempe eller midlertidig oppheve alarmer.
ADVARSEL
Ved tilkobling til en PC som kjører i2i-applikasjonen på en alternativ plassering, blir
datastrømmingen, f.eks. kurvene på Tempus Pro-skjermen, overført og vist automatisk på skjermen
til denne PC-en. Brukere gjøres oppmerksom på at strømmede data overføres med UDPprotokollen. UDP-protokollen omfatter feilkontroll, men overfører ikke data på nytt. Data som går
tapt, mistes eller forsinkes under strømmingen, overføres ikke på nytt. Hvis flere pakker med
kurvedata blir borte, vises dette som hull i kurven i i2i-grensesnittet.
Medisinske data, vitale tegn-data, bilder, EKG-opptak, pasientopplysninger, TCCC-kort osv.
overføres via TCP/IP. Denne protokollen omfatter feilkontroll og nyoverføring, slik at manglende
eller tapte datapakker overføres på nytt.
ADVARSEL
For mange like eller lignende enheter i ett område og med ulike alarminnstillinger, kan gjøre det
vanskelig for operatøren å vite hvordan alarmsystemet vil fungere.
ADVARSEL
Påse at alle alarminnstillinger er hensiktsmessige før bruk.
ADVARSEL
Ikke la enheten være i taktisk modus med mindre du kan følge nøye med på alarmhendelser på
skjermen.
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FORSIKTIG
Påse at alarmverdier ikke endres til ekstreme nivåer bare for å hindre at alarmsystemet blir utløst.
Påse at alarmnivåer stilles inn på et mer sensitivt nivå for pasienter i alvorlig eller kritisk tilstand eller
for pasienter som forlates uten tilsyn.
FORSIKTIG
Alarmene i Tempus Pro er beregnet på å varsle tilstedeværende brukere. De er ikke beregnet på å
varsle brukere som ikke er i umiddelbar nærhet av pasienten. Brukere må ta bakgrunnsstøy og
lysforhold i betraktning hvis de ikke skal være i umiddelbar nærhet av pasienten. Alarmene i
systemet erstatter ikke menneskelig tilsyn.
Viktig
l

l

l

Hver gang du bruker Tempus Pro, må du kontrollere at alarmhøyttaleren fungerer. Trykk hvor som
helst på berøringsskjermen for å teste høyttaleren. Du skal høre en lyd hver gang du berører
skjermen.
Alle pasientalarmer har en brukerkonfigurerbar forsinkelse på 0‒8 sekunder (4 sekunder som
standard, 0 sekunder minimum) for å hindre at det utløses falske alarmer.
Tempus Pro avgir ingen alarmer de første 10 sekundene etter at en sensor er festet. Dette er for å
hindre at det oppstår falske positive alarmer.
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4.2 Dempe eller midlertidig oppheve alarmer
FORSIKTIG
Ikke bruk den taktiske bryteren til å dempe alarmer. I taktisk modus vil ikke enheten avgi hørbare
alarmsignaler fra høyttaleren, og skjermen vil kanskje være for mørk til å kunne ses i dagslys.
Tempus Pro er utviklet for å vise bare aktive alarmer. Hvis alarmårsaken er blitt korrigert, oppheves
alarmtilstanden automatisk.

Knapper for å midlertidig oppheve eller dempe en alarm
For å dempe alarmen mens du arbeider for å finne ut hva som utløste alarmen:

1. Trykk på Demp Alarm-knappen

.

Demp Alarm-knappen bekrefter og demper alle aktive tekniske alarmer og gjør at de vises med symbolet for
bekreftet alarm

.

Når en pasientalarm dempes, vil den visuelle indikasjonen bli værende på skjermen inntil tilstanden er opphevet,
dvs. at pasientens vitale tegn har gått tilbake til et nivå som er under alarmtersklene.
Hvis du vet at du skal gjøre noe med pasienten som vil utløse alarmen, f.eks. flytte pasienten, kan du oppheve
alarmen i 2 minutter eller til du er ferdig, alt etter hva som er raskest:
l

l

l

For de fleste pasientalarmer vil dette dempe alarmlyden i 2 minutter. Hvis alarmtilstanden vedvarer
etter dette, starter lydalarmen igjen. De visuelle alarmindikasjonene vil være synlige i dette
tidsrommet.
2 minutter er standard dempetid, men dette kan justeres.
Hvis det i løpet av tidsrommet med dempet alarm oppstår en ny alarm (pasient eller teknisk), vil
alarmen lyde som normalt.
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l

Hvis du trykker på Demp Alarm-knappen for visse alarmer, vil alarmen stoppe inntil tilstanden
inntreffer på nytt. Dette gjelder følgende alarmer: kapnograf ingen pust registrert; NIBP-relaterte
pasientalarmer; kateter frakoblet.

1. Trykk på Opphev Alarm-knappen
.
Alle hørbare og synlige alarmer oppheves i 2 minutter. Det gule LED-lyset over knappen tennes, og det
vises en nedtelling øverst i høyre hjørne av skjermen.
2. Trykk på Opphev Alarm-knappen igjen for å gjenoppta overvåking under nedtellingen.

Alarmfelt som viser at alarmer er midlertidig opphevet
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4.3 Pasientalarmer
Alle pasientalarmer er alarmer med middels prioritet i henhold til definisjonen i IEC60601-1-8, med unntak av
"kateter frakoblet" for invasivt trykk (kun gjennomsnittlig arterietrykk) og EKG-arytmialarmer.
Hvis katetertrykket faller fra en verdi som er større enn 10 mmHg til en verdi som er mindre enn 10 mmHg, og
forblir på dette nivået lenger enn det som er angitt i tabellen, vil det røde LED-lyset blinke i alarmvinduet og en
lydalarm for høy prioritet vil bli spilt av.
Hvis en alarm er slått av, vil den relevante parameteren være uthevet med blått på berøringsskjermen:

Tabellen nedenfor viser innstillingene for pasientalarmer.
Du finner mer informasjon om hvordan du justerer alarminnstillinger i “4.7 Stille inn alarmer”.
Parameter

EKG
hjertefrekvens

ST

QT

PI

Måleområde

Pasient
Type

Standard Nedre
nedre
alarmområde
alarm

Standard
øvre
alarm

Øvre
alarmområde

30‒300 bpm

Voksen

50 bpm

30‒238 bpm

120 bpm

32‒239 bpm

30‒300 bpm

Pediatrisk

50 bpm

30‒238 bpm

150 bpm

32‒239 bpm

30‒300 bpm

Nyfødt

100 bpm

30‒238 bpm

200 bpm

32‒239 bpm

-50 – +50 mm

Voksen

-2,0 mm

-10 – +2 mm

+2,0 mm

-2 – +10,0 mm

Ikke aktuelt

Pediatrisk

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Nyfødt

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

1‒2000 ms

Voksen

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

500 ms

10‒1990 ms

Ikke aktuelt

Pediatrisk

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Nyfødt

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke aktuelt

0-20 %

Voksen

AV

Av, 0,1 til 18

AV

0,2 til 19, Av

0-20 %

Pediatrisk

AV

Av, 0,1 til 18

AV

0,2 til 19, Av

0-20 %

Nyfødt

AV

Av, 0,1 til 18

AV

0,2 til 19, Av
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Parameter

PVI

SpOC

Måleområde

Pasient
Type

Standard Nedre
nedre
alarmområde
alarm

Standard
øvre
alarm

Øvre
alarmområde

0-100 %

Voksen

5%

Av, 1 til 98

40 %

2 til 99, Av

0-100 %

Pediatrisk

5%

Av, 1 til 98

40 %

2 til 99, Av

0-100 %

Nyfødt

5%

Av, 1 til 98

40 %

2 til 99, Av

0 til 35 ml/dl

Voksen

10 ml/dl

Av, 1 til 33

25 ml/dl

2 til 34, Av

0 til 35 ml/dl

Pediatrisk

10 ml/dl

Av, 1 til 33

25 ml/dl

2 til 34, Av

0 til 35 ml/dl

Nyfødt

10 ml/dl

Av, 1 til 33

25 ml/dl

2 til 34, Av

25‒239 bpm

Voksen

50 bpm

30‒238 bpm

120 bpm

32‒239 bpm

Pediatrisk

50 bpm

30‒238 bpm

150 bpm

32‒239 bpm

25‒239 bpm

Nyfødt

100 bpm

30‒238 bpm

200 bpm

32‒239 bpm

3‒150 rpm

Voksen

5 rpm

3‒145 rpm

30 rpm

5‒149 rpm

3‒150 rpm

Pediatrisk

5 rpm

3‒145 rpm

30 rpm

5‒149 rpm

3‒150 rpm

Nyfødt

12 rpm

3‒145 rpm

80 rpm

5‒149 rpm

1-100 %

Voksen

90 %

50-98 %

100 %

52-100 %

1-100 %

Pediatrisk

90 %

50-98 %

100 %

52-100 %

1-100 %

Nyfødt

85 %

50-98 %

95 %

52-100 %

0-99 %

Voksen

AV

1-97 %

10 %

2-98 %

0-99 %

Pediatrisk

AV

1-97 %

10 %

2-98 %

0-99 %

Nyfødt

AV

1-97 %

10 %

2-98 %

0‒25 g/dl

Voksen

7,0 g/dl

1,0‒23,5 g/dl

17,0 g/dl

2,0‒24,5 g/dl

0‒25 g/dl

Pediatrisk

7,0 g/dl

1,0‒23,5 g/dl

17,0 g/dl

2,0‒24,5 g/dl

0‒25 g/dl

Nyfødt

7,0 g/dl

1,0‒23,5 g/dl

17,0 g/dl

2,0‒24,5 g/dl

0,0-99,9 %

Voksen

AV

0,1-99,0 %

3,0 %

1,0-99,5 %

0,0-99,9 %

Pediatrisk

AV

0,1-99,0 %

3,0 %

1,0-99,5 %

0,0-99,9 %

Nyfødt

AV

0,1-99,0 %

3,0 %

1,0-99,5 %

1‒149 rpm

Voksen

5 rpm

2‒145 rpm

30 rpm

5‒149 rpm

1‒149 rpm

Pediatrisk

5 rpm

2‒145 rpm

30 rpm

5‒149 rpm

1‒149 rpm

Nyfødt

12 rpm

2‒145 rpm

80 rpm

5‒149 rpm

-

Voksen

30
sekunder

10‒60
sekunder

-

-

-

Pediatrisk

30
sekunder

10‒60
sekunder

-

-

-

Nyfødt

30
sekunder

10‒60
sekunder

-

-

SpO2 pulsfrekvens 25‒239 bpm

Respirasjon med
impedans

SpO2

SpCO

SpHb

SpMet

Respirasjon med
kapnograf

Respirasjon med
kapnograf ‒ ingen
pust registrert

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 132

4.3 Pasientalarmer

Parameter

Kapnograf ETCO2

Ikke-invasivt
blodtrykk ‒
systolisk

Ikke-invasivt
blodtrykk ‒
diastolisk
Ikke-invasivt
blodtrykk ‒
gjennomsnitt

Kontakttemperatur

Invasivt trykk ‒
Systolisk Arterielt

Måleområde

Pasient
Type

Standard Nedre
nedre
alarmområde
alarm

Standard
øvre
alarm

Øvre
alarmområde

0‒150 mmHg
0–20 kPa

Voksen

25 mmHg 0‒145 mmHg
3,3 kPa
0-19,3 kPa

60 mmHg
8 kPa

5‒150 mmHg
0,7–20 kPa

0‒150 mmHg
0–20 kPa

Pediatrisk

25 mmHg 0‒145 mmHg
3,3 kPa
0-19,3 kPa

60 mmHg
8 kPa

5‒150 mmHg
0,7–20 kPa

0‒150 mmHg
0–20 kPa

Nyfødt

25 mmHg 0‒145 mmHg
3,3 kPa
0-19,3 kPa

60 mmHg
8 kPa

5‒150 mmHg
0,7–20 kPa

40‒260 mmHg

Voksen

90 mmHg 40‒255 mmHg

160
mmHg

45‒260 mmHg

40‒230 mmHg

Pediatrisk

70 mmHg 40‒155 mmHg

120
mmHg

45‒160 mmHg

40‒130 mmHg

Nyfødt

40 mmHg 40‒125 mmHg 90 mmHg

45‒130 mmHg

20‒200 mmHg

Voksen

50 mmHg 20‒195 mmHg 90 mmHg

25‒200 mmHg

20‒160 mmHg

Pediatrisk

40 mmHg 20‒155 mmHg 70 mmHg

25‒160 mmHg

20‒100 mmHg

Nyfødt

20 mmHg 20‒95 mmHg

60 mmHg

25‒100 mmHg

26‒220 mmHg

Voksen

60 mmHg 26‒215 mmHg

110
mmHg

30‒220 mmHg

26-183 mmHg

Pediatrisk

50 mmHg 26‒155 mmHg 90 mmHg

30‒160 mmHg

26‒110 mmHg

Nyfødt

24 mmHg 26‒155 mmHg 70 mmHg

25‒160 mmHg

20–45 °C
68-113 °F

Voksen

35 °C
95 °F

20-44 °C / 68111 °F

37,8 °C

21-45 °C /
69.8113 °F

20–45 °C
68-113 °F

Pediatrisk

35 °C
95 °F

20-44 °C / 68111 °F

37,8 °C

21-45 °C /
69.8113 °F

20–45 °C
68-113 °F

Nyfødt

35 °C
95 °F

20-44 °C / 68111 °F

37,8 °C

21-45 °C /
69.8113 °F

-99‒310 mmHg

Voksen

90 mmHg

-99‒310
mmHg

160
mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

70 mmHg

-99‒310
mmHg

120
mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

40 mmHg

-99‒310
mmHg

90 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

50 mmHg

-99‒310
mmHg

90 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

40 mmHg

-99‒310
mmHg

70 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

20 mmHg

-99‒310
mmHg

60 mmHg

-99‒310 mmHg

Invasivt trykk ‒
-99‒310 mmHg
Diastolisk Arterielt
-99‒310 mmHg
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Parameter

Invasivt trykk ‒
Gj.snitt Arterielt

Invasivt trykk ‒
Systolisk Venøst

Invasivt trykk ‒
Diastolisk Venøst

Invasivt trykk ‒
Gj.snitt Venøst

Invasivt trykk ‒
Systolisk PAP

Invasivt trykk ‒
Diastolisk PAP

Invasivt trykk ‒
Gj.snitt PAP

Måleområde

Pasient
Type

Standard Nedre
nedre
alarmområde
alarm

-99‒310 mmHg

Voksen

60 mmHg

-99‒310
mmHg

110
mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

50 mmHg

-99‒310
mmHg

90 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

24 mmHg

-99‒310
mmHg

70 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

6 mmHg

-99‒310
mmHg

14 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

2 mmHg

-99‒310
mmHg

10 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

2 mmHg

-99‒310
mmHg

10 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

-4 mmHg

-99‒310
mmHg

6 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

-4 mmHg

-99‒310
mmHg

2 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

-4 mmHg

-99‒310
mmHg

2 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

0 mmHg

-99‒310
mmHg

10 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

0 mmHg

-99‒310
mmHg

4 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

0 mmHg

-99‒310
mmHg

4 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

10 mmHg

-99‒310
mmHg

34 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

24 mmHg

-99‒310
mmHg

60 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

24 mmHg

-99‒310
mmHg

60 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

0 mmHg

-99‒310
mmHg

16 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

-4 mmHg

-99‒310
mmHg

-4 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

-4 mmHg

-99‒310
mmHg

-4 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

0 mmHg

-99‒310
mmHg

20 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

12 mmHg

-99‒310
mmHg

26 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

12 mmHg

-99‒310
mmHg

26 mmHg

-99‒310 mmHg
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Parameter

Invasivt trykk ‒
Gj.snitt ICP

Invasivt trykk ‒
Gj.snitt BDR

Måleområde

Pasient
Type

Standard Nedre
nedre
alarmområde
alarm

Standard
øvre
alarm

Øvre
alarmområde

-99‒310 mmHg

Voksen

0 mmHg

-99‒310
mmHg

10 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

0 mmHg

-99‒310
mmHg

4 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

0 mmHg

-99‒310
mmHg

4 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Voksen

-

-99‒310
mmHg

10 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Pediatrisk

-

-99‒310
mmHg

10 mmHg

-99‒310 mmHg

-99‒310 mmHg

Nyfødt

-

-99‒310
mmHg

10 mmHg

-99‒310 mmHg
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4.4 Tekniske alarmer
Tekniske alarmer gjelder tilstanden til Tempus Pro eller tilkoblingen til pasienten. Tekniske alarmer er
alarmtilstander med lav prioritet som definert i IEC60601-1-8.
De fleste tekniske alarmer er selvforklarende og bør håndteres ved å følge instruksjonene på skjermen. Du finner
mer informasjon om enkelte tekniske alarmtilstander nedenfor.
Tekniske alarmer kan fjernes av operatøren (se avsnitt “4.5 Vise og fjerne alarmer”).
Alarmtekst på skjermen

Tilstand

Tilleggsinstruksjoner

Feil ved Bluetoothforbindelse

Gjenta prosessen.

Kommunikasjonsfeil –
kabel ikke plugget inn

Gjenta prosessen.

Advarsel – Bluetooth
Kan ikke starte Bluetooth.
Bruk et hodesett med ledning hvis
problemet fortsetter.
Advarsel – Datakabel
Datakabelen er ikke riktig satt inn.
Advarsel – Datatilkobling
Starter datakrypteringsmotor.

Kommunikasjonsmelding

Advarsel – Datatilkobling
Datakoblingen kunne ikke opprettes
nå.

Kommunikasjonsfeil –
mislykket tilkobling

Se “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”

Se “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”
Ingen tiltak – initialiseringen varer
mindre enn 15 sekunder
Gjenta prosessen.
Se “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”

Advarsel – Dataeksport
Det finnes journaldata fra andre
enheter/tidspunkt. Vil du overskrive
dette?

Alternativ for dataeksport

Trykk på ønsket knapp på
berøringsskjermen.

Advarsel – GPS
En GPS-plassering har ikke blitt
hentet inn ennå; la GPS være på og
kontroller denne skjermen på nytt
om et par minutter.

Gjenta prosessen.
GPS-feil

Se “7.4 Identifisere plassering (GPS)”

Advarsel - hodesett
Hodesettet er ikke koblet sammen
med Tempus. Gjenta trinn 3 av
instruksene.

Feil ved tilkobling av
Bluetooth-hodesett

Advarsel – Svakt batteri

Lavt batterinivå
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Gjenta prosessen.
Se “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”
Teksten på skjermen angir hvor svakt
batteriet er. Lad eller bytt batteri.
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Alarmtekst på skjermen

Tilstand

Tilleggsinstruksjoner

For å bytte pasient må du først
stanse overvåking av gjeldende
pasient.

Feil ved bytte av pasient

Koble ledningene fra gjeldende pasient
før pasienten utskrives. Legg deretter
inn den nye pasienten.

Advarsel – Stemmetilkobling

Stemmeforbindelse er
ikke mulig. Det må først
opprettes en
datatilkobling

Advarsel – Bytt til en tidligere
pasient

Stemmeforbindelse til hodesett
startes etter tilkobling av data.
Advarsel – Stemmetilkobling

Feil ved
Stemmekobling kunne ikke kobles til
stemmetilkobling
akkurat nå.

Gjenta prosessen.
Se “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”.

Gjenta prosessen.
Se “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”.

Advarsel – Wi-Fi
Wi-Fi kunne ikke kobles til akkurat
nå. Hvis problemet fortsetter, start
Tempus på nytt og prøv å koble til
igjen.

Gjenta prosessen.
Feil ved Wi-Fi-tilkobling

Se “6.2 i2i ReachBak (valgfritt)”.

Advarsel – Wi-Fi
Wi-Fi er ikke aktivert på denne
enheten.

Wi-Fi er ikke aktivert

Se vedlikeholdshåndboken.

GSM er ikke aktivert

Se vedlikeholdshåndboken.

Feil ved sammenkobling
med Bluetooth

Gjenta prosessen. Se Sennheiserhåndboken som fulgte med hodesettet.

Feil ved sammenkobling
med Bluetooth

Gjenta prosessen. Se Sennheiserhåndboken som fulgte med hodesettet.

Feil ved sammenkobling
med Bluetooth

Gjenta prosessen. Se Sennheiserhåndboken som fulgte med hodesettet.

Systemfeil

Teksten inneholder mer informasjon om
feilen. Skriv ned den nøyaktige
feilmeldingen og start Tempus Pro på
nytt. Kontakt forhandleren når du har
anledning og oppgi feilmeldingen.

Advarsel – GSM (mobiltelefon)
GSM er ikke aktivert på denne
enheten
Feil ved sammenkobling med
Bluetooth
Den påkrevde Bluetooth-enheten
ikke funnet.
Feil ved sammenkobling med
Bluetooth
Angitt PIN er feil.
Advarsel – Bluetooth
Bluetooth er ikke aktivert på denne
enheten.

Obs – omstart nødvendig
Feil oppdaget
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Alarmtekst på skjermen

Tilstand

Tilleggsinstruksjoner

Feil i IP-adresse

Korriger formatet til IP-adressen.

Feil i
nettverksinnstillinger

Angi innstillinger for nettverk

Feil i oppdatering av
programvare

Det kan ha skjedd en feil i en
oppgradering av programvaren. Skriv
ned den nøyaktige feilmeldingen og start
Tempus Pro på nytt. Kontakt
forhandleren når du har anledning og
oppgi feilmeldingen.

Ugyldig IP-adresse
Kontroller at IP-adressen har
formatet x.x.x.x og at flere adresser
har skilletegnet 'XX'.
Feil i nettverksinnstillinger
Det finnes ingen
nettverksinnstillinger i denne
modusen.
Kontroll av alternativtast mislyktes
En eller flere kontroller av
alternativtaster har mislyktes. Noen
funksjoner kan ha blitt deaktivert.
Hvis problemet fortsetter, ta kontakt
med servicerepresentanten.
Temperaturadvarsel
Enhetstemperatur er lav, Tempus
kan bli avslått.

Prøv å varme enheten og start den på
Advarsel om lav
temperatur i omgivelsene nytt.

USB – Tilkobling
USB-minnepinnen er ikke koblet til
USB-kontakten på Tempus-enheten.
Koble til nå. Hvis den er koblet til,
kontroller at du har brukt USBkontakten og ikke RJ45-kontakten.

Feil ved USB-tilkobling

Ta ut minnepinnen og sett den inn igjen i
USB-kontakten

USB-feil

Ta ut minnepinnen og sett den inn igjen i
USB-kontakten

USB-feil

Bruk riktig minnepinne eller kontroller at
filene ligger på pinnen.

USB-feil

Bruk riktig minnepinne eller kontroller at
filene ligger på pinnen.

USB – Tilkobling
Mislykket tilkobling med USB, prøv
igjen.
USB – Import
USB-minnepinnen inneholder ingen
innstillingsdata.
USB – Import
USB-minnepinnen er tom, det er
ingen overleveringsdata på den.
USB – Import
De importerte dataene ble tidligere
eksportert for den aktuelle pasienten. USB-feil
Du kan ikke importere disse dataene
på nytt.

Du forsøker å overskrive gjeldende
pasientjournal med seg selv. Dette er
ikke mulig.

Advarsel – Innstillinger
Innstillinger ble ikke lagret ved
nettsvikt og har blitt tilbakestilt til
standard.

Melding om vedlikehold
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Lagre innstillinger etter behov.

4.4 Tekniske alarmer

Tekniske alarmer er alarmtilstander med lav prioritet som definert i IEC60601-1-8.
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4.5 Vise og fjerne alarmer
En liste med aktive pasientalarmer og tekniske alarmer kan vises i et eget skjermbilde. Tekniske alarmer kan
velges for å vise mer informasjon og fjerne dem. Pasientalarmer kan ikke fjernes på samme måte.
Trykk på alarmer på berøringsskjermen for å vise skjermbildet for alarmstatus. Eksemplet nedenfor viser to
pasientalarmer og fem tekniske alarmer, hvorav tre allerede er dempet og bekreftet (se avsnitt “4.2 Dempe eller
midlertidig oppheve alarmer”).
(1) Pasientalarmer

(2)

Ubekreftede tekniske
alarmer

(3) Bekreftede tekniske alarmer

Følgende tekniske alarmtilstander prioriteres høyere enn pasientalarmer: Batteri tomt (varer i ca. 10
sekunder før enheten slås av automatisk) og Omgivelsestemperatur høy eller
Omgivelsestemperatur lav.
Bruk en av følgende metoder for å fjerne en teknisk alarm:
l

l

Trykk på alarmen i skjermbildet for alarmer. Tempus-enheten viser en beskrivelse av alarmen. Trykk på
Fjern denne meldingen.
Eventuelt kan du rette feilen som utløste alarmen. Det kan for eksempel dreie seg om å feste en frakoblet
pasientsensor.
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4.6 Egenskaper ved visuelle alarmer
Tempus Pro har følgende visuelle alarmindikatorer:

(1) LED-lys i alarmvindu

(2)

Alarmsymbol og
beskrivelse

(3)

Parameter som har
utløst alarmen

FORSIKTIG
I sterkt dagslys må brukerne forsikre seg om at det er mulig å se innholdet i alarmstatusområdet.
Hvis flere alarmer er utløst, vil visningen rotere fortløpende i alarmstatusområdet.

4.6.1 LED-lys i alarmvindu
LED-lysene i alarmvinduet øverst på fremsiden av Tempus Pro begynner å lyse når det utløses en alarm:
l

Blinkende gult LED-lys ‒ for pasientalarmer

l

Lysende gult LED-lys ‒ for tekniske alarmer

l

Blinkende rødt LED-lys ‒ for spesifikke høyt prioriterte alarmer

Du kan konfigurere det grønne LED-lyset slik at det tennes og lyser når det ikke finnes aktive
alarmer. Dette gjør du via vedlikeholdsmenyen. Du finner mer informasjon i Vedlikeholdshåndbok for
Tempus Pro.
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4.6.2 Alarmstatusområde
For både pasientalarmer og tekniske alarmer viser Tempus-enheten et alarmsymbol og en beskrivelse av
alarmen i alarmstatusområdet øverst til høyre på skjermen.
Trykk på alarmstatusområdet for å se en liste over alle aktive alarmer og velge tekniske alarmer som skal fjernes
(se avsnitt “4.5 Vise og fjerne alarmer”).

(1) Aktiv pasientalarm
(2) Aktiv teknisk alarm
(3) Ingen aktive alarmer

4.6.3 Felt for alarmgrenser
På startskjermen uthever Tempus-enheten feltet for alarmgrenser for parameteren som alarmen gjelder. Dette
gjelder kun pasientalarmer. Feltet utheves med kontinuerlig (ikke blinkende) oransje lys.

(1) Felt for alarmgrenser

4.6.4 Nedre statusfelt
På skjermbilder med statusfelt nederst uthever Tempus-enheten parameteren som alarmen gjelder, med
blinkende hvit tekst mot oransje bakgrunn. Dette gjelder kun pasientalarmer.

(1)
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Pasientalarm i nedre
statusfelt

4.7 Stille inn alarmer

4.7 Stille inn alarmer
De fleste pasientalarmer har en brukerkonfigurerbar forsinkelse på 0‒8 sekunder (4 sekunder som standard,
0 sekunder minimum) for å hindre at det utløses falske alarmer. I tillegg til den brukerkonfigurerbare forsinkelsen
vil Tempus Pro produsere alarmer etter forsinkelsene angitt nedenfor.
FORSIKTIG
Knappen Tilbakestill til standard tilbakestiller følgende verdier til standardverdiene for nye
pasienter: alle alarmgrenser, utløserforsinkelse for alarm (alarmutsettelsestid), alarmens
stilletid, NIBP-modus, NIBP-trykk voksne, NIBP-trykk barn, NIBP-trykk nyfødt, HF/PR-kilde,
pacemakerindikasjon, arytmi-analyse, ST/QT-analyse, overvåkningsfilter, 12-avlednings filter
og EKG-strømfilter.

4.7.1 Standardinnstillinger for alarmer
Alarm

Nominell forsinkelse før alarm (ekskludert
brukerkonfigurerbar forsinkelse)

Hjertefrekvens (fra EKG) høy

2 sekunder

Hjertefrekvens (fra EKG) lav

2 sekunder

EKG hjertefrekvens utenfor område (lav)

4 sekunder (*)

Pulsfrekvens (fra oksymeter) høy

3 sekunder

Pulsfrekvens (fra oksymeter) lav

3 sekunder

Pulsfrekvens (fra oksymeter) utenfor område (lav)

4 sekunder

Pulsfrekvens (fra oksymeter) utenfor område (høy) 4 sekunder
SpO2 høy

3 sekunder

SpO2 lav

3 sekunder

SpHb lav

2 sekunder

SpHb høy

2 sekunder

SpMet lav

2 sekunder

SpMet høy

2 sekunder

SpCO lav

3 sekunder

SpCO høy

4 sekunder

PI lav

2 sekunder

PI høy

2 sekunder

PVI lav

2 sekunder

PVI høy

2 sekunder

SpOC lav

2 sekunder

SpOC høy

2 sekunder

ETCO2 høy

4 sekunder
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Alarm

Nominell forsinkelse før alarm (ekskludert
brukerkonfigurerbar forsinkelse)

ETCO2 lav

4 sekunder

Respirasjonsfrekvens (fra kapnograf) høy

4 sekunder

Respirasjonsfrekvens (fra kapnograf) lav

4 sekunder

EKG-respirasjon høy

4 sekunder

EKG-respirasjon lav

4 sekunder

Ingen pust registrert (fra kapnograf)

10‒60 sekunder (avhengig av innstilling for
forsinkelse)

IIBT systolisk høy

0 sekunder ved slutten av målingen ‒ Kan ikke
konfigureres av bruker

IIBT systolisk lav

0 sekunder ved slutten av målingen ‒ Kan ikke
konfigureres av bruker

IIBT gjennomsnitt høy

0 sekunder ved slutten av målingen ‒ Kan ikke
konfigureres av bruker

IIBT gjennomsnitt lav

0 sekunder ved slutten av målingen ‒ Kan ikke
konfigureres av bruker

IIBT diastolisk høy

0 sekunder ved slutten av målingen ‒ Kan ikke
konfigureres av bruker

IIBT diastolisk lav

0 sekunder ved slutten av målingen ‒ Kan ikke
konfigureres av bruker

Temp T1 og Temp T2 lav

4 sekunder

Temp T1 og Temp T2 høy

4 sekunder

P1 systolisk høy

4 sekunder

P1 systolisk lav

4 sekunder

P1 diastolisk høy

4 sekunder

P1 diastolisk lav

4 sekunder

P1 gjennomsnitt lav

4 sekunder

P1 gjennomsnitt høy

4 sekunder

Ekstrem bradykardi (EKG-overvåket arytmi)

6 sekunder (*)

Ekstrem takykardi (EKG-overvåket arytmi)

7 sekunder

Ventrikkeltakykardi (EKG-overvåket arytmi)

5 sekunder

Ventrikkelflimmer (EKG-overvåket arytmi)

9 sekunder

Asystole (EKG-overvåket arytmi)

6 sekunder

ECG QT

60 sekunder

ECG ST1 og ECG ST2

60 sekunder

(*) Den brukerkonfigurerbare forsinkelsen gjelder ikke for denne alarmen.
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4.7.2 Endre alarminnstillinger
Alarmgrenser angis enten i innstillingene for den enkelte parameteren eller via alarmmenyen. Slik angir du
grensene:
1. Trykk på en av følgende:
alarmens parameterområde
eller
velg Hovedmeny > Alle alarmer
2. Trykk på alarmen som skal endres. Det vises et redigeringsvindu med tilgjengelige innstillinger for
alarmen.
3. Rediger alarmens øvre og nedre grenser.

l

l

Alarmgrensen som vises, er tallet som Tempus Pro vil vise før alarmen blir aktivert. Hvis
alarmgrensen for hjertefrekvens for eksempel er angitt til mindre enn 50 (49 eller lavere) eller
større enn 120 (121 eller høyere), vil Tempus Pro ikke utløse en alarm fra og med 50 til og
med 120.
Det er mulig å velge samme verdi for nedre og øvre alarmgrense.

4. Trykk på knappen Lagre & Tilbake.
I skjermbildet med alarminnstillinger kan du også slå enkeltalarmer på og av, eller alle alarmer på.
Andre endringer i systemoppsettet, f.eks. valg av EKG-avledninger, lydvolum for QRS-slag, endringer i
forsterkning eller kurvens hastighet, modus og innstillinger for kommunikasjon, iAssist-modus osv., blir lagret i
Tempus Pro. Bortsett fra alarminnstillinger vil alle endringer i oppsettet av Tempus Pro forbli uendret hvis
Tempus Pro slås av og deretter på igjen i løpet av 72 timer.
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4.8 Egenskaper ved lydalarmer
ADVARSEL
Når du bruker Tempus Pro, må du kontrollere
l

at du kan se skjermen og alarmvinduet klart og tydelig

l

at håndtaket og alarmlyset på baksiden er rent og ikke tildekket

l

at alarmhøyttaleren ikke er tildekket og at alarmlydstyrken er innstilt på et egnet nivå

Hvis alarmvolumet er mindre enn lydnivået, kan det hende at operatøren ikke oppdager
alarmforholdene.
FORSIKTIG
Ikke forsøk å rengjøre under gitteret med en skarp eller ru gjenstand. Det kan skade den vanntette
forseglingen og krympe eller svekke den beskyttende barrieren mot inntrengning.
Lydalarmer deles inn i enten påminnelsestoner for pasientalarmer (fysiologiske), "inop" (tekniske) alarmer eller
alarm av/opphevet. Disse alarmsignalene er spesifisert på følgende måte:
Nominelle
egenskaper
Støtsekvens

Repetisjonsrate

Varighet på
opphold mellom
støtsekvenser

Pasientalarm (rød)

Pasientalarm (gul)

Teknisk
alarm

Påminnelsestone

10 x 175 ms støt

3 x 125 ms pulser
ved 440 Hz (med
4 harmoniske bølger
under 4 kHz)

2 x 250 ms
støt

1 x 500 ms puls
ved 1 kHz

Hvert 10. sekund

Hvert 5. sekund

Hvert 30.
sekund

Hvert 3. minutt

50 ms stillhet mellom støt 1 og
2, 2 og 3, 4 og 5, 6 og 7, 7 og 8,
9 og 10.
170 ms stillhet mellom støt 3 og
4, 8 og 9.

250 ms stillhet mellom støtsekvenser

625 ms stillhet mellom støt 5 og
6.
Lydstyrke (dBA ved 1 m) 85 dBA (standard) – lydstyrken kan reduseres med innstillingene på menyen Alle
alarmer > Alarmvolum : Minimum, lav, middels og høy. Vedlikeholdsbrukeren kan ha deaktivert én eller
flere av disse innstillingene.
Tonen for alarm av/opphevet spiller et pip hvert tredje minutt for å minne operatøren på at alarmene er av eller
opphevet. "Av" gjelder kun for parameterne som blir overvåket.
Alarmenes standardverdier varierer med pasientens alder. Standardalarmene kan konfigureres av
brukerinstitusjonen.
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4.9 Teste alarmer
RDT anbefaler at du tester visuelle alarmer og lydalarmer før bruk. Når du slår på Tempus Pro (se “2.4 Starte og
stoppe Tempus Pro og velge en pasient”), skal du høre en alarm og det skal lyse i alarmvinduet.
Verken lyd eller lys forekommer hvis du starter Tempus Pro i taktisk modus.
Hvis du har behov for å teste alarmen etter at du har slått på Tempus Pro, kan du gjøre følgende:
1. Koble pulsoksymeterets probe til Tempus Pro
2. Sett fingeren inn i proben
3. Vent til målingen vises
4. Ta ut fingeren
5. Kontroller at Tempus Pro-alarmen fungerer på riktig måte
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Tom side
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Kapittel 5
Hendelser i behandlingsoversikten
Dette kapittelet beskriver hvordan du bruker funksjonen for behandlingsoversikt i Tempus Pro.
Navn og opplysninger om generelle hendelser, vurderinger, intervensjoner, væsker og medikamenter kan
konfigureres for organisasjonen. Alle standardnavn og -opplysninger kan endres og tilpasses til organisasjonens
behov.
ADVARSEL
Benevning på hendelser og den detaljerte konfigurasjonen må gjennomgås og kontrolleres før
Tempus Pro-enheten tas i bruk. Les informasjonen om hendelseskonfigurasjon i Tempus Pro
Brukerveiledning for konfigurasjonsverktøy.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
5.1 Lagring av hendelser

150

5.2 Oppsummering av hendelser

155

5.3 Trender

159

5.4 Starte et TCCC-kort

162
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5.1 Lagring av hendelser

Når du vil lagre hendelser i behandlingsoversikten (SRoC), trykker du på Hendelse-membranknappen
Tempus Pro viser fanen Hendelser og kategorien Generell.

.

5.1.1 Registrere en generell hendelse
I skjermbildet Generell SRoC-hendelser kan du raskt registrere en kategorimarkør eller opptil 200 hendelser.
Generelle hendelser er en undergruppe av vurderinger, intervensjoner, væsker og medikamenter, og er vanligvis
de mest brukte hendelsene. Alle generelle hendelser er også tilgjengelige fra et av skjermbildene Vurdering,
Intervensjon, Væske eller Medikament.

(1) Navigeringsknapper

(2) Kategorimarkører

(3) Hendelsesknapper

(4) Merknadsfunksjon

(5) Side opp og ned
Bruk skjermbildet Generell til å registrere hendelser:
l

l

l

For å registrere en hendelseskategori som du kan redigere senere, trykker du på en kategorimarkør på
venstre side av skjermen (2). Tempus-enheten registrerer kategorimarkøren og går tilbake til startskjermen
for overvåking.
For å registrere en hendelse med tidspunkt, men ingen andre detaljer, trykker du på og slipper en av
hendelsesknappene (3).
Hvis du vil endre tidspunkt og detaljer før du registrerer hendelsen, trykker du på og holder inne en av
hendelsesknappene (3). Skjermbildet for redigering av detaljer vises.

Hvis du i ettertid endrer tidspunkt for en registrert hendelse, vil Tempus slette de registrerte vitale
tegn.
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5.1.2 Registrering av Vurdering, Intervensjon, Væske og Medikament
Skjermbildene for Vurdering, Intervensjon, Væske og Medikament har tilsvarende funksjoner som
skjermbildet Generell, og du kan legge inn flere hendelser av samme type. Kategorimarkører er ikke tilgjengelige
i disse skjermbildene. Markørene for sist i gruppe (grønne linjer) kan konfigureres med konfigurasjonsverktøyet
for Tempus Pro.
(1)

Sist registrerte hendelse

(2)

Hendelsesknapper

(3)

Merknadsfunksjon

(4)

Markør for sist i gruppe
(grønne linjer)

Vurderingshendelser
Bruk skjermbildet Generell eller Vurdering til å registrere vurderingshendelser:
l

l

For å registrere en vurderingshendelse med tidspunkt, men ingen andre detaljer, trykker du på og slipper
hendelsesknappen.
Hvis du vil endre tidspunkt og detaljer før du registrerer vurderingshendelsen, trykker du på og holder inne
hendelsesknappen. Skjermbildet for redigering av vurderingsdetaljer vises. Her kan du redigere dato og
tidspunkt, legge til en merknad eller slette hendelsen.

Intervensjonshendelser
Bruk skjermbildet Generell eller Intervensjon til å registrere intervensjonshendelser:
l

l

For å registrere en intervensjonshendelse med tidspunkt, men ingen andre detaljer, trykker du på og slipper
hendelsesknappen.
Hvis du vil endre tidspunkt og detaljer før du registrerer intervensjonshendelsen, trykker du på og holder inne
hendelsesknappen. Skjermbildet for redigering av vurderingsdetaljer vises. Her kan du redigere dato og
tidspunkt, legge til en merknad eller slette hendelsen.

Væskehendelser
Bruk skjermbildet Generell eller Væske til å registrere væskehendelser:
l

For å registrere en væskehendelse med tidspunkt, men ingen andre detaljer, trykker du på og slipper
hendelsesknappen.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 151

Kapittel 5 Hendelser i behandlingsoversikten

l

Hvis du vil endre tidspunkt og detaljer før du registrerer væskehendelsen, trykker du på og holder inne
hendelsesknappen. Skjermbildet for redigering av vurderingsdetaljer vises. Her kan du redigere dato og
tidspunkt, legge til en merknad eller slette hendelsen.

Medikamenthendelser
Bruk skjermbildet Generell eller Medikament til å registrere medikamenthendelser:
l

l

For å registrere en medikamenthendelse med tidspunkt, men ingen andre detaljer, trykker du på og slipper
hendelsesknappen.
Hvis du vil endre tidspunkt og detaljer før du registrerer medikamenthendelsen, trykker du på og holder inne
hendelsesknappen. Skjermbildet for redigering av vurderingsdetaljer vises. Her kan du redigere dato og
tidspunkt, legge til en merknad eller slette hendelsen.

5.1.3 Skjermbildet Kart/score
I skjermbildet Kart/score kan du registrere pasientens score for Glasgow Coma Scale (GCS) samt registrere
skader, forbrenninger, forbindinger og turnikeer på grafiske kroppskart.

(1)

Hendelsesknapper for
Kart/score

Skjermbildet GCS
Når du trykker på GCS i skjermbildet Kart/score, vises GCS-skjermbildet. Dette lar deg registrere pasientens
GCS-score:
1. Trykk på Hjelp for å vise hjelpetekst. Når du velger en score og har aktivert hjelp-funksjonen, går Tempus
Pro automatisk til neste skjermbilde.
2. Registrer Beste øye-score ved å trykke på en av tallknappene.
3. Registrer Beste verbal-score ved å trykke på ‘T’ (hvis pasienten er intubert) eller en av tallknappene.
4. Registrer Beste motor-score ved å trykke på en av tallknappene.
Tempus Pro summerer poengsummene og viser den endelige GCS-scoren.
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FORSIKTIG
Hvis du forlater GCS-skjermbildet uten å legge inn alle tre scorene, blir det ikke registrert noen GCSdata.

Skadekart
Når du trykker på Skadekart i skjermbildet Kart/score, vises Skadekart-skjermbildet. Her kan du registrere
pasientens skader på en grafisk fremstilling av pasientens for- og bakside (et kroppskart):
1. Identifiser skaden ved å trykke på en av knappene for skadetype. Hvis du må definere nye skadetyper,
kan du bruke knappene Annet 1 og Annet 2.
2. Marker skadens plassering ved å trykke på et av områdene på kroppskartet. Tallene indikerer omtrentlig
prosentandel av total kroppsareal.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver skade som er observert.
4. Trykk på merknadsknappen for å legge til merknader om skaden. Når det er lagt til merknader, blir
symbolet grønt.

Forbindingskart
Når du trykker på Forbindingskart i skjermbildet Kart/score, vises Forbindingskart-skjermbildet. Dette lar deg
registrere pasientforbindinger på et kroppskart. For å bruke dette skjermbildet, følg prosedyren for skadekart
(ovenfor).

Forbrenningskart
Når du trykker på Forbrenningskart i skjermbildet Kart/score, vises Forbrenningskart-skjermbildet. Dette lar
deg registrere pasientens forbrenninger på et kroppskart. Følg prosedyren for skadekart (ovenfor) når du skal
bruke dette skjermbildet (som ovenfor, men Forbrenningskast-skjermbildet inneholder ikke Andre knapper).
Når du har lagt inn alle observerte forbrenninger, trykker du på Forbrent totalt for å registrere samlet prosentvis
forbrent område av kroppen.

TQ-kart
Når du trykker på TQ-kart i skjermbildet Kart/score, vises TQ-kart-skjermbildet. Her kan du registrere
plasseringer av turnikeer på pasientens lemmer og starttid på et kroppskart:
1. Marker turnikeens plassering ved å trykke på et av områdene på kroppskartet.
2. Registrer tidspunktet for oppstart ved å trykke på det tilhørende klokkesymbolet (høyre arm, venstre arm,
høyre ben eller venstre ben).

5.1.4 Automatisk lagring av hendelser
Tempus Pro reagerer på visse hendelser ved å loggføre dem automatisk sammen med pasientdata i
behandlingsoversikten. Følgende hendelser lagres på denne måten:
l

Arytmialarmer. Når det utløses en arytmialarm, loggfører Tempus Pro-enheten automatisk hendelsen og tar
et bilde av kurven fra 10 sekunder før hendelsen til 10 sekunder etter hendelsen.
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l

l

l

l

l

Pasientalarmer. Når det utløses en pasientalarm, loggfører Tempus Pro-enheten hendelsen. Du kan
konfigurere Tempus Pro-enheten til å lagre et bilde av kurven når det utløses alarmer: Bruk menyen Alle
alarmer og alternativet Kurvebilde på alarm.
Kurvebilde(r). Når operatøren tar et bilde av en kurve ved å trykke på og slippe Kamera Og Kurvebildeknappen, loggfører Tempus Pro-enheten hendelsen.
12-avlednings EKG-opptak. Når operatøren tar opp en 12-avlednings EKG, loggfører Tempus Pro-enheten
hendelsen.
Kamera- eller laryngoskopbilder. Når operatøren tar et kamera- eller laryngoskopbilde, loggfører Tempus Proenheten hendelsen. Du finner mer informasjon om laryngoskopet i Tempus Pro Tilleggsveiledning for
laryngoskop.
Ultralydbilder. Når operatøren tar et ultralydbilde under en generell undersøkelse eller en FASTundersøkelse, loggfører Tempus Pro-enheten hendelsen. Du finner mer informasjon om ultralyd i Tempus Pro
Tilleggsveiledning for ultralyd.

Hvis det er montert en intern skriver i Tempus Pro og automatisk utskrift er aktivert, vil kurvene bli
skrevet ut straks de er registrert.
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5.2 Oppsummering av hendelser
Slik viser du en liste over lagrede hendelser og velger hendelser som skal oppdateres:
l

Hvis skjermbildet med behandlingsoversikten (SRoC) ikke vises, trykker du på Hendelse-membranknappen
.

l

I skjermbildet med behandlingsoversikten velger du fanen Oppsummering.

5.2.1 Skjermbildet Oppsummering
Fanen Behandlingsoversikt viser en liste over alle hendelser som brukeren har lagret, samt eventuelle
automatisk lagrede hendelser.
(1)

Medikamenthendelser

(2)

Kurvehendelse

(3)

Kategorimarkører

(4)

Filterknapper

(5)

Knapp for å fjerne alle filtre

Hver hendelse vises med et tilknyttet symbol som beskrevet i tabellen nedenfor.
Hendelsestype
Alle

Symbol
Alle

Knappen Filter
Vis alle

Arytmi

Arytmi eller Kurve

12-avlednings EKG

EKG-er

Kamerabilde

Bilder

Medikament

Medikamenter
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Hendelsestype

Symbol

Knappen Filter

Væske

Væske

Merk

Merkn.

Intervensjon

Interv.

Laryngoskop-bilde

Bilder

Vurdering

Vurder.

Kurve (manuell)
Kurve
Alarmkurve
Medic-personell

Medic-personell

Skade, forbrenning, forbinding eller TQ

Kart

GCS

Scorer

Ultralydbilde

Ultra

Kategorimarkør: vurdering, intervensjon,
væske eller medikament

Symbolet samsvarer med
markørtypen

Markører

Bruk dette skjermbildet til å vise og oppdatere lagrede hendelser:
l

l

Trykk på en hendelse for å åpne det tilknyttede redigerings- eller visningsprogrammet (bare automatisk
lagrede hendelser kan vises).
Trykk og hold inne en hendelse for å vise trendgrafen sentrert ved hendelsestidspunktet (hvis hendelsen er
under 72 timer). Grafen vil vise hendelser med en zoom på 45 minutter.

l

Trykk på en kurvehendelse for åpne visningen av kurvebildet.

l

Trykk på en kategorimarkør for å legge til de tilknyttede hendelsesdetaljene.

l

Trykk på én eller flere filterknapper for å filtrere visningen etter hendelsestype.

l

Trykk på Vis alle for å fjerne alle filtre og vise alle hendelser.
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5.2.2 Kurvevisning
Hvis du vil vise en kurve, trykker du på kurvehendelsen i behandlingsoversikten.
(1)

Type kurve og dato

(2)

Forrige og neste kurve

(3)

Skriv ut kurve (valgfritt)

(4)

Detaljer om arytmien

(5)

Forrige og neste side

Hvis det er montert en intern skriver i Tempus Pro, kan du skrive ut kurven med Skriv ut-knappen. Se “8.5
Skrivervedlikehold” for instruksjoner om skriveren.
Hvis det er montert en intern skriver i Tempus Pro og automatisk utskrift er aktivert, vil kurvene bli
skrevet ut straks de er registrert.

5.2.3 Oppdatere en kategorimarkør
For å konvertere en kategorimarkør til en lagret hendelse må du trykke på den oppførte kategorimarkøren i
behandlingsoversikten. Tempus Pro-enheten viser skjermbildet for den relevante hendelseskategorien.

(1)

Knapper for å konvertere
markør til hendelse

(2)

Knapp for å slette markør
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Bruk dette skjermbildet til å konvertere eller slette markører:
l

l

l

Trykk på en av hendelsesknappene for å konvertere markøren til en lagret hendelse.
Trykk på og hold inne en hendelsesknapp for å redigere hendelsesdetaljer. Hvis du trykker på flere
hendelsesknapper, lagres disse som nye hendelser.
Trykk på Slett-knappen for å slette hendelsesmarkøren.
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5.3 Trender
Tempus gjør automatiske datauttrekk av alle kontinuerlige medisinske målinger én gang i minuttet og lagrer dem
i pasientjournalen. For målinger som tas sjeldnere, som ikke-invasivt blodtrykk, lagres alle målinger i
pasientjournalen. De siste 72 timene med trenddata finnes på fanene Graf og Tabell i skjermbildet med
behandlingsoversikt.
Bruk en av følgende metoder for å vise trenddata:
l

l

l

l

Trykk på membranknappen Hendelse for å vise skjermbildet med behandlingsoversikt, og velg deretter
fanen Graf eller tabell.
Fra Hovedmenyen og andre medisinske menyer – trykk på knappen Trender. Tempus Pro-enheten viser
fanen Graf.
Fra Start-skjermen – trykk og hold på en av kurvene. Tempus-enheten viser fanen Graf og resultatene for
kurven du trykket på.
Fra fanen Oppsummering i behandlingsoversikten – trykk og hold på en hendelse. Tempus-enheten viser
fanen Graf, midtstilt på tidspunktet for hendelsen du trykket på.

5.3.1 Trendgraf
På Graf-fanen i behandlingsoversikten kan du velge å vise to vitale tegn sammen, hver med sin egen skala.
Høyst fire hendelser kan vises i grafen for et intervall på fire minutter. Det kan være en forsinkelse på opptil ett
minutt før hendelser vises.

(1)

Venstre/høyre- og
opp/ned-knapper

(2)

Vitale tegn som skal vises

(3)

Symboler for hendelser

(4)

Detaljer om valgt hendelse

(5)

Midtstill- og zoomknapper

Hvis de er aktivert, vises symboler for følgende hendelser på grafen på hendelsestidspunktet:
l

Arytmi

l

12-avlednings EKG

l

Medikamenter
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l

Væske

l

Vurderinger

l

Intervensjoner

l

GCS-hendelser, men ikke kroppskart

l

Laryngoskop-bilde

Slik bruker du dette skjermbildet:
l

Trykk på venstre/høyre-knappene for å gå tilbake/frem i tid.

l

Trykk på opp/ned-pilene for å justere plasseringen av de vitale tegnene.

l

Velg hvilke vitale tegn som skal vises.

l

Velg et hendelsessymbol for å vise detaljer om hendelsen.

l

Trykk på Midtstill- og zoom-knappene for å reposisjonere grafen. Zoomknappen kan brukes til å velge en
annen tidsskala for X-aksen.

5.3.2 Trendtabell
På Tabell-fanen i behandlingsoversikten kan du bla gjennom alle minuttbaserte målinger. Data vises fra siste
oppføring (siste minutt) og så de foregående oppføringene.

Hvis aktivert vises også følgende hendelser:
l

Kurve

l

Arytmi

l

Pasient Alarm

l

Kamerabilder

l

Laryngoskopbilder

l

12-avlednings EKG
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(1)

Tidsfilterknapper

(2)

Venstre/høyre- og
opp/ned-knapper

(3)

Visning av hendelser på/av

5.3 Trender

l

Medikamenter

l

Væske

l

Vurderinger

l

Intervensjoner

l

Kroppskart og GCS

l

Ultralydbilder

Slik bruker du dette skjermbildet:
l

Trykk på en av knappene 1 min, 5 min, 1 t eller 2 t for å filtrere dataene etter tid.

l

Bruk pilknappene for å bla gjennom målingene.

l

Bruk Hendelser-bryteren til å slå visning av hendelser på og av.

Et symbol for «utenfor grenser» til høyre for målingen angir at verdien lå utenfor angitte grenser da målingen ble
tatt. Ved en avlesning som inneholder flere verdier, for eksempel ikke-invasivt blodtrykk, vil ikke alarmsymbolet
vise hvilken verdi som var utenfor grensene.

(1)

Symbol for utenfor grenser

Symbolet for utenfor grenser vises kun for pasientalarmer. Det vil ikke bli vist for å gjenspeile
tekniske alarmer, som svakt batteri, finger ute av SpO2-sensor, osv. Det vil ikke bli vist for invasivt
trykk ved «transduser fjernet», men vil bli vist for kapnografen ved «ingen pust registrert». Symbolet
viser kun at verdien på tidspunktet var utenfor alarmgrensen som var angitt på det tidspunktet – det
endres ikke på bakgrunn av påfølgende endring av alarmterskelen. Det vil ikke bli vist for målinger
som er «utenfor område». Det vil ikke gjenspeile om det fantes en lydalarm, dvs. vil ikke skille ut om
en alarm er dempet, alarmer opphevet osv., den vil bare gjenspeile at den målte parameteren var
utenfor alarmterskelen som var angitt på det tidspunktet.
Trendtabellen viser en enkeltavlesning der flere avlesninger kan ha skjedd f.eks. 60 individuelle
målinger for hjertefrekvens som blir tatt i løpet av ett minutt, er representert som en enkeltlesning;
dette er den første avlesingen som er tatt opp i den perioden. Hvis det utløses én alarm for en gitt
parameter innenfor det angitte tidsrommet, er det denne alarmen som vil bli vist fremfor den første
målingen som ble gjort i tidsrommet. Hvis det utløses flere alarmer i samme tidsrom for samme
parameter, vil trendtabellen vise den første som oppsto.
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5.4 Starte et TCCC-kort
ADVARSEL
Forsikre deg om at opplysningene i TCCC-kortet er riktige og fullstendige. Utelatelser eller
unøyaktigheter kan føre til feildiagnose og påfølgende dødsfall eller alvorlig personskade.
Slik fyller du ut en elektronisk utgave av det militære TCCC-kortet (hvis TCCC-funksjonen er installert):
1. Trykk på fanen TC3-kort i behandlingsoversikten.
2. Legg inn pasientopplysningene.
Det elektroniske TCCC-kortet har i store trekk samme oppsett som papirutgaven. Det har samme layout. Du
kan legge til, oppdatere eller slette pasientopplysninger helt til kortet gis videre, dvs. at dataene eksporteres til en
USB-pinne.
Hvis du velger opplysninger for en tidligere pasient, kan du åpne og oppdatere denne pasientens TCCC-kort.
Hvis Tempus Pro er koblet til en alternativ plassering, overføres oppdateringer av TCCC-kortet hvert 2. minutt.
Brukere på den alternative plasseringen kan se TCCC-kortet, men ikke redigere det.
Hvis GPS er slått på (se avsnitt “7.4 Identifisere plassering (GPS)”) og en løsning er tilgjengelig, vil
medikamentposter bli geografisk merket med stedet der posten blir lagt inn.
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Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler Tempus Pro til en alternativ plassering for å dele data, vanligvis et
telemedisinsk støttesenter eller responssenter.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
6.1 IntelliSpace Corsium (valgfritt)

164

6.2 i2i ReachBak (valgfritt)

171
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6.1 IntelliSpace Corsium (valgfritt)
FORSIKTIG
Tempus LS-brukere:
Hvis programvareversjon for Tempus LS er v1.3.4 eller høyere, er automatisk overføring av
gjenopplivingsdata fra Tempus LS aktiv for enheter innstilt til å koble til IntelliSpace Corsium. For å
sikre at data fra kodegjennomgang er fullstendig synkronisert for oppdatering i IntelliSpace Corsium,
bør du holde Tempus Pro påslått etter bruk av Tempus LS med TDL-kobling på. Vent på at Tempus
LS synkroniseres med Tempus Pro ved slukking (som indikert på avslutningsskjermen for Tempus
LS) og la Tempus Pro være tilkoblet IntelliSpace Corsium en stund for å laste opp dataene. Dette
kan også gjøres når som helst i løpet av noen dager etter gjenopplivingen. Når synkroniseringen er
fullført, forsvinner synkroniseringsikonet fra Corsium ReachBak-menyen:

Tempus LS-brukere:
I disse instruksjonene refererer 'Tempus LS' til den defibrillatormodellen som er i bruk, enten
Tempus LS eller Tempus LS-Manual.
Hvis programvareversjon for Tempus LS er v1.3.4 eller høyere, blir gjenopplivingsdata fra Tempus
LS automatisk overført til Tempus Pro over TDL-koblingen. Du kan også importere data fra Tempus
LS til Tempus Pro via en USB-minnepinne. Bruk valget Importer Tempus LS-data i Tempus Pro
sin meny for Inndata/Utdata.

6.1.1 Corsium ReachBak (tilvalg)
Corsium ReachBak-funksjonen tillater at Tempus Pro sender direkte overvåkingsdata, SRoC-hendelser og
gjennomgangsforespørsler for 12-avlednings-EKG til IntelliSpace Corsium-støttesenteret. Den tillater også at
støttesenteret sender EKG-gjennomgangsresultater til Tempus Pro, og at operatøren sender
gjennomgangskvitteringer tilbake til støttesenteret.
Tempus Pro og IntelliSpace Corsium kan være i ulike tidssoner, for eksempel lokal og UTC. I så
tilfelle vil de viste hendelsestidene være forskjellige.

Corsium ReachBak-tilkoblingsstatus
Statuslinjen viser informasjon om transportnettverket og tilkoblingen. Når for eksempel Tempus Pro er koblet til
via et trådløst nettverk og strømmer sanntidsdata vil statuslinjen se slik ut:

Pasientens aldersgruppe, pasientens navn (om inntastet), enhetens serienummer og enhetens navn vises ved
siden av statusikonet for IntelliSpace Corsium.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 164

6.1 IntelliSpace Corsium (valgfritt)

Hvis det ikke er noen bærernettverksforbindelse:
l

l

Kontroller det trådløse nettverket ditt – se “7.1 Administrer Wifi-nettverk”
Vurder å bruke en annen tilkoblingsmetode, f.eks. mobiltelefon eller ethernet – trykk på
Koble til på andre måter.

og deretter på

Tilkoblingsstatusen kan være én av følgende:
l

Tempus Pro er ikke koblet til IntelliSpace Corsium enda eller tilkoblingen er blitt forstyrret i mer enn to
minutter.

l

Tempus Pro er tilkoblet og strømmer overvåkingsdata til IntelliSpace Corsium.

l

Tilkoblingen har vært forstyrret i mer enn 30 sekunder og mindre enn 2 minutter.

Retningslinjer for tilkobling for Corsium ReachBak (valgfri)
Administrator for IntelliSpace Corsium kan angi tilkoblingsreglene i Tempus Pro. Avhengig av hvilke
retningslinjer som er angitt kobler Tempus Pro seg til IntelliSpace Corsium når én av følgende hendelser oppstår:
l

En 12-avlednings-EKG tas opp.

l

De første innstillingene for trender i kritiske målinger måles.

l

Tempus Pro kobles til Tempus LS.

Hvis du vil koble til manuelt og begynne strømming av data før noen av disse hendelsene oppstår trykk på
og angi deretter Tilkobling til Corsium til på.

Corsium ReachBak-menyen
Trykk på

for å vise denne menyen:

Tilkobling til Corsium – koble til manuelt
og begynn strømming av data til IntelliSpace
Corsium (på/av). Synkroniseringsikonet
indikerer at det er ventende historiske data
som skal sendes til IntelliSpace Corsium.
Støttesentre – velg et støttesenter for å
motta data fra denne Tempus Pro-enheten.
EKG-oppsummering – se en liste over 12avlednings EKG-opptak som er gjort under
denne pasienthendelsen.
Koble til på andre måter – velg en annen
nettverkstype, f.eks. mobiltelefon eller
ethernet.
(a) Dette panelet viser identitet og
enhetsgruppe for Tempus Pro-enheten.
(b) Dette panelet viser tilkoblingsstatus for
Corsium. Dette vises kun dersom Vis
status på Corsium-skjerm er på.
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Sender intervensjonsdata til IntelliSpace Corsium
Corsium ReachBak tillater deg å sende fullførte intervensjonsdata fra Tempus LS via Tempus Pro til IntelliSpace
Corsium.
FORSIKTIG
Denne prosedyren er kun mulig hvis Overfør gjennomgangsdata i Corsium Settings-menyen er
aktivert. Hvis denne funksjonen er nødvendig, kontakt din IntelliSpace Corsium
systemadministrator eller Tempus Pro vedlikeholdspersonell.
Bruk følgende fremgangsmåte:
1. Eksporter fra Tempus LS:
l

Plugg inn en USB-lagringsenhet i Tempus LS, velg menyvalg Meny > System >
Intervensjonsadministrasjon og velg ett av de tilgjengelige alternativene.

l

Eksporter intervensjonsdata til USB.

l

Fjern USB-lagringsenheten fra Tempus Pro og plugg den inn i Tempus Pro.

2. Importer til Tempus Pro:

l

l

l

Trykk på Inndata/utdata

og trykk på Importer Tempus LS-data.

Følg instruksjonene på Importer data for Tempus LS-skjermene. Ved fullføring viser Tempus Pro en
melding som indikerer antall importerte intervensjoner.
Fjern USB-lagringsenheten fra Tempus Pro.

3. Send fra Tempus Pro til IntelliSpace Corsium:
l

l

Trykk på Koble Til

for å vise menyen for Corsium ReachBak.

Hvis det venter Tempus LS-intervensjoner eller lagrede Tempus Pro-kurver som skal sendes til
IntelliSpace Corsium vil menyvalget Tilkobling til Corsium inneholde dette ikonet:
.
Dette ikonet skjules når alle utestående Tempus LS-intervensjoner og lagrede Tempus Pro-kurver har
blitt overført til Corsium.

l

Angi Tilkobling til Corsium til på. Ved suksessfull tilkobling vil intervensjonsdataene automatisk
sendes til IntelliSpace Corsium.

6.1.2 Corsium EKG (tilvalg)
Corsium EKG-funksjonen lar Tempus Pro sende 12-avlednings EKG-opptak til IntelliSpace Caorsiumstøttesenteret.

l

l

Støttesenteret kan ikke sende granskningsresultatene for EKG-en tilbake til Tempus Pro, dette er
bare mulig hvis Corsium ReachBak er aktivert i Tempus Pro.
Tempus Pro og IntelliSpace Corsium kan være i ulike tidssoner, for eksempel lokal og UTC. I så
tilfelle er deres EKG-opptakstider forskjellige.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 166

6.1 IntelliSpace Corsium (valgfritt)

Corsium EKG tilkoblingsstatus
Statuslinjen viser informasjon om transportnettverket og tilkoblingen til IntelliSpace Corsium:

Hvis det ikke er noen bærernettverksforbindelse:
l

l

Kontroller det trådløse nettverket ditt – se “7.1 Administrer Wifi-nettverk”
Vurder å bruke en annen tilkoblingsmetode, f.eks. mobiltelefon eller ethernet – trykk på
Koble til på andre måter.

og deretter på

Tilkoblingsregler for Corsium EKG
Når du sender en forespørsel om EKG-gjennomgang til IntelliSpace Corsium, endres statusindikatoren kort til
, deretter til

, og så forsvinner den når overføringen er fullført.

Corsium EKG-menyen
Trykk på

for å vise denne menyen:

Støttesenter – velg et støttesenter for å
motta EKG-data fra denne Tempus Proenheten.
EKG-oppsummering – se en liste over 12avlednings EKG-opptak som er gjort under
denne pasienthendelsen.
Koble til på andre måter – velg en annen
nettverkstype, f.eks. mobiltelefon eller
ethernet.
(a) Dette panelet viser identitet og
enhetsgruppe for Tempus Pro-enheten.
(b) Dette panelet viser tilkoblingsstatus for
Corsium. Dette vises kun dersom Vis
status på Corsium-skjerm er på.

6.1.3 EKG-gjennomgang med IntelliSpace Corsium (valgfritt)
ADVARSEL
Ikke forsink pasientbehandlingen mens du venter på å korrigere et kommunikasjonsproblem eller
mens du venter på resultater fra EKG-gjennomgangen.
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Hvis Tempus Pro har Corsium ReachBak-funksjonen, er prosessen for EKG-gjennomgang og kvittering:
l

Tempus Pro-operatøren sender EKG-opptaket til IntelliSpace Corsium-støttesenteret.

l

Støttesenteret gransker EKG-en og sender resultater til Tempus Pro-operatøren.

l

Tempus Pro-operatøren sender en kvittering og (valgfritt) forventet ankomst av pasienten tilbake til
støttesenteret.

Hvis Tempus Pro er begrenset til Corsium EKG-funksjonen, er EKG-gjennomgangsprosessen:
l

Tempus Pro-operatøren sender EKG-opptaket til IntelliSpace Corsium-støttesenteret.

l

Støttesenter-brukeren gransker EKG-en og registrerer resultatene.

l

Resultater kan ikke sendes til Tempus Pro.

For å få instruksjon i hvordan koble til , se “6.1.1 Corsium ReachBak (tilvalg)” eller “6.1.2 Corsium EKG (tilvalg)”.

Sende en EKG-rapport til IntelliSpace Corsium
Denne funksjonen er tilgjengelig med Corsium ReachBak og Corsium EKG.
Trinn

Beskrivelse
Når du har tatt et 10-sekunders EKGopptak, trykk Send EKG.

1.

En liste over tilgjengelige støttesenter
blir vist med en grønn søyle ved side
av standardvalget. Hvis du vil sende
EKG-en din til et annet støttesenter,
trykk en av de andre knappene på
listen.
2.

Trykk på Send.

3.

Når overføringen er fullført, endres
sendeknappteksten til EKG sendt.
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Motta og kvittere for gjennomgangsresultatet
Denne funksjonen er kun tilgjengelig med Corsium ReachBak.
Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Når din Tempus Pro mottar EKGgjennomgangsresultater fra
støttesenteret, vises meldingen «EKG
gjennomgått» på statuslinjen.
Trykk på denne meldingen.

1.

De aktive alarmene vises.
Trykk på EKG-kvitteringsalarmen.

2.

Resultatene av gjennomgangen vises.
Hvis instruksjoner er til stede, trykker
du på Handling.

3.
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Trinn

Beskrivelse

4.

Hvis du har trykket på Handling, leser
du gjennom EKG-granskerens
instruksjoner og trykk på enten Mottatt
og forstått eller Mottatt og avvist.
Hvis du transporterer pasienten til
sykehuset, trykk på en knapp for en
forventet ankomsttid (ETA), for
eksempel om 20 min.
Trykk på Lagre & send.
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6.2 i2i ReachBak (valgfritt)
Med Tempus Pro i2i ReachBak-funksjonen (hvis aktivert) kan du dele en pasients vitale tegn, bilder og videoer
med systemer som kjører i2i-programvaren på en alternativ plassering. Du kan også bruke Tempus Pro til å
snakke med personell på den andre plasseringen.
Det finnes tre tilkoblingsmuligheter: WiFi, mobiltelefon eller Ethernet. Tempus Pro må være forhåndsinnstilt med
kommunikasjonsmoduser. Da kan du enkelt opprette en forbindelse til en spesifikk annen plassering.
Du må først opprette dataforbindelsen, og deretter kan du opprette taleforbindelsen ved behov. Du kan avslutte
eller gjenoppta taleforbindelsen etter behov, men du trenger en dataforbindelse for å opprette taleforbindelsen.
FORSIKTIG
I samsvar med IEC 60601-1 klausul 14.13, bør ansvarlige organisasjoner være klar over potensielle
risikoer for pasienter, f.eks. fare for elektrisk støt ved bruk av uisolerte elektriske apparater, den
potensielle økningen i summerte lekkasjestrømmer gjennom tilkobling av enheter etc. som kan
oppstå fra å koble medisinsk utstyr til kommunikasjonsnett. I tillegg bør effekten av bruken av
Tempus Pro vurderes (f.eks. tildeling av båndbredde). Når det gjøres endringer i nettverket (inkludert
å legge til eller fjerne, oppdatere eller oppgradere komponenter), bør de ansvarlige ta hensyn til
båndbredden og andre tekniske krav (for eksempel adressering og vedlikehold av passende porter i
åpen tilstand) for Tempus Pro, og sørge for at disse kravene opprettholdes.

l

l

l

l

l

Slike forbindelser må være konfigurert på forhånd av egnet teknisk personell. Se
brukerhåndbøkene for vedlikehold, kommunikasjon og i2i for mer informasjon.
Kommunikasjonsnettverket som er i bruk, må ha spesifikasjoner som gjør at Tempus Pro kan
kommunisere. Detaljer om Tempus Pros kommunikasjonsspesifikasjoner er gitt i avsnitt “9.5
Tempus Pro-kommunikasjon”.
Sørg for at nettverket er tilstrekkelig til at enhetens kommunikasjon kan fungere som beskrevet i
denne håndboken.
Hvis kommunikasjonsnettverket ikke er godt nok for pålitelig kommunikasjon, vil Tempus Pro
forsøke å gjenopprette kommunikasjonen et begrenset antall ganger, og deretter vise en
feilmelding. Situasjonen er ikke farlig, men kan hindre kommunikasjonen. Forbindelsen til
nettverket bør kontrolleres, nettverksdriften bør verifiseres og om nødvendig/mulig bør nettverket
startes på nytt før det gjøres et nytt forsøk på å kommunisere med Tempus Pro.
Hvis nettverket svikter under en overføring, vil du kunne oppleve varierende dataoverføring
(fullstendig svikt eller varierende data-, tale- eller videoytelse). Dette er ikke farlig i seg selv.

6.2.1 Opprette en i2i-tilkobling
ADVARSEL
Uisolerte elektriske enheter kan forårsake elektriske støt. Kontroller at medisinske enheter har en
trygg tilkobling til kommunikasjonsnettverk.
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ADVARSEL
Når en forbindelse er opprettet, vises ikke pasientens navn og alder.
FORSIKTIG
Hvis kommunikasjonsnettverket svikter, vil tale-, data- og videooverføring bli brutt.

Komme i gang
1. Velg hvilken forbindelse du skal bruke.
l

l

Hvis du skal bruke en Ethernet-forbindelse, må du passe på at du har riktig kabel.
Hvis du skal opprette en forbindelse via den interne mobiltelefonen, må Tempus Pro ha et gyldig SIMkort.

2. Trenger du å snakke med den alternative plasseringen? Hvis ja, skal du bruke det trådløse eller det
kablede hodesettet?
l

l

Ved bruk av trådløst hodesett må du kontrollere at du bruker hodesettet som er blitt sammenkoblet
med Tempus Pro.
Ved bruk av kablet hodesett må du passe på at det er plugget inn før du oppretter forbindelsen.

l

l

l

Hvis taleforbindelsen går over en satellittoppkobling, kan du oppleve bakgrunnsstøy eller korte
avbrudd. RDT anbefaler at du bruker en fremgangsmåte der én person snakker om gangen og
deretter gir ordet til den andre ved å si «over» eller lignende.
Taleforbindelsen kan bare opprettes hvis det først er opprettet en dataforbindelse. Du kan avslutte
taleforbindelsen (legge på) mens dataforbindelsen opprettholdes. Taleforbindelsen er i hovedsak et
VoIP-anrop. Det rutes direkte til en bærbar/stasjonær PC. Ved behov kan du kjøpe tredjeparts
programvare i tillegg for å rute VoIP-anropet til en fastlinje. Ta kontakt med RDT for mer
informasjon.
Taleforbindelsen varsler personellet på den alternative plasseringen om innkommende data. Andre
metoder (f.eks. radio) kan også brukes for å varsle personell om en innkommende dataforbindelse.

Koble til den alternative plasseringen

1. Trykk på Koble Til

-knapp.

2. Følg instruksjonene på skjermen.

l

l

Instruksjonene på skjermen varierer avhengig av valgt tilkoblingsmodus. Overskriften
øverst på skjermen viser hvilken modus som er valgt. Hvis du vil velge en annen
tilkoblingsmodus, velger du Hovedmeny > Kommunikasjonsmodus. Pass på at du leser
og følger instruksjonene.
Hvis det oppstår en alarm, blir tilkoblingsprosessen midlertidig stanset og alarmdetaljene
vises.
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3. Trykk på Tast inn data-knappen på berøringsskjermen. Tilkoblingsstatusen endres til:
Dataforbindelse startet (symbolet blinker)
Vent til dataforbindelsen er fullført:
Dataforbindelse til gateway fullført (symbolet lyser), data ikke
hentet av alternativ plassering
Dataforbindelse til alternativ plassering fullført (symbolet lyser og
stor «T» i «Tilkoblet»)

l

l

Fremdriften i dataforbindelsen som opprettes, vises her i stedet for pasientens navn/alder.
Ordene tilkoblet og frakoblet viser om det pågår et anrop eller ikke, og sier IKKE noe om hvorvidt
telefonledningene til Tempus Pro er koblet til.

Opprette en taleforbindelse
Du kan ikke opprette en taleforbindelse før det er opprettet en dataforbindelse. Når dataforbindelsen er opprettet,
henter den automatisk instruksjonene for taleforbindelsen.

l

l

l

l

Hvis du er i ferd med å opprette dataforbindelsen, vil du bli spurt om du vil opprette en
taleforbindelse nederst i høyre hjørne av berøringsskjermen. Trykk på Dial Voice og fortsett fra
trinn 2 nedenfor.
Hvis du ikke er i ferd med å opprette dataforbindelsen, fortsetter du fra trinn 1 nedenfor.
Når du bruker VOIP, kan det ta 10‒15 sekunder å opprette taleforbindelsen etter at du har trykket
på Dial Voice-knappen.
Når taleforbindelsen er under opprettelse, kan du høre statusen i hodesettet, f.eks. ringer, tilkoblet
osv.

Hvis du vil opprette forbindelsen på andre tidspunkter:

1. Trykk på Koble Til

-knappen.

2. Det vises instruksjoner for å opprette en taleforbindelse:
a. Hvis du trenger å snakke med den alternative plasseringen, følger du instruksjonene.

b. Trykk på Hjem

-knappen hvis du vil avslutte taleanropet.
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Feilsøke tilkoblingen
Hvis du ikke kan opprette en dataforbindelse:
l

Tempus Pro vil forsøke å ringe på nytt minst 3 ganger. Antall gjenoppringninger vises over tilkoblingsstatusen
øverst på startskjermen.

l

Følg instruksjonene på skjermen og vent noen minutter før du ringer på nytt.

l

Forsøk en annen tilkoblingsmetode, se “Koble til på andre måter”

Koble til på andre måter
Hvis du vil endre tilkoblingsmodus:
1. Trykk på Koble til på andre måter-knappen.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

6.2.2 Samhandle med en alternativ plassering
Hver Tempus Pro er forhåndskonfigurert for å ringe automatisk til en spesifikk alternativ plassering som alltid bør
være i stand til å svare på anropet ditt. Hvis det ikke kan opprettes en forbindelse, bør du vente litt og forsøke på
nytt.
ADVARSEL
Alarmfunksjonene i Tempus Pro er bare beregnet på operatøren av enheten. Hvis enheten er koblet
til en alternativ plassering, er dette for å kunne dele data om vitale tegn i sanntid mellom to brukere,
for å få ytterligere klinisk støtte. Systemet er ikke et distribuert alarmsystem (som f.eks.
vaktsentraler for sykepleiere) slik det er definert i IEC 60601-1-8. i2i-systemet på den alternative
plasseringen er ikke utstyrt med kontroller for å dempe eller midlertidig oppheve alarmer.
Operatørene på den alternative plasseringen har nøyaktig samme informasjon på skjermen som på
Tempus Pro. Når det skjer en endring på Tempus Pro-skjermen, f.eks. når det vises et nytt
skjermbilde med hjelp, nye data eller en feilmelding, vil systemet på den alternative plasseringen
vise nøyaktig samme informasjon noen sekunder senere. Unntak fra dette er når du tar et digitalt
bilde eller overvåker eller tar opp en 12-avlednings-EKG. Den alternative plasseringen ser kun at du
er i ferd med å ta opp EKG eller ta et bilde, men de ser ikke EKG-en eller bildet før det er blitt lastet
ned.
ADVARSEL
i2i-systemet på den alternative plasseringen er ikke utstyrt med kontroller for å dempe eller
midlertidig oppheve alarmer. i2i-brukeren kan se alarmtilstanden via de visuelle alarmvarslene på
skjermen, men de får ikke lydalarmer, og de har ikke mulighet til å dempe eller oppheve alarmene.
Det er Tempus Pro-operatøren som har ansvaret for å håndtere produktets alarmtilstand.
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l

l

l

l

l

På i2i kan den faktiske skjermstørrelsen og størrelsesforholdet for kurvebilder variere noe fra
Tempus Pro, avhengig av den opprinnelige oppløsningen på skjermen, dvs. Skjermen til i2ibrukeren kan for eksempel ha piksler med en annen størrelse og form.
Hvis kurven eller videoen ikke vises lenger i i2i-programmet, må du bryte forbindelsen og
gjenopprette forbindelsen til Tempus Pro.
Hvis den alternative plasseringen må fjernstyre Tempus Pro, bør de varsle deg på forhånd. Ideelt
sett skal den alternative plasseringen bare ta kontroll over Tempus Pro hvis operatøren får
problemer.

Forsikre deg om at den alternative plasseringen har egnet personell og utstyr.
Husk at den alternative plasseringen kan befinne seg i en annen tidssone enn der hendelsen skjer.
Klokkene (og tidspunktene som vises) i Tempus Pro og i2i-programvaren synkroniseres for å
unngå misforståelser.

6.2.3 Ta opp data offline og overføre data online
Hvis det ikke er opprettet en forbindelse til den alternative plasseringen, kan alle opplysningene om pasienten
overføres senere, såfremt en ny pasient ikke er registrert. Se avsnitt “2.4 Starte og stoppe Tempus Pro og velge
en pasient” for mer informasjon. Etter at det er lagt inn en ny pasient, kan ikke registrerte data overføres til den
alternative plasseringen.
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Tom side
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Kapittel 7
Ikke-medisinske funksjoner
Dette kapittelet beskriver de ikke-medisinske funksjonene i Tempus Pro.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
7.1 Administrer Wifi-nettverk

178

7.2 Bruke det trådløse hodesettet (valgfritt)

182

7.3 Bruke det digitale kameraet

185

7.4 Identifisere plassering (GPS)

188

7.5 Sende pasientopplysninger/rapport

189

7.6 Tempus til Tempus dataoverlevering

194

7.7 Demonstrasjon og opplæring

196
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7.1 Administrer 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

Trykk på Hovedmeny
1.

Skjermbilde

.

I kontrollområdet Trådløst Aktivert,
må Wi-fi være satt til «ja».
Trykk på Administrer Wi-Fi-nettverk.
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Trinn

Beskrivelse

Skjermbilde

Tempus Pro viser menyen for
administrering av Wi-Fi-nettverk.
Det kan ta opptil 30 sekunder å skanne
og vise tilgjengelige nettverk. Hvert
nettverk vises med tilkoblingsstatus:
Kobler til ... (blå) – Tempus Pro prøver
å koble til dette nettverket.
Autentisert (grønn) – 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 kreves – 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 Wifinettverk (trinn 3d).

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

3a.

Rediger Wi-Fi-innstillinger – rediger
Wi-Fi SSID, nettverksnøkkel og
skjult nettverk-status.
Glem Wi-Fi-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 Wi-Fi-innstillinger – rediger
Wi-Fi SSID, nettverksnøkkel og
skjult status.
Glem Wi-Fi-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 Wi-Fi SSID,
nettverksnøkkelen, skjult nettverkstatus og andre nødvendige detaljer.
Trykk på Lagre.
3d.

Trykk på Tilbake.
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7.2 Bruke det trådløse hodesettet (valgfritt)
Tempus Pro bruker Presence- eller VMX200-hodesettet fra Sennheiser®.
FORSIKTIG
Volumet må justeres for å redusere konstant eksponering for høyt volum, da det kan påvirke
hørselen.
Viktig
Hodesettet er en trådløs enhet fra Sennheiser®. Den leveres «sammenkoblet» med Tempus Proenheten som den fulgte med. Du må bruke denne sammenkoblede enheten med Tempus Proenheten din.
RDT anbefaler at du ikke forsøker å bruke den trådløse Sennheiser-enheten med andre trådløse
enheter. Dette gjelder også andre Tempus Pro-monitorer du har og eventuelle
kommunikasjonsenheter, som mobiltelefoner.
Hodesettet leveres i ladet tilstand og ladningsnivået opprettholdes automatisk så lenge det
regelmessig er festet i ladestiften på baksiden av enheten.
Hvis Sennheiser-hodesettet blir borte eller skadet, må du kontakte RDT angående utskiftning.
RDT anbefaler at du leser instruksjonene fra Sennheiser i tillegg til instruksjonene nedenfor.

7.2.1 Hodesettkontroller
Hodesettet har 3 knapper:
l

Lydvolum opp

l

Lydvolum ned

l

Multi-funksjonsknapp

Sennheiser VMX200
Sennheiser Presence
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Brukere bør unngå å bruke volumkontrollene til hodesettet. Høyttalervolumet kan justeres med
Tempus Pro og er forhåndsinnstilt på maksimum.

7.2.2 Ta på hodesettet
Når du skal ta på hodesettet, følger du instruksjonene på skjermen.
Viktig
l

l

Hvis du holder multifunksjonsknappen nede etter at hodesettet er blitt påslått, risikerer du å sette
hodesettet i sammenkoblingsmodus. Dette må unngås da det kan hindre at hodesettet
sammenkobles med Tempus Pro og dermed hindre at det fungerer med enheten.
Hvis indikatorlyset blinker sakte rødt og deretter blått, er hodesettet i sammenkoblingsmodus.
Avslutt anropet og sett hodesettet i dokkingkontakten for å slå det av. Deretter kan du starte
taleanropet på nytt.

7.2.3 Slå hodesettet på og av
Hvis du vil kontrollere om hodesettet er på, trykker du én gang på multifunksjonsknappen. Hvis indikatorlyset
blinker blått, er hodesettet på.
Du slår av hodesettet ved å sette det i dokkingkontakten på Tempus Pro, eller ved å trykke og holde inne
multifunksjonsknappen i 3 sekunder til LED-lyset blinker blått tre ganger.
Viktig
l

l

l

l

Hvis du slår av hodesettet under en samtale, kan du ikke gjenoppta samtalen med hodesettet, dvs.
at du ikke vil kunne høre samtalen igjen ved å slå hodesettet på igjen. Hvis hodesettet blir slått av
under en samtale, avslutter du samtalen med Tempus Pro og ringer på nytt.
RDT anbefaler at brukerne bare bruker multifunksjonsknappen til å slå hodesettet på.
Annen bruk av multifunksjonsknappen kan aktivere andre funksjoner og egenskaper i hodesettet –
og skape forvirring.
Hvis du trykker og holder inne «vol»-knappen i 1 sekund, dempes lyden i hodesettet. For å oppheve
dempingen trykker du raskt på «vol»-knappen på hodesettet. RDT anbefaler at du unngår å bruke
dempefunksjonen da dette kan virke forvirrende under en samtale.

7.2.4 Endre innstillinger for hodesett

Hvis du vil sammenkoble hodesettet eller endre innstillinger for hodesettet, velger du Hovedmeny
Skriver og headset:
l

l

>

Kobler sammen med bluetooth – gir trinnvise instruksjoner for å sammenkoble med Tempus Pro.
Innstillinger for headset – gir tilgang til innstillinger for hodesettets støyfilter (gjelder bare Bluetooth®hodesett) og lar deg bytte standard hodesett mellom kablet og trådløst.
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Innstillingene for hodesettet er forhåndsinnstilt for best mulig ytelse i miljøer med ulike nivåer av
omgivelsesstøy. Endre innstillingene hvis du har problemer med å høre eller bli hørt.
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7.3 Bruke det digitale kameraet
Med det innebygde digitalkameraet kan du ta, lagre og sende stillbilder eller overføre video i sanntid til en
alternativ plassering.
Viktig
Tempus Pro skal ikke brukes som et teledermatologisk system eller lignende. Kameraet skal brukes
til å ta bilder til pasientjournalen eller til å la operatøren på den alternative plasseringen se pasienten.

7.3.1 Ta stillbilder
ADVARSEL
Ikke se direkte på bakgrunnslyset. Unngå å lyse inn i øynene så langt det er mulig.

1. Trykk og hold inne Kamera Og Kurvebilder-knappen

.

Kamera og video-skjermen vises.
2. Rett Tempus Pro-kameraet mot pasienten, og finn visningen du ønsker i kamera- og video-skjermen.
3. Hvis du trenger mer lys, trykker du på Bakgrunnslys-knappen:

.
4. Når du er fornøyd med bildet som vises på skjermen, trykker du på Ta et bilde-knappen.
5. Bildet vises i 3 sekunder slik at du har mulighet til å avbryte. Hvis du ikke avbryter bildet:
o

Lagres det automatisk i pasientjournalen.

o

Hvis du er koblet til en alternativ plassering, sendes bildet umiddelbart.

Overføringstiden for fotografier er < 30 sekunder under gode forhold, avhengig av signalstyrken til
nettverket.
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Kommentarer av bilder (kun i2i ReachBak)
Som et ledd i en fjerndiagnose kan responssenteroperatøren legge til kommentarer i bilder og sende dem tilbake
til Tempus Pro.

7.3.2 Streame video til i2i
Du kan streame video til i2i hvis Tempus Pro er utstyrt med i2i ReachBak-funksjonen, og du er koblet til i2iresponssenteret.
ADVARSEL
Ikke se direkte på bakgrunnslyset. Unngå å lyse inn i øynene så langt det er mulig.
Viktig
Video kan bare streames når tilstrekkelig båndbredde er tilgjengelig.
Video er verken lagret på Tempus Pro eller i2i.
1. Kontroller at tilkoblingsstatusikonet er

Data tilkoblet.

2. Trykk og hold inne Kamera Og Kurvebilder-knappen
Kamera og video-skjermen vises.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 186

.

7.3 Bruke det digitale kameraet

Streaming sanntidsvideo

FORSIKTIG
Videostreaming stopper hvis du forlater kamera- og videoskjermen.
1. Rett Tempus Pro-kameraet mot pasienten, og finn visningen du ønsker i kamera- og video-skjermen.
2. Hvis du trenger mer lys, trykker du på Bakgrunnslys-knappen:

.
3. Når du er fornøyd med bildet som vises på skjermen, trykker du på Overfør video-knappen.
4. Hold kameraet rolig under overføringen. Hvis du må flytte kameraet, gjør du det sakte.

l

l

l

Video komprimeres under overføring, så operatøren på den alternative plasseringen ser
videoen i lavere kvalitet. Minimering av kamerabevegelsen forbedrer kvaliteten.
Video gir den alternative plasseringen mulighet til å se pasientens bevegelser og miljøet
rundt.
Hvis operatøren på den alternative plasseringen trenger bilder med mye detaljer, er det
bedre å ta stillbilder.

5. Trykk på Stopp overføring av video-knappen for å stoppe overføringen.
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7.4 Identifisere plassering (GPS)
Tempus Pro har en innebygd GPS-mottaker slik at den alternative plasseringen kan bli underrettet om hvor du
befinner deg.
GPS-funksjonen skal vise deg og den alternative plasseringen hvor du befinner deg. Den skal ikke
brukes som en kompass- eller navigasjonsenhet.

7.4.1 Komme i gang
Hvis mulig bør du være utendørs og ha klar sikt mot himmelen. Gjenstander og bygninger kan blokkere
satellittsignalene.

7.4.2 Bruke GPS-funksjonen
1. Trykk på Hovedmeny.
2. Bla nedover til side 3.
3. Trykk på GPS-plassering.
4. GPS-funksjonen beregner plasseringen din. Meldingen «Finner ...» vises inntil plasseringen er funnet.
Dette kan ta opptil 4 minutter.
5. Se resultatet:
n

Fast: Plasseringen din vises.

n

Omtrentlig fiks: Det ble mottatt signaler fra et begrenset antall satellitter. Plasseringen din ligger
innenfor en radius på 2,5 km fra vist omtrentlig plassering.

n

Feil: Kunne ikke motta satellittsignaler. Prøv igjen.

Den sist kjente nøyaktige eller omtrentlige plasseringen er alltid synlig når du ser på skjermbildet for GPSplassering.
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7.5 Sende pasientopplysninger/rapport
Med alternativet for sending av pasientrapport kan du sende pasientopplysninger eller rapporter fra
behandlingsoversikten til en av fire typer mottakere:
l

USB-lagringsenhet – pasientrapport (PDF)

l

Ekstern skriver – pasientrapport;

l

E-postadresse (hvis funksjonen er installert) – pasientrapport (PDF)

l

EPJ (system for elektronisk pasientjournal) – pasientopplysninger;

l

Intern skriver (hvis den er montert) – oversiktsrapport eller 30 sekunders kurve.

ADVARSEL
Rapportene som opprettes, utgjør medisinske journaler hvis bruk og kontroll kan være underlagt
lokale bestemmelser, f.eks. HIPAA i USA. Det er brukerens ansvar å overholde disse
bestemmelsene. Det er personen eller organisasjonen som opprettet journalen, som er ansvarlig for
å oppbevare opplysningene på en trygg og konfidensiell måte som ivaretar opplysningenes sikkerhet
og integritet.
FORSIKTIG
Pasientrapporter (PDF-filer) må være krypterte og passordbeskyttet. Passordet må konfigureres på
forhånd (Vedlikehold og innstillinger, Endre passord, Passord for pasientrapport) ved å følge
prosedyren i Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro. Konfigurasjonen må kontrolleres før enheten tas
i bruk. Krypteringstypen er AES128.

l

l

RDT anbefaler kun bruk av Adobe® Acrobat® PDF-lesere som kan lese filer av typen Acrobat V5
eller nyere.
RDT anbefaler brukerne å kontrollere at den valgte PDF-leseren kan lese den opprettede rapporten,
før de tar i bruk Tempus Pro-enheten.

Når du sender pasientrapporten til en e-postadresse, USB-enhet eller ekstern skriver, kan du velge ett av
følgende rapportformater:
l

12-avledn.-rapport

l

Sammendragsrapport

l

Detaljert rapport

Innholdet i rapporten avhenger av metoden som brukes til å dele rapporten, som beskrevet i følgende tabell:
Innhold

USB, ekstern skriver og EPJ
e-post
(pasientdata)
(detaljert rapport)

Intern skriver
(sammendragsrapport)

Registrerte hendelser

Alle

Siste 100 hendelser

Alle
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Innhold

USB, ekstern skriver og EPJ
e-post
(pasientdata)
(detaljert rapport)

Intern skriver
(sammendragsrapport)

Trenddata

Opptil 72 timer

Alle

Siste 200 minutter
begrenset til HR, NIBP,
Resp, ETCO2, SpO2, T1
og T2

Nyeste 12-avlednings
EKG-er

Opptil 10

Opptil 10

Ingen

Nyeste kamera/intuberingsbilder

Opptil 10

Opptil 20

Ingen

Nyeste bildekommentarer Opptil 10

Ingen

Ingen

Nyeste kurvebilder

Opptil 20

Opptil 20

Ingen

Nyeste ultralydbilder

Opptil fem og FASTundersøkelse

Opptil 5

Ingen

Detaljerte rapporter formateres automatisk slik at grafer og tabeller ikke blir for lange. Hvis opptaket av
hendelsen varer i opptil 40 minutter, vil dermed alle grafer og tabelldata med vitale tegn vise datauttrekk med
intervaller på ett minutt. Lengre hendelser reformateres som følger:
l

Varighet 40-200 minutter: samplet med 5 minutters intervaller.

l

Varighet over 200 minutter: samplet med 5 minutters intervaller (bare de siste 200 minuttene).

7.5.1 Sende en pasientrapport til en USB-lagringsenhet
Slik sender du pasientrapporten via USB:
1. Trykk på Send pasientrapport på Data inn/ut-menyen.
2. Sett inn en USB-lagringsenhet i USB-utgangen på Tempus Pro-enheten.
3. Trykk på USB (hvis dette ikke er uthevet).
4. Trykk på en av knappene for rapportformat: 12-avledn.-rapport, Oversiktsrapport eller Detaljert
rapport.
5. Velg innholdet i rapporten (hvis funksjonen er aktivert). Bruk piltastene til å bla til neste og forrige side.
6. Hvis det er nødvendig med overleveringsdata i rapporten, trykker du Inkluder Tempus til Tempus-data.
7. Trykk på Send. En PDF-rapport i valgt format blir opprettet og sendt til USB-lagringsenheten. Tempus
Pro-enheten går tilbake til startskjermen for overvåking. Informasjon om fremdriften vises øverst på
skjermen.
Hvis du vil se fremdrift eller avbryte USB-sendingen, går du tilbake til skjermbildet Send pasientrapport. Hvis
Tempus Pro-enheten er konfigurert til å kryptere pasientrapporter med behandlingsoversikt med et tilfeldig
passord, vises passordinformasjonen på skjermbildet Send pasientopplysninger/-rapport under listen med
rapportformater.

7.5.2 Sende en pasientrapport til en ekstern skriver
Fra skjermbildet Send pasientrapport kan du også sende pasientrapporten direkte til en PCL3-kompatibel USBskriver, som fungerer på tilsvarende måte som sending til en USB-lagringsenhet. Påse at skriveren er koblet til,
slått på og fylt med blekk og papir før du starter. Se for instruksjoner om skriveren.“8.5 Skrivervedlikehold”
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ADVARSEL
Det er bare tilrådelig å koble til en skriver når ingen pasienter er tilkoblet. Ikke koble til en pasient og
en skriver på samme tid, da dette kan føre til fare for lekkasjestrøm eller påvirke den kliniske ytelsen
til Tempus Pro-enheten.
Slik sender du en pasientrapport til en ekstern skriver:
1. Trykk på Send pasientrapport på Data inn/ut-menyen.
2. Trykk på Ekst. Skriver på skjermbildet Send pasientopplysninger/-rapport.

7.5.3 Sende pasientrapport via e-post
FORSIKTIG
E-posttjenester er generelt svært pålitelige, men garanterer ikke for leveringen. Sendetider for e-post
varierer avhengig av nettverksforhold. Du bør alltid sjekke at pasientrapporter som sendes på epost, er blitt mottatt, f.eks. ved å ringe mottakeren.
FORSIKTIG
E-posttjenesten krever at du har en gyldig e-postkonto på en tjener som er tilgjengelig fra Internett.
Det er ditt ansvar å innforstått med lokale bestemmelser om sending av pasientopplysninger på epost.
FORSIKTIG
E-post fra Tempus Pro skal sendes med sikker kommunikasjon.

l

l

Pasientrapporten kan høyst være på 8 megabyte ved sending på e-post. Leverandøren av eposttjenesten kan ha andre begrensninger.
Lenkene nedenfor gir mer informasjon om HIPAA-regler for e-post:
http://www.hipaahq.com/hipaa-compliant-email-explained/
http://www.hipaahq.com/hipaa-compliant-email-providers/

Slik sender du pasientrapporten på e-post:
1. Trykk på Send pasientrapport på Data inn/ut-menyen.
2. Trykk på E-post (hvis dette ikke er uthevet).
3. Trykk på en av knappene for rapportformat: 12-avledn.-rapport, Oversiktsrapport eller Detaljert
rapport.
4. Velg innholdet i rapporten (hvis funksjonen er aktivert). Bruk piltastene til å bla til neste og forrige side.
5. Trykk på mottakerknappen for å vise skjermbildet E-postmottakere. Oppdater e-postmottakere og
kommunikasjonsmodus etter behov, og trykk på Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Send
pasientopplysninger/-rapport.
6. Trykk på Send. En PDF-rapport i valgt format blir opprettet og sendt på e-post. Tempus Pro-enheten går
tilbake til startskjermen for overvåking og viser e-poststatus øverst på skjermen.
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Hvis du vil se fremdrift eller avbryte sendingen, går du tilbake til skjermbildet Send pasientopplysninger/rapport. Etter at e-posten er sendt til e-posttjeneren, vises teksten ‘rapport sendt’ øverst i statusfeltet i
ytterligere 30 sekunder.
Hvis Tempus Pro-enheten er konfigurert til å bruke et tilfeldig passord, sender enheten en ekstra e-post til
mottakerne med det tilfeldige passordet.
Ved kommunikasjonsproblemer vil Tempus-enheten forsøke å sende på nytt i 20 minutter før den avbryter
sendingen, og den vil da vise en advarsel.

7.5.4 Sende pasientopplysninger til et system for elektronisk pasientjournal (EPJ)
FORSIKTIG
Kommunikasjon med EPJ-systemer er generelt pålitelige, men kan ikke garantere at
pasientopplysninger blir levert og lagret.
FORSIKTIG
Det er ditt ansvar å innforstått med lokale bestemmelser om sending og lagring av
pasientopplysninger.

l

l

l

l

Pasientopplysninger fra Tempus sendes over en sikker kommunikasjonsforbindelse til et av de
konfigurerte EPJ-systemene. Konfigurasjonen må kontrolleres før enheten tas i bruk.
Pasientopplysningene på Tempus Pro kan høyst utgjøre 8 megabyte ved overføring av EPJ-data.
Lenken nedenfor gir mer informasjon om HIPAA-regler for lagring i nettsky:
http://www.hipaahq.com/hipaa-compliant-cloud-storage-explained/
Alle pasientdata sendes.

Slik sender du filer med pasientopplysninger til et EPJ-system:
1. Trykk på Send pasientrapport på Data inn/ut-menyen.
2. Trykk på EPJ.
3. Trykk på Til-knappen for å vise skjermbildet for valg av EPJ. Velg EPJ-system og
kommunikasjonsmodus etter behov, og trykk på Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Send
pasientrapport.
4. Trykk på Send. Pasientopplysningene blir nå sendt til valgt EPJ-system.
Hvis du vil avbryte før sendingen er fullført, trykker du på Avbryt.
Ved kommunikasjonsproblemer vil Tempus-enheten forsøke å sende på nytt i 20 minutter før den avbryter
sendingen, og den vil da vise en advarsel.

7.5.5 Sende pasientrapport til den interne skriveren (valgfritt)
For å sende en oversiktsrapport eller 30 sekunders kurve til den interne skriveren (hvis den er montert):
1. Trykk på Send pasientrapport på Data inn/ut-menyen.
2. Trykk på Skriv ut (hvis det ikke er uthevet).
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3. Trykk på en knapp for rapporttype: Oversiktsrapport eller 30s Kurve.
4. Trykk på Skriv ut.
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7.6 Tempus til Tempus dataoverlevering
Med Tempus Pro kan du sende og motta pasientopplysninger ved å bruke en USB-lagringsenhet eller en Tempus
til Tempus USB-datakabel (delnummer 01-2243). Utdataene består av en komplett datapakke som kan
overleveres fra én Tempus Pro til en annen. På denne måten kan Tempus Pro-dataene flyttes sammen med
pasienten, og pleiepersonell på neste nivå kan se historikken over skader og behandlinger i felten.
ADVARSEL
Når du importerer, må du passe på at du velger riktig pasientjournal. Journaler kan identifiseres etter
pasientens navn (etternavn og fornavn), ID-nummer eller hendelsens starttid. Hvis du ikke er sikker
på om journalen du skal velge er riktig, velger du Registrer ny pasient. Sammenblanding av
journaler kan føre til misforståelser og feildiagnoser.
FORSIKTIG
Pasientjournaler må ikke importeres tilbake til den opprinnelige Tempus Pro-enheten (direkte eller
etter fjerning). Eksport og import er kun beregnet på overlevering av opplysninger fra én Tempus Proenhet til en annen.
Forutsetninger – sørg for at du har følgende:
l

Tempus Pro som skal sende pasientopplysninger

l

Tempus Pro som skal motta pasientopplysninger

l

en USB-lagringsenhet eller en Tempus til Tempus USB-datakabel (delnummer 01-2243)

7.6.1 Overlevering via USB-lagringsenhet
Slik eksporterer du pasientopplysninger:
1. Sett inn en tom USB-lagringsenhet i Tempus Pro-enheten som er avsender. Tempus Pro åpner
automatisk skjermbildet med Data inn/ut-menyen.
2. Trykk på Tempus til Tempus dataoverlevering. Tempus Pro-enheten åpner skjermbildet for
dataoverlevering mellom Tempus-enheter.
3. Hvis mottakeren trenger pasientrapporten i PDF-format, setter du Inkluder PDF i eksport til ja.
4. Trykk på Eksporter for overlevering. Hvis USB-enheten inneholder Tempus Pro-pasientjournaler fra
før, vil du bli spurt om du vil beholde eller overskrive dem.
5. Skjermbildet for dataoverlevering mellom Tempus-enheter viser en blå fremdriftslinje med
statusmeldinger. Når fremdriftslinjen viser at eksporten er fullført, tar du ut USB-enheten og leverer den
til helsepersonellet som skal ta over.
Slik importerer du pasientopplysninger:
1. Sett inn USB-lagringsenheten i Tempus Pro. Tempus Pro åpner automatisk skjermbildet med Data
inn/ut-menyen.
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2. Trykk på Tempus til Tempus dataoverlevering. Tempus Pro-enheten åpner skjermbildet for
dataoverlevering mellom Tempus-enheter. Trykk på Importer for overlevering.
3. Tempus Pro-enheten viser en liste over alle pasienthendelsene på USB-lagringsenheten. Velg
pasienthendelsene som skal importeres.
4. Tempus Pro-enheten viser skjermbildet for import av pasientjournal. Velg ett av følgende:
l

l

Slå sammen – de importerte hendelsesdataene blir slått sammen med dataene i gjeldende
pasientjournal.
Registrer ny pasient – gjeldende pasient blir avsluttet og hendelsesdataene importeres som en ny
pasient.

5. Trykk på Bekreft.
6. Skjermbildet viser en blå fremdriftslinje med statusmeldinger. Når fremdriftslinjen viser at importen er
fullført, tar du ut USB-lagringsenheten.

7.6.2 Overlevering via USB-datakabel
Når Tempus Pro-enheten registrerer USB-datakabelen, deaktiverer den alternativet Inkluder PDF i
eksport.
Slik overfører du hendelsesdata for en pasient fra én Tempus Pro til en annen:
1. Sett inn Tempus til Tempus USB-datakabelen (delnummer 01-2243) i avsender- og mottakerenhetene.
2. Begge Tempus Pro-enhetene åpner automatisk skjermbildet for dataoverlevering mellom Tempusenheter. Trykk enten på Eksporter for overlevering på avsenderenheten, eller trykk på Importer for
overlevering på mottakerenheten.
3. Skjermbildet for dataoverlevering mellom Tempus-enheter viser en blå fremdriftslinje når dataene
pakkes og sendes.
4. Tempus Pro-mottakerenheten viser skjermbildet for import av pasientjournal. Velg ett av følgende:
l

l

Slå sammen – de importerte hendelsesdataene blir slått sammen med dataene i gjeldende
pasientjournal.
Registrer ny pasient – gjeldende pasient blir avsluttet og hendelsesdataene importeres som en ny
pasient.

5. Trykk på Bekreft.
6. Skjermbildet for dataoverlevering mellom Tempus-enheter viser en blå fremdriftslinje med
statusmeldinger. Når fremdriftslinjen viser at importen er fullført, kobler du fra USB-datakabelen.
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7.7 Demonstrasjon og opplæring
Tempus Pro kan stilles inn slik at den kan brukes til opplæring med tilfeldig genererte data. I denne tilstanden kan
Tempus Pro simulere følgende:
l

Alle medisinske målinger, inkludert EKG-overvåking og opptak ‒ uten behov for pasient.

l

Alle andre funksjoner, som overføring av bilder, video, GPS-posisjonering osv.

l

Data- og taleforbindelser – enheten simulerer at det finnes en forbindelse, selv om den ikke er opprettet.

ADVARSEL
Opplærings- og demonstrasjonsfunksjoner skal bare brukes i ikke-kliniske situasjoner, f.eks. i
undervisning. Hvis disse funksjonene aktiveres i en klinisk situasjon, kan det oppstå misforståelser
rundt pasientens egentlige vitale tegn.
ADVARSEL
Opplærings- og demonstrasjonsfunksjoner skal bare brukes i ikke-kliniske situasjoner, f.eks. i
undervisning. Hvis disse funksjonene aktiveres i en klinisk situasjon, kan det oppstå misforståelser
rundt pasientens egentlige vitale tegn.
Hvis Tempus Pro settes i opplæringsmodus for kommunikasjon, vises Opplæring til venstre for
iAssist-veiledningen for tilkobling.
Slik starter du:

1. Trykk på Hovedmeny-membranknappen

.

2. Trykk på Demonstrasjon og opplæring-knappen.
3. Slett Forsiktig-meldingen som vises: trykk på Fjern denne meldingen.
4. Sett Demo medisinske avlesinger til på og/eller aktiver opplæringsmodus for kommunikasjon.
Både startskjermen og skjermen for 12-avlednings EKG-opptak vil vise Demo medisinske avlesinger.
Slik tilbakestiller du Tempus Pro til vanlig driftsmodus:
1. Gå tilbake til Demonstrasjon og opplæring-menyen.
2. Nullstill Demo medisinsk avlesning til av.
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Dette kapittelet beskriver daglig vedlikehold og rengjøring av Tempus Pro. Som bruker trenger du å utføre svært
lite vedlikehold, ettersom mesteparten må utføres av faglært RDT-personell og inngår i vedlikeholdshåndboken
for Tempus Pro.
Vedlikeholdshåndboken for Tempus Pro inneholder de tekniske opplysninger, skjemaer, delnumre og
prosessbeskrivelser som er nødvendig for å utføre spesifisert vedlikehold og testing.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
8.1 Inspisere Tempus Pro

198

8.2 Rengjøre Tempus Pro

200

8.3 Tempus Pro-batteri

204

8.4 Batteriet i det trådløse hodesettet

210

8.5 Skrivervedlikehold

211

8.6 Feilsøking

217
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8.1 Inspisere Tempus Pro
ADVARSEL
Batterihuset må ikke åpnes, og batteriet må ikke demonteres, endres eller repareres på noen måte.
FORSIKTIG
Alle ledninger, kabler og tilbehør må kontrolleres før og etter bruk med tanke på slitasje, frynser,
rifter, floker eller andre tegn på skade. Skadde eller slitte deler må skiftes ut.
FORSIKTIG
EKG-kabelen inneholder komponenter som beskytter den mot virkningen av en defibrillator. EKGkablene bør måles årlig (eller oftere etter brukerens skjønn hvis kablene er utsatt for mange
defibrillatorutladninger) for å sikre at de fremdeles har en motstand på 1 kΩ ±10 % i henhold til AAMI
EC53. Kabler må skiftes ut hvis motstanden ikke er intakt.
Hvis det ikke kan utføres vedlikehold på Tempus Pro og den ikke kan repareres, må den avhendes.
Avhending av enheten og tilbehøret må utføres i henhold til lokale bestemmelser. Det kan gjelde
særskilte bestemmelser for avhending av det oppladbare batteriet. Det bør være utladet, og må ikke
knuses eller antennes.
Det må benyttes spesifikke kalibreringskurver med SpO2-simulatorene i Tempus Pros Masimo®
pulsoksymeter. Ta kontakt med RDT for nærmere informasjon. Funksjonstestene skal ikke brukes
til å stadfeste enhetens nøyaktighet, men bare samsvaret med den bestemte kalibreringskurven fra
testeren.
Etter at du har brukt Tempus Pro, må du alltid inspisere enheten og tilbehøret (også strømforsyning, strømkabel,
batterier og lader) for tegn på skade eller slitasje. Utfør følgende kontroller:
l

Kontroller strekkavlastningen til kabler og koblinger for å sikre at de er egnet til bruk.

l

Kontroller at alle koblinger kan festes godt og at kabelsikringene fungerer godt nok.

l

Kontroller kontaktdeksler, særlig kapnografdekselet, for å sikre at de lukkes og låses godt nok.

Informer vedlikeholdsavdelingen om tegn på slitasje, skade eller funksjonssvikt.
Inspiser hele enheten minst én gang i året, særlig nettstrømforsyningen og batteriladeren, for tegn på større
skader. Denne inspeksjonen bør utføres av personell med egnet opplæring og utstyr som kan utføre lokalt
foreskrevne sikkerhetstester. RDT anbefaler også at enheten testes av en biomedisinsk ingeniør med egnet
opplæring og utstyr slik at det kan stadfestes at medisinske og andre funksjoner i Tempus Pro er innenfor
spesifikasjonene og lokalt foreskrevne sikkerhetsgrenser.
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8.1.1 Daglige kontroller
RDT anbefaler at Tempus Pro-brukere utfører følgende kontroller daglig og skifter deler som er ødelagt eller
mangler:
l

Rengjøring:
o

l

l

l

l

Tempus Pro, kabler og tilbehør er rene uten væskesøl.

Skader og slitasje:
o

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.

o

Intern skriver (hvis montert) er ikke skadd.

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:
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.

8.1.2 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 “8.2.6 Rengjøre batterikontaktene”.
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8.2 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 “8.3.5 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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8.2.1 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.

8.2.2 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.

8.2.3 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.

8.2.4 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.

8.2.5 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.

8.2.6 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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8.3 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.

8.3.1 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

8.3.2 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.

8.3.3 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.

8.3.4 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.

ADVARSEL
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).
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Slik lader du batteriet når det sitter i Tempus Pro:
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.

8.3.5 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 “8.3.3 Kontrollere ladenivået”.
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Trinn Beskrivelse

2.

Bilder og merknader
Om nødvendig kan du fremtvinge en tvungen
avslutning ved å trykke og holde inne på/avknappen i 10 sekunder.

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.

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.

8.3.6 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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8.4 Batteriet i det trådløse hodesettet
Bluetooth®-hodesettet har et innebygd, oppladbart batteri. Batteriet begynner automatisk å lade når du setter
hodesettet i dokkingkontakten på Tempus Pro.
Mens hodesettet lades viser det et rødt lys. Når det er fulladet blinker LEDen i blått hvert 5. sekund.
Tempus Pro lader hodesettet i omtrent 9 timer hver gang hodesettet settes på plass. Ladingen fortsetter
uavhengig av om Tempus Pro er på- eller avslått. Tempus Pro lader opp hodesettet omtrent hver 97. dag hvis
enheten ikke har blitt brukt.
ADVARSEL
Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes på feil måte. Ikke forsøk å reparere eller bytte batteriet. Hvis
batteriet er flatt, må du skaffe et nytt hodesett fra RDT. Hodesettet skal avhendes i samsvar med
lokale bestemmelser. Det skal ikke kastes som husholdningsavfall.
FORSIKTIG
Batteriet i Tempus Pro bør alltid ha et ladenivå på minst 10 %. Hvis batteriet i Tempus Pro er svakt,
kan den innebygde laderen i hodesettet tappe batteriet.
Hodesettet må ikke lades med andre ladeenheter. Dette vil automatisk oppheve garantien.
Les håndboken for hodesettet Sennheiser før bruk.

8.4.1 Generelle retningslinjer for sikker bruk
l

l

Hodesettet må ikke falle i gulvet, og du må ikke forsøke å endre form på det.
Hodesettet må ikke utsettes for væske eller fuktighet. I motsetning til Tempus Pro har ikke hodesettet
beskyttelse mot inntrengning av faste stoffer eller væsker.

l

Hodesettet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer. Temperaturområdet for hodesettet er 10‒40 °C.

l

Du må ikke forsøke å demontere hodesettet. Service og vedlikehold skal bare utføres av RDT.

l

Ikke la barn leke med hodesettet siden det inneholder små deler som kan løsne og forårsake kvelningsfare.

Batteriet skal avhendes i samsvar med gjeldende lokale bestemmelser. Disse bestemmelsene kan variere fra
land til land.
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8.5 Skrivervedlikehold
8.5.1 Konfigurering av ekstern skriver
Du kan bruke en ekstern USB-skriver til å skrive ut pasientrapporter - se “7.5 Sende
pasientopplysninger/rapport”.
Slik konfigurerer du en ekstern skriver:

1. Velg Hovedmeny

> Skriver og headset > Eksterne skriverinnstillinger.

2. Velg innstillingen du vil endre:
l

Skrivertype – HP PCL3 eller HP PCL3 GUI.

l

Papir – A4 eller Letter (8,5 x 11“).

3. Trykk på Test-side og se over testutskriften.
4. Trykk på Tilbake.

8.5.2 Intern skrivertestside (valgfritt)
Slik skriver du ut en testside på den interne skriveren (hvis montert):

1. Velg Hovedmeny

> Skriver og headset > intern skriver.

2. Trykk på Test-side og se over testutskriften.
3. Trykk på Tilbake.

8.5.3 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 “8.5.4 Sette på skriverlokket (kun intern
skriver)”.
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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.

3.

Løsne enden på en ny rull.
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Trinn Beskrivelse

4.

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

5.

Mat inn den ene siden av rullen, deretter
den andre

6.

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

Bilder og merknader
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Trinn Beskrivelse

7.

Bilder og merknader

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.
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8.5.4 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:
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.
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Trinn Beskrivelse

Bilder og merknader

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.

5.

Lukk lokket og trykk det ned på begge
hjørnene, og lytt etter et klikk.
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8.6 Feilsøking
En sjelden gang kan det oppstå problemer med Tempus Pro. Dette kan skyldes operatørfeil, sensorproblemer
eller en svikt inne i Tempus Pro. I de fleste tilfeller viser Tempus Pro en feilmelding på skjermen.
FORSIKTIG
I tilfelle Tempus Pro viser en feil som ikke er beskrevet i denne håndboken, f.eks. feil ved
operativsystemapplikasjoner, slå Tempus Pro av og deretter på igjen. Dette bør rette feilen slik at
normal drift kan gjenopptas. Ikke fortsett å bruke enheten når slike feil vises. Kontakt RDT hvis
problemet vedvarer.
Feilmeldinger inneholder følgende tekst:
l

En overskrift, som angir sensoren eller systemet der problemet har oppstått;

l

En beskrivelse av problemet;

l

Effekten feilen vil ha på ytelsen til Tempus Pro;

l

Knappen du må trykke på for å fjerne feilmeldingen fra skjermen.
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9.1 Fysiske egenskaper og miljøspesifikasjoner for Tempus
Pro
FORSIKTIG
Siden Tempus Pro er godkjent for bruk i høye omgivelsestemperaturer, må brukerne huske å ta
hensyn til at overflatene på Tempus Pro-enheten kan bli varme under slike forhold. Med hensyn til
tabell 23 i IEC60601-1:2005 kan det være nødvendig å berøre plastdeler (f.eks. sidene på enheten,
berøringsskjermen, håndtaket osv.) som er beregnet på langvarig fysisk kontakt ved
omgivelsestemperaturer opptil 48 °C, i korte tidsrom (f.eks. under 1 minutt) når enheten brukes i
høyere omgivelsestemperaturer. Likeledes må brukerne være oppmerksomme på at den bakre
kjøleribben, som kan berøres permanent i omgivelsestemperaturer opptil 36 °C, bare i begrenset
grad bør berøres ved høyere omgivelsestemperaturer. Brukere må huske på dette hvis de i stedet for
å bruke håndtaket, griper enheten rundt sidene.
FORSIKTIG
Ikke bruk Tempus Pro (når du bruker den eksterne strømforsyningen) til å lade batterier når
omgivelsestemperaturen overstiger 40 °C.
Viktig
l

l

l

I omgivelsestemperaturer over 40°C må brukerne passe på at enheten brukes stående og at luft
sirkulerer rundt baksiden av enheten.
Brukerne påminnes om at Tempus Pro-enheten (ved bruk av den eksterne strømforsyningen), ikke
må brukes til å lade batterier ved over 40°C.
Brukerne påminnes om at spesifikasjonen for strømforsyningen gjør at den kan brukes ved høyst
40°C.

Viktig
Strømforsyningens høydeklasse må følges. Strømforsyningen må ikke brukes utenfor sine
spesifikasjoner.
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9.1.1 Tempus Pro device
Element

Tallverdier/beskrivelse
Frittstående størrelse og vekt for Tempus Pro delenummer 00-1004-R med
dens batteri og RapidPak-klips, men uten eksterne kabler, sensorer eller
tilleggsutstyr:

Størrelse og vekt – modell uten
skriver

263 mm (10,3 in) x 216 mm (8,5 in) x 100 mm (3,9 in) (bredde x høyde x
dybde)
2,9 kg (6,4 Ib) nominell vekt
Modellen uten skriver med Bluetooth-hodesett er litt tyngre (delenummer
00-1007-R).
Frittstående størrelse og vekt for Tempus Pro delenummer 00-1026-R med
dens batteri og skriver, men uten eksterne kabler, sensorer eller
tilleggsutstyr:

Størrelse og vekt – modell med
skriver

263 mm (10,3 in) x 216 mm (8,5 in) x 100 mm (3,9 in) (bredde x høyde x
dybde)
3,2 kg nominell vekt
Modeller med skriver uten invasivt trykk er litt lettere (delnummer
00-1024-R).
-200 m til 5486 m (-656 fot til 18000 fot)

Altitude

(kan brukes ved høyere fysiske høyde over havet forutsatt at den lokale
atmosfæren ikke er høyere enn 5486 m, f.eks. i en flykabin)

Relativ luftfuktighet

15‒95 % (ikke-kondenserende)
0‒50 °C alle funksjoner, 0‒40 °C lading

Driftstemperaturområde

Kortvarig drift under -20 °C i 60 minutter etter oppbevaring i romtemperatur

Temperaturområde for
transport/oppbevaring

-37 °C til +73,3 °C

Trykkområde for
transport/oppbevaring:

-200 til +5486 m (-656 til +18 000 fot); 104 kPa til 53 kPa

Fall under transport

1,22 m MIL 810G: 26 fall mot alle hjørner, flater og kanter med og uten
tilbehør tilkoblet

Oppstartstid ved normal bruk

Tid for aktivering eller oppstart inntil utstyret er klart for normal bruk: 42
sekunder
Tiden det tar for at utstyret skal varmes opp fra laveste lagringstemperatur
mellom bruk, til det er klart for tiltenkt bruk ved 20 °C: 180 minutter

Oppstartstid fra lagring

Tiden det tar for at utstyret skal kjøles ned fra maksimal
lagringstemperatur mellom bruk til det er klart for tiltenkt bruk ved 20 °C:
180 minutter

Driftsmodus

Kontinuerlig

IP66 (støv- og vanninntrengning under trykk) – hele enheten. I henhold til IEC60529 står "IP" for "Ingress
Protection" (inntrengningsbeskyttelse). De påfølgende to tallene står for grader av inntrengningsbeskyttelse mot

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 221

Kapittel 9 Spesifikasjoner og standarder

faste stoffer (første tall) og vann (det andre tallet). Det første tallet «6» betyr at enheten er støvtett mot
inntrenging av støv til en størrelse < 75 µm. Det andre tallet betyr at enheten er beskyttet mot inntrengning av
100 l/m med vann som "spyles" mot enheten fra 2,5 til 3 m.

Miljøytelse og sertifisering
Element

Tallverdier/beskrivelse

Fall

1 m fall iht. IEC60601-1

Fall under drift

0,75 m IEC60068-2-32 Prosedyre 1: 6 fall mot alle enhetens flater under
full drift og med alt tilbehør tilkoblet

Støt

500 g stålkule fra 1,3 m iht. IEC60601 inkludert skjermen

Temperatur og høyde over havet:
kategori:
teststandard,

A1
Temperatur, RTCA/DO-160E Del 4, Avsnitt 4.5.1 til 4.5.4

Teststandard, høyde over havet,
temperatur:

RTCA/DO-160E Del 4, Avsnitt 4.6.1 og 4.6.2
Drift: 0 °C til +50 °C Oppbevaring: -37 °C til +73,3 °C
Kortvarig høytemperatur: +50 °C

Rask dekompresjon:

2438 m til 5486 m (8000 fot til 18000 fot) i 15 sekunder

Temperaturvariasjon:
Teststandard:

RTCA/DO-160G Del 5 Kat C

Variasjonsrate:

2 °C per minutt.

Fuktighet:
Teststandard:

RTCA/DO-160E Del 6 Kat A

Transport/oppbevaring:

15 til 95 % RF Ikke-kondenserende (testet i 48 timer ved
38-50 °C)

Drift:

15 til 95 % RF Ikke-kondenserende (testet ved slutten av
oppbevaringssyklusen)

Driftssjokk og
kollisjonssikkerhet:
Teststandard:

RTCA/DO-160E Del 7 Kat B
40 g iht MIL-STD 810G

Driftssjokk:

6 g iht RTCA DO-160E
(6 g for 11 ms sagtannbølge, gjentatt 3 ganger i hele aksen).

Kollisjonssikkerhet:

20g i alle retninger (vedvarende).

Dybdetekstur:

15 g iht EN1789

Vibrasjon:
teststandard:

MIL-STD-810G roterende, faste vinger (jet- og turboprop-profil)

Eksplosjonssikkerhet:

Ikke testet. Skal ikke brukes i nærheten av eksplosiv gass eller damp.

Vanntetthet:

Ikke testet iht. RTCA/DO-160G Del 10.

Mottakelighet for væsker:

Ikke aktuelt.

Bakkekjøretøy iht EN1789
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Element

Tallverdier/beskrivelse

Sand og støv:
kommersiell klassifisering:

IP66 (støvinntrengning under trykk) – hele enheten (unntatt den interne
skriveren, som er IP43)

Motstandsdyktighet mot sopp:

Ikke aktuelt.

Saltsprut:

Ikke aktuelt.

Magneteffekt:

Ikke aktuelt.

Strøminngang:

Ikke testet iht. RTCA/DO-160E Del 16.

Kommersiell klassifisering:

EN61000-3-2:2006 inc A1/A2:2009 Strømharmonikk
EN61000-3-3:2008 Strømflimmer
EN61000-4-11:2004 Spenningsfall og avbrudd

Spenningstopp:

Ikke testet iht. RTCA/DO-160G Del 17.

Kommersiell klassifisering:

IEC61000-4-4:2012 Raske transiente utbrudd

Lydfrekvens ledet mottakelighet strøminnganger:

Ikke testet iht. RTCA/DO-160G Del 18.

Kommersiell klassifisering:

IEC61000-4-5:2006 Overspenning

Indusert signalmottakelighet:

Ikke testet iht. RTCA/DO-160G Del 19.

Kommersiell klassifisering:

IEC61000-4-6:2013 Ledet RF-felt

Radiofrekvens mottakelighet
(utstrålt og ledet):

Ikke testet iht. RTCA/DO-160G Del 20.

Kommersiell klassifisering:

IEC61000-4-3:2006 inc A2:2010 Utstrålt RF-interferens

Utslipp av radiofrekvent energi:
teststandard:

RTCA/DO-160G Del 21 Kat M.

Mottakelighet for transienter
indusert av lyn:

Ikke aktuelt.

Direkte effekt av lyn:

Ikke aktuelt.

Isdannelse:

Ikke aktuelt.

Elektrostatisk utlading:

Ikke testet iht. RTCA/DO-160G Del 25.

Kommersiell klassifisering:

IEC61000-4-2:2008 ESD

Materiale i hovedinnfatning:
Flamme:

PC-ABS
UL94V-0

Overstøpningsmateriale:

TPU (*)

(*) Inneholder 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol.

9.1.2 Invasivt trykk USB-modul 01-2017
Element

Tallverdier/beskrivelse

Kanaler

2

Sensitivitet

5 µV/V/mmHg

Bro

Minst 180 Ω

Respons

0–20 Hz (-3 dB)

Filtre

50/100/150 Hz og 50-60 Hz notch
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Element

Tallverdier/beskrivelse

Rekkevidde

-99‒310 mmHg

Nøyaktighet

± 2 % eller ±2 mmHg inkludert RDTs omformerkabel men ekskludert
transduseren

Oppløsning

1 mmHg

Oppvarmingstid

10 sekunder

Inntrengningsbeskyttelse

IP56

Size

108 mm x 63 mm x 36 mm

Vekt

116 g

EMC

IEC 60601-1-2:2014 Klasse B

Driftshøydeområde

-200–5486 m (-656 – 18 000 fot) (kan brukes på høyere fysiske høyder,
forutsatt at atmosfæren på stedet høyst tilsvarer 5486 m, f.eks. i en
trykksatt flykabin)

Drift av relativ fuktighetsområde

15‒95 % (ikke-kondenserende)

Driftstemperaturområde

0 °C til +40 °C grunnet spesifikasjoner for transduser

Temperaturområde for
transport/oppbevaring

-37 °C til +73,3 °C

Transport/oppbevaring
trykkområde

-656 fot til 18 000 fot; 104 kPa til 53 kPa

Fall

1 m fall iht. IEC60601-1

Fall under transport

1,22 m MIL 810G: 26 fall mot alle hjørner, flater og kanter med og uten
tilbehør tilkoblet (uten tilkobling til Tempus Pro)

Støt

500 g stålball fra 1,3 m i henhold til IEC60601

Utslipp av radiofrekvent energi:

RTCA/DO-160G Del 21 Kat M.
Kategori A1

Temperatur og høyde over havet
Temperatur, RTCA/DO-160E Del 4, Avsnitt 4.5.1 til 4.5.4
Teststandard, høyde over havet

RTCA/DO-160E Del 4, Avsnitt 4.6.1 og 4.6.2

Rask dekompresjon

2438 m til 15 545 m (8000 fot til 51 000 fot) på 1 sekund

Temperaturvariasjon:
Teststandard
Variasjonsrate

RTCA/DO-160E Del 5 Kat C
2 °C per minutt.

Luftfuktighet

RTCA/DO-160E Del 6 Kat A

Fuktighetsområde for
transport/oppbevaring

15 til 95 % RF Ikke-kondenserende (testet i 48 timer ved
38-50 °C)

Driftssjokk og
kollisjonssikkerhet:
Teststandard
Driftsstøt

RTCA/DO-160E Del 7 Kat B
Avsn. 7.2 (6 g for 11 ms sagtannbølge, gjentatt 3 ganger i hele aksen).

Kollisjonssikkerhet

20g i alle retninger (vedvarende)

Vibrasjonstest-standard

MIL 810F roterende, faste vinger (jet- og turboprop-profil)

Materiale i hovedinnfatning
Flamme

PC-ABS
UL94V-0
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Element

Tallverdier/beskrivelse
Elektromedisinsk utstyr – Del 2-34: Særlige krav til grunnleggende
sikkerhet og ytelse for overvåkingsutstyr for invasiv blodtrykksmåling

Teststandarder

IEC 60601-1 3.1 ed: 2012: Elektrisk medisinsk utstyr - Del 1: Generelle
krav til grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse.

9.1.3 Oppladbart batteri
Batteriets holdbarhet er basert på et nytt, fulladet batteri som oppbevares og brukes ved 20°C.
Brukstid er basert på RDTs modell for typisk bruk av enheten under en hendelse.
Element

Tallverdier/beskrivelse
Minst 10 timer og 45 minutter med lysstyrke på skjermen på 60 %
(standard), EKG, SpO2 , ETCO2 , IP x 2, temp x 2 og IIBT hvert 15. minutt.

Batteritid

Minst 11 timer og 30 minutter med lysstyrke på skjermen på 30 %, EKG,
SpO2 , ETCO2 , IP x 2, temp x 2 og IIBT hvert 15. minutt.
Opptil 14 timer når strømsparingsmodus for batteri er aktivert (skjermens
lysstyrke på standard 60 %) – vanligvis 12 timer og 30 minutter når
skjermen er aktivert 50 % av tiden.

Nominell spenning

7,4 V

Ladespenning

8,4 V ±1 %

Nominell kapasitet

10,2 Ah, 75,5 Wh

Vekt

0,42 kg nominell

Dimensjoner

152 x 42 x 62 mm maks

Holdbarhet

Omtrent 75 % gjenværende etter 1 år

Driftstemperatur

-20 °C til +60 °C
3 timer til 90 % og omkring 4 timer til 100 %
Forutsetninger:

Ladetid

l

Batteri montert på Tempus Pro er tilkoblet strømnettet.

l

Tidene er omtrentlige og avhenger av oppbevarings- og bruksforhold.

l

Tempus Pro er slått av under lading, lading tar lenger tid når enheten er
aktiv.

9.1.4 Nettstrømforsyning
ADVARSEL
Bruk kun Tempus Mains Power Supply (PSU) (delenummer 01-2049) eller Tempus DC Vehicle
Power Supply (delenummer 01-2053) med Tempus Pro. Pasientsikkerheten kan kompromitteres
hvis det brukes annen strømforsyning.
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Viktig
Strømforsyningens høydeklassifisering på 4000 m må overholdes. Strømforsyningen må ikke
brukes utenfor sine spesifikasjoner.
Element

Tallverdier/beskrivelse

Strømforsyning

90 – 264 Vac, 47 – 440 Hz, maksimalt 0,6 A brukt av Tempus Pro

Uttaksspenning

12 V DC

Utgangsstrøm

5A

Relativ luftfuktighet

15‒95 % (ikke-kondenserende)

Vekt

0,42 kg nominell

Dimensjoner

133 x 60,7 x 41 mm (5,24 x 2,39 x 1,62 tommer)

Driftstemperaturområde

0°C til 50°C

Temperaturområde for
transport/oppbevaring

-40°C til +85°C

Altitude

0–4000 m (0–13 123 fot)

9.1.5 Batterilader
Det er bare batteriladeren fra RDT (01-1012) som kan brukes med Tempus Pro.
Element

Tallverdier/beskrivelse

Strøminngangsspenning

100 – 240 V

Frekvens

50/60 Hz

Inngangsstrøm

0,9 A Maks (ved 100 V omtrent)

Uttaksspenning

8,4 V dc

Utgangsstrøm

< 2,73 A

Ladetid (fra flatt)

5 timer

Vekt

0,25 kg nominell

Dimensjoner

107 x 67 x 36,5 mm

9.1.6 Strømforsyning i kjøretøy
Element

Tallverdier/beskrivelse

Inngangsspenning for batteri

11 V DC – 27 V dc

Type inngangskontakt

Sigarettennerplugg

Uttaksspenning

12 V dc ± 5 %

Utgangsstrøm maks

6A

Nominell effekt

72 W

Effektivitet

> 85 %
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Element

Tallverdier/beskrivelse

Driftstemperaturområde

0°C til 40°C

Temperaturområde for
transport/oppbevaring

-20°C til +85°C

Vekt

0,21 kg nominell

Dimensjoner

105 x 40 x 26,5 mm

Driftsstøt

10 g

Ikke-driftssjokk

60 g

9.1.7 GPS
Element

Tallverdier/beskrivelse

Antenne

Innebygd

Nøyaktighet

±10 m (± 2,5 km med < 6 satellitter – merket som “Omtrentlig fiks”)

9.1.8 Inseego 4G-dongle (valgfritt)
4G-dongle er kun tilgjengelig som et alternativ på Tempus Pro-skrivermodeller.
Element

Tallverdier/beskrivelse

Produsent

Inseego

Navn

USB8

Modell

MC800

Godkjenninger

FCC (Nord-Amerika); ISED (Canada); PTCRB

Vekt

68 g (2,4 oz)

Dimensjoner

91,1 x 37 x 11,4 mm (3,58” x 1,45” x 0,45”)

Chip-sett

QUALCOMM® SDX20

Grensesnitt-type

Brettbar, roterende USB

SIM

4FF

Driftstemperatur

-10 °C til +55 °C (+14 °F til +113 °F)

Oppbevaringstemperatur

-20 °C til +65 °C (-4 °F til +149 °F)

Relativ luftfuktighet

5 % til 90 % over driftstemperatur

Fall

1 meter fall, ingen skader - fullt fungerende

Vibrasjonsstabilitet

5 Hz til 500 Hz, 0,1 oktav/sekund
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9.1.9 Andre funksjoner
Element

Tallverdier/beskrivelse
Farge 165 mm (6,5”), 640x480 piksler

Skjerm
Skriver (*)

130 klux skjerm kan leses i dagslys
Høyoppløselig 110 mm (4,3”) innebygd termisk skriver
Farge 3,2 megapiksel kamera

Innebygd digitalkamera
Pulsoksymeter

Tar stillbilder eller video med H264-algoritmen (båndbreddeavhengig)
Se Masimo-etiketter for lagringstemperatur og trykk.

(*) Valgfri tilleggsfunksjon
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9.2 Samsvar mellom Tempus Pro og standarder
Tempus Pro er i samsvar med gjeldende deler av følgende standarder:
Standard

Tittel

IEC 60601-1 3. utgave

Elektromedisinsk utstyr – Del 1-1: Generelle sikkerhetskrav – Kollateral
standard: Sikkerhetskrav for elektromedisinske systemer

IEC 60601-1-2 fjerde utgave

Elektromedisinsk utstyr – Del 1-2: Generelle sikkerhetskrav – Kollateral
standard: Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav og tester

IEC 60601-1-6

Elektromedisinsk utstyr – Del 1-6: Generelle sikkerhetskrav – Kollateral
standard: Brukervennlighet

EN 60601-1-8

Elektromedisinsk utstyr – Del 1-8: Generelle krav, tester og veiledning for
alarmsystemer i elektromedisinsk utstyr og medisinske elektriske systemer

IEC 60601-2-49

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-49: Særlige krav til sikkerhet for
multifunksjonelt pasientovervåkingsutstyr

ISO 80601-2-56

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-56: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet
og ytelse for kliniske termometre for måling av kroppstemperatur

EN 60601-2-34

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-34: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet
og ytelse for overvåkingsutstyr for invasiv blodtrykksmåling

EN 60601-2-37

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-37: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet
og ytelse for medisinsk ultralyddiagnostikk og overvåkingsutstyr

IEC 60601-2-25

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-25: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet
og ytelse i elektrokardiografer

IEC 60601-2-27

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-27: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet
og ytelse i EKG-overvåkende utstyr

EN 80601-2-61

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-61: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet
og ytelse i pulsoksymeterutstyr

EN 80601-2-55

Elektromedisinsk utstyr – Del 2-55: Særlige krav til grunnleggende sikkerhet
og ytelse i overvåkingsutstyr for respirasjonsgass

EN 62304

Programvare for medisinsk utstyr – Livssyklusprosesser for programvare

EN 62366

Medisinsk utstyr – Del 1: Applikasjon av brukervennlighets-konstruksjon i
medisinsk utstyr

Klassifisering av Tempus Pro-enheten
Systemet er klassifisert i samsvar med kravene i EN60601-1:2006, standarden for medisinsk elektrisk utstyr,
Del 1, Generelle krav til sikkerhet, på følgende måte:
l

l

Tempus Pro har en intern strømkilde (batteri).
Den eksterne strømtilførselen er i klasse I (jordet), som definert i klassifiseringen av strømforsyningen som
er spesifisert og levert av RDT.

l

Batteriladeren er i klasse II (dobbeltisolert).

l

CE-merket i samsvar med direktiv 93/42/EØF som klasse IIb.
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Defibrilleringssikre anvendte deler av type CF. Alle pasientkoblede tilkoblinger fra Tempus Pro er betegnet som
pasientapplikerte deler i henhold til IEC60601-1.
Utstyr ikke egnet for bruk i nærvær av en brennbar bedøvelsesmiddelblanding med luft eller med oksygen eller
lystgass.
Egnet til kontinuerlig bruk, til bruk med defibrillatorer og til bruk med elektrokirurgiske systemer.
Forventet levetid for enheten (unntatt batterier) er 5 år. Levetiden kan forlenges ved å vedlikeholde enheten.
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9.3 Medisinske spesifikasjoner for Tempus Pro
Alle tall er basert på romtemperatur, trykk og fuktighet med mindre noe annet er oppgitt.

9.3.1 EKG-overvåking
Element

Tallverdier/beskrivelse

Regelverk

Overholder ANSI/AAMI EC13:2007 & IEC 60601-2-27:2011

Kabel

Skal brukes sammen med RDTs egne 3-, 4- 5- og 12-avlednings EKG-kabler
med 4 mm engangselektroder med klikkfesting

Forsterkning/sensitivitet

2, 4, 5, 10 (standard), 15, 20, 30 og 50 mm/mV (skala 8:10)

Inngangsområde

±5 mV AC

Inngangsimpedans

>100 MΩ

DC-offset

±300 mV DC

Tidsbaser

12,5; 25; 50 mm/s

Område for størrelsesforhold

5:50 – 20:12,5 (mm/mV : mm/s) (skala 8:10)

Område for påvisning av
hjertefrekvens

30‒300 bpm

Nøyaktighet

±3%

Samplingprøvesats

500 Hz
0,67 Hz – 20 Hz : EMS
0,5 Hz – 35 Hz: Skjerm

Båndbredde for overvåking

0,05 Hz – 150 Hz: Diagnostikk
0,05 Hz – 35 Hz: Filtrert diagnostikk

Frekvensrespons

0,05 Hz til 175 Hz (-3 dB)'

Defibrillatorvern

Pasientledninger er isolert fra systemet og operatøren, med et 5kV-vern

Elektrokirurgisk vern

Beskyttet

Avvisning av vanlig modus

95 dB

Indikatorer for ledning av

Tilkoblingsstatus for hver ledning vises på samplingsskjermen
Høy Pass: 0.05 Hz 1. orden

Permanente filtre

Lav Pass: 150 Hz 1. orden
Baselinjevandring: Baselinje tilbakestilles ved en adaptiv algoritme for
nullstilling
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Element

Tallverdier/beskrivelse

Notch-filter
(støyundertrykkelse
nettstrøm)

50 Hz 4. orden Butterworth,
49,1 Hz – 50,9 Hz,
60 Hz 4. orden Butterworth,
59,1 Hz – 60,9 Hz,

Lavpass (filter for
muskelartefakt)

35 Hz 4. orden

ST-måleområde

-10 mm til 10 mm (-1 til 1 mV)

ST-nøyaktighet

±0,53 mm (±53 uV)

ST-oppløsning

0,1 mm
J+80 ms (for hjertefrekvenser < 115 bpm)

ST-målingsdefinisjon

J+60 ms (for hjertefrekvenser > 115 bpm)
ISO-elektrisk linje tas fra PQ-segment

QT-måleområde
QT-nøyaktighet
QT-oppløsning

10 ms – 1990 ms
±25 ms gj.snitt
30 ms standardavvik
1 ms
IEC60601-2-27:2011

Samsvar
AAMI EC57

9.3.2 12-avlednings diagnostisk EKG-visning og -opptak
Disse spesifikasjonene gjelder produktets ytelse når det er konfigurert til å vise og ta opp visningen
av 12-avlednings diagnostisk EKG.
Filtrene i denne seksjonen gjelder kun ved opptaksvisning av 12-avlednings-EKG.
EKG testet ved 150 Hz per EC11 og med en båndbreddemåling på 175 Hz 3 dB.
Et konservativt stabiliseringsfilter for baseline blir brukt på 12-avlednings EKG-signalene –
12-avlednings EKG-opptak og -målinger har diagnostisk kvalitet som er egnet for STsegmentanalyse.
Element

Tallverdier/beskrivelse

Regelverk

Overholder ANSI/AAMI EC11:1991 inc R:2001 og IEC60601-2-25:2011

Kabel

Skal brukes sammen med RDTs egne 12-avlednings-EKG-kabler med 4 mm
engangselektroder med klikkfesting

Forsterkning/
sensitivitet

2, 4, 5, 10 (Standard), 15, 20, 30 og 50 mm/mV

Inngangsområde

±5 mV AC

Inngangsimpedans

>100 MΩ

DC-offset

±300 mV DC

Samplingprøvesats

500 Hz
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Element

Tallverdier/beskrivelse

12-avlednings båndbredde
(forhåndsvisning og opptak)

0,05–40 Hz: Filtrert diagnostikk

Frekvensrespons

0,05 Hz til 175 Hz (-3 dB)'

Defibrillatorvern

Pasientledninger er isolert fra systemet og operatøren, med et 5 kV-vern

Elektrokirurgisk vern

Beskyttet

Avvisning av vanlig modus

95 dB

Indikatorer for ledning av

Tilkoblingsstatus for hver ledning vises på samplingsskjermen

0,05–150 Hz: Diagnostikk

50 Hz 4. orden Butterworth,
Notch-filter
(støyundertrykkelse
nettstrøm)

49,1Hz - 50,9 Hz,
60 Hz 4. orden Butterworth,
59,1 Hz – 60,9 Hz,

Lavpass (filter for
muskelartefakt)

40 Hz 4. orden

9.3.3 Pneumografi med impedans (respirasjon)
Element

Tallverdier/beskrivelse

Område:

30‒150 rpm

Nøyaktighet

±2 rpm eller ±2% alt etter hva som er høyest

Eksitasjonsstrøm

< 20 µA

Eksitasjonsfrekvens

56 kHz

Tilgjengelige avledninger

Avledning I og Avledning II

9.3.4 ETCO2-sensor
Kapnografen kompenserer automatisk for lokalt atmosfærisk trykk.
Element

Tallverdier/beskrivelse

CO2-enheter

mmHg eller kPa

ETCO2-område

0‒150 mmHg

Oppløsning på CO2-kurve

0,1 mmHg

ETCO2-oppløsning

1 mmHg
0‒38 mmHg: ± 2 mmHg

CO2-nøyaktighet

39‒150 mmHg: ± (5 % av målt verdi + 0,08 % for hver 1 mmHg over 38 mmHg)
For drift over 35 °C må det legges til ytterligere ±1 mmHg eller ± 2 % (det som
er størst).

Område for
respirasjonsfrekvens

1–149 bpm
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Element

Tallverdier/beskrivelse
0–70 bpm: ± 1 bpm

Nøyaktighet for
respirasjonsfrekvens

71–120 bpm: ± 2 bpm
121–149 bpm: ± 3 bpm

Flowhastighet

50 (42,5 ≤ flow ≤ 65) ml/min, flow målt etter volum

Sampling av kurve

20 samplinger/s

Responstid (oppvarmet)

7 s (typisk) for ETCO2 , < 13 sekunder for respirasjon (ved en antatt
pustefrekvens på 15 rpm)

Kalibrasjonsintervall

Det kan utføres en årlig verifisering av ytelsen og en påfølgende kalibrering
hvis systemet krever det.
Kalibrering påkrevd etter 4000 timers bruk av kapnograf.
Justerer ETCO2-nivået både for temperatur og høyde over havet.

Auto-null

Kalibrerer ETCO2 ved hver endring på 8 grader (Celsius) eller hver endring på 8
mmHg i barometertrykk.

9.3.5 Ikke-invasivt blodtrykk
Element

Tallverdier/beskrivelse

Område:

Voksen systolisk 40‒260 mmHg
Pediatrisk systolisk 40‒230 mmHg
Neonatal systolisk 40‒130 mmHg
Voksen diastolisk 20‒200 mmHg
Pediatrisk diastolisk 20‒160 mmHg
Neonatal diastolisk 20‒100 mmHg
Voksen MAP 26‒220 mmHg
Pediatrisk MAP 26‒183 mmHg
Neonatal MAP 26‒110 mmHg

Nøyaktighet:

± 3 mmHg

Oppløsning:

1 mmHg

Pulsfrekvensområde som
målingen fungerer i:

30 - 220 bpm

Maksimal oppblåsing:

300 mmHg (150 mmHg neonatal)

Innledende trykk:

160 mmHg voksen, 140 mmHg pediatrisk, 90 mmHg nyfødt

Metode:

Oscillometrisk, diastoliske verdier tilsvarer fase 5 Korotkoff-lyder

9.3.6 Invasivt trykk
Element

Tallverdier/beskrivelse

Kanaler

Opptil 4 (2 er standard)
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Element

Tallverdier/beskrivelse

Sensitivitet

5 µV/V/mmHg

Bro

Minst 180 Ω

Respons

0–20 Hz (-3 dB)

Filtre

50–60 Hz notch

Område:

-99‒310 mmHg

Nøyaktighet:

± 2 % eller ±2 sifre inkludert RDTs omformerkabel men eksklusive
transduseren

Oppløsning:

1 mmHg

Oppvarmingstid

10 sekunder

9.3.7 SpO2 Masimo SET
Teknologi: Masimo SET til bruk i applikasjoner for bevegelse og lavperfusjon
Element

Tallverdier/beskrivelse

Pulsområde:

25–239 bpm

Pulsnøyaktighet:

Nøyaktighet (alle aldre): ingen bevegelse ≤3 sifre, bevegelse ≤5 sifre

Pulsoppløsning:

1 bpm

Pulsgjennomsnitt:

8 sekunder (kan konfigureres)

SpO2-område:

1-100 %
Nøyaktighet (voksen/barn): ingen bevegelse eller lav perfusjon ±2 sifre 70–100 %,
bevegelse ±3 sifre 70–100 %

SpO2-nøyaktighet:

Nøyaktighet (nyfødt): bevegelse, ingen bevegelse og lav perfusjon ±3 sifre
70 - 100 %

SpO2-oppløsning:

1%

Dataoppdateringsrate

3 sekunder

Type:

Funksjonell metning (testmetoder fås på forespørsel)
Rød 660 nm, infrarød 905 nm

Område for
bølgelengde:

Informasjon om bølgelengdeområdet kan være nyttig for brukere, spesielt de som
utfører fotodynamisk terapi.

Område for
perfusjonsindeks:

0,02 - 20 %

Respons

< 1 sekund forsinkelse

Område for
signalstyrke:

0–7 streker

Pletysmogram:

1‒100, automatisk forsterkning

Pasientpopulasjon:

Gjenbrukbar, myk probe – til klinisk og prehospital bruk på fingre og tær hos voksne
og barn over 8 år (andre probetyper er tilgjengelig fra Masimo®)

SpO2 ble fastsatt ved å teste friske voksne frivillige i området 60‒100 % SpO2 mot et CO-oksymeter på laboratorium.
SpO2-nøyaktigheten ble fastsatt for 16 neonatale pasienter fra intensivavdelingen for nyfødte, med en alder på mellom
7 og 135 dager og en vekt på mellom 0,5 og 4,25 kg. Søttini (79) dataprøver ble innsamlet i et område på 70‒100 %
SaO2 med et påfølgende resultat for nøyaktighet på 2,9 % SpO2 .
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Nøyaktigheten for oksygenmetning i blodet under ingen bevegelse gjelder bare selvklebende sensorer av typen
LNOP® Blue SpO2.
Masimo® SET®-teknologien med LNOP Adt-sensorer er blitt validert for nøyaktighet ved bevegelse i studier av humant
blod hos friske voksne frivillige menn og kvinner med lys til mørk hudpigmentering i studier av indusert hypoksi mens
det ble utført gnidende og bankende bevegelser, ved 2 til 4 Hz med en amplitude på 1 til 2 cm og en ikke-repetitiv
bevegelse på 1 til 4 Hz med en amplitude på 2 til 3 cm i studier av indusert hypoksi i området 70‒100 % SpO2 opp mot
et CO-oksymeter og en EKG-monitor i laboratorium. Denne variasjonen er lik pluss eller minus ett standardavvik, noe
som omfatter 68 % av populasjonen. Metningsnøyaktigheten til de neonatale sensorene ble validert på voksne
frivillige menn og kvinner med lys til mørk hudpigmentering, og 1 % ble lagt til for å ta hensyn til egenskapene til føtalt
hemoglobin.
Masimo®-sensorene er blitt validert for nøyaktighet ved bevegelse i studier av humant blod hos friske voksne frivillige
menn og kvinner med lys til mørk hudpigmentering i studier av indusert hypoksi mens det ble utført gnidende og
bankende bevegelser, ved 2 til 4 Hz med en amplitude på 1 til 2 cm og en ikke-repetitiv bevegelse på 1 til 5 Hz med
en amplitude på 2 til 3 cm i studier av indusert hypoksi i området 70‒100 % SpO2 opp mot et CO-oksymeter og en
EKG-monitor i laboratorium. Denne variasjonen er lik pluss eller minus ett standardavvik. Pluss eller minus ett
standardavvik omfatter 68 % av populasjonen.
Masimo® SET®-teknologien er blitt validert for nøyaktighet ved lav perfusjon i laboratorietester opp mot en Biotek
Index 2-simulator og Masimos simulator med signalstyrker over 0,02 % og en overføring i % på over 5 % for metninger
i området 70 til 100 %. Denne variasjonen er lik pluss eller minus ett standardavvik, noe som omfatter 68 % av
populasjonen.
Masimo®-sensorer er blitt validert for nøyaktighet i pulsfrekvens i området 25‒240 bpm i laboratorietester opp mot en
Biotek Index 2-simulator. Denne variasjonen er lik pluss eller minus ett standardavvik, noe som omfatter 68 % av
populasjonen.

9.3.8 SpO2 Masimo rainbow SET
Element

Tallverdier/beskrivelse

Karboksyhemoglobin (SpCO)
Nøyaktighet (voksne/barn/spedbarn):

1 – 40 % ± 3 %

Oppløsning:

1%

Alarm:

1 - 98 %

Måleområde:

0 – 99 %

Metning av methemoglobin (SpMet)
Nøyaktighet (voksne/barn/spedbarn/nyfødte):

1 – 15 % ± 1 %

Oppløsning:

0,1 %

Alarm:

1 - 99,5 %

Måleområde:

0 - 99,9 %

Total hemoglobinkonsentrasjon (SpHb)
Nøyaktighet (voksne/barn):

8–17 g/dL ±1 g/dL (arteriell eller venøs)

Oppløsning:

0,1 g/dl

Alarm:

1–24,5 g/dl

Måleområde:

0–25 g/dl

Totalt oksygeninnhold (SpOC)
Måleområde:

0–35 ml av O2/dl av blod

Nøyaktigheten til SpO2, SpCO og SpMet ble fastsatt ved å teste friske voksne frivillige i området 60‒100 % SpO2,
0–40 % SpCO og 0–15 % SpMet mot et CO-oksymeter på laboratorium. SpO2- og SpMet-nøyaktigheten ble fastsatt for
16 neonatale pasienter fra intensivavdelingen for nyfødte, med en alder på 7–135 dager og en vekt på 0,5–4,25 kg.
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Søttini (79) dataprøver ble innsamlet i et område på 70‒100 % SaO2 og 0,5–2,5 % MetHb med et påfølgende resultat
for nøyaktighet på 2,9 % SpO2 og 0,9 % SpMet.
Masimo®-sensorene er blitt validert for nøyaktighet ved ingen bevegelse i studier av humant blod hos friske voksne
frivillige menn og kvinner med lys til mørk hudpigmentering i studier av indusert hypoksi i området 70‒100 % SpO2 opp
mot et CO-oksymeter og en EKG-monitor i laboratorium. Denne variasjonen er lik pluss eller minus ett standardavvik.
Pluss eller minus ett standardavvik omfatter 68 % av populasjonen.
Masimo® SET®-teknologien er blitt validert for nøyaktighet ved lav perfusjon i laboratorietester opp mot en Biotek
Index 2-simulator og Masimos simulator med signalstyrker over 0,2 % og en overføring på over 5 % for metninger i
området 70 til 100 %. Denne variasjonen er lik pluss eller minus ett standardavvik, noe som omfatter 68 % av
populasjonen.
Masimo®-sensorene er blitt validert for nøyaktighet i pulsfrekvens i området 25‒240 bpm i laboratorietester opp mot en
Biotek Index 2-simulator. Denne variasjonen er lik pluss eller minus ett standardavvik, noe som omfatter 68 % av
populasjonen.
SpHb-nøyaktighet er blitt validert på friske voksne frivillige menn og kvinner og på kirurgipasienter med lys til mørk
hudpigmentering i området 8‒17 g/dl SpHb opp mot et CO-oksymeter i laboratorium. Denne variasjonen er lik pluss
eller minus ett standardavvik, noe som omfatter 68 % av populasjonen. SpHb-nøyaktigheten er ikke blitt validert med
bevegelse eller lav perfusjon.
Følgende stoffer kan forstyrre CO-oksymetrimålinger:
l

Forhøyede nivåer av methemoglobin (MetHb) kan føre til unøyaktige målinger av SpO2 og SpCO.

l

Forhøyede nivåer av karboksyhemoglobin (COHb) kan føre til unøyaktige målinger av SpO2.

l

Svært lave nivåer av arteriell oksygenmetning (SpO2) kan forårsake unøyaktige SpCO- og SpMet-målinger.

l

Alvorlig anemi kan forårsake feil SpO2-målinger.

l

l

Fargestoffer, eller ethvert stoff som inneholder fargestoff, som endrer blodets pigmentering, kan forårsake
feilmålinger.
Forhøyede nivåer av totalt bilirubin kan føre til unøyaktige målinger av SpO2, SpMet, SpCO og SpHb.

9.3.9 Kontakttemperatur
Element

Tallverdier/beskrivelse

Kanaler

2 (første er standard, andre er valgfri)

Kompatibilitet:

YSI-serie 400

Måleområde:

20 - 45 °C / 68 - 113 °F

Nøyaktighet:

± 0,1 °C / ± 0,2 °F

Oppløsning:

± 0,1 °C / ± 0,2 °F

Måletid

< 10 sekunder

9.3.10 Spesifikasjoner for EKG
Opplysninger fra EKG-overvåking
Følgende opplysninger gis i samsvar med kravene i AAMI EC13 og IEC 60601-2-27:
l

l

EKG-visningene omfatter de isoelektriske segmentene i QRS.
For avkobling av avledninger bruker EKG-enheten en triangulær bølge på 1 kHz på ca. 6 mV p-p mellom
R/RL- og L/LL-elektrodene.
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l

l

EKG-monitorens påvisning av hjertefrekvens er nøyaktig til +/-10 % eller +/-5 bpm ved en T-bølge med en
amplitude på opptil 1,0 mV.
Hjertefrekvensen beregnes ut fra gjennomsnittet av de 8 siste RR-intervallene. Intervaller loggføres som
«ugyldige» hvis registreringene er upålitelige eller hvis det mangler registreringer i det maksimale RRintervallet på 2,4 s. Ugyldige intervaller telles, men inkluderes ikke i gjennomsnittet. Hvis det ikke er noen
gyldige intervaller blant de siste 8, rapporteres det ingen hjertefrekvens. Hjertefrekvensen oppdateres ved
hvert nye gyldige eller ugyldige intervall.

Med hensyn til punkt 4.1.2.1e) i AAMI EC13: systemets respons på:
l

Fig. 3a er 40 bpm ± 10 % (invertert QRS telles) – en ugyldig frekvens vises hvis EMS-hjertefrekvensmodus
og arytmianalyse er aktiv.

l

Fig 3b er 30‒100 bpm (små QRS telles intermitterende).

l

Fig 3c er 120 bpm± 10 % (alle QRS telles).

l

Fig 3d er 60‒100 bpm (små QRS telles intermitterende).

Elektrisk støy, som transienter i kraftledninger, kan føre til at det registreres falsk hjertefrekvens, noe som kan
hindre alarmer. Problemet kan begrenses ved å sikre god elektrodekontakt. Støy i kraftsystemet kan reduseres
ved å kjøre monitoren på batteri.
Den maksimale responstiden for hjertefrekvensmåleren til en endring i hjertefrekvensen fra 80 til 120 bpm er
10 sekunder, og for en endring fra 80 til 40 bpm 14 sekunder (i henhold til metoden i IEC 60601-2-27:2011 seksjon
201.7.9.2.9.101 b).
Systemets alarm for hjertefrekvens vil respondere på de spesifiserte takykardisignalene i figur 4a og 4b i AAMI
EC13 i løpet av 5‒7 s. I noen tilfeller kan det avgis en alarm for «utenfor område», med en indikasjon på ingen
gyldig hjertefrekvens. Ugyldige EKG-frekvenser utløser ikke en alarm hvis den organisatoriske EMShjertefrekvensmodusen er valgt og arytmiovervåking er aktiv. Merk: at takykardibølgeform 4B ved halv
amplitude ikke blir oppdaget når du bruker en enkelt EKG-kanal (f.eks. ved bruk av en 3-lednings EKG-kabel).
Alarmen for hjertefrekvensgrense vil respondere på en tilstand høy eller lav frekvens 0‒10 sekunder etter at den
er aktivert.
I henhold til EC13, 4.1.4.1, indikeres hjertefrekvensen nøyaktig under forekomst av effektive enkeltvise
pacemakerpulser uten oversving, med en bredde på opptil 2 ms og en amplitude på opptil 700 mV, og slike pulser
alene medfører ikke registrering av hjertefrekvens. Ved ineffektiv QRS-pacing kan det forekomme ujevne verdier
for enkeltpulser over 2 mV. Oversving er spesifisert i samsvar med EC13 4.1.4.1 Metode B.
I henhold til EC13 4.2.9.12 vil muskelfilteret bidra til at pacemakerpulser vises som mindre enn 2 mm. Slå av
muskelfiltre (innstilling for diagnosefilter) for å se pacemakerpulsene tydeligere.
Avlesninger av EKG-kurven bør normaliseres opp mot den oppgitte skalaen. Skalaen viser 1 mV som 8 mm med
en innstilling for forsterkning på 10 mm/mV.
I visningen med 4 kurver er kanalhøyden for EKG 24 mm, og da kan høyeste inngangssignal være
±2,2 mV når forsterkningen er 5 mm/mV. I den store EKG-visningen kan høyeste inngangssignal
være ±5 mV hvis det brukes en forsterkning på 5 mm/mV.
Samsvar med kravene til frekvensrespons i EC13 punkt 4.2.9.8 b) (og relevante punkter i IEC 60601-2-27:2011)
kan bare oppnås når muskelfiltrene er avslått (dvs. å bruke innstillingen for diagnosefilter).
EKG-ens spenningsendring per tidsenhet i henhold til AAMI EC13 4.1.4.3 er 3,7 V/s (alle filtre av).
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Opplysninger fra EKG-opptak
Følgende opplysninger gis i samsvar med kravene i AAMI EC11 og IEC60601-2-25:
l

l

Frekvens og impulsrespons er evaluert i samsvar med IEC 60601-2-25:2011 seksjon 201.12.4.107.1.1. I
henhold til avsnitt 201.12.4.107.1.1.1 ble metode A og E brukt til å demonstrere samsvar med
høyfrekvensrespons. Alle 60601-2-25 tester er utført ved hjelp av SCP-filer som er spilt inn på Tempus Pro
og samsvar kontrollert ved hjelp av Corsium EKG-visningsprogrammet. Samsvar krever at alle valgfrie filtre
er slått av.
EKG-data i dette systemet lagres i datafiler, ved hjelp av et eget format basert på SCP-ECG-standarden.
EKG-dataene digitaliseres med en samplingshastighet på 500 sps og en oppløsning på 2554 nV/bit med et
dynamisk område på 12 bit (4096 nivåer). I henhold til punkt 201.12.4.107.3 er spenningsendringen per
tidsenhet 0.

Følgende informasjon gjelder bare når standard tolkning er aktivert (dvs. ikke når Glasgow-tolkning er aktivert):
l

l

l

Automatiserte målinger av QRS-kompleksers amplitude og varighet som genereres fra EKG-opptaket, er
bare gyldige for voksne pasienter. For yngre pasienter bør verdiene måles med de elektroniske caliperne i i2i.
I henhold til punkt 201.12.1.101.3 er automatiserte målinger av S-takkens varighet i CAL-kurver ±15 ms. Den
automatiserte verdien kan bekreftes med de elektroniske caliperne i i2i.
Automatiserte målinger kan bare skjelne T-bølger som har en amplitude over >50 µV.
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9.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)
ADVARSEL
Bruk av høyfrekvent elektrokirurgisk utstyr i nærheten av monitoren kan skape interferens i
monitoren og føre til feilmålinger.
ADVARSEL
Monitoren skal ikke brukes i forbindelse med kjernespinn-tomografi (MRT, NMR, NMT) da dette kan
forstyrre monitordriften.
ADVARSEL
Dette systemet skal bare brukes av helsepersonell. Dette systemet kan forårsake radiointerferens
eller føre til driftsavbrudd i utstyr i nærheten. Det kan være behov for korrigerende tiltak, som å snu
eller flytte Tempus Pro eller skjerme plasseringen.
FORSIKTIG
Tempus Pro er testet i et «krevende» trådløst miljø bestående av ulike typer trådløs teknologi
(Bluetooth, WiFi 802.11 b og mobil kommunikasjon) der det er brukt flere sendere samtidig. Brukere
som installerer Tempus Pro i miljøer hvor annen trådløs teknologi er i bruk, må vurdere den
potensielle risikoen for interferens og samlet spektrumbruk.
Viktig
Tempus Pro kan bli påvirket av høye nivåer av spredt EM-stråling fra andre elektroniske enheter
(selv om disse oppfyller relevante CISPR-standarder for utslipp) som brukes i nærheten av den.
Den eksterne pasientmonitoren Tempus Pro er testet og godkjent i henhold til IEC/EN 60601-1-2:2014. Dette
innebærer at Tempus Pro oppfyller eller overgår kravene til elektrisk medisinsk utstyr når det gjelder avgitte
nivåer av elektromagnetisk (EM) stråling og mottakeligheten for elektromagnetisk stråling fra andre enheter.
Tempus Pro er testet i samsvar med kravene i RTCA DO-160G del 21 kategori M.
I henhold til kravene i internasjonale standarder for medisinsk utstyr er Tempus Pro beregnet på bruk i
elektromagnetiske miljøer med ±8kV statisk kontakt (±15kV luftutladning) og magnetfelter på 30 A/m (50/60 Hz).
Tempus Pro tåler utstrålte RF-utslipp fra 80 MHz til 2,7 GHz til et nivå på minst 3 V/m. Hvis Tempus Pro skal
brukes i miljøer der RF-nivåene overskrider dette, må du ta kontakt med RDT for ytterligere informasjon.
Følgende tabeller inneholder opplysninger som skal oppgis i henhold til IEC60601-1-2.

9.4.1 Produsentenes deklarasjon
Elektromagnetiske utslipp (IEC EN 60601-1-2)
Tempus Pro skal brukes i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren av enheten
må påse at enheten brukes i et slikt miljø.
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Tempus Pro kan konfigureres slik at den ikke utstråler RF-energi, og vil da inngå i gruppe 1, med lav
sannsynlighet for å forstyrre elektronisk utstyr i nærheten.
Måling av utslipp

Samsvar

Elektromagnetisk miljø

HF-utslipp iht.
CISPR11

Gruppe 2

Tempus Pro må utstråle RF-energi for å kunne utføre funksjonene
sine. Dette kan påvirke elektroniske enheter i nærheten.

HF-utslipp iht.
CISPR11

Klasse B

Tempus Pro er beregnet på bruk i alle typer bygninger, inkludert
boliger og bygninger som er koblet direkte til en offentlig kraftforsyning
som også forsyner bygninger til boligformål.

Utslipp av overtoner
Klasse B
iht. IEC61000-3-2
Utslipp av
spenningsvariasjon/
flimmer iht.
IEC61000-3-3

Samsvarer

Elektromagnetiske utslipp (IEC EN 60601-1-2)
Tempus Pro skal brukes i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren av enheten
må påse at enheten brukes i et slikt miljø.

UT er vekselstrømnettets spenning før bruk av testnivåene.
Test av motstand mot
interferens

Testnivå etter IEC
60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø ‒
retningslinjer
Gulv skal være av tre, betong
eller keramiske fliser. Hvis
gulvet er flislagt med
syntetisk materiale, må den
relative luftfuktigheten være
minst 30 %.

Elektrostatisk utladning
(ESD) iht.
IEC 61000-4-2

± 8 kV kontaktutlading

± 8 kV kontaktutlading

± 15 kV luftutlading

± 15 kV luftutlading

Raske transiente
elektriske
forstyrrelser/utbrudd iht.
IEC 61000-4-4

±2 KV for strømledninger ±2 KV for strømledninger Kvaliteten på spenningen i
forsyningslinjer bør samsvare
± 1 kV for inngangs- og
± 1 kV for inngangs- og
med et representativt
utgangslinjer
utgangslinjer
nærings- eller sykehusmiljø.

Overspenning iht.
IEC 6100-4-5

± 1 kV spenning i
normalmodus

± 1 kV spenning i
normalmodus

± 2 kV
liketaktspenninger

± 2 kV
liketaktspenninger

Nettstrømmen bør være som
i et representativt næringseller sykehusmiljø.
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Test av motstand mot
interferens

Spenningsfall, korte
avbrudd og
spenningsvariasjoner i
forsyningslinjer iht.
IEC 61000-4-11

Magnetiske felt med
strømfrekvens
(50/60 Hz) iht.
IEC 61000-4-8

Testnivå etter IEC
60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø ‒
retningslinjer

< 5 % UT (> 95 %brudd
på UT) i 0,5 perioder

< 5 % UT (> 95 %brudd
på UT) i 0,5 perioder

40 % UT (60 % brudd på
UT) i 5 perioder

40 % UT (60 % brudd på
UT) i 5 perioder

70 % UT (30 % brudd på
UT) i 25 perioder

70 % UT (30 % brudd på
UT) i 25 perioder

< 5 % UT (> 95 % brudd
på UT) i 5 sekunder

< 5 % UT (> 95 % brudd
på UT) i 5 sekunder

Nettstrømmen bør være som
i et representativt næringseller sykehusmiljø. Hvis
brukeren av Tempus Pro har
behov for kontinuerlig drift
ved strømbrudd, kan batteriet
brukes i perioder på opptil
6 timer, eller det kan benyttes
en avbruddsfri
strømforsyning.

30 A/m

100 A/m

Magnetiske felt med
strømfrekvens bør ha nivåer
som er typiske for et
representativt næringslivseller sykehusmiljø.

Elektromagnetisk interferensmotstand (IEC EN 60601-1-2)
Tempus Pro skal brukes i et elektromagnetisk miljø som beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren av enheten
må påse at enheten brukes i et slikt miljø.
Test av motstand mot
interferens

Testnivå etter IEC
60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø ‒
retningslinjer
Frekvensligningen bør brukes
for å identifisere den
nødvendige avstanden
mellom bærbart og mobilt
RF-kommunikasjonsutstyr,
inkludert kabler, og enheten.
Anbefalt
sikkerhetsavstand:

Ledede RF-forstyrrelser
iht. IEC61000-4-6

Utstrålte RFforstyrrelser iht.
IEC61000-4-3

3 Vrms 150 kHz til 80
Mhz

3 Vrms

d = 1,2√P

6 Vrms i ISM-bånd (*1)

6 Vrms

d = 1,2√P

3 V/m 80 MHz til 2,7
GHz

3 V/m for alle
parametere & 20 V/m for
alle parametere bortsett
fra invasivt trykk pr
EN 1789

d = 1,2√P for 80 MHz til
800 MHz

Frekvenspunkter som
vist nedenfor (* 4)

Frekvenspunkter som
vist nedenfor (* 4)
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Test av motstand mot
interferens

Testnivå etter IEC
60601

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø ‒
retningslinjer
P er senderens nominelle
effekt i watt (W) i henhold til
spesifikasjonene til
senderens produsent.
d er anbefalt
sikkerhetsavstand i meter
(m).
Feltstyrken til stasjonære
sendere bør være lavere enn
samsvarsnivået for alle
frekvenser i henhold til en
testing på stedet(*2) (*3).
Interferens kan forekomme i
nærheten av enheter som er
merket med følgende
symbol:

l

l

For 80 Hz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.
Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle tilfeller. Spredning av elektromagnetiske verdier
påvirkes av hvordan de absorberes og reflekteres av bygninger, gjenstander og mennesker.

(*1) ISM-båndene (industrielle, vitenskapelige og medisinske) mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til
6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz.
(*2) Det er ikke mulig å teoretisk fastsette med nøyaktighet feltstyrken til stasjonære sendere, som faste deler
av mobiltelefoner og flyttbare radiosett, amatørdrevne radiostasjoner, AM- og FM-radio og fjernsyn. For å
avdekke det elektromagnetiske miljøet til stasjonære sendere kan det være hensiktsmessig å undersøke stedet.
Hvis den målte feltstyrken på stedet der enheten brukes, overskrider ovennevnte samsvarsnivå, må enheten
overvåkes for å verifisere funksjonaliteten. Hvis enheten oppfører seg unormalt, kan det være nødvendig med
ekstra tiltak, som å snu enheten eller flytte den til et annet sted.
(*3) For frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrken være lavere enn 10 V/m.
(*4) Immunitet til omliggende felter fra trådløst RF-kommunikasjonsutstyr:
Testfrekvens
(MHz)

Tjeneste

Modulering

Immunitetstestnivå (V/m)

385

TETRA 400

Pulsmodulering 18 Hz

27

450

GMRS 460, FR 460

FM ±5 kHz avvik 1 kHz sinus

28

LTE-bånd 13, 17

Pulsmodulering 217 Hz

9

GSM 800/900, TETRA 800,
iDEN 820, CDMA 850, LTE-bånd 5

Pulsmodulering 18 Hz

28

710
745
780
810
870
930
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Testfrekvens
(MHz)
1720
1845
1970
2450

Tjeneste

Modulering

Immunitetstestnivå (V/m)

GSM 1800; CDMA 1900;
GSM 1900; DECT; LTE-bånd 1, 3,
4, 25; UMTS

Pulsmodulering 217 Hz

28

Bluetooth, WLAN, 802,11 b/g/n,
RFID 2450, LTE-bånd 7

Pulsmodulering 217 Hz

28

WLAN 802,11 a/n

Pulsmodulering 217 Hz

9

5240
5500
5785

9.4.2 Anbefalte sikkerhetsavstander
Anbefalte sikkerhetsavstander mellom bærbart og mobilt RF-telekommunikasjonsutstyr og Tempus Pro (tab.
206 i henhold til IEC EN 60601-1-2):
Tempus Pro skal brukes i et elektromagnetisk miljø med kontrollerte RF-forstyrrelser. Brukeren av enheten kan
bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minsteavstanden mellom bærbart og mobilt
telekommunikasjonsutstyr (sendere) og enheten ‒ avhengig av utgangseffekten til telekommunikasjonsutstyret,
som beskrevet nedenfor.
Sikkerhetsavstand i meter avhengig av frekvens
Senderens nominelle
effekt W

150 kHz til 80 Mhz

80 kHz til 800 Mhz

800 MHz til 2,7 GHz

d = 1,2√P

d = 1,2√P

d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

l

l

For 80 Hz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.
Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle tilfeller. Spredning av elektromagnetiske verdier
påvirkes av hvordan de absorberes og reflekteres av bygninger, gjenstander og mennesker.

9.4.3 Kabellengder for sensorer og tilbehør
ADVARSEL
Bruk av lengre kabler kan føre til økte utslipp eller redusert motstand mot interferens. Det er ikke
tillatt å bruke andre sensorer eller kabler enn de som er nevnt ovenfor.

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 244

9.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)

FORSIKTIG
Med hensyn til samsvar med IEC60601-1-2 ble alle funksjoner for vitale tegn og kommunikasjon
ansett som grunnleggende ytelse.
Tempus Pro-kabel

RDT-delnummer

Kabellengde (vanl.)

Testet lengde

Ethernet-kabel

01-2025

2,1 m

2,1 m

Ethernet-kabel 3 m

01-2109

3m

3m

Sp02-sensor

01-2014

2,4 m

2,4 m

3-avlednings EKG-kabel

Flere

2,4 m

2,4 m

4-avlednings EKG-kabel

Flere

2,4 m

2,4 m

5-avlednings EKG-kabel

Flere

2,4 m

2,4 m

12-avlednings EKG-kabel

Flere

2,4 m

2,4 m

IBP adapterkabel

Flere

2,4 m

2,4 m

Kablet hodesett

01-1019

1,2 m

1,2 m

Nettstrømforsyning

01-2049

0,45 m

0,45 m

Nettledning

01-2055

2m

2m
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9.5 Tempus Pro-kommunikasjon
ADVARSEL
I henhold til IEC60601-1-2 punkt 5.2.2.5 b) kan Tempus Pro bli forstyrret av andre systemer selv om
disse overholder CISPR-utslippsgrenser.

9.5.1 i2i ReachBak-kommunikasjon
Når du kobler til et responssenter via i2i ReachBak, har Tempus Pro følgende krav til kommunikasjon:

Tempus Pro-tilkobling – alle data krypteres med AES: Ethernet; Wi-Fi – WEP, WPA, WPA-2; Mobil – 3G (hvis
aktivert), 4G (bare skrivermodeller, hvis aktivert).
Database – alt krypteres med PHI AES 256.
Tempus Pro til
Datasenter (Gateway)

Merk

Målport
(FIPS 140-2 aktivert)

Medisinske data

(1)

TCP 2169

3 kbps

Kurver

(2)

UDP (SRTP) port 52508

6 kbps

Tale (VOIP)

(3)

UDP (SRTP) port 52505

12 kbps

Video

(4)

UDP (SRTP) port 52506

Totalt

(5)

Responssenter til
Datasenter (Gateway)
Medisinske data

Minstekrav til datahastighet

Målport
(FIPS 140-2 aktivert)

(1)

TCP 52169
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12 kbps
40 kbps

21 kbps

Merk

3 kbps

55 kbps

Minstekrav til datahastighet

3 kbps

3 kbps

9.5 Tempus Pro-kommunikasjon

Responssenter til
Datasenter (Gateway)

Merk

Målport
(FIPS 140-2 aktivert)

Minstekrav til datahastighet

Kurver

(2)

UDP (SRTP) port 52509

6 kbps

Tale (VOIP)

(3)

UDP (SRTP) port 52511

12 kbps

Video

(4)

UDP (SRTP) port 52507

Totalt

(5)

12 kbps
40 kbps

21 kbps

55 kbps

Merknader:
(1) Med medisinske data menes hjertefrekvens, ikke-invasivt blodtrykk, SpO2, ETCO2, invasivt trykk,
respirasjonsfrekvens og temperatur med stillbilder og 12-avlednings EKG-opptak som overføres etter prinsippet
lagre-og-videresend, samt data fra TCCC-kort som sendes hvert 30. sekund.
(2) Med kurver menes 1‒2 kanaler med EKG, pletysmogram og kapnogram samt 1‒2 kanaler med invasivt trykk.
(3) VOIP ‒ Speex-kodek.
(4) Video ‒ CIF-bilde i H264-format som overføres med 5 rammer i sekundet ‒ dette er en videoløsning med lav
båndbredde.
(5) Total hastighet er for dataoverføring uten komprimering, båndbredden vil sannsynligvis øke hvis det kreves
nye overføringsforsøk grunnet tap av datapakker i nettverket.
(6) Datasenter-applikasjonen installeres på den første eller primære PC-en som bruker i2i-programmet.
Datasenter-applikasjonen installeres (velges) enkelt under installeringen av i2i. Det må åpnes porter i
brannmurene inn og ut av datasenteret (DC) og responssenteret (RC).
(7) Det anbefales at alle RC-installasjoner bruker en delt database. Dette krever et lokalt kablet nettverk.
(8) Nettilgang er valgfritt og gjør at brukere som har installert i2i på en PC (med internettilgang), kan dele
dataelementene i sanntidsvisningen via nettet med andre brukere som ikke har i2i. Nettilgangen avsluttes
automatisk når Tempus Pro-enheten kobler seg fra i2i.

i2i-overføringshastigheter
Omtrentlige tider for å sende EKG-data og digitale bilder til den alternative plasseringen er som følger:
l

12-avlednings-EKG – < 30 sekunder

l

Digitale bilder – < 30 sekunder

Disse tidene er kun veiledende og er basert på et vanlig ethernet-nettverk. Tidene kan variere avhengig av
nettverksutstyr, konfigurasjon og bruk.

9.5.2 Spesifikasjoner for Ethernet
Ethernet-forbindelsen har følgende spesifikasjoner:
l

IEEE 802.3-kompatibel

l

RJ-45-tilkobling

l

DHCP eller fast IP, Maske, Gateway

l

Nettverkskabel: CAT5, minst 50 m
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9.5.3 Spesifikasjoner for Wi-Fi
Wi-Fi-teknologien som brukes i Tempus Pro benytter standardene IEEE 802.11b og 802.11g. Den drives på ISMbåndet (Industrial, Scientific and Medical) mellom 2,412 GHz og 2,484 GHz.
Spesifikasjoner for Wi-Fi
Wi-Fi-modulen har følgende spesifikasjoner:
Område:

~ 91 m (300 fot)

Datahastighet:

CCK: 1; 2; 5,5; 11 Mb/s
OFDM 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MB/s

Sikkerhet:

WEP, TKIP, WPA og WPA2 AES/CCMP iht. IEEE 802.11 i

Modulasjon av basisbånd:

802.11g: OFDM
802.11b: DSSS/CCK

Kvalitet på tjenesten:

802.11 e EDCF

9.5.4 Innebygd 2G- og 3G-mobilspesifikasjon (hvis aktivert)
Denne enheten inneholder funksjonene GSM 900 MHz og GSM 1800 MHz som ikke er i bruk i
amerikanske territorier.
Mobiltelefonteknologien (GSM) som Tempus Pro bruker, har følgende spesifikasjoner:
l

Frekvensområde for drift:
Link

Opplink (MS → BTS)

Nedlink (BTS → MS)

Teknologi

Min

Maks

GSM 850

824

849

MHz

E-GSM 900

880

915

MHz

GSM 1800

1710

1785

MHz

GSM 1900

1850

1920

MHz

UMTS 850

824

849

MHz

UMTS 900

880

915

MHz

UMTS 1900

1850

1910

MHz

UMTS 2100

1920

1980

MHz

GSM 850

869

894

MHz

E-GSM 900

925

960

MHz

GSM 1800

1805

1880

MHz

GSM 1900

1930

1990

MHz

UMTS 850

869

894

MHz

UMTS 900

925

960

MHz

UMTS 1900

1930

1990

MHz

UMTS 2100

2110

2170

MHz
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l

RF-styrke:
Teknologi

Maks

Enhet

GSM/GPRS 850/900

33

dBm

GSM/GPRS 1800/1900

30

dBm

EDGE 850/900

27

dBm

EDGE 1800/1900

26

dBm

UMTS 850/900/1900/2100

24

dBm

9.5.5 Spesifikasjoner for 4G USB-dongle for mobiltelefon (hvis aktivert)
4G USB-donglen (installert som ekstrautstyr på Tempus Pro-skrivermodeller) har følgende spesifikasjoner:
Driftsmodus

Driftsfrekvensområde

Maksimal sende-effekt
(ledet) dBm

Tx (MHz)

Rx (MHz)

1920 - 1980

2110 - 2170

24

3G-bånd VIII

880 - 915

925 - 960

24

LTE-bånd 1

1920 - 1980

2110 - 2170

24

LTE-bånd 3

1710 - 1785

1805 - 1880

24

LTE-bånd 7

2500 - 2570

2620 - 2690

24

LTE-bånd 20

832 - 862

791 - 821

24

LTE-bånd 28

703 - 748

758 - 803

24

3G-bånd I

9.5.6 Bluetooth®-spesifikasjon
Bluetooth®-spesifikasjon
Bluetooth®-modulen har følgende spesifikasjoner:
Rekkevidde innendørs:

~ 9 m (30 fot) (typisk kontormiljø)

Datahastighet:

V2.0 opptil 1 Mb/s
EDR: 2,3 Mb/s

Modulasjon av basisbånd:

V2.0: GFSK
EDR: Pi/4 DQPSK, 8DPSK

9.5.7 Spesifikasjon for Bluetooth®-hodesett
Tempus Pro bruker det trådløse hodesettet Presence eller VMX200 fra Sennheiser®. Dette er uendret av RDT og
leveres i henhold til FCC del 15C og med en Industry Canada-lisens 2099D. Brukere bør lese brukerhåndboken
fra Sennheiser (på CD-ROM-platen som fulgte med Tempus Pro) som inneholder instruksjoner for bruk av
hodesettet. Dette omfatter spesifikasjoner for miljøytelse som kan være forskjellige fra de som gjelder for
Tempus Pro.
Batteriets holdbarhet og driftstid er basert på et nytt, fulladet batteri.
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Beskrivelse

Generelle spesifikasjoner

Bluetooth®-type:

V4.0 klasse 1 (Presence)
V3.0 klasse 2 (VMX200)

Område:

10 m maks i åpent område

Overføringsfrekvens:

2402–2480 MHz

Bluetooth®-profiler:

HSP, HFP, A2DP (Presence)
HSP, HFP (VMX200)

Vekt:

13 g (Presence)
10 g (VMX200)

Størrelse:

51 mm x 19 mm x 23 mm (Presence)
55 mm x 26 mm x 58 mm (VMX200)
(bredde x høyde x dybde)

Samtaletid:

Opptil 4 timer (tilstedeværelse)
Inntil 6 timer (VMX200)

Standby-tid:

Opptil 240 timer

Temperaturområde for drift:

+10°C (+50°F) to +40°C (+104°F)

Fuktighetsområde for drift:

20 til 85 % ikke-kondenserende

Temperaturområde for oppbevaring:

-20°C (-4°F) to +60°C (140°F)

Fuktighetsområde for oppbevaring:

10 til 95% ikke-kondenserende

9.5.8 Spesifikasjoner for kommunikasjonssikkerhet
Tempus Pro er (valgfritt) utstyrt med den kryptografiske modulen Mocana Federal Information Processing
Standard (FIPS) 140-2. Dette sikrer sertifisert kryptering av tale, data og video i henhold til amerikanske
myndigheter.
FIPS 140-2-krypteringen på Tempus Pro er Nivå 1, som spesifisert i FIPS 140-2-standarden.

9.5.9 Kommunikasjonssamsvar
Samsvar med FCC og Industry Canada

FORSIKTIG
Enheten må ikke demonteres. Det er ingen deler inni enheten som brukeren kan utføre service på
selv. La produsenten besørge service. Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig
godkjent av RDT, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke brukes i samsvar med
instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er likevel ingen garantier for
at interferens ikke vil kunne forekomme i en bestemt installasjon.
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Hvis utstyret skulle forårsake skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan stadfestes ved å
slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å forsøke å utbedre interferensen med ett eller flere av
følgende tiltak:
l

Skift retning på eller flytt mottakerantennen.

l

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

l

Koble utstyret til en kontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

l

Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Brukeren kan ha nytte av følgende brosjyre (engelsk): “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference
Problems” (slik identifiserer og løser du problemer med interferens). Brosjyren kan fås fra U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C. 20402, USA.
Dette utstyret overholder også ETS 300 328, ETS 300 826, ETS 300 328-2, ETS EN301 489-1 og ETS EN301
489-17. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i
omgivelser med næringsvirksomhet.
FCC-samsvar
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til
del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i
bygninger til boligformål.
Dette utstyret er i samsvar med Del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to vilkår:
l

l

Enheten skal ikke forårsake interferens og
Enheten må kunne håndtere all interferens, også interferens som kan forårsake at enheten fungerer på
uønsket måte.

IC-samsvar
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til
Industry Canada Standard ICES-003. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens i bygninger til boligformål.
Dette utstyret inneholder lisensfritatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and
Economic Development Canadas lisensfritatt(e) RSS(er). Drift er underlagt følgende to vilkår:
1. Denne enheten må ikke skape interferens.
2. Enheten må kunne håndtere all interferens, også interferens som kan forårsake at enheten fungerer på
uønsket måte.

4G USB-dongle (bare skrivermodeller)
For informasjon om samsvar med FCC & Industry Canada, se brukerhåndboken som fulgte med
Inseego USB8 4G-donglen.
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Singapore-samsvar
Tempus Pro Singapore IMDA-lisensinformasjon:
Samsvarer med
IMDA-standarder
DB100486
DA102408
DA102408 for wifi-/WLAN-/Bluetooth-/NFC-funksjon
DB100486 for 4G-/GSM-funksjon
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9.6 Standard fabrikkinnstillinger for Tempus Pro
Innstillinger

Rekkevidde

Fabrikkstandard

Kommunikasjonsmodus

Flere – kundespesifikke

Modusen øverst på listen på menyen
over kundespesifikke
kommunikasjonsmoduser

Pasient

Neonatal, Barn, Voksen

Voksen

NIBP-modus

Manuell, Auto, Hurtig (Rapid Cuff)

Auto

Automatisk måleintervall
2, 3, 5, 10, 15, 30 og 60 minutter
for NIBP

Automatisk – 3 minutter

Lydvolum for QRS

0–100 % i trinn på 20

0%

EKG-kurve 1

Avledning I-III – 3-avlednings EKGkabel
Avledning I-III, aVL, aVR & aVF – 4avlednings EKG-kabel
Avledning I-III, aVL, aVR, aVF, V – 5avlednings EKG-kabel
Avledning I-III, aVL, aVR, aVF, V1-6 –
12-avlednings EKG-kabel

Avledning II

EKG-kurve 2

Avledning I-III, aVL, aVR & aVF – 4avlednings EKG-kabel
Avledning I-III, aVL, aVR, aVF, V – 5avlednings EKG-kabel
Avledning I-III, aVL, aVR, aVF, V1-6 –
12-avlednings EKG-kabel

Avled. I

Hastighet på EKG-bølge

12,5; 25; 50 mm/s

25 mm/s

EKG-forsterkning

2, 4, 5, 10, 15, 20, 30 og 50 mm/mV

10 mm/mV

EKG-overvåkingsfilter

Skjerm 0,5–35 Hz
Filtrert diagnostikk (0,05–35 Hz)
Diagnostikk (0,05–150 Hz)
EMS (0.67 Hz - 20 Hz)

Skjerm (0,5–35 Hz)

EKG-strømfilter

PÅ-AV

PÅ

Nettstrømfrekvens

50–60 Hz

50 Hz

Pulsoksymeter
pletysmogram
kurvehastighet

12,5; 25; 50 mm/s

25 mm/s

Kapnograf,
kurvehastighet

3,1; 6,25; 12,5 mm/s

6,25 mm/s

Temperaturmålinger

°C – °F

°C

Se “3.6 Invasivt trykk”

P1 – Hvit med arterielle innstillinger
P2 – Hvit med arterielle innstillinger
P3 – Hvit med arterielle innstillinger
P4 – Hvit med arterielle innstillinger

Invasivt trykk

Tempus Pro Brukerhåndbok - 41-2036NO-18 - Side 253

Kapittel 9 Spesifikasjoner og standarder

9.7 Brukeravtaler for Tempus Pro
Lisensavtale for sluttbrukere for Tempus Pro
Denne lisensen omfatter RDTs Tempus Pro-programvare.
Advarsel: Programvaren i enheten er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale traktater. Uautorisert
gjengivelse, distribusjon eller omvendt konstruksjon av dette programmet, eller deler av det, kan medføre
strenge sivile og strafferettslige sanksjoner, og vil straffeforfølges så langt loven tillater.
Du samtykker i at du vil lese og følge brukerhåndboken og sørge for at brukere får egnet opplæring av RDT eller
av en person som har fått kyndig opplæring. Du samtykker også i at du vil vedlikeholde programvaren ved å
installere nye programvareoppdateringer fra RDT innen 5 virkedager etter at du har mottatt eller fått beskjed om
dem.
Lisens:
Du kan overføre programmet og lisensen til en annen part hvis denne parten samtykker i å godta vilkårene i
denne avtalen. Du skal ikke dele programmet med andre parter og skal holde programmet og detaljer om
funksjonene i det konfidensielt. Du skal sikre at tilgangen til programvaren og bruken av den er begrenset til
autorisert personell som har fått kyndig opplæring. Du skal ikke forsøke å kopiere eller foreta omvendt
konstruksjon av programvaren.
Tempus Pro bruker tredjeparts kommunikasjonsforbindelser, som telefonlinjer, mobiltelefoner eller
satellittoppkoblinger og Internett. RDT påtar seg ikke noe ansvar hvis disse forbindelsene ikke på en pålitelig
måte klarer å overføre informasjon fra RDTs produkter. Brukerne påminnes om at det er deres ansvar å sørge for
at mobiltelefonnettverk og andre kommunikasjonskontrakter opprettholdes og er riktig satt opp og konfigurert for
områdene de skal brukes i.
For å fungere på riktig måte må Tempus Pro ha en kommunikasjonsforbindelse, som en linje for
satellittkommunikasjon, mobiltelefon eller fastlinje og andre typer oppkobling. Det er ditt ansvar å opprettholde
disse kommunikasjonsforbindelsene. Slike forbindelser kan ha integrerte sikkerhetstiltak eller andre tiltak, som
brannmurer. Det er ditt ansvar å sørge for at brannmurer eller andre komponenter i kommunikasjonsforbindelsen
er riktig konfigurert slik at data fra Tempus Pro kan kommunisere via nevnte forbindelse. RDT påtar seg ikke noe
ansvar for svikt eller manglende pålitelighet i overføringen av data over slike forbindelser hvis de ikke er blitt riktig
konfigurert. RDT kan gi veiledning om konfigurering av slike forbindelser på forespørsel.
Verken Tempus Pro eller RDT er en såkalt «covered entity» (dekket enhet) i henhold til den britiske loven
«Health Insurance Portability and Accountability Act» av 1996 og regelverket som følger av den («HIPAA»).
Som følge av dette får HIPAA ikke anvendelse på overføring av helseopplysninger fra RDT eller Tempus Pro til
en tredjepart. Imidlertid kan brukere av Tempus Pro være «covered entities» i henhold til HIPAA-loven, og de
påminnes derfor om at de er ansvarlige for å opptre deretter. Alle brukere påminnes om at det er deres ansvar å
oppbevare alle pasientjournaler i tråd med gjeldende lokale bestemmelser.
Programvaren gir brukerne mulighet til å dele og overføre medisinske opplysninger til tredjeparter. Brukeren har
det fulle ansvaret for slik virksomhet.
RDT eier alle opphavsrettigheter til Tempus Pro. RDT gir deg en personlig, oppsigelig, ikke-overførbar og ikkeeksklusiv lisens til å bruke Tempus Pro.
Begrenset garanti og rettsmidler:
RDT og RDTs distributører eller agenter skal ikke under noen omstendigheter holdes erstatningsansvarlige for
tap av data eller tap av inntekt, eller for tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår på grunn av eller i
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forbindelse med bruken av dette programvareproduktet. Visse jurisdiksjoner tillater ikke at underforståtte
garantier utelukkes, så unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske
rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra område til område.
RDTs vilkår får anvendelse.
RDT og RDTs distributører gir ingen løfter med hensyn til salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål når det
gjelder Tempus Pro-programvaren, og produktet leveres «som det er», uten videre ansvarsforpliktelse. Videre
forbeholder RDT seg retten til å revidere sine publikasjoner og program, uten å være forpliktet til å underrette
kunden om en slik revisjon.
Du bekrefter at du har lest denne avtalen og at du samtykker i å være bundet av vilkårene i den. Manglende
håndhevelse av en bestemmelse, innebærer ikke en fraskrivelse av bestemmelsen. Hvis det ikke lar seg gjøre å
håndheve en bestemmelse, vil bestemmelsen og eventuelle tilknyttede bestemmelser bli tolket slik at
hovedformålet med den ugjennomførbare bestemmelsen kan oppnås på best mulig måte.
Denne avtalen er underlagt britisk lov. Eventuelle tvister knyttet til denne avtalen skal kun behandles i London,
Storbritannia. Du og RDT samtykker i disse rettsinstansenes personlige domsmyndighet. Ingenting i denne
avtalen er til hinder for at partene kan søke om rimelig oppreisning.

Lisensavtale for sluttbrukere for Mocana
Denne lisensen omfatter sikkerhetsteknologien Mocana FIPS 140-2.
MINSTEVILKÅR FOR KUNDELISENS
1. Ingen garanti.
RDT gir ikke sine kunder (på Mocanas vegne) noen form for garanti – uttrykkelig, underforstått eller
lovbestemt – herunder, uten begrensning, underforståtte garantier om eierskap, ukrenkelighet, salgbarhet,
egnethet til et bestemt formål, nøyaktighet og rett til uforstyrret bruk.
2. Intet erstatningsansvar.
RDT påtar seg intet erstatningsansvar overfor sine kunder (på Mocanas vegne), herunder ansvar for noen
form for tilfeldige skader, spesielle skader, følgeskader, indirekte eller direkte skader (herunder erstatning
for forretningsavbrudd, anskaffelse av erstatningsvarer, tapte data, tapt inntekt eller lignende) uansett
sakens art, enten den omfattes av kontrakt eller ikke, (inkludert uaktsomhet), strengt produktansvar eller
andre juridiske eller billighetsrettslige prinsipper.
3. Ingen omvendt konstruksjon.
Brukere har ingen tillatelse til å foreta noen form for omvendt konstruksjon, dekompilering eller
modifisering av Tempus Pro-programvaren, i2i-programvaren eller Mocana-programvaren.
4. Eksportkontroll.
Tempus Pro (inkludert krypteringsprogramvaren Mocana FIPS 140-2) inneholder visse kryptografiske
funksjoner hvis eksport og reeksport er begrenset i henhold til amerikansk lovgivning.

Mocana FIPS-sikkerhetsalgoritmen leveres kun som et tilvalg og er ikke standard på alle
Tempus Pro-enheter.
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Lisensavtale for sluttbrukere for MPEG4
MERKNAD OM VIDEOSTANDARDER
Dette produktet er lisensiert under en eller flere patentporteføljer for videolisenser, for eksempel, men ikke
begrenset til, VC-1 og MPEG4 Part 2 Visual, til en kundes personlige og ikke-kommersielle bruk for å:
1. kode video i samsvar med standardene som er lisensiert under slike patentporteføljer for lisenser, og/eller
2. dekode video som ble kodet av en forbruker i forbindelse med personlig og ikke-kommersiell virksomhet
og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør med lisens til å levere video under patentporteføljer for
lisenser.
En slik lisens omfatter kun dette produktet og kun i det omfang som angis i andre merknader som kan inngå i
dette dokumentet. Lisensen omfatter ikke andre produkter, uansett om slike produkter er inkludert i dette
produktet som én vare. Ingen lisens er gitt eller underforstått med tanke på noen form for annen bruk. Ytterligere
informasjon kan fås av MPEG LA, L.L.C. se http:/www.MPEGLA.COM

Lisensavtale for sluttbrukere for Masimo®
Dette dokumentet er en juridisk avtale mellom deg, «kjøperen», og RDT. Hvis du ikke samtykker i
avtalevilkårene, må du straks returnere hele pakken til RDT, inkludert alt tilbehør, i originalemballasjen og
vedlagt kvitteringen for å få full refusjon.
1. Tildeling av lisens.
Med hensyn til betaling av lisensavgiften, som inngår i prisen som er betalt for produktet, gir RDT
kjøperen en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens, uten rett til å gi underlisenser, til å bruke den integrerte
kopien av programvaren/fastvaren samt dokumentasjonen, når kjøperen bruker Masimo-produkter til
deres tiltenkte formål. RDT forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til kjøperen.
2. Eierskap til programvare/fastvare.
Eiendomsrett, eierskap og alle rettigheter til og interesser i programvare og/eller fastvare fra MASIMO
samt tilhørende dokumentasjon, og alle kopier av disse, innehas til enhver tid av MASIMO Corporation,
lisensgiver til RDT, og de overdras ikke til kjøperen.
3. Tilordning
Kjøper skal ikke tildele eller overføre denne lisensen, helt eller delvis, ved lov eller annet, uten RDTs
forutgående skriftlige samtykke; ethvert forsøk uten slikt samtykke til å tildele rettigheter, plikter eller
forpliktelser som oppstår nedenfor, skal være ugyldig.
4. Kopieringsbegrensninger.
Programvaren/fastvaren, maskearbeid, utforming av kretskort og tilhørende skriftlig dokumentasjon er
beskyttet av opphavsrett. Uautorisert kopiering av programvaren, herunder programvare som er blitt
modifisert, fusjonert eller innlemmet i annen programvare, eller annen skriftlig dokumentasjon, er strengt
forbudt. Du kan bli holdt juridisk ansvarlig for eventuelle brudd på opphavsretten som forårsakes eller
oppstår som følge av din manglende overholdelse av disse lisensvilkårene. Ingenting i denne lisensen gir
noen rettigheter utover de som fremgår av 17 U.S.C. §117.
5. Bruksbegrensninger.
I egenskap av kjøper kan du fysisk overføre produktene fra ett sted til et annet, forutsatt at
programvaren/fastvaren ikke kopieres. Du kan ikke elektronisk overføre programvaren/fastvaren fra
produktene til en annen enhet. Du kan ikke offentliggjøre, publisere, oversette, utgi, distribuere kopier av,
modifisere, tilpasse, foreta omvendt konstruksjon av, dekompilere, demontere eller skape avledede
verker basert på Masimo-produktet, programvaren/fastvaren eller den skriftlige dokumentasjonen uten
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skriftlig forhåndstillatelse fra RDT. Masimo-sensorer som er beregnet på engangsbruk, er lisensiert under
Masimo-patenter for bruk på én enkelt pasient, og er ikke i salg. Det finnes ingen lisens, verken
underforstått eller annen, som tillater at Masimo-sensorer til engangsbruk brukes utover tiltenkt
engangsbruk. Etter bruk av Masimo-sensorer til engangsbruk, gir Masimo ingen ytterligere lisens til å
bruke sensorene og de må avhendes.
6. Overføringsbegrensninger.
Programvaren/fastvaren lisensieres til kjøperen, og kan ikke overføres til noen andre, unntatt andre
sluttbrukere, uten skriftlig forhåndstillatelse fra RDT. Under ingen omstendigheter kan du overføre,
overdra, leie, lease, selge eller på annen måte la andre midlertidig disponere programvaren/fastvaren eller
produktene.
7. Begunstiget.
Masimo Corporation er en begunstiget part i denne avtalen og har rett til å håndheve bestemmelsene i
den.
Amerikanske myndigheters rettigheter: Hvis du anskaffer programvare (inkludert tilhørende dokumentasjon) på
vegne av en hvilken som helst del av den amerikanske regjeringen, gjelder følgende bestemmelser:
programvaren anses å være henholdsvis «kommersiell programvare» og «kommersiell
programvaredokumentasjon», i henhold til DFAR Seksjon 227.7202 FAR 12.212, etter det som er gjeldende. All
bruk, modifisering, gjengivelse, utgivelse, ytelse, visning eller offentliggjøring av programvaren (inkludert
tilknyttet dokumentasjon) som foretas av USAs regjering eller noen av dens byråer, skal være underlagt
utelukkende vilkårene i denne avtalen og skal være forbudt, unntatt i den grad det er uttrykkelig tillatt ved
vilkårene i denne avtalen.

Firebird – Interbase offentlig lisens
Dette produktet inneholder kjørbare filer med åpen kildekode uten modifisering. Den opprinnelige koden er
skrevet av Interbase Software Corp og dets etterfølgere. Deler av innholdet er skapt av Borland/Inprise, med
opphavsrett Borland/Inprise. Denne programvaren distribueres «som den er», uten noen form for garanti, verken
direkte eller underforstått. Kildekoden til den lukkede koden er tilgjengelig på vilkårene i dens lisens.

Info-Zip-lisens
Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. Med enerett.
I forbindelse med denne copyright og lisens er «Info-ZIP» definert som følgende gruppe med enkeltpersoner:
Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz,
David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko,
Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs,
Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda,
Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren,
Rich Wales, Mike White.
Denne programvaren leveres «som den er», uten noen form for garanti, verken direkte eller underforstått. InfoZIP og Info-ZIPs bidragsytere skal i ingen tilfeller holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige eller
spesielle skader eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke denne programvaren.
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OpenSSL-lisens
Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project til bruk i OpenSSL Toolkit
http://www.openssl.org/”. Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Med enerett.

Enheter i den amerikanske regjering – merknad og samtykkefane for USAs
forsvarsdepartement (DoD)
Følgende erklæring gjelder enheter som anskaffes av ansatte i den amerikanske regjering (USG) og som brukes
i SPR-nettverk.
Du har tilgang til et informasjonssystem (IS) i USG som kun er beregnet på USG-autorisert bruk. Ved å bruke
dette IS-systemet (som omfatter alle enheter tilknyttet systemet), samtykker du i følgende vilkår:
1. USG foretar rutinemessig avlytting og overvåking av kommunikasjon på dette IS-systemet for formål som
omfatter, men ikke er begrenset til, penetrasjonstesting, COMSEC-overvåking, drift og sikring av
nettverk og etterforskning i forbindelse med tjenesteforsømmelse (PM), rettshåndhevelse (LE) og
kontraetterretning (CI).
2. USG kan når som helst inspisere og beslaglegge data lagret på dette IS-systemet.
3. Kommunikasjon som benytter dette IS-systemet, eller data som lagres på det, er ikke privat, kan bli
gjenstand for rutinemessig overvåking, avlytting og søk, og kan offentliggjøres eller brukes til ethvert
USG-autorisert formål.
4. Denne IS inkluderer sikkerhetstiltak (f.eks. Autentisering og tilgangskontroller) for å beskytte USGinteresser - ikke for dine personlige fordeler eller ditt personvern.
5. Uavhengig av ovenstående utgjør bruk av dette IS-systemet ikke et samtykke, i forbindelse med PM, LE
eller CI, til etterforskning eller overvåking av innhold i konfidensielle utvekslinger eller saksdokumenter
som er knyttet til personlig representasjon eller tjenester fra advokater, psykoterapeuter eller
presteskapet og deres medhjelpere. Slike utvekslinger og saksdokumenter er private og konfidensielle.
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Kapittel 10
Koble sammen Tempus LS til
Tempus Pro
Dette kapittelet beskriver hvordan man konfigurerer en kobling slik at data kan overføres fra Tempus LSdefibrillatoren til Tempus Pro-pasientmonitoren. Dette er kjent som en TDL-kobling.
I disse instruksjonene refererer 'Tempus LS' til den defibrillatormodellen som er i bruk, enten
Tempus LS eller Tempus LS-Manual.
Tempus LS eller Tempus LS-Manuell defibrillator kan bare brukes hvis den er godkjent for
kommersiell distribusjon i ditt territorium.
Kapittelet omhandler følgende temaer:
10.1 TDL-kobling

260

10.2 Sammenkoble Tempus Pro og Tempus LS

260

10.3 Bruk av TDL-koblingen

261

10.4 Bruke de tilkoblede enhetene på forskjellige pasienter

262

10.5 Lagring av Tempus LS-hendelser

262
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10.1 TDL-kobling
Når TDL-kobling er på, overfører Tempus LS automatisk hendelsesdata til Tempus Pro, som registrerer disse
hendelsene i sin behandlingsoversikt. Tempus Pro kan skrive ut hendelsene manuelt (når brukeren ber om det)
eller automatisk (på enheter med en intern skriver).
TDL-koblingen kan være trådløs (via Bluetooth) eller direkte (via alle standard USB-A til USB-B-datakabler).
Tempus LS må autentiseres av vedlikeholdsbrukeren før det kan kobles til Tempus Pro. Se
Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro for instruksjoner.
ADVARSEL
Alarmgrenser må velges med omhu på Tempus Pro og Tempus LS når de brukes sammen på
samme pasient.
Viktig
l

Hvis programvareversjonene av Tempus LS og Tempus Pro er inkompatible ved tilkobling, viser
Tempus Pro følgende melding:
"Advarsel - Tempus LS-tilkobling
Kan ikke koble til Tempus LS
Dette kan skyldes inkompatible programvareversjoner på Tempus Pro og Tempus LS.
Påse at både Tempus Pro og Tempus LS er oppdatert med den nyeste programvaren."

l

l

Hvis denne meldingen vises kontakter du RDT for å få tak i den siste programvareversjonen.
Hvis programvareversjonene til Tempus Pro og Tempus LS er inkompatible vil Pro og LS pares via
TDL-linken som normalt, men ingen hendelsesdata blir automatisk overført fra LS til Pro via TDLlinken. Hendelsedataene blir fortsatt lagret hos LS som normalt, og kan eksporteres ved hjelp av
eksportfunksjonen på LS-enheten.

10.2 Sammenkoble Tempus Pro og Tempus LS
For at TDL-koblingen skal kunne fungere trådløst, må Tempus Pro og Tempus LS kobles sammen via Bluetooth.
Sammenkoblingen gjøres normalt sett bare én gang, første gang de to enhetene brukes sammen.
Sammenkoblingen vil normalt sett bli opprettholdt etter dette.
l

l

l

Hvis verken Tempus Pro eller Tempus LS er sammenkoblet, kan du koble dem sammen enten via Bluetooth
eller med en USB-datakabel.
Når de er koblet til via USB-datakabel, kobles enhetene lydløst via Bluetooth, noe som betyr at når de ikke
lenger er koblet til via USB-datakabel, forblir de paret via Bluetooth.
Vedlikeholdshåndbok for Tempus Pro beskriver hvordan du konfigurerer Tempus Pro til ikke å opprettholde
Bluetooth-sammenkoblingen med Tempus LS etter at den er slått av. Hvis Oppretthold Tempus LSsammenkobling er slått av, må du gjenta Bluetooth-sammenkoblingen hver gang du slår på Tempus Pro.
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10.3 Bruk av TDL-koblingen

1. Sett Tempus Pro og Tempus LS høyst 5 meter fra hverandre (helst i synslinjen).
2. På Tempus Pro trykker du og holder inne Hovedmeny
begynner å blinke (alternativt kan du velge Hovedmeny
Tempus LS).
3. På Tempus LS trykker du og holder inne Hovedmeny
begynner å blinke.

i minst 2 sekunder til Bluetooth-ikonet
> TDL-innstillinger > Koble til en

i minst 2 sekunder til Bluetooth-ikonet

4. Etter 15 sekunder (gj.snitt) kobles enhetene sammen, lyden for sammenkobling høres og LED-lysene
blinker. TLD-ikonet vises i statuslinjen på Tempus Pro:

Hendelsesdata som ble opprettet på Tempus LS, blir nå overført til Tempus Pro og integrert i
behandlingsoversikten.

10.3 Bruk av TDL-koblingen
Koble til via Bluetooth
Hvis Bluetooth-sammenkobling er fullført, og hvis Tempus Pro er konfigurert til å fortsette sammenkoblingen, er
TDL-koblingen aktiv så lenge Tempus Pro og Tempus LS er slått på.

Koble til via USB-kabel
Tempus Pro og Tempus LS kan også kobles til hverandre med en USB-datakabel (med eller uten Bluetooth).
For å konfigurere TDL-kobling via USB-datakabel bruker du enten en direkte eller en indirekte tilkobling:
l

l

Direkte tilkobling – sett en USB-datakabel inn i USB-utgangene på Tempus Pro og Tempus LS.
Indirekte tilkobling – sett en USB-datakabel inn i USB-utgangene på Smart-brakettene til Tempus Pro og
Tempus LS, og dokk de to enhetene i deres respektive Smart-braketter.

Hvis Bluetooth er aktivert på Tempus Pro, sammenkobler den seg med Tempus LS i bakgrunnen når enhetene er
tilkoblet via USB-datakabel. Etter 15 sekunder (gj.snitt) kobles enhetene sammen, lyden for sammenkobling
høres og LED-lysene blinker. TLD-ikonet vises i statuslinjen på Tempus Pro:

Identifisere den tilkoblede Tempus LS-enheten

På Tempus Pro velger du Hovedmeny

> TDL-innstillinger > Identifiser tilkoblet Tempus LS.
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Dette utløser lydtonene og LED-lysene for TDL-koblingen på den tilkoblede Tempus LS-enheten.

10.4 Bruke de tilkoblede enhetene på forskjellige pasienter
ADVARSEL
For å unngå å blande pasienter, må du alltid fjerne og registrere når du flytter deg mellom pasienter.
Hvis du må bruke de tilkoblede Tempus Pro- og Tempus LS-enhetene på forskjellige pasienter:

1. På Tempus Pro velger du Hovedmeny

> TDL-innstillinger.

2. Sett TDL-kobling til av.
3. Når bekreftelsesvinduet vises, trykker du på Bekreft. Data fra gjeldende Tempus LS-pasient vil ikke bli
lagt inn i behandlingsoversikten i Tempus Pro.
4. Trykk på Tilbake.

Når TDL Link (TDL-kobling) er av, blir Tempus Pro og Tempus LS værende tilkoblet.
Hvis du vil gå tilbake til å bruke de tilkoblede Tempus Pro- og Tempus LS-enhetene på samme pasient:

1. På Tempus Pro velger du Hovedmeny

> TDL-innstillinger.

2. Sett TDL-kobling til på.
3. Når en dialogboks vises med spørsmålet «Brukes Tempus Pro og Tempus LS på samme pasient?»,
trykk på Ja –samme pasient. Data fra gjeldende Tempus LS-pasient vil bli lagt inn i
behandlingsoversikten i Tempus Pro.
4. Trykk på Tilbake.
Enkelte hendelser vil føre til at Tempus Pro viser spørsmålet «Brukes Tempus Pro og Tempus LS på
samme pasient?». Du kan da velge mellom to svaralternativer:
l

Ja – samme pasient – data fra Tempus LS vil bli lagt inn i behandlingsoversikten i Tempus Pro.

l

Nei – annen pasient – data fra Tempus LS vil ikke bli lagt inn i behandlingsoversikten i Tempus Pro.

10.5 Lagring av Tempus LS-hendelser
Hvis Tempus Pro er koblet til en Tempus LS-defibrillator og TDL-koblingen er på, registreres
defibrillatorhendelser i behandlingsoversikten (SRoC).
ADVARSEL
HLR-sensor er ikke tiltenkt for bruk på barn < 25 kg (55 lbs) og/eller barn under 8 år.
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10.5 Lagring av Tempus LS-hendelser

FORSIKTIG
Data fra Tempus LS vil bare være tilgjengelig hvis den tilkoblede Tempus Pro og Tempus LS er
koblet sammen (det vil si TDL Link er på) og det er gitt tilstrekkelig tid til overføring av dataene. Når
en forbindelse er opprettet, vil en melding øverst i behandlingsoversikten angi om synkronisering av
data pågår eller er fullført. Hvis TDL-koblingen ikke er aktiv, blir ingen data fra Tempus LS slått
sammen med pasientens behandlingsoversikt. Fremgangen for dataoverføring påvirker ikke normal
drift av Tempus LS eller Tempus Pro.
Viktig
HLR-start, -stopp og -verdi, som registreres i behandlingsoversikten når LifePoint-sensoren ikke
brukes, er basert på impedansmålinger – derfor er verdien kun veiledende. Bruk LifePoint-sensoren
for en presis verdimåling. LifePoint støttes ikke i pediatrisk modus.
Fanen med oppsummering av behandlingsoversikten viser «LS»-ikonet mot hendelser som er registrert fra
Tempus LS, som vist i dette eksempelet:

Tempus LS-hendelser som lagres i behandlingsoversikten, inkluderer:
l

Elektroder festet og fjernet.

l

Sjokk.

l

Sjokk anbefalt og ingen sjokk anbefalt.

l

Analyse forespurt.

l

Pacer-hendelser.

l

Modus-bytte.

l

Lagring av kurve – dette utløses ved å trykke på Kurvebilde/Utskrift-knappen på Tempus LS.

l

HLR-hendelser - gjennomsnittshastigheten for HLR-komprimeringer; Hvis en LifePoint HLR-enhet brukes,
blir også prosentandelen av gode komprimeringer registrert (dette er bare tilgjengelig for voksne pasienter.
Kvaliteten kan vises som 0 % hvis tilbakemeldingsenheten brukes i pediatrisk modus på Tempus LS).

Standardinnstillingene på Tempus LS kan konfigureres slik at det skrives ut kurver automatisk ved visse
hendelser.
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Tempus Pro-modeller med skriver:
l

l

Tempus LS kan konfigureres til å skrive ut utvalgte defibrillatorhendelser på den interne skriveren i
Tempus Pro.
I Tempus LS (programvare v1.3 og over), når EKG-kurven overvåkes i pacermodus, kommer
kurven som skrives ut på Tempus Pro med den interne termiske skriveren, til å være EKG-kurven.

ADVARSEL
I sjeldne tilfeller vil den interne skriveren ikke skrive ut som forventet når den er koblet til en
Tempus LS. Hvis utskriften ikke starter automatisk, start den manuelt fra Tempus Pro.
ADVARSEL
I sjeldne tilfeller kan Tempus LS øyeblikksbilde inneholde en kurve med kortere varighet enn
forventet. Om nødvendig kan du ta et nytt øyeblikksbilde eller se gjennom hele hendelsen i Corsium
kodegjennomgang.
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Vedlegg A
Symboler som benyttes
Følgende symboler brukes enten på dette produktet eller på tilbehøret og emballasjen som fulgte med:
Se bruksanvisningen om bruk. Disse er gitt i elektronisk format i Philips'
dokumentbibliotek.
Se bruksanvisningen for bruk (for en elektronisk bruksanvisning). Disse er gitt i
elektronisk format i Philips' dokumentbibliotek.
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
Signaliserer Europeisk teknisk samsvar for enhet/tilbehør.
For klasse I-enheter.
Indikerer produsenten av det medisinske utstyret.

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.

Angir antall deler i pakken
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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
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Ethernet-kontakt (RJ-45)

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 B
Liste over tilbehør
Følgende tilbehør og forbruksvarer er tilgjengelig fra RDT:

B.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

B.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
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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

B.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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B.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

B.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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B.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

B.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

B.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

B.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

B.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

B.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

B.10 Tilbehør for telemedisin

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

B.10 Tilbehør for telemedisin
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 (*)

01-2302

Inseego USB8 4G Dongle monteringssett (*)

26-4000

(*) 4G donglen og tilbehør er kun kompatibel med Tempus Pro skrivermodeller.
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B.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

B.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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B.13 Tilbehør for Corsium Crew

B.13 Tilbehør for Corsium Crew
Produktnavn og beskrivelse

Delnummer
(RDT)

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

01-2252

B.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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