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Velkommen til en innføring i bruk av pasientmonitoren RDT TEMPUS Pro

• Utstyrets medfølgende brukermanual må leses før bruk.
• Denne presentasjonen og opplæringsvideoene er kun tillegg
som er utarbeidet i samarbeid med Helseforetaket.
➢ Denne brukeropplæringen er utviklet for brukere som har god kjennskap til avansert pasientmonitorering fra
tidligere, slik som personell om bord i luftambulanser og vei-ambulanser.
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Philips RDT TEMPUS ALS
Sammen utgjør disse

Philips RDT Tempus Pro

Philips RDT Tempus LS

Philips RDT Tempus ALS

er en multiparameter
pasientmonitor (LAT)

er en avansert defibrillator

en ergonomisk modulær enhet for avansert
monitorering og livreddende defibrillering

Krever nettilgang for avspilling
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RDT Tempus Pro
kort innføring i parameter og andre egenskaper

360°-tour
fordrer nett-kobling for å vises

Mer enn bare en monitor
fordrer nett-kobling for å vises
5

RDT TEMPUS Pro - tiltenkt 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 EKG-opptak
med tolkning, arytmipåvisning i sanntid, QT-måling og ST-målinger, 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.
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Nøkkelegenskaper
Størrelse

Vekt

Høyde 263 mm
Bredde 216 mm
Dybde 102 mm

3,2 Kg.

Batteri
Operativ tid 10 ¾ timer (display på 60%, ECG, SpO2 ETCO2, IP x 2, Temp x 2, NIBP hvert 15 min)
Opptil 14 timer med batteri-sparings-modus aktivert
Ladetid - 3 timer til 90% og ca. 4 timer til 100%

Bruksomgivelser
Temperatur 0°C til 50°C
evt. inntil 60 minutter i minus 20°C dersom apparatet kommer fra romtemperatur
Høyde: - 170 til 4 500 meter over havnivå
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Nøkkelegenskaper
IP-klasse 66
Dette betyr at apparatet er beskyttet mot støvinntrengning samt at kraftig
spyling med væske skal ikke ha skadelig virkning. Printer har IP 44.

Vibrasjon
Imøtekommer standard MIL-STD 810G roterende vinge (UH-60 & CH-47)
fast vinge (jetprofil), fast vinge (Turboprop-profil), bakkekjøretøy i henhold
til EN1789

Drop-test
Imøtekommer Mil-STD-810G for drop-test.
Testen krever at enheten slippes fra høyde på 120 cm på alle seks flater,
12 kanter og 8 hjørner, totalt 26 fall.
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Medisinske parametre
TEMPUS Pro funksjoner

LAT / tilvalg

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

LAT 3-avledning

12-avlednings diagnostisk EKG og tolkning

Tilvalg

Overvåking og alarm for EKG ST og QT

Tilvalg

Respirasjonsfrekvens basert på impedans

LAT

Non-invasivt blodtrykk

LAT BT-mansjetter 4 størrelser + adapterslange

Invasivt blodtrykk x 2

LAT / 2 ekstra er tilvalg (USB)

Masimo SET pulsoksymetri inkludert pulsfrekvens, SpO2 og PI

LAT klype voksen og barn

Masimo SET Pleth Variability Index (PVI)

lisens kan kjøpes til

Masimo SET Rainbow-målinger (SpHb, SpMet, SpCO og SpOC)

lisens og sensorer kan kjøpes

Kapnografi / Endetidal CO2-måling

LAT

Kontakttemperatur x 2

LAT

Bilededannende ultralyd generell probe og vaskulær aksess probe

tilvalg

Videolaryngoskop Stortz C-MAC

tilvalg

Gassanalysator for anestesigasser + slaveskjerm med 6 kurver

tilvalg

Corsium Crew for overføring av data i sanntid - Android nettbrett

LAT
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RDT Tempus Pro - kort innføring alle seks sider

1. Bærestropp
2. Alarmvindu
3. Høyttaler
4. Membranknapper

5. Batteri
6. Berøringsskjerm
11

Tilkoblinger høyre side

1. Strømkontakt (ladekontakt)
2. Kontakt for hodesett

3. Taktisk bryter
4. Ethernet RJ-45-kontakt
5. To USB A-kontakter
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Tilkoblinger høyre side

1. Strømkontakt
Strømforsyningen fungerer på AC 100-250V 50-60Hz og 115V 400 Hz
• opplading fra 0% til 100% tar ca. 4 timer

Strømforsyning fra kjøretøy DC 9-24V som benyttes av LAT
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Tilkoblinger høyre side

2. Kontakt for hodesett
Dette er kun for bruk med kablet hodesett delenummer 01-1019 levert av
RDT eller for bruk med Tactical Headset Adapter Cable delenummer 011019 levert av RDT (denne kabelen tilpasser seg Peltor ® eller lignende
hodesett i militær stil).
Lydkontakten må bare kobles til mikrofonhodesett uten strøm eller
batteridrevne mikrofonhodesett (som Peltor® eller Bose®).
Evt. benytt Bluetooth headset til kommunikasjon, se brukerveiledningen
for utfyllende informasjon.
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Tilkoblinger høyre side

3. Taktisk bryter
Taktisk modus er designet for bruk når det er nødvendig med lite lys og
lydnivåer.
Når monitoren er i taktisk modus, vil ikke enheten vise visuelle alarmer fra
alarmlinjen eller hørbare alarmer fra høyttaleren.
Skjermen kan være for svak til å se i dagslys.

Konfigurerings-vindu vises på skjermen hver
gang "Taktisk modus" settes på med bryteren husker ikke sist innstilling
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Tilkoblinger høyre side

4. Ethernet RJ-45-kontakt
brukes til overføring av data som rapport eller i sann-tid
• e-post pasientrapport

• IntelliSpace Corsium telemedisinsk kommunikasjon for sikker
overføring av sanntids vitale data, pasientinformasjon, stemme og
bilder/video.
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Tilkoblinger høyre side

5. To USB A-kontakter
brukes til overføring av data som rapport eller i sann-tid
• Eksport av pasientrapport til USB minne-pinne

• Utvidede muligheter som Ultralyd og Laryngoskopi
• Programvareoppgraderinger
NB: Ethvert tilbehør eller periferiutstyr som kobles til Tempusmå være
godkjent av Philips.
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RDT Tempus Pro - oversiden

Gjennomsiktig håndtak
Fungerer som lys-bar som gir
360 graders synlighet

Alarm-indikator

LED alarm-indikator
Grøn = normal drift - kan konfigureres
Gul blinkende = pasientalarm
Gul kontinuerlig = teknisk alarm
Rød blinkende = høyprioritet pasientalarm

Innebygget BT, GPS, Wi-Fi, satellitt- og mobilt- nettverk

RDT Tempus Pro - baksiden

Hvordan bruke kamera
fordrer nett-kobling for å vises

1. Alarmindikator
2. Kamera og lys (blits)
3. Printer

Hvordan bytte printerpapir
fordrer nett-kobling for å vises

RDT Tempus Pro - undersiden

1. Batteri

2. Dokking-kontakt
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RDT Tempus Pro - undersiden

1. Batteriet
Batteriet kan fjernes ved å trykke inn låsene på
begge sider av batteriet samtidig.
Når du setter inn igjen batteriet må du trykke ned på
begge sider av batteriet og fysisk kontrollere at
batteriet sitter fast.
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RDT Tempus Pro - undersiden

1. Batteriet
• Batteritid over 10 ¾ timer (lysstyrke på skjerm på 60%, EKG, SpO2, ETCO2, IP x 2, Temp x 2 og
NIBP hvert 15. minutt)
• Batteritid opptil 14 timer når strømsparingsmodus er aktivert
• Ladetid fra utladet batteri; 3 timer til 90% og ca 4 timer til 100% (når kabel er koblet til enheten)

• Batteriet vil holde 60 % etter 6 måneder uten bruk og 50 % etter ett år
• Tempus vil avgi en teknisk alarm når det er mindre enn25 % batterikapasitet, og avgi alarm igjen
når det er mindre enn 10 % så man kan velge den beste tiden for å lade eller bytte batteri.
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RDT Tempus Pro - undersiden

Batterinivå
Når apparatet er avslått, vil et trykk på knappen gi en
indikasjon på batterinivået ved å lyse opp fra 0 til 4 små
grønne lys.
4 grønne LED = 100%
3 grønne LED = ca 75%
2 grønne LED = ca 50%
1 grønt LED = ca 25%
1 grønt blinkende LED = <10 %
Når apparatet er skrudd på, vil et batterisymbol øverst til
venstre i skjermen angi batterinivå i prosent.
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RDT Tempus Pro - undersiden

2. Dokking-kontakt
For strømforsyning, USB 2 og sekundært display
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RDT Tempus Pro - undersiden
Reservebatteri / ekstern lader
Lading av reservebatteri tar opptil 6 timer fra helt tomt
batteri. Lading til 90 % tar 5 timer.
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RDT Tempus Pro - venstre side

1. EKG-kontakt

2. NIBP-kontakt
3. Pulsoksymeter-kontakt (SpO2)
4. Kontakt for 2 invasive trykk
5. Kontakt for kapnografi
6. To kontakter for kontakttemperatur
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Medisinske parametere
EKG
• 3 avld. EKG monitorering

• Sanntids arytmideteksjon og alarmering
• Impedansepneumografi (respirasjonsfrekvens målt ved EKG)
• Hjertefrekvens (fra EKG) eller pulsfrekvens (fra pulsoksymetri)
• 3 avld. kabel er tilgjengelig i lengdene 1,8 m og 2,4 m

• kan oppgraderes til å ta diagnostisk 12-avl. EKG

Medisinske parametere
NIBT - non-invasivt blodtrykk
• Stort utvalg av fler- og en-pasient mansjetter er tilgjengelig, fra neonatal
til stor voksen, samt stor lårmansjett
• Manuell, automatisk og hurtig NIBP-moduser
• Auto-intervall kan settes fra 2 til 60 minutter

Medisinske parametere
SpO2 - Oksygensaturasjon og pulsfrekvens
• Bruker Masimo rainbow® pulsoksymetri-teknologi

• SpO2 (Masimo SET) er standard
• Kan oppgraderes til for å benytte SpHb, SpCO, SpMet and SpOC-målinger
• Kan brukes med alle Masimo® M-LNCS flergangs- og enpasients prober og
sensorer

Medisinske parametere
IBP - Invasivt blodtrykk
• RDT IBP-kabel 2 kanaler - 200 cm

+ adapterkabel for Edwards TruWave - 46 cm (evt. komplett Edwards
kabel)
+ adapterkabel for ICU Medical Transpac, Biometrix Med. ArtLine og
Smiths‐Medical TransStar trykksett - 46 cm
+ adapterkabel for Merit Med. Meritrans / DTX Plus trykksett - 46 cm
• Codan byr på egen kabel ca 200 cm

Medisinske parametere
ETCO2 - Endetidal CO2
• Oridion® Microstream® kapnografi for intuberte og ikke-intuberte
pasienter
• I likhet med alle andre overvåkningsmonitorer, er respirasjonsfrekvens
målt med kapnografi mer nøyaktig enn impedanse-målt
respirasjonsfrekvens
• Vent opptil 30 sekunder før kapnografikurven vises på skjermen
• Støv og væskeinntrengning graderingen (IP66) reduseres når kapnografi
benyttes - husk å lukke støvdekslet godt etter bruk.

Medisinske parametere
Kontakttemperatur
• To kanaler tilgjengelig. Én kanal (T1) som standard.
• Tredjeparts YSI 400 kompatible transducere kan brukes med Tempus.
• Disse kan være en-pasient eller fler-pasient prober.
• Temperatur kan presenteres i ºC eller ºF.
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RDT Tempus Pro - brukergrensesnitt

Tempus Pro betjenes ved hjelp av membranknapper
og en trykk-følsom skjerm
➢ membranknappene har intuitiv grafikk
➢ trykkskjermen kan betjenes med hansker på hendene
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RDT Tempus Pro - trykkskjerm

Trykk på det aktuelle parameter for å
justere innstillinger.

Trykk på rullefeltene i menyen for å bla
fra side til side
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RDT Tempus Pro - trykkskjerm
1. venstre/høre og opp/ned knapper
2. Vitale tegn som skal vises
3. symboler for hendelser
4. detaljer om valgte hendelser
5. midtstill og zoom

➢ Trykk og hold hvor som helst på berøringsskjermen i ca. 3 sekunder for å få opp trender.
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RDT Tempus Pro - trykkskjermen

Område 1
Klokkeslett og batteristatus er alltid synlig.
Batteristatus viser gjenstående ladning i %, og om batteriet er til ladning:

Gjenstående batteri i prosent, lader ikke
Batteriet lades
Monitoren kommuniserer ikke med batteriet
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RDT Tempus Pro - trykkskjermen

Område 2
Symboler angir om periferi-funksjoner er tilkoblet eller kjører.
Område 3
Pasientens navn, som du la inn i delen med pasientopplysninger, og pasienttype. Tilkoblingsstatus
erstatter pasientnavn og type når du er eller har blitt tilkoblet til den alternative plasseringen. Hvis
Tale-symbolet blinker, er taleforbindelsen under tilkobling. Hvis symbolet lyser, er taleforbindelsen
tilkoblet.
Område 4
Alarmstatus, viser den aktive alarmen som har høyest prioritet eller tidspunkt for forrige
pasientalarm.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Av/på-knappen er grønn
Skru på monitoren ved å trykke inn knappen i 1
sekund.
Oppstartstiden er ca 42 sekunder.
Skru av apparatet ved å holde knappen inne i 1
sekund, bekreft deretter meldingen på skjermen.
Evt. hold inne knappen i 4 sekunder.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Alarmknappene
Blå alarmknapp; ett trykk utsetter alle alarmer i 2
minutter, tiden er konfigurerbar.
Oransje alarmknapp; ett trykk bekrefter og skrur
av en alarm i 2 minutter, tiden er konfigurerbar.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Hjemknappen
Ett trykk tar deg alltid tilbake til hoved-bildet på
skjermen.
Hold inne knappen i 4 sekunder for å deaktivere
berøringsskjermen, aktiver skjermen igjen ved
ett trykk på hjemknappen.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Data inn og ut av monitoren
Ett trykk tar deg til skjermbildet for å sende
pasientrapport.
I dette skjermbildet er også innstillinger for
ultralyd og laryngoskop tilgjengelig.
Hold inne knappen i 2 sekunder for å komme
direkte til "Send pasientrapport" skjermbildet.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Skjermknappen
Ett trykk tar deg til skjermbildet hvor du kan
- velge kurve-oppsett på skjermbildet
- lysstyrke på skjermen
- låse berøringsfunksjonen på skjermen.
Hold inne knappen i 2 sekunder for velge høykontrast skjermbilde (svart/hvit skjermbilde),
repeter for å gå tilbake til standard skjermfarger.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Pasientknapp
Ett trykk tar deg til skjermbildet for å
- taste inn pasientdata
- fjerne/registrere pasient
- bytte til tidligere pasient
- registrere Paramedic
- avslutte oppdrag - fjerne all pasientdata
- skjermbilde for trender
Trykk og hold inne i 2 sekunder tar deg til
skjermbildet hvor du kan føre inn
pasientopplysninger.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Kommunikasjon
Grønn telefonknapp; ett trykk tar deg til skjermbildet for å
sette opp forbindelse med et forhåndsdefinert støttesenter.
Blå telefonknapp; ett trykk sender deg til skjermbilde for å
avslutte kommunikasjonen med støttesenteret.
Kommunikasjonen skjer via en sky-server som Philips per
nå kaller IntelliSpace Corsium;
- sanntid kurver
- bilder (fra kamera, ultralyd, laryngoskop)
- diagnostisk EKG
- tale
- rapporter
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Batterinivå
Når apparatet er avslått, vil et trykk på knappen gi en
indikasjon på batterinivået ved å lyse opp fra 0 til 4 små
grønne lys.
4 grønne LED = 100%
3 grønne LED = ca 75%
2 grønne LED = ca 50%
1 grønt LED = ca 25%
1 grønt blinkende LED = <10 %
Når apparatet er skrudd på, vil et batterisymbol øverst til
venstre i skjermen angi batterinivå i prosent.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Kamera knapp / Kurvebilde
Ett trykk på knappen medfører at monitoren tar bilde av
kurvene på skjermen; retro- og prospektivt 10 sekunder.
Arytmialarm trigger opptak av kurvebilde.
Hold inne knappen for å komme til kamerafunksjonen som
lar deg ta bilde av f.eks skadested eller pasienten.
Bildene ligger under Hovedmeny / Behandlingsoversikt.
Pasientrapporten kan konfigureres til å inneholde bildene.

Streaming av video er foreløpig ikke tilgjengelig.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Hendelsesregistrering
Ett trykk på knappen sender deg til skjermbildet for
hendelsesregistrering
- Generell
- Vurdering
- Intervensjon
- Væske
- Medikament
- Kart/skår
Skjermbildet for hendelsesregistrering er konfigurerbart.

Hold inne knappen for å komme til skjermbildet
"Oppsummering" hvor de registrert hendelsene vises i
kronologisk rekkefølge og hvor Paramedic kan tilføye
informasjon til allerede registrerte hendelser
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Forrige aktivitet knapp
Ett trykk på knappen sender deg til forrige skjermbilde.
Hvis alarmer utløses, vises automatisk hoved-skjermbildet.
Når bakgrunnen for alarmen er rettet opp i, kan du trykke
"Forrige aktivitet-knappen" for å gå til det skjermbildet du
var i, før alarmen ble utløst.
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RDT Tempus Pro - membranknappene

Hovedmeny
Ett trykk på knappen sender deg monitorens hovedmeny
Hovedmenyen har 4 sider/skjermbilder med flere
kategorier.
Benytt den berøringsfølsomme skjermen til å foreta
innstillinger.
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Kom i gang med bruk av monitoren

Slå på monitoren ved å trykke og holde inne PÅ/AVknappen i 1 sekund - monitoren bruker ca 42 sekunder på
å skru seg på

Velg ett av alternativene:
Registrere ny pasient:
- Fyll inn informasjon senere
- Fyll inn informasjonen nå
Velg en eksisterende pasient:
- Fortsett overvåkning

- Bytt til tidligere pasient
Evt. benytt Pasient-knappen for å registrere eller velge pasient.
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Kom i gang med bruk av monitoren

Benytt Pasient-knappen for å registrere eller velge pasient

- registrer pasientdata ved å følge anvisningen på skjermen
•
•
•
•
•

navn
alder/kjønn
vekt/høyde
ID
allergier

data som er tastet inn vil lagres på denne pasienten uten å måtte bli bekreftet
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Kom i gang med bruk av monitoren

Registrer behandlende personell ved å trykke på
pasient-knappen
- følg anvisningen på skjermen
- registrer ID på pasientansvarlig person
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Kom i gang med bruk av monitoren

Velg skjermoppsett ved å trykke på skjerm-knappen
- følg anvisningen på skjermen
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Ta målinger
EKG

Trykk på EKG-feltet på skjermen for å gå til innstillinger
• velg kilde for hjertefrekvens; EKG eller pulsoksymetri
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Ta målinger
Pulsoksymetri

Standard målinger er
•

Oksygenmetning (SpO2)

•

Pulsfrekvens (HF)

•

Perfusjonsindeks (PI)

Trykk på Pulsoksymetri-feltet på skjermen for å gå til innstillinger
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Ta målinger
Pulsoksymetri sensitivitetinnstillinger

Pulsoksymeteret er utstyrt med 3 forskjellige følsomhetsmoduser.
•

Norm (normal sensitivitet) – Anbefales for pasienter med dårlig blodgjennomstrømning eller
perfusjon, i en omsorgssituasjon der de blir kontrollert ofte.

•

APOD (adaptive probe off detection) – Anbefales for de fleste pasienter som ikke overvåkes
kontinuerlig.

•

Maks (maksimal sensitivitet) – Anbefales for pasienter med dårlig perfusjon som ikke overvåkes
kontinuerlig.

59

Ta målinger
Pulsoksymetri

Perfusjonsindeksen (PI)-indikatoren gir en relativ numerisk indikasjon på pulsstyrken på
overvåkingsstedet. Det er en beregnet prosentandel mellom det pulserende signalet og det ikkepulserende signalet til arterielt blod som beveger seg gjennom stedet. PI kan brukes til å finne det
beste perfunerte stedet og for å overvåke fysiologiske endringer hos pasienten. Den viser et
driftsområde på 0,02 % til 20,00 %. En prosentandel større enn 1,00 % er ønsket. Ekstreme endringer
i displaynummeret skyldes bevegelsesartefakter og endringer i fysiologi og blodstrøm.

Innstillinger gjøres ved å trykke på skjermen på feltet for pulsoksymetri
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Ta målinger
Pulsoksymetri

FastSAT - Slå på for å bruke rask oksygenmetningsmåling.

Oksygenmetningsmålingen beregnes som gjennomsnitt for å gi en mer nøyaktig oversikt over
pasientens oksygennivå. Gjennomsnittstiden varierer fra 2-4 til 4-6 sekunder i henhold til
inngangssignalet
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Ta målinger
Non-invasivt blodtrykk

Trykk på START på skjermen for å ta et blodtrykk

Trykk på NIBP-feltet på skjermen for å gå til innstillinger
• initialt fyllingstrykk
• modus; velg Manuell, Auto eller Rapid Cuff.
• autointervalltid
• alarmgrenser

• visningsformat dias./syst. trykk eller MAP
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Ta målinger
Kapnografi

Etabler sampling-slange, målingen starter når støvdekslet åpnes
det tar opptil 30 sekunder før ETCO2 målinger presenteres på skjermen
Trykk på ETCO2-feltet på skjermen for å gå til innstillinger
• alarmgrenser
• tid uten pust i sekunder
• måleenhet i mmHg eller kPa
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Ta målinger
Pasienttemperatur

Plasser temperaturproben på pasienten

Trykk på Temperatur-feltet på skjermen for å gå til innstillinger
• alarmgrenser for T1 og T2
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Ta målinger
Invasive trykk

Ved oppstart er kurvene hvite

Trykk på invasive trykk feltene på skjermen for å gå til innstillinger
• nulling av transducerene
• velg farge og navn på kurvene
• alarmgrenser
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Avslutt pasient
1. Koble av pasientlednigene
2. Trykk på Pasient-knappen
3. velg Fjerne/registrere pasient
4. velg Registrer ny pasient - Fyll inn informasjon senere
5. ta ut pasientrapporten

Evt.
1. Koble av pasientlednigene
2. ta ut pasientrepporten
3. Skru deretter av monitoren, la monitoren være av i minst 5 minutter, da vil den når den
skrus på igjen, starte opp hvor du får valget hvilke pasient du vil monitorere.
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Avslutt pasient - ta ut rapport
Det er flere muligheter for å ta ut en pasientrapport
• USB lagringsenhet
• intern skriver
• e-post som pdf

• EPJ
• ekstern skriver via USB-porten PCL 3-kompatibel printer
Velg blant alternativene når du sender rapport som e-post, til
USB minnepinne og ekstern skriver:
• 12-avledning rapport
• sammendragsrapport
• detaljert rapport

68

Avslutt pasient - ta ut rapport
1. Trykk på Data inn og ut av monitoren
2. velg "Send pasientrapport"
3. velg hvilke metode som skal benyttes for å sende pasientrapport
4. velg hvilke rapport du vil sende og hva som skal tas med i rapporten
• ved e-post rapport, velg mottaker fra predefinert liste
• ved USB rapport, sett inn minnebrikke i en USB-port
5. trykk send

Monitoren bør før bruk konfigureres for å sende rapport til e-postadresser
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Daglig ettersyn
RDT anbefaler at Tempus Pro-brukere utfører følgende kontroller daglig:
Tempus Pro, kabler og tilbehør
Ren og fri for væskesøl.
Ingen skader eller stor slitasje, f.eks. rifter i isolering, frynsede eller brutte ledninger,
bøyde eller skadde kontaktpinner.
Forbruksvarer
Tilstrekkelige mengder med engangsutstyr tilgjengelig, samt innenfor levetiden trykket
på forpakningen. Intern skriver har nok papir til minst ett døgns forbruk.

Batteri
Riktig satt inn i Tempus Pro og fulladet. Fulladet reservebatteri tilgjengelig.

Tempus Pro
Slår seg på. Alle knapper og områder på berøringsskjermen fungerer som
beskrevet.
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Renhold
Rengjøring av innfatningen (hele apparatet utenom skjermen)
1. Påse at kontaktpinnene er tildekket under rengjøringen og at de holdes tørre.
2. Fukt en ren og tørr lofri klut med et godkjent rengjøringsmiddel og tørk av
overflatene på Tempus Pro.
3. Bruk en ren og tørr lofri klut til å tørke bort rester av rengjøringsmiddel fra Tempus
Pro.

Godkjente rengjøringsmidler
• varmt vann
• flytende såpe
• Wex-cide®

• Windex®
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Renhold
Rengjøring av skjermen
1. Fukt en ren og tørr lofri klut med et godkjent rengjøringsmiddel og tørk av
berøringsskjermen.
2. Bruk en ren og tørr lofri klut til å tørke bort rester av rengjøringsmiddel fra Tempus
Pro.
Godkjente rengjøringsmidler for berøringsskjermen

• NaOH 3% vannløsning
• Na4OH 3% vannløsning
• HCI 3% vannløsning
• kjøkkenrens 5% vannløsning
• glassrens
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Renhold
Rengjøring av koblinger
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.
Godkjente rengjøringsmidler for vask av koblinger
• vann
• trykkluft
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Renhold
Rengjøre NIBP-mansjetter og slange
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.
Godkjente rengjøringsmidler for vask av mansjetter og slanger
• Cidezyme®
• Enzol®
• 10 % klorløsning

• Sani-Cloth®
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Renhold
Rengjøre kabler for SpO2, EKG og invasivt trykk
1. Fukt en ren og tørr klut med et godkjent rengjøringsmiddel og tørk av kablene.
2. Kontroller at kablene er helt tørre før bruk.
Godkjente rengjøringsmidler for vask av mansjetter og slanger
• Clorox® 1:10-løsning
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Renhold
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:
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.
Godkjente rengjøringsmidler batterikontaktene
• Rensemiddel med isopropylalkohol beregnet på elektronisk utstyr.
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Opplæringsressurser
•

Apparatets medfølgende Brukerveiledning

•

Apparatets medfølgende Vedlikeholdshåndbok

•

Hurtigveiledning 4 sider

•

Hurtigveiledning innebygd i TEMPUS Pro 13 sider
- trykk på hovedmeny-knappen deretter Hurtigveiledning

•

iAssist-veiledninger innebygd i Tempus Pro
- for personell med lite erfaring i bruk av pasientmonitorer, se brukerveiledningen punkt 2.8

•

"Demonstrasjon og opplæring"
- opplærings-modus hvor apparatet simulerer pasient, se brukerveiledningen punkt 7.7

•

Dokumenter tilgjengelig på Philips hjemmesider

•

Informasjon om IntelliSpace Corsium - sanntid overføring av data

•

Presentasjon av Philips RDT Tempus ALS

•

YouTube-film om bruk av RDT Tempus i luftambulansetjeneste i England Prof. Richard Lyon

•

Vingmed AS hjemmeside for RDT
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Prehospital pasientmonitor RDT TEMPUS Pro
RDT (Remote Diagnostic Technologies) et Philips-selskap

Philip Mailand
philip.mailand@vingmed-as.no
Tlf: 92 01 58 78

Torbjørn Berdal
torbjorn.berdal@vingmed-as.no
Tlf: 95 98 26 45

info@vingmed-as.no
Tlf: 67 58 06 80
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Corsium CREW RDT TEMPUS Pro
RDT (Remote Diagnostic Technologies) et Philips-selskap

Last ned fra Android Play

eller App-store, aktiver
funksjonen i Tempus Pro

81

RDT Tempus Pro

Takk for oss
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