Tempus Pro
Hurtigveiledning

Betjeningsknapper

Tempus Pro styres via membranknappene og berøringsskjermen.
Bruk membranknappene når du vil ha rask tilgang til følgende funksjoner.
Kamera
Trykk og hold inne for
kamera.
Trykk én gang for bilde
av kurve.

PÅ/AV

Hendelse
Brukes til å opprette og
redigere hendelser og gir
tilgang til trenddata.
Hjem/
Resultater

Forrige aktivitet
Tar deg til sist utførte
aktivitet som ikke var
overvåking.

Data inn/ut

Hovedmeny
Knapp med tilgang til alle
funksjoner, også taktiske
innstillinger.

Visningsmodus

Pasientopplysninger

n

Justerbar nedfellbar fot

TRYKK OG HOLD knappene for data inn/ut, visningsmodus eller pasientopplysninger for å
aktivere funksjonen øverst på menyen, som visning i høy kontrast fra

-knappen.

Betjening med berøringsskjermen

Berør det aktuelle området på skjermen for å redigere innstillingene for parameteren.
•

Du kan for eksempel trykke hvor som
helst i SpO2-området for å redigere SpO2innstillinger.
n TIPS - Trykk og hold hvor som helst
på berøringsskjermen i ca. 3 sekunder
for å se trender.

•

Trykk på Hovedmeny-knappen
for å få
tilgang til alle funksjonene i enheten.

•

Velg det aktuelle alternativet fra menyen.

•

Trykk på rullefeltene for å bla opp og ned
i menyene.

Dette er kun en rask innføring – husk å lese håndboken.

Tempus Pro Hurtigveiledning

Medisinske parametere
Tempus Pro har følgende komponenter.

EKG
3-, 4- eller 5-avlednings
EKG-overvåking
Sanntidsdeteksjon av arytmi
Opptak og tolkning av
12-avlednings EKG
Impedansbasert respirasjon
(3- eller 5-avlednings kabel pakket
på baksiden)
Ikke-invasivt blodtrykk (NIBP)
Flere mansjetter
(voksenmansjett på enhetens bakside)
SpO2
Tilgjengelig med Masimo®
SET®- eller valgfrie Masimo®
Rainbow®-målinger
(pasientkabel på enhetens bakside)
Invasivt trykk
Opptil 4 tilgjengelige kanaler

Kapnografi
Åpne deksel og koble til slangen for
ETCO2 og respirasjonsfrekvens
Kontakttemperatur
Opptil 2 kanaler for
prober i YSI 400-serien

Blodtrykksmansjett
Kamera
SpO2-kabel
3- eller 5-avlednings EKG-kabel
Tempus Pro leveres som standard med 3- eller
5-avlednings EKG-overvåking, NIBP, SpO2,
pulsfrekvens og 1 kanal for kontakttemperatur.
Hvis Tempus Pro har en integrert termisk skriver, lagres
BP-mansjetten, SpO2- og EKG-kablene i posen.

ReachBak-kommunikasjon

Tempus Pro kan sende og dele alle medisinske data, pasientdata (TCCC-kort) samt
tale og video over militære og kommersielle kom.-systemer.
Strømkontakt (normal batteritid er
10 timer 45 minutter, opptil 14 med
batterisparemodus aktivert1).

Viktig: All trådløs
kommunikasjon kan
ved behov være
deaktivert fra fabrikken,
og aktiveres igjen
ved å oppdatere
programvaren.

Plugg det kablede hodesettet (Peltor
eller lignende krever omformerkabel)
inn i denne kontakten for kablet
taleforbindelse.
WiFi, mobil og kablet Ethernetkommunikasjon fra
-knappen for
sikker overføring i sanntid av vitale
tegn, pasientdata (TCCC), tale og
video/bilder.

Tilleggsmoduler for flere funksjoner

Plugg periferiutstyr inn i USB-kontakten og få tilgang til nye funksjoner på samme plattform.

Håndter vanskelige intuberinger ved å sette et
videolaryngoskop2 inn i USB-kontakten.

Utfør en FAST-undersøkelse med ultralyd ved å
sette en ultralydprobe2 inn i USB-kontakten.
1 – Vanligvis 12 timer med skjermen aktivert 50 % av tiden

2 – Valgfritt

Behandlingsoversikt og TCCC-kort

Tempus Pro kan registrere pasienthendelser, som inngrep, vurderinger, væsker
og medikamenter. Den krypterte pasientrapporten kan sendes på e-post eller
eksporteres til en USB-lagringsenhet.
•
•

•
•

Trykk på
for å åpne behandlingsoversikten
og/eller TCCC-kortet (hvis konfigurert)
Trykk på knappen for å registrere en hendelse,
eller trykk og hold inne for å angi flere detalje
om en hendelse.
Trykk på en kategoriknapp for å legge til en
hendelsesmarkør, slik at detaljer kan fylles ut senere.
For enheter med TCCC-pasientjournaler kan
medic-personell fylles ut på side 2 av TCCC-kortet.
HUSK - Du MÅ skrive ut pasienten før du flytter for å
overvåke en ny pasient.

Bytte mellom flere pasienter

Det er enkelt å bytte pasient i situasjoner med flere skadde. Du kan bytte mellom alle
pasienter du har overvåket i de siste 72 timene.
•

A

•
•

Trykk på
-knappen.
Velg alternativet "Bytt til en tidligere pasient". A
Velg fra listen og bekreft. B
TIPS - Hvis du avbryter overvåkingen (f.eks. fjerner
sensorer eller slår av enheten) i mindre enn 90 sekunder,
vil Tempus Pro fortsette der den slapp. Hvis avbruddet
varer lenger, vil du bli bedt om å bekrefte hvilken pasient
du skal overvåke.

B

Utveksling av data

Tempus Pro kan utveksle data via e-post, USB eller med en annen Tempus.
•

E-post: Trykk og hold inne
, velg
rapportformat, velg mottaker og send.

•

USB: Plugg en USB-lagringsenhet inn i
USB-kontakten for å eksportere pasientdataene.

•

Når du overleverer pasienten, plugger du
USB-lagringsenheten inn i neste pleiers
Tempus Pro for å importere pasientdataene.
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