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Turvallisuuteen liittyvät huomautukset
Käyttäjän vastuu

1
1.1

1 Turvallisuuteen liittyvät
huomautukset
1.1



Tätä laitetta saavat käyttää vain lääkärit ja koulutetut terveydenhuollon
ammattilaiset.



Kaikkia saatuja numeerisia, graafisia tuloksia ja laitteen antamia tulkintoja on
tarkasteltava suhteessa potilaan yleiseen kliiniseen tilaan ja tallennetun tiedon
laatuun.



Tämän laitteen antamat lukemat eivät korvaa potilaan elintärkeiden toimintojen
säännöllistä tarkistamista.



Henkilöstön vastuut tämän laitteen käytöstä ja huollosta tulee määrittää.



Varmista, että työntekijät ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöoppaan ja
etenkin tämän luvun Turvallisuuteen liittyvät huomautukset.



Vaurioituneet osat on heti vaihdettava ja puuttuvat osat kytkettävä paikoilleen.



Käyttäjä on vastuussa siitä, että kaikkia sovellettavissa olevia säännöksiä ja
turvamääräyksiä noudatetaan vahingon estämiseksi.



Laitteen turvallisuus, luotettavuus ja suorituskyky voidaan taata vain, jos
noudatetaan luvussa Huolto mainittuja huoltovälejä.

Organisatoriset toimenpiteet


Varmista ennen laitteen käyttöä, että lääkinnällisen tuotteen esittelijä on antanut
koulutusta laitteen toiminnoista ja turvavarotoimenpiteistä.



Säilytä nämä käyttöohjeet paikassa, jossa ne ovat helposti saatavilla
tarvittaessa. Varmista että se on täydellinen ja että se on helposti luettavissa.



Ota huomioon käyttö ja huolto-ohjeet.



Tämän käyttöoppaan lisäksi on noudatettava onnettomuuksien ehkäisyä ja
ympäristönsuojelua koskevia laillisia ja muita sitovia säännöksiä.
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Turvallisuuteen liittyvät huomautukset
Käyttötarkoitus

1.3

CARDIOVIT MS-2007

Käyttötarkoitus
 CARDIOVIT MS-2007 on 12-kanavainen EKG-laite, jota käytetään EKG:eiden
tallentamiseen, analyysiin ja arviointiin. CARDIOVIT MS-2007-laitteella tehtyjä
tallenteita voidaan käyttää sydämen toiminnan ja kunnon diagnostiikan apuna.
Laite on suunniteltu sisäkäyttöön ja sitä voidaan käyttää kummallekin
sukupuolelle, kaiken ikäisille ja rotuisille potilaille.
 CARDIOVIT MS-2007-laitteen diagnostiset ominaisuudet on tarkoitettu sydämen
tilan arviointiin kaikille potilaille, havaitsemaan akuutin sydänveritulpan
(myocardial ischemia), infarktin ja yleiset rintakivut jne.
 CARDIOVIT
MS-2007
on
tarkoitettu
käytettäväksi
sairaalassa,
sydänvalvontaosastolla, poliklinikalla ja yleislääkärin vastaanotolla.
 CARDIOVIT MS-2007-laitteessa on matalan herkkyyden asetus. Matala
herkkyys poistaa tietyt ei-spesifiset EKG-diagnoosit; tätä voidaan käyttää
esimerkiksi matalan riskin potilaiden seulontaan. Korkeaa herkkyyttä käytetään
havaitsemaan sydämen anomaliat korkean riskin potilaille mukaan lukien
liuotushoitolääkityksessä olevat potilaat.
 Laitteen käyttö ei aiheuta tahdistinpotilaalle mitään vaaraa.
 Käytä laitetta vain spesifioitujen teknisten tietojen mukaan.
 Laitetta ei ole suunniteltu steriiliin käyttöön eikä käytettäväksi ulkona.
 Älä käytä tätä laitetta tiloissa, missä on räjähdysvaara tai herkästi syttyviä
kaasuja, kuten anestesia-aineita.


©

Laitteella on CF-luokitus. Se on defibrillaatiosuojattu vain käytettäessä

alkuperäistä SCHILLERin potilaskaapelia. Irrota kuitenkin varotoimenpiteenä
elektrodit jos mahdollista ennen defibrillointia.
 Tätä laitetta ei ole suunniteltu kehon sisäiseen käyttöön. Tätä laitetta ei ole
suunniteltu käytettäväksi suoraan sydämeen.

1.4

Turvallinen käyttö
 Varmista, että henkilökunta on lukenut käyttöohjeet ja ymmärtää ne – erityisesti
tämän luvun "Turvallisuuteen liittyvät huomautukset".
 Älä koske laitteen koteloon defibrillaation aikana.
 Potilasturvallisuuden varmistamiseksi yksikään elektrodi, mukaan lukien
neutraalielektrodi, potilas tai läsnäolija, joka on samanaikaisesti sähköisessä
kontaktissa potilaaseen, ei saa olla kontaktissa sähköä johtaviin osiin, vaikka ne
olisivatkin maadoitettuja.

 Älä laita mitään nestettä laitteen päälle. Jos nestettä roiskuu laitteen päälle, irrota
laite heti verkkovirrasta ja pyyhi laite kuivaksi. Laite täytyy huoltaa ennen
uudelleenkäyttöä.
 Kytke vain alkuperäinen SCHILLERin potilaskaapeli laitteen EKG-liitäntään.
 Jos potilaskaapeli vioittuu defibrilloinnin jälkeen, elektrodi siirtyy paikaltaan tai
resistanssi kasvaa liian suureksi, kaapeli irti (”lead-off”) -viesti esitetään näytön
oikeassa yläkulmassa ja äänimerkki annetaan.
 Käytä vain SCHILLERin suosittelemia tai toimittamia lisävarusteita ja muita osia.
Muiden kuin suositeltujen tai toimitettujen osien käyttö saattaa aiheuttaa
vamman, tietojen epätarkkuuden ja/tai laitevaurion.
 Jotta voit välttää sydämentahdistimen toimintahäiriön, jätä vähintään 20 cm:n väli
CARDIOVIT MS-2007-laitteen antennin ja sydämentahdistimen välille, kun GSMmoduulin virta kytketään.
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1.5

Turvaominaisuudet


Laitteen käyttö nimellisarvoltaan väärällä sulakkeella tai viallisella kaapelilla voi
aiheuttaa hengenvaaran. Sen vuoksi:
– Älä käytä laitetta, jos maadoitusliitäntä tai verkkojohto on jollakin tavoin vahingoittunut tai sen epäillään olevan vaurioitunut.
– Vaurioituneet kaapeliliitännät ja liittimet on vaihdettava välittömästi.
– Sähköturvalaitteita, kuten sulakkeita, ei saa muuttaa.
– Palaneet sulakkeet täytyy vaihtaa saman tyyppisiin ja nimellisarvoltaan samanarvoisiin kuin alkuperäiset.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

1.6

1.7

Käyttö muiden laitteiden kanssa


Laitteen analogiseen ja/tai digitaaliseen liitäntään kytkettyjen lisälaitteiden on
oltava sertifioituja vastaavien IEC-standardien mukaisesti (esim. IEC/EN 60950
tiedonkäsittelylaitteille ja IEC/EN 60601-1 lääkinnällisille laitteille). Lisäksi
kaikkien kokoonpanojen on noudatettava järjestelmästandardin IEC/EN 60601-1
voimassaolevan version vaatimuksia. Jokainen työntekijä, joka kytkee
lisälaitteen signaalin sisääntulo- tai ulostuloliitäntään, konfiguroi lääkinnällisen
järjestelmän ja vastaa siten siitä, että järjestelmä on järjestelmästandardin IEC/
EN 60601-1 voimassaolevan version vaatimusten mukainen. Jos et ole varma
kytkennän oikeellisuudesta, ota yhteys sairaalan huoltoon tai Onemed -huoltoon.



Kaikki muut potilaaseen liitetyt laitteet täytyy kytkeä samaan yleiseen
maadoitukseen kuin CARDIOVIT MS-2007.



Erityistä varovaisuutta on noudatettava silloin, kun laitetta käytetään
korkeataajuisen laitteen kanssa. Mahdollisen häiriösignaalin estämiseksi
tiedonkeruun aikana käytä SCHLLERin erityisiä korkeataajuuspotilaskaapeleita.



Vaaraa ei aiheudu siitä, jos tätä laitetta käytetään samanaikaisesti sähköisen
stimulointilaitteen kanssa. Stimulointilaitetta on kuitenkin käytettävä vain riittävän
kaukana elektrodeista ja kummatkin laitteet on kytkettävä samaan
potentiaalitasaimeen. Jos et ole varma, potilas tulisi irrottaa laitteesta.



Jos laite on lääkinnällisen järjestelmän osa, CARDIOVIT MS-2007-laitteen
kanssa on käytettävä vain alkuperäistä SCHILLERin potilaskaapelia.



Jos potilaskaapeli vioittuu defibrillaation jälkeen, näyttöön tulee kaapeli irti -viesti
ja annetaan äänimerkki (katso sivu 35)



Kannettavat viestintälaitteet, HF-radiot ja laitteet, joissa on
-symboli
(ionisoimaton sähkömagneettinen säteily) voivat vaikuttaa tämän laitteen
toimintaan (katso sivu 80).

Verkot ja internet


Jos laite on osa verkkoa (LAN, WLAN, HIS jne.), lähettää puhelinverkon tai jonkin
muun lähetys-/vastaanottotietovälineen kautta tai jos se kytketään internetiin tai
muihin suojaamattomiin verkkoihin, tallennettuja potilastietoja on suojattava
asianmukaisin turvatoimenpitein.



Potilaan tietoturva ja verkon turvallisuus on yksinomaan käyttäjän vastuulla.
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Huolto
 Sähköiskun vaara! Älä avaa laitetta. Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia. Käytä
vain SCHILLERin valtuuttaman huollon palveluja.
 Ennen puhdistusta ja verkkovirtalähteen eristämiseksi sammuta laite ja kytke se
irti verkkovirrasta vetämällä pistoke pois.
 Älä käytä laitteen sterilointiin korkeaa lämpötilaa (kuten paineastiaa). Älä käytä
E-säteilyä tai gammasäteilysterilointia.
 Älä käytä syövyttäviä tai naarmuttavia pesuaineita laitteen tai kaapelien
puhdistamiseen.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

 Älä missään olosuhteissa upota laitetta tai kaapelikokoonpanoa nesteeseen.
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Takuuehdot
SCHILLERin CARDIOVIT MS-2007-laitteelle myönnetään takuu materiaali- ja
valmistusvikojen varalta käyttöehtojen mukaan. Tämä takuu ei kata onnettomuudesta
tai virheellisestä käsittelystä johtuvia vahinkoja. Takuu kattaa viallisen osan
maksuttoman vaihdon. Vastuuvelvollisuus ei koske välillisiä vahinkoja. Takuu
mitätöityy, jos valtuuttamaton tai kouluttamaton henkilö yrittää korjata laitetta.
Laitevian tapauksessa lähetä laite jälleenmyyjälle tai suoraan valmistajalle.
Valmistaja on vastuussa laitteen turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suorituskyvystä
vain, jos:
• laitteen asentamisesta, laajennuksista, jälkisäädöistä, muutoksista tai korjauksista
vastaavat valmistajan valtuuttamat henkilöt
• SCHILLER-laitetta ja hyväksyttyä liitettyä laitetta käytetään valmistajan ohjeiden
mukaisesti
• luvussa Huolto mainittuja huoltovälejä noudatetaan.
Edellä mainitun takuun lisäksi laitteeseen ei liity mitään muuta laajempaa
nimenomaista tai hiljaista takuuta. Myöskään mitään takuita laitteen tai sen osien
myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

SCHILLER ei vastaa tietokoneelle tai laitteeseen tallennettujen tietojen menettämisestä. Omistaja on yksin vastuussa tietojen varmuuskopioinnista.
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1.10

Turvallisuuteen liittyvät symbolit ja
piirrokset

1.10.1

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Turvallisuustaso on luokiteltu ISO 3864-2:n mukaan. Seuraava yleiskatsaus esittää
tämän käyttöohjeen turvallisuuteen liittyvät symbolit ja piirrokset.

Suora vaara, joka voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Mahdollinen vaaratilanne, joka voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Mahdollinen vaarallinen tilanne, joka voi johtaa henkilövahinkoon. Tätä symbolia
käytetään myös osoittamaan mahdollisen omaisuusvahingon vaaran.

Yleiset turvallisuuteen liittyvät huomautukset on lueteltu tässä kappaleessa.

Käytetään osoittamaan sähköiskun vaaraa sekä osoittamaan varoitukset ja
huomautukset, jotka koskevat sähkön käyttöä.
Huomautus Mahdolliset vaaralliset tilanteet, jotka voivat johtaa omaisuusvahinkoihin
tai järjestelmävikaan. Tärkeää tai hyödyllistä tietoa käyttäjälle.

Viittaa muihin ohjeisiin.

Kosketusherkkä alue. Tätä symbolia käytetään kuvaamaan kosketusherkkiä

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

alueita, jotka ehkä eivät ole itsestään selviä.

Sivu 12

CARDIOVIT MS-2007

Käyttöopas

1.10.2

Turvallisuuteen liittyvät huomautukset
Turvallisuuteen liittyvät symbolit ja piirrokset

1
1.10

Laitteessa käytetyt symbolit
Potentiaalitasain
CF-symboli. Tämä laite on luokitettu turvalliseksi sekä sisäisessä että ulkoisessa
käytössä. Kuitenkin laite on defibrillaatiosuojattu vain käytettäessä alkuperäistä
SCHILLERin potilaskaapelia.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tunnistesymboli.
Kun laitetta/osia ja lisävarusteita ei enää tarvita, ne on hävitettävä kunnan hyväksymässä keräyspisteessä tai kierrätyskeskuksessa. Vaihtoehtoisesti voit palauttaa laitteen jälleenmyyjälle tai SCHILLER AG:lle hävitettäväksi. Vääränlainen hävittäminen
voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä.
Laite/osa voidaan kierrättää.

0123

Ilmoittava laitos TÜV-SÜD Produkte Service GmbH, Ridlerstr. 65, 80339 Münich,
Saksa

Huomio: Katso mukana toimitetut asiakirjat.
Seuraavaa sovelletaan CARDIOVIT MS-2007-laitteisiin, joissa on WLAN.
Huomio: ”Ioniton sähkömagneettinen säteily” Laitteessa on HF-lähetin.
CARDIOVIT MS-2007-laite säteilee korkeataajuista sähkömagneettista energiaa ja
voi häiritä muita laitteita, jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöoppaan mukaan. CARDIOVIT MS-2007 Mitään takuuta ei kuitenkaan voida antaa siitä, ettei tietyissä asennuksissa aiheudu häiriöitä. Jos CARDIOVIT MS-2007-laite aiheuttaa häiriöitä, nämä
voidaan määrittää kytkemällä laite laitteen virta / katkaisemalla virta tai lähettämällä
/ olla lähettämättä EKG-dataa. Käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettisia häiriöitä
seuraavien mittausten avulla:
• Lisää häiriintyneen laitteen ja CARDIOVIT MS-2007-laitteen välistä etäisyyttä. Vähimmäisetäisyys 20 cm tulee säilyttää laitteen ja tahdistimen välillä.
• Käännä laitetta antennin säteilykulman muuttamiseksi.
• Kytke laite eri pistorasiaan.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Katso yksityiskohtaiset tiedot sivulta sivu 78.

Sivu 13

2
2.1

Johdanto
Pääkomponentit CARDIOVIT MS-2007

CARDIOVIT MS-2007

2 Johdanto
SCHILLER CARDIOVIT MS-2007 on 12-kanavainen EKG-laite, joka on suunniteltu
lepo-EKG:eiden tallentamiseen, näyttämiseen ja mittaamiseen. Kosketusnäyttö
mahdollistaa helpon ja intuitiivisen tavan syöttää tehokkaasti potilastiedot,
rekisteröidä EKG:t ja säätää laitteen asetukset.
CARDIOVIT MS-2007 -laitteessa on seuraavat ominaisuudet:

2.1

Pääkomponentit CARDIOVIT MS-2007

Lämpötulosti
n
ja

Virtanäppäin

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

LCD kosketusnäyttö
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2.1.1

Johdanto
Liitäntäpaneeli

2
2.2

Standardi
• Sydämentahdistimen tunnistaminen
• Manuaalinen rytmin tulostus reaaliajassa (kytkentöjä, nopeutta ja amplitudia voidaan muuttaa tarvittaessa)
• Automaattinen tilan tallennus (10 sekuntia) käyttäjän määrittämällä asettelulla
• Mittaukset
• Kaikkien 12 kanavan esittäminen yhdellä sivulla
• SCHILLER Communication Module
• Tulostuksen esikatselu

2.1.2

Vaihtoehdot
• Tulkinta
• Liuotushoito (vain versiossa C (tulkinta))
• Viivakoodilukija – potilaan ID:n lukemiseen viivakoodista ja potilaantietojen hakemiseen potilastietokannasta.
• Työlista: tietyn laitteen työlistat voidaan määrittää etäisesti sairaalan tietojärjestelmästä. Työlistassa voidaan määrittää laitteesta tietyt potilaat, sijainnit ja tallennustyypit. Valmiit tallennukset lähetetään takaisin sairaalan tietojärjestelmään joko
erikseen tai yhdessä.
• SCHILLER Communication Module WLAN:in kanssa
• Culprit Coronary Artery Algorithm (CCAA)

2.2

Liitäntäpaneeli
• RJ-45 ethernet -liitäntä (verkko)

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• USB-liitäntä ohjelmistopäivityksille ja viivakoodiskannerin liitäntä
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2.3

Näyttö
Näyttö muuttuu suoritettavan tehtävän mukaan. Kaikissa näytöissä ylä-, keski- ja alaalueet näyttävät aina saman tietoluokan. Seuraava esimerkki on tyypillisestä lepoEKG -näytöstä.

4

3

2

5

6

~

Lepo-EKG
HR

75 /min

PRS 800 ms

94 ms

ST

31°

ST 100 ms

QT 352 ms

QRS

46°

PR 162 ms

QTC 394 ms

T

41°

Kopioi

Manuaali

10

Sivu 16

2

9

8

08:07

RLF
C1 C2 C3 C4 C5 C6

10 mm/mV 25 mm/s

Lihasvärinäsuodatin: Kyllä

Start

QRS

7

11

Potilas

Valikko
Tuotenro: 2.511013 Tark.: d
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(1) Toimintatila

Lepo-EKG

(2) Syke (lyöntinopeus) (HR)

Keskiarvotettu sydämenlyöntinopeus yli 8 viimeisimmän lyönnin.

(3) Sen hetkinen potilas

Potilaan nimi ja ID

(4) Mitatut arvot

Aikavälit viimeiselle automaattitilan tallennukselle (jos automaattitilan tallennus on
tehty).

(5) Lähetysvirheiden näyttö

Tämä symboli

2 kertoo lähettämättömien EKG-tallenteiden määrän. Yritä

lähetystä uudelleen koskettamalla symbolia.
(6) Järjestelmän symbolit

Nämä symbolit osoittavat sen, että yhteys langattomaan verkkoon on muodostettu, ja
sen, mikä on verkon signaalin voimakkuus.

Heikko
signaali

Keskitason
signaali

Täyden
signaali

voimakkuuden

Tämä symboli osoittaa SCHILLER Communication -moduulin tilan (SCM) ja onko
(lanka) verkko kytkettynä:
SCM-moduuli
havaittu

Verkko
kytketty

Symboli osoittaa myös laitteen lähettämisen tai vastaanottamisen tilan seuraavasti:
– Valkoinen symboli: toimeton
– Keltainen symboli: lähettää dataa
– Vihreä symboli: vastaanottaa dataa

(7) Virtalähde

Virtalähde seuraavasti:
• Verkkovirta kytketty (~)
• Sisäinen ladattava akku (

)

• Kun laitetta käytetään akkuvirralla ja akun kapasiteetti on rajoitettu, akkusymboli
vilkkuu.
• Kun verkkovirta on kytketty ja akkua ladataan, akkusymbolissa näkyy ”täytetään”.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Katso yksityiskohtaiset tiedot luvusta Virransyöttö (katso sivu 22).
(8) Elektrodin tila

Kun elektrodi-ilmaisin vilkkuu punaisena ja kuuluu äänimerkki, elektrodivastus on liian
suuri. Tässä tapauksessa elektrodi täytyy kiinnittää uudelleen (katso sivu 35).

(9) Tietokenttä

Tässä kentässä esitetään kellonaika.

(10) Toimintonäppäinten näyttö

Toimintonäppäimet, joilla aktivoidaan suodatin ja poistetaan sen aktivointi sekä
määritetään näytölle tuleva aaltomuodon nopeus, amplitudi ja käyrä

(11) Toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet, joilla voidaan käynnistää automaattiset tai manuaaliset EKGtallennukset, tallentaa sillä hetkellä näkyvät tapahtumat sekä käyttää potilastietoja ja
asetuksia. Toimintonäppäimet muuttavat toimintoaan riippuen valitusta
katselutavasta.

Sivu 17

2
2.4

Johdanto
Kosketusnäytön toiminta

CARDIOVIT MS-2007

2.4

Kosketusnäytön toiminta
Näytön kosketusherkät alueet sijaitsevat seuraavasti:

Vaihda suodatin päälle / pois päältä

Napsautus: kytkentänäkymä;
kaksoisnapsautus: elektroditesti

Potilasdatan katselu

~

Lepo-EKG
HR

75 /min

PRS 800 ms

94 ms

ST

31°

ST 100 ms

QT 352 ms

QRS

46°

PR 162 ms

QTC 394 ms

T

41°

08:07

RLF
C1 C2 C3 C4 C5 C6

10 mm/mV 25 mm/s

Suodatin PÄÄLLE

Start

QRS

Kopioi

Manuaali

Kaavion nopeus

Valikko
Esitettyjen kytkentöjen
muuttaminen
Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Amplitudi

Potilas
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2.5

Liitäntäpaneeli


2.5.1

2
2.5

Kaikken ulkoisesti kytkettyjen laitteiden on oltava SCHILLERin hyväksymiä. Jos
SCHILLER ei ole hyväksynyt laitetta, omistaja vastaa sen kytkennästä omalla
riskillään. Lisäk-si laitteen takuu saattaa raueta.

Takapaneeli

1

2

3

4

(1) Virran sisääntulo 12 VDC
(2) RJ-45 Ethernet LAN-liitäntä (Local Area Network)
(3) USB-liitännät, esim. viivakoodiskannerille
(4) Potentiaalitasaimen tappi. Potentiaalitasaimella tasataan laitteen maapotentiaali vastaamaan lähellä sijaitsevan mahdollisen verkkovirtaan kytketyn laitteen
maapotentiaalia. Käytä kaikille verkkovirtaan kytketyille laitteille sairaalan tai rakennuksen yleistä maadoitusta.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

2.5.2

Oikeanpuoleinen paneeli

EKG-potilaskaapelin liitin

 Potilaskaapeli ja liitin täyttävät CF-turvallisuusstandardin
vaatimukset eli ne
ovat täysin kelluvia ja eristettyjä, defibrillaatiosuojattuja ja sopivia sydämen
sisäiseen käyttöön.
 Laite on CF-luokitettu ja defibrillaatiosuojattu vain, jos käytetään alkuperäisiä
SCHILLERin potilaskaapelia.
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3 Käyttö
3.1

Käynnistys ja valmistelu
 Sähköiskun vaara. Älä käytä laitetta, jos maadoitusliitäntä tai verkkojohto on
jollakin tavoin vahingoittunut tai sen epäillään olevan vaurioitunut.

3.1.1

Sijainti
• Älä säilytä tai käytä laitetta märässä, kosteassa tai pölyisessä ympäristössä. Vältä
altistamasta suoralle auringonvalolle tai muiden lämpölähteiden lämmölle.
• Älä anna laitteen joutua kosketuksiin happohöyryjen tai nesteiden kanssa.
•

3.1.2

Ulkoisien kaapelien ja lisälaitteiden kytkentä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.1.3

CARDIOVIT MS-2007 -laitetta ei tulisi sijoittaa röntgensäteiden tai diatermialaitteiden, suurten muuntajien tai sähkömoottorien läheisyyteen.

Kytke ulkoinen virtalähde verkkovirtaan.
Kytke ulkoisen virtalähteen ulostulo takapaneeliin. Verkkovirran merkkivalo
syttyy.
Jätä CARDIOVIT MS-2007 kytketyksi verkkovirtaan 8 tunnin ajaksi, jotta akku
latautuu täyteen (katso sivu 22).
Kytke potentiaalitasaimen kaapeli.
Kytke potilaskaapeli (sivupaneeli).
Kytke mahdolliset lisälaitteet ja valinnaiset laitteet (katso sivu 19). Nämä voivat
olla seuraavia:
– Tietoverkkokaapeli
– USB

Potentiaalitasain

 Ventrikulaarisen värinän käynnistämisen vaara! Jos MS-2007-laitetta käytetään
yhdessä suoraan sydämensisäiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden kanssa,
kummatkin
laitteet
on
kytkettävä
sairaalan/rakennuksen
yhteiseen
maadoitukseen (potentiaalitasain) eri laitepotentiaalien välisten tasoitusvirtojen
estämiseksi.
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Laitteen takana olevalla potentiaalitasaimen tapilla tasataan CARDIOVIT MS-2007laitteen maapotentiaali vastaamaan kaikkien lähellä olevien verkkovirtaan kytkettyjen
laitteiden maapotentiaalia. Käytä sairaalan tai rakennuksen yleistä maadoitusta.
Keltainen/vihreä maadoituskaapeli toimitetaan valinnaisena (tuotenumero:
2.310005).
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3
3.2

Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Laitteen virta kytketään ja katkaistaan virtanäppäimellä. Kun laitteen virta
katkaistaan, vahvista vaihtoehto ”Kytke laite pois päältä Kyllä/Ei” valitsemalla Kyllä.
Käynnistys-/manuaalitoimintonäppäimet lukitaan 5 sekunniksi, kun laitteen virta
kytketään. Näppäimet himmennetään täksi ajaksi.

3.3

Järjestelmä ja EKG-asetukset
• Järjestelmäasetukset (aika, päivä, käyttäjätunnus jne.) ja muut yleiset asetukset
on kuvattu sivu 59.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• Lepo-EKG-asetukset (automaattimuoto, käyttäjän määrittämät kytkennät, tulostusvaihtoehdot, kytkentätesti, QRS-äänimerkki, tulkinta, rytmikytkennän määritys
jne.) kuvataan lepo-EKG:ta käsittelevässä luvussa (katso sivu 44). Kosketusnäytön kalibrointi kuvataan yksityiskohtaisesti luvussa Kunnossapito.
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3.4
3.4.1
14:35
C1 C2 C3 C4 C5 C6

Virransyöttö
Verkkovirran ja akun ilmaisimet
Laitetta
voidaan
käyttää
joko
verkkovirralla
tai
sisäänrakennetulla
uudelleenladattavalla akulla. Virtalähde osoitetaan näytön ylärivillä.
Sen hetkinen virtalähde ilmaistaan näytön oikeassa yläkulmassa, kun laite on kytketty
päälle:
• Verkkovirta ulkoisen virtalähteen kautta (~), 15 sekunnin jälkeen, symboli vaihtuu
tilaan ”Akun lataus”.
• Sisäinen ladattava akku (

)

Täysi

Akun kapasiteetti

1/2 täysi

Sisäisen akun virta riittää jopa kolmen tunnin käyttöön. Kun laite toimii akkuvirralla
(verkkovirtaa ei ole kytketty), akun symboli osoittaa akun varaustilan. Kun akku on
täyteen ladattu, symboli on kokonaan musta.

Tyhjä

Kun laitetta käytetään akulla ja akun kapasiteetti on vähentynyt, akun symboli vilkkuu
ja äänimerkki annetaan.

Akun lataus
Akkua ladataan, kun laite on kytketty verkkovirtaan. Laitteen voi jättää verkkovirtaan
kytke-tyksi ilman, että siitä on vaaraa laitteelle tai akulle.
Kun akkua ei ole ladattu täyteen ja verkkovirta on kytketty, akun symboli ”ladataan”
osoittaa, että akku lataa.

Kun akku on ladattu täyteen, näytetään verkkovirtasymboli.

3.4.2

Laitteen eristäminen verkkovirrasta
verkkovirtasyötöstä

irrota

pistotulppa

ulkoisesta

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Laitteen
eristämiseksi
virransyöttöyksiköstä.
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3.5

Tulostuspaperin lisääminen
Tärkeää
Laite toimitetaan ilman tulostuspaperia. Lämpöpaperi on herkkä lämmölle,
kosteudelle ja kemiallisille höyryille. Seuraavat kohdat tulee huomioida lämpöherkän
paperin säilytyksessä ja arkistoinnissa:
• Ennen käyttöä säilytä paperi alkuperäisessä pahvilaatikossaan. Älä poista pahvilaatikon kantta ennen paperin käyttöä.
•

Säilytä paperia viileässä ja kuivassa tilassa.

• Älä säilytä lämpöpaperia kemikaalien, esim. sterilointinesteiden, läheisyydessä.
• Älä säilytä paperia muovikansiossa.
• Tietyt liimat voivat reagoida paperiin. Tämän vuoksi älä liimaa tulosteita raporttiarkeille.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

SCHILLER voit taata täydelliset tulosteet vain käytettäessä alkuperäistä SCHILLERkuviopaperia tai samanlaatuista kuviopaperia.

1.

Työnnä paperikotelon vapautussalpaa ylöspäin paperialustan avaamiseksi.

2.

Poista jäljellä olevat paperit ja aseta uusi paperipakka paperialustalle asteikko
ylöspäin ja musta paperimerkki laitteen yläosaa kohti.

3.

Vedä ulos ensimmäinen sivu vasemmalla näytetyn mukaisesti.

4.

Vedä ulos ensimmäinen sivu kuten vasemmalla olevassa kuvassa esitetään.
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3.6

Potilastiedot
Potilastiedot-näytössä voidaan syöttää uusia potilaita ja muokata aiemmin
tallennettuja potilastietoja. Paina Potilas-näppäintä, jos haluat näyttää
potilastietonäytön.

Potilastiedot
Tunnistaminen
Sukunimi
Etunimi
Syntymäaika

Potilas

Ikä

Vuotta

Sukupuoli
Tahdistin

Pituus

cm

Paino

kg

Etnisyys
Ei

VP:

(mmHg)

Käyntitunnus
Huomautus

Editoi

PDQ

Uusi

Suorita yksi seuraavista toimista:
• muuta nykyisiä potilastietoja painamalla Muokkaa tai näppäilemällä tiedot suoraan näyttöön
• lataa potilastietoja palvelimelta painamalla PDQ ja näppäilemällä potilastunnus/viitenumero.
• lisää uusi potilas painamalla Uusi

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• lue potilastunnus viivakoodiskannerilla
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Potilastiedot

Back
Identifiointi
Sukunimi

123456879

Etunimi
Syntymäaika
Pituus
Paino

Paino

3
3.6

pp.kk.vvvv
cm
kg

Syötä potilaan tiedot alfanumeerisella näppäimistöllä.
Kun painat Alt-näppäintä, näyttöön tulevat erityismerkit.
Kun painat Shift-näppäintä, näyttöön tulevat isot kirjaimet ja muita erityismerkkejä ”/
” ja ”:”.
Syötä potilaan tunnistenumero.

Sukunimi

Syötä potilaan nimi (enintään 20 merkkiä).

Etunimi

Syötä potilaan etunimi (enintään 20 merkkiä).

Syntymäaika

Syötä potilaan syntymäaika muodossa pp-kk-vvvv tai vvvv.kk.pp.

Pituus

Syötä potilaan pituus 20 - 250 cm (10 - 80 tuuma).

Paino

Syötä potilaan paino 0,5 - 250 kg (5 - 500 lbs).

Sukupuoli

Syötä potilaan sukupuolen tieto - M tai N.

Etnisyys

Tämä asetus on tärkeä vain spirometriassa käytettyjen normiarvojen kannalta;
spirometriavaihtoehto on käytettävissä vain MS-2010- ja MS-2015-laitteissa.
Asetukset riippuvat järjestelmän kielestä. Valitse toinen seuraavista:

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Potilastunnus

– valkoinen
– musta
• Kun amerikkalainen on valittu, valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:
–
–
–
–
–
Käyntitunnus

Valkoihoinen
Latinalaisamerikkalainen
Musta
Aasialainen
Itämaalainen

Tarvittaessa voidaan syöttää lisäkenttä potilaan viitenumerolle, tapauksen numerolle,
sairaalan numerolle jne. Merkkejä voi olla enintään 20.
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Valitse, jos potilaalla on sydämentahdistin (KYLLÄ/EI).
KYLLÄ: Jos tahdistimen piikki havaitaan EKG:n tallennuksen aikana, tämä ilmaistaan
tulkinnassa merkinnällä ”PACEMAKER ECG”.
EI:

Jos tahdistimen piikki havaitaan EKG:n tallennuksena aikana, tulkinta suoritetaan ja näytetään.

Kummankin asetuksen osalta tahdistimen piikit esitetään pystysuorina viivoina EKGkäyrässä. Pystysuorat viivat näyttävät sydämentahdistimen pulssin verrattuna
aikaan, mutta nämä viivat eivät esitä PM-pulssin amplitudia, polariteettia tai kestoa.
Lääkitys Digitalis Kyllä/Ei

Verenpaine

Syötä potilaan mitattu verenpainearvo (mmHg).

Lääkitys

Potilaan lääkitys

Huone

Tutkimushuone

Lääkäri

Sairaalalääkäri

Huomautus

Huomautuksia potilaasta

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Digitalis
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Potilastietopyyntö (PDQ)
Kun laite on kytketty SEMA-200-ohjelmaan tai sairaalan potilastietokantaan (verkon
tai modeemin kautta), potilastiedot voidaan täyttää automaattisesti, kun
Potilastunnus tai Käyntitunnus näppäillään. Tätä kutsutaan nimellä
Potilastietopyyntö tai PDQ.
Potilastietopyynnön tiloja on kaksi:

PDQ

• Manuaalinen – Potilastiedot täytetään, kun Hae tiedot -näppäintä painetaan sen
jälkeen, kun käyttäjä on näppäillyt potilastunnuksen tai käyntitunnuksen tai ne on
luettu viivakoodinlukijalla (katso jäljempänä).
• Automaattinen – Potilastiedot täytetään, kun käyttäjä on näppäillyt potilastunnuksen tai käyntitunnuksen tai ne on luettu viivakoodinlukijalla (katso jäljempänä).

PDQ-asetukset on määritetty kohdassa Valikko > Asetukset > Järjestelmä >
Konfiguraatio – käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
• Potilastietopyyntö – valitse seuraavista:
– Potilastunnus
– Käyntitunnus
• Tietokannan käyttö – valitse seuraavista:
– Pois päältä - PDQ pois käytöstä
– Manuaalinen – tietokantaa voidaan käyttää ja potilastietoja syöttää painamalla
Hae tiedot -näppäintä.
– Automaattinen – tietokantaa voidaan käyttää ja potilastiedot syöttää heti potilastunnuksen tai käyntitunnuksen näppäilemisen jälkeen.

Nämä asetukset ja muut lähetysasetukset
järjestelmäasetuksissa (katso sivu 59).

on

selvitetty

yksityiskohtaisesti

PDQ viivakoodinlukijalla
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Jos viivakoodinlukija on kytke (katso seuraava sivu), anna potilastunnus/käyntitunnus
skannaamalla viivakoodi. Potilastietokentät täytetään samalla tavoin kuin edellä on
kuvattu – jos järjestelmäasetuksissa on määritetty asetukseksi Manuaalinen, syötä
kaikki potilastiedot painamalla Hae tiedot -näppäintä. Jos asetuksena on
Automaattinen, potilastiedot syötetään automaattiseti, kun napsautat viivakoodin
lukijaa.
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3.6.2

Viivakoodinlukija
Viivakoodinlukija voidaan kytkeä takapaneelin USB2-porttiin helpottamaan
potilastunnuksen/käyntitunnuksen lukemista. SCHILLER on testannut vain yhden
viivakoodinlukijan:
 Symbol Model LS 2208, from Symbol Tech N.Y.
Kun viivakoodin lukija on kytketty, potilastietoja luetaan viivakoodilta (sairaalan
järjestelmän tuottama). Jos saatavilla on ulkoinen sairaalan potilastietokanta, kaikki
potilastiedot syötetään MS-2007-laitteen potilastietokenttiin edellisellä sivulla kuvatun
mukaisesti.
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Työlista voidaan myös ladata sairaalan potilastietokannasta, jossa on määritetty
potilastiedot ja tehtävän tallennuksen tyyppi. Yksityiskohtaiset tiedot työlistasta
esitetään myöhemmin tässä oppaassa (katso sivu 59).
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4 Elektrodien sijoittaminen


4.1

Varmista, että sekä potilas että potilaskytkennän johtavat osat ja elektrodit
(mukaan lukien neutraalielektrodit) eivät joudu kosketuksiin toisten henkilöiden
tai johtavien esineiden kanssa, vaikka ne olisivat maadoitettuja.

Perusasiat
Tallennuksen onnistuminen riippuu elektrodien huolellisesta käytöstä ja hyvästä
elektrodikosketuksesta (katso elektrodien sijoittaminen sivuilta31 - 34).
Ihon ja elektrodin välillä on oltava vähimmäisvastus, jotta saadaan paras mahdollinen
EKG-signaali ja varmistetaan mahdollisimman hyvä EKG-tallenteen laatu. Tämän
vuoksi ota huomioon seuraavat seikat:
1.

Käytä vain Schiller AG:n suosittelemia elektrodeja.

2.

Tarkista ennen kertakäyttöisten elektrodien käyttöä, että niiden viimeinen
käyttöpäivä ei ole vielä umpeutunut.
3. Voit lisätä elektrodin johtokykyä ja pintavetoa seuraavasti:
– Kaavi tarvittaessa alueet, joihin elektrodit sijoitetaan.
– Puhdista alueet perusteellisesti alkoholilla tai saippuavedellä.
– Anna ihon kuivua ennen elektrodien kiinnittämistä.
– 1Varmista elektrodien sijoittamisen aikana, että geelikerros on ihon ja elektrodin
välissä.
Tarkista elektrodivastus luvussa 4.7 kuvatun mukaisesti.
Jos elektrodivastus on korkeampi kuin hyväksyttävä taso:
– Poista elektrodi ja irrota orvaskeden ylin kerros hankaavalla puhdistussienellä
tai hankaavalla puhdistusgeelillä 2.
– Kiinnitä elektrodi. Käytä aina uutta kertakäyttöistä elektrodia.

6.
7.

Varmista, että potilas on lämmin ja rentoutunut ennen tallennuksen aloittamista.
Poista elektrodit tallentamisen jälkeen. Puhdista imu- tai tyhjiöelektrodit
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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4.
5.

1. Elektrodigeeliä on jo kertakäyttöisissä elektrodeissa, joten ylimääräistä geeliä ei tarvitse levittää käytettäessä kertakäyttöisiä elektrodeja. Biotab-elektrodien kanssa liima-aineeseen lisätään jähmeää johtavaa geeliä.
2. Erityinen hankaava puhdistusgeeli antaa erittäin hyviä tuloksia vähentämällä pintaelektrodin
resistanssia.
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Elektrodin tunnistaminen ja värikoodi
Tässä luvussa näytetään elektrodien sijoitukset, jotka on merkitty värein Code 1:n
(IEC) vaatimusten mukaisesti. Vastaavat Code 2 (AHA) -värit on ilmoitettu
jäljempänä.
IEC

AHA

IEC-tunnus

Väri

AHA-tunnus

Väri

R

Punainen

RA

Valkoinen

L

Keltainen

LA

Musta

F

Vihreä

LL

Punainen

C1

Valkoinen/punaiV1
nen

Ruskea/punainen

Rinta

C2

Valkoinen/keltainen

V2

Ruskea/keltainen

Frankin

C3

Valkoinen/vihreä V3

Ruskea/vihreä

mukaan

C4

Valkoinen/ruskea

V4

Ruskea/sininen

C5

Valkoinen/musta V5

Ruskea/oranssi

C6

Valkoinen/violetti V6

Ruskea/violetti

N

Musta

Vihreä

Raaja

RL

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Neutraali

Sivu 30

CARDIOVIT MS-2007

Elektrodien sijoittaminen
Vakio 10-kytkentäinen lepo-EKG

Käyttöopas

4.3

4
4.3

Vakio 10-kytkentäinen lepo-EKG

C1 punainen

C2 keltainen
C3 vihreä
C4 ruskea
C5 musta
C6 violetti

R punainen

L keltainen

N musta

4.3.1
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IEC-tunnus

F vihreä

Elektrodien sijoittaminen vakiokytkentöihin
AHA-tunnus

C1 punainen
C2 keltainen
C3 vihreä
C4 ruskea

V1 punainen
V2 keltainen
V3 vihreä
V4 sininen

C5 musta

V5 oranssi

C6 purppura

V6 purppura

L keltainen
R punainen
F vihreä
N musta

LA musta
RA valkoinen
LL punainen
RL vihreä

EKG-potilaskaapelin kytkeminen












Neljännen kylkiluun väliin rintalastan oikeaan reunaan.
Neljännen kylkiluun väliin rintalastan vasempaan reunaan.
Keskelle C2:n - C4:n väliin
Solisluun keskilinjan 5. interkostaalinen väli
Kainalokuopan etulinja samassa horisontaalisessa
tasossa kuin C4
Kainalokuopan keskilinja samassa horisontaalisessa
tasossa kuin C4
Vasen käsivarsi (lepo-EKG)
Oikea käsivarsi (lepo-EKG)
Vasen jalka (lepo-EKG)
Oikea jalka (lepo-EKG)

Elektrodivastus voidaan tarkistaa elektrodin testinäytöstä (katso sivu 35).
Kun EKG-tallennus otetaan lapselta, kaikkia elektrodeja voi olla fyysisesti hankala
sijoittaa. Tässä tapauksessa elektrodi C4 voidaan sijoittaa rintakehän oikealle
puolelle ja kytkentänäkymä voidaan ohjelmoida asetukselle V4r (katso luku 4.8.2 sivu
36).
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Vasen takaosa C7–C9
Jos epäillään vahvasti akuuttia sepelvaltimon tukosta, suosittelemme tallentamaan
myös takimmaisen rintakehän seinämän kytkennät (C7–C9).

C4 ruskea

C7 (C1 punainen)
C8 (C2 keltainen)
C9 (C3 vihreä)

C5 musta
C6 violetti

L keltainen

R punainen

N musta

Sivu 32

AHA-tunnus

EKG-potilaskaapelin kytkeminen

C7 (C1 valkoinen/
punainen)
C8 (C2 valkoinen/
keltainen)
C9 (C3 valkoinen/
vihreä)
C4 valkoinen/ruskea

V7
(V1
ruskea/  Vasemmalle kainalokuopan linjaan C4:n tasolle.
punainen)
V8
(V2
ruskea/  Vasemmalla lapaluun keskilinjasta C4:n tasolla.
keltainen)
V9 (V3 ruskea/vihreä)  Vasen paravertebraalinen linja C4:n tasolla.
V4 ruskea/sininen

 Solisluun keskilinjan 5. interkostaalinen väli.

C5 valkoinen/musta

V5 ruskea/oranssi

 Kainalokuopan etulinja samassa horisontaalisessa
tasossa kuin C4

C6 valkoinen/violetti

V6 ruskea/violetti

 Kainalokuopan keskilinja samassa horisontaalisessa
tasossa kuin C4

L keltainen
R punainen
F vihreä
N musta

LA musta
RA valkoinen
LL punainen
RL vihreä






Vasen käsivarsi
Oikea käsivarsi
Vasen jalka
Oikea jalka
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IEC-tunnus

F vihreä
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Oikea prekordiaali (C4r)
ACC/AHA-ohjeissa suositellaan, että myokardiaalisesta infarktista kärsivät potilaat
tutkitaan alemmalla ST-nostolla mahdollisen RV-iskemian tai RV-infarktin
tapauksessa. Tämä tutkimus olisi suoritettava oikeassa prekordiaalisessa C4rkytkennässä.

C1 punainen

C2 keltainen
C3 vihreä

C4r ruskea
C5 musta
C6 violetti

R punainen

L keltainen

N musta
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IEC-tunnus

C1
valkoinen/
punainen
C2
valkoinen/
keltainen
C3 valkoinen/vihreä
C4r
valkoinen/
ruskea
C5 valkoinen/musta

F vihreä

AHA-tunnus

EKG-potilaskaapelin kytkeminen

V1 ruskea/punainen  Neljännen kylkiluun väliin rintalastan oikeaan reunaan.
V2 ruskea/keltainen

 Neljännen kylkiluun väliin rintalastan vasempaan reunaan.

V3 ruskea/vihreä
V4 ruskea/sininen

 Keskelle C2:n - C4:n väliin
 Solisluun keskilinjan 5. interkostaalinen väli.

V5 ruskea/oranssi

 Kainalokuopan etulinja samassa horisontaalisessa tasossa
kuin C4

C6 valkoinen/violetti V6 ruskea/violetti

 Kainalokuopan keskilinja samassa horisontaalisessa
tasossa kuin C4

L keltainen
R punainen
F vihreä
N musta






LA musta
RA valkoinen
LL punainen
RL vihreä

Vasen käsivarsi
Oikea käsivarsi
Vasen jalka
Oikea jalka
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Oikeat prekordiaalit C3r–C6r
Koska infarktin hoito saattaa riippua oikean kammion vaikutuksesta, suosittelemme
lisätallennuksia oikean prekordiaalin kytkennöillä vasemman kammion alemman
seinämän akuutin infarktin tapauksessa (Circulation 2007).

C2 keltainen

C1 punainen
C3r vihreä
C4r ruskea
C5r musta
C6r violetti

R punainen

L keltainen

F vihreä

N musta

IEC-tunnus

C6r
violetti

valkoinen/ V2 ruskea/keltainen
valkoinen/ V3 ruskea/vihreä

Elektrodien sijoittaminen

 Neljännen kylkiluun väliin rintalastan vasempaan reunaan.
 Määritetty kohta C1:n ja C4r:n puolivälillä.

valkoinen/ V4 ruskea/sininen

 Solisluun keskilinjan 5. interkostaalinen väli.

valkoinen/ V5 ruskea/oranssi

 Kainalokuopan etulinja samassa horisontaalisessa
tasossa kuin C4r.

valkoinen/ V6 ruskea/violetti

 Kainalokuopan keskilinja samassa horisontaalisessa
tasossa kuin C4r.

L keltainen
R punainen
F vihreä
N musta
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AHA-tunnus

valkoinen/ V1 ruskea/punainen  Neljännen kylkiluun väliin rintalastan oikeaan reunaan.

LA musta
RA valkoinen
LL punainen
RL vihreä






Vasen käsivarsi
Oikea käsivarsi
Vasen jalka
Oikea jalka
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C1
punainen
C2
keltainen
C3r
vihreä
C4r
ruskea
C5r
musta
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Ihon/elektrodin vastus
Elektrodin ja potilaskaapelin tarkistus (kytkentätesti)
Elektrodin tila osoitetaan näytön oikeassa yläkulmassa olevassa tietokentässä. Kun
elektrodi-ilmaisin vilkkuu punaisena ja kuuluu äänimerkki, elektrodivastus on liian
suuri. Kiinnitä elektrodi uudelleen.

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Jos F (LL) ei ole kytketty tai se on irronnut, elektrodivastusta ei voida mitata ja kaikki
elektrodit on merkitty punaisena.

Kytkentätestillä tarkistetaan elektrodivastuksen ja potilaskaapelin eheys, jos niiden
epäillään olevan viallisia.
Kun kaksoisnapsautat elektrodikenttää, näkyviin tulee elektrodivastusikkuna ja voit
tarkistaa elektrodikaapelin eheyden.
Testi [mV]

C1 C2 C3 C4
Kaksoisnapsautus

RA
LA
C1
C2
C3
C4
C5
C6

-517
-518
-520
-516
-521
-521
-515
-517
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Tässä taulukossa mainitaan elektrodin tasavirtamuutos eli potilaskaapelin ja
elektrodien jännitehäviö. Oikealla olevassa sarakkeessa on millivoltteina havaittu
jännite, joka mitataan vasemmassa jalassa olevan elektrodin ja jokaisen muun
elektrodin välillä. Se osoittaa potilaskaapelin tai elektrodin mahdolliset viat. Mitattu
jännitteen arvo riippuu elektrodien sijaintipaikasta. Jännit-teen arvot joita voidaan
odottaa, ovat seuraavat:
Potilas kytkettynä

± 100mV: hyvä kytkentä, alhainen vastus. Siirtymä enintään ±150mV antaa
hyväksyttävän rekisteröinnin.

Potilassimulaattori kytkettynä

± 20 mV: tämä riippuu käytetystä simulaattorista ja sitä tulee arvioida muuttuvana
mittauksena.

Kaikki elektrodit oikosuljettuna yhteen

±20 mV

Elektrodeja ei ole kytketty

välillä -350 ja -500 mV
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Kytkentäsekvenssi/kytkentänäkymä
Asetus Vakio- tai Cabrera-kytkentäsekvenssi
 Kytkentäsekvenssi on määritetty asetuksissa.
(Valikko > Asetukset > Kytkennät > Kytkentäsekvenssi).
 Valitse kytkentävalikossa joko Vakio tai Cabrera.

Asetukset
Autom. muoto
Kytkennät
Suodattimet

Back

Tulkinta
Näyttö

Kytkentäsekvenssi

Kytkennät

Signaalit
CCAA

Standardi
Sekventiaalinen

Auto herkkyys

Yleistä

Kyllä

Kytkentänäkymä

Normaali

Järjestelmä

4.8.2

Valitse kytkentänäkymä (Normaali tai muut asetukset)
Kytkentänäkymä voidaan määrittää suoraan elektrodinäytössä tai asetuksissa
(Valikko > Asetukset > Kytkennät > Kytkentänäkymä, katso edellä).

C1 C2 C3 C4

 Kun painat elektrodinäyttöä kerran, avaat kytkentänäkymän, josta voit valita
normaalin kytkentäsekvenssin (vakio tai Cabrera) tai yhden seuraavista
kytkentänäkymistä:

1x napsautus

Kytkentänäkymä

Normaali
Oikea prekordiaali (V4r)
Oikeat prekordiaalit (V3r–V6r)

Kytkentätunnukset muuttuvat vastaavasti näytössä ja tulosteissa.

Tärkeää
Automaattinen tulkinta on mahdollista vain, kun asetuksena on Normaali .
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5 Lepo-EKG
 Tämän käyttöohjeen alussa olevat turvallisuuteen liittyvät huomautukset tulee
lukea huolellisesti ja ymmärtää ne täysin ennen EKG-rekisteröintiä.
 CARDIOVIT MS-2007-laitteella on CF-luokitus

. Potilasliitäntä on täysin

eristetty. EKG-rekisteröinnin aikana varmista että potilas tai potilas-liitännän
sähköjohtavat osat tai elektrodit (mukaan lukien neutraali elektrodit) ei-vät ole
kosketuksissa sähköjohtaviin osiin tai muihin henkilöihin, vaikka ne olisivat
maadoitetut.
 Älä käytä laitetta, jos maadoitusliitäntä tai verkkojohto on jollakin tavoin
vahingoittunut tai sen epäillään olevan vaurioitunut.
 Jos ulkoinen sähkölaite (esim. tietokone) on kytketty CARDIOVIT MS-2007laitteeseen, käytä potentiaalitasoittimen tappia maadoitussuojaan.

Automaattitulostuksen muoto voi erota näytössä näkyvästä muodosta. Kahdelle
automaattitilan muodolle voidaan ohjelmoida vapaasti seuraavat (ennen tallennusta):
• Lead format (Kytkennän esitystapa)
• Kaavion nopeus
• Käytettäessä lisävarusteena saatavaa tulkintaohjelmaa on mahdollista valita rytmikytkennät, mittaustaulukko, keskiarvotetut vaiheet lisämerkinnöillä ja tulkinnan
lausunto tulosteelle.
Lisätietoja siitä kuinka automaattiesitystavat määritetään, katso sivu 44.

• EKG-signaali nollautuu toisinaan uusien viitepisteiden saamiseksi. Kun näin tapahtuu, mitään EKG-käyriä ei esitetä.
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• Jos uudelleen asetus tapahtuu 10 sekuntia ennen EKG:n tiedonkeruun aloittamista (AUTO-näppäintä painetaan), automaattitilan EKG asetetaan, kuitenkin mitään
keskiarvojaksoa ei lasketa ja mitään tulkintaa ei synny.
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Lepo-EKG - Toiminnan vuokaavio
Valmistele potilas, kytke elektrodit
ja kytke laite päälle

Määritä automaattiesitystavat kuten myös lisä
EKG:n asetukset tarvittaessa.

Valikko
Hätä-EKG 2

Muuta kytkentäryhmä, nopeus ja
herkkyys suoraan näytössä.

Paina POTILAS (PATIENT) näppäintä ja syötä potilaan tiedot tai
vastaanota ne verkosta (työlista/
PDQ).

Start
3

CCAA?Kyllä
Ei

Potilas
PDQ
Työlista

Manuaali
Valintaikkuna:
Stentti, ohitus?
Rintakipu, aika?

Manuaalinen tallennus
Kytkentäryhmä, nopeus ja herkkyys voidaan muuttaa
käyttämällä näppäimiä Kytkentä, ± mm/s and ± mm/mV.

Automaattinen tallennus
12-kytkentäinen tallennus EKG-datan viimeisen 10
sekunnin ajalta, mukaan lukien lasketut keskiarvot
ja mittaukset, tulkinta ja CCAA-analyysi.
Tulostuksen esikatselu1
Tallennus voidaan tarkistaa tulostuksen
esikatselussa.

Jatkuva reaaliaikainen tulostus
6 kytkentää (vain sisäisessä
lämpötulostimessa), kunnes painetaan
STOP.

Lopetus

Hyväksy
Tallennukset tulostetaan, tallennetaan ja/tai kopiot
voidaan tulostaa toisessa muodossa.

1
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1.

Tulostuksen esikatselu näytetään vain, jos Asetukset > Yleistä > EKGtulostuksen esikatselu on otettu käyttöön (katso lukua 5.5.7). Jos tulostuksen esikatselu on poistettu käytöstä, EKG tallennetaan tai tulostetaan automaattisesti.

2.

Hätä-EKG-painike näkyy vain, jos Asetukset > Järjestelmä > Konfiguraatio> Toimintatila ”Liitettävyys” on määritetty (katso lukua 9.2).

3.

Valintaikkuna CCAA näkyy vain, jos tämä vaihtoehto on otettu käyttöön
(Section 5.5.6 CCAA, page 47).
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Tallennukset voidaan lisäksi avata muistista,
tulostaa tai siirtää toiselle tietokoneelle/toiseen
SCHILLER-laitteeseen.
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Automaattinen tilan tallennus
Käynnistä automaattinen EKG-tallennus painamalla KÄYNNISTÄ-näppäintä.

Start
Tallennus analysoidaan noin 10 sekunnin kuluessa ja tulos näytetään tulostuksen
esikatselussaa. Tallennus voidaan tarkistaa ja hyväksyä, ja lisätulosteita on saatavilla
eri muodoissa. EKG-data tallennetaan siihen asti, kunnes käyttäjä poistaa sen.
a. Tulostuksen esikatselu sekä painikkeet Tulosta ja Tallentaa näkyvät vain, jos Asetukset > Yleistä, EKG-tulostuksen esikatselu on otettu käyttöön ja automaattinen tulostus ja tallennus on otettu pois käytöstä (katso lukua 5.5.7 Valikko Yleistä).
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 Voit tarkistaa tallennuksen tulostuksen esikatselussa painamalla Seuraava- ja
Takaisin-painikkeita1.
Voit Hyväksy-näppäimellä tallentaa ja tulostaa tallenteen2.
Voit poistua tulostuksen esikatselusta painamalla Peruuta-näppäintä.
Valitse tallennus tarkistusta ja tulostusta varten Muisti-valikosta.
Avaa Muisti-valikko, jos haluat lähettää tallennuksen eri sijaintipaikkaan (esim.
SEMA).
 Avaa Muisti-valikko, jos haluat poistaa tallennuksen muistista.





1. Luvun 5.5.1 neljän viimeisen asetuksen mukaan näytetään 3, 4 tai 5 sivua.
2. Automaattisen tulostuksen aktivointi voidaan poistaa valikosta Asetukset > Yleistä.
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Automaattinen tulostus, tallennus ja siirto
Valikko > Asetukset > Yleistä
Valitse ”PÄÄLLÄ” asetuksille ”Automaattinen tulostus”-, ”Automaattinen tallennus”- ja
”Automaattinen lähetys”, jos haluat automaattisesti tulostaa, tallentaa ja lähettää
automaattisessa tilassa tehdyn tallennuksen.
• Lähetysasetukset esitetään yksityiskohtaisesti luvussa ”Järjestelmäasetukset”
(katso sivu 53).
•

Lisä EKG-asetukset kuvataan myöhemmin tässä luvussa (katso sivu 44).

• Tulostaminen ja lähettäminen muistista kuvataan luvussa Rekisteröinnin tallennus
(katso sivu 53).
• Kaikki muutetut asetukset säilyvät muistissa laitteen sammutukseen asti. Tämä
asetukset voidaan myös tallentaa oletusasetuksiksi valitsemal-la ”Tallenna oletukseksi” ennen laitteen virran kytkemistä pois päältä (katso sivu 59).

5.2.2

Automaattinen tulostus
Tulosteessa on seuraavat:
• Potilaan nimi ja numero
• Potilastiedot
• Aika ja Päiväys
• Syke
• Herkkyys
• Nopeus
Ja seuraavien mikä tahansa yhdistelmä (tulosteen asetuksia varten, katso sivu 44):
• Kaikki 12-kanavaisen kytkentöjen EKG-tallennukset joko Vakio tai Cabrera -muodossa (valinnan mukaan)
• Tulkinta
• Keskiarvotetut vaiheet
• Merkinnät (keskiarvotetuille jaksoille)
• Liuotushoito
• Välit ja akselit
• Sokolow-hakemisto (EKG:n indeksi liikakasvulle) hypertropialle
• Yksityiskohtainen mittaustaulukko

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• CCAA-analyysi
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Manuaalinen rytmin tulostus
Käytä tätä toimintoa reaaliaikaisen EKG:n tulostukseen. Käyttäjä voi muuttaa
tulostuksen aikana tulostusparametreja, kuten kytkentäsekvenssiä, tulostusnopeutta
ja herkkyyttä.
Manuaalinen reaaliaikainen tulostus ei ole saatavilla ulkoisessa tulostimessa, koska
mustesuihku- ja lasertulostinten tiedonkäsittely on liian hidas reaaliaikaiseen
tulostukseen. Kun reaaliaikaista EKG-tulostusta tarvitaan, se on aina tulostettava
sisäi-sellä lämpösiirtotulostimella. Reaaliaikaista EKG:ta ei tallenneta. Valittuja
asetuksia sovelletaan vain tulostukseen.
 Voit käynnistää manuaalisen reaaliaikaisen tulostuksen painamalla Manuaalinäppäintä.

Manuaali

Tehtaan tulostusasetukset ovat 25 mm/s ja 10 mm/mV.
Lopetus

Kytkentä
Valitse kytkentäsekvenssi

mm/s

mm/mV

 Voit muuttaa kytkentäsekvenssiä tulostukselle (vakio I, II, III, aVR, aVL, aVF)
painamalla näppäintä - Kytkentä +.
Vakio- ja Cabrera-kytkentäsekvenssit ovat seuraavat:
Kytkentäryhmän tyyppi

Kytkentäryhmä 1

Kytkentäryhmä 2

Standardi

I, II, III, aVR, aVL, aVF

V1, V2, V3, V4, V5, V6

Cabrera

aVL, I, -aVR, II, aVF, III

V1, V2, V3, V4, V5, V6

Kytkentäryhmä valitaan EKG-asetuksissa (katso sivu 44).
Valitse nopeus

Valitse herkkyys

 Voit muuttaa tulostusnopeutta (5, 12,5, 25 ja 50 mm/s) painamalla näppäintä ”mm/s +”.
 Voit muuttaa tulostusherkkyyttä (5, 10 ja 20 mm/mV) painamalla näppäintä ”mm/mV +”.
Tämä asetus voidaan tallentaa oletuksena kohdassa Valikko > Järjestelmä >
Ohjelmisto > (katso sivu 59).
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Tulostuksen pysäytys

5.3.1

 Voit pysäyttää manuaalisen tallennuksen (tulostuksen) painamalla Pysäytänäppäintä.

Manuaalinen tallennus
Tulosteessa on seuraavaa:
• Kuusi tai kaksitoista kytkentää (katso Valikko Asetukset/Yleistä, luku 5.5.7 sivu 48)
mukaan lukien tunnukset.
• Sivun alalaidassa: tulostusnopeus, laitetunnus, MTA-tunnus, verkkovirran suodattimen asetus (50 tai 60 Hz) ja lihasvärinäsuodattimen estotaajuus (jos käytetään
suodatinta): 25 tai 35 Hz.
• Sivun yläreunassa esitetään: syke senhetkisenä neljän lyönnin keskiarvona, piirtoherkkyys, potilaan nimi, potilaan ID, päiväys ja aika.
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Muutetaan kytkentäryhmä, amplitudi ja
näytön nopeus
 Voimakkaiden artefaktojen tai kytkennän irtoamisen jälkeen sykkeen näyttö ei
ehkä ole luotettava.

Seuraavat voidaan valita vapaasti tiedonkeruun aikana näyttöä ja manuaalitulostusta
varten.
Eri kytkentäryhmät, nopeus ja herkkyys määritetään näyttöä ja manuaalista tulostusta
varten. Näytön esitysmuotoa voidaan muuttaa suoraan kosketusnäytöstä.

5.4.1
Kytkennät

Näyttö
Kosketa näyttöä yläoikealla
seuraavista esityksistä:

, kun haluat valita yhden

• 6 kytkentää (vaihda seuraavaan kuuteen kytkentään nuolinäppäimellä)
• 12 kytkentää
• 6 kytkentää kahdessa sarakkeessa
• 3 kytkentää kolmessa sarakkeessa sekä yksi rytmikytkentä
Vakio- ja Cabrera-kytkentäsekvenssit ovat seuraavat:
Kytkentäryhmän tyyppi

Kytkentäryhmä 1

Kytkentäryhmä 2

Standardi

I, II, III, aVR, aVL, aVF

V1, V2, V3, V4, V5, V6

Cabrera

aVL, I, -aVR, II, aVF, III

V1, V2, V3, V4, V5, V6

Herkkyys (amplitudi)

Kosketa näyttöä hieman vasemmalle päin keskustasta, jos haluat muuttaa käyrän
amplitudia näyttöä varten (20, 10 tai 5 mm/mV; katso sivu 18).

Nopeus

Kosketa näyttöä hieman oikealla keskustasta päin, jos haluat muuttaa käyrän
nopeutta näyttöä varten (12,5, 25 tai 50 mm/s; katso sivu 18).
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Kytkentäryhmä valitaan EKG-asetuksissa (katso sivu 44).
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Lihasvärinäsuodatin
Lihasvärinäsuodatin poistaa voimakkaan lihasvärinän aiheuttamia häiriöitä. Ota
käyttöön / poista käytöstä lihasvärinäsuodatin kohdassa Valikko > Asetukset >
Suodattimet. Tämä asetus voidaan tallentaa oletuksena kohdassa Valikko >
Järjestelmä > Ohjelmisto > (katso sivu 59).

Suodatin voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä EKG-näytössä. Jos
lihasvärinäsuodatin on otettu käyttöön, näyttöön tulee Lihasvärinäsuodatin päällä.

Lihasvärinäsuodatin: Kyllä

• Käyttäjä voi määrittää estotaajuudeksi 25 Hz tai 35 Hz (katso luku 5.5.3, sivu 46).
• Automaattitilassa rekisteröity EKG tallennetaan ilman suodatinta. Tämän vuoksi
on mahdollista tulostaa tallennettu EKG suodattamattomana tai lihasvärinä (myogram) -suodattimella suodatettuna.

5.4.3

Muut suodattimet
Lisäsuodattimia voidaan käyttää sekä lepo että rasitus-EKG:n rekisteröinneissä
seuraavasti:

Peruslinjan suodatin
Peruslinjan suodattimen estotaajuus (0,05 / 0,15 / 0,30 tai 0,60 Hz) näytetään
tietoruudussa. Suosittelemme, että taajuudeksi asetetaan 0,05 Hz IEC-suositusten
mukaan.

Pehmennyssuodatin (SCHILLER SSF)
Poistaa korkeataajuiset artefaktit QRS-kompleksien väliltä. Kun tätä suodatinta käytetään, SSF tulostetaan automaattisella tulostuksella.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Peruslinjan vakaaja (SCHILLER SBS)
Vähentää peruslinjan vaihteluja vaikuttamatta EKG:iin. SBS tulostetaan automaattimoodin tulosteeseen, kun tätä suodatinta käytetään.

Verkkovirtasuodatin
Estää verkkovirran vaihtelusta johtuvat tallennushäiriöt. F50 (50 Hz) tai F60 (60Hz)
esitetään tulosteessa.

• Suodattimet on otettu käyttöön / poistettu käytöstä tai niitä on muutettu EKG-asetuksissa (katso seuraava kuvaus).
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5.5

EKG-asetukset
Kun painat Valikko-näppäintä, näyttöön tulevat Asetukset- ja Muisti-vaihtoehdot.
Asetukset-valikossa voi tehdä erilaisia muutoksia. Kun Valikko-näppäintä painetaan,
vaihtoehdot Muisti ja Asetukset esitetään.

Asetukset
Autom. muoto

Muisti

Kytkennät
Suodattimet
Tulkinta
Näyttö

Asetukset
CCAA
Valikko

Yleistä
Järjestelmä

Kaksoisnapsautu

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Kaikki muutetut asetukset säilyvät muistissa laitteen sammutukseen asti. Jos haluat
säilyttää asetukset oletuksena, valitse Tallenna oletuksena (Valikko > Asetukset >
Järjestelmä > Ohjelmisto > Tallenna oletuksena ) ennen laitteen sammuttamista
(katso sivu 59).
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5.5.1
Parametri
EKG-tulostus

Keskiarvotetut vaiheet

Rytmikytkentä

Tulkinta

Kuvaus

Pois päältä

Mitään EKG:n tulostusta ei tehdä automaattirekisteröinnin päätyttyä. (Rekisteröinti voidaan tallentaa muistiin ja tulostaa myöhemmin tarvittaessa).

4*3, +1 rytmi 1 sivu

Kytkennät tulostetaan 4 * 3 -muodossa nopeudella 25 mm/s valittu rytmikäyrä (R1) sivun alaosassa .

4*3, +1 rytmi 2 sivua

Kytkennät tulostetaan 4*3-muodossa nopeudella 25 mm/s kahdella sivulla valitulla rytmikytkennällä (R1) sivun alalaidassa.

2*6 @ 25 mm/s, 1 sivu

Kytkennät tulostetaan 2*6 -muodossa nopeudella 25 mm/s (yksi sivu).

2*6 @ 25 mm/s, 2 sivua

Kytkennät tulostetaan 2*6 -muodossa nopeudella 25 mm/s (kaksi sivua).

2*6 @ 50 mm/s, 2 sivua

Kytkennät tulostetaan 2*6-muodossa nopeudella 50 mm/s (kaksi sivua).

Pois päältä

Mitään EKG:n tulostusta ei tehdä automaattirekisteröinnin päätyttyä. (Rekisteröinti voidaan tallentaa muistiin ja tulostaa myöhemmin tarvittaessa).

6*2 @ 25 mm/s + 1 rytmi

Kytkentöjen keskiarvot näytetään koko 10 sekunnin ajalta ja tulostetaan
kahdessa kuuden ryhmässä nopeudella 25 mm/s. Valittu rytmikytkentä
(R1) tulostetaan sivun alaosaan nopeudella 25 mm/s.

I - V6

Määritä ensimmäinen rytmikytkentä tulosteille.

Päällä / pois päältä

Valitse ”Päällä” tai ”Pois päältä”, kun haluat tulostaa ja näyttää viitemerkinnät keskiarvotetun EKG-syklin tulostuksessa. Pystysuora merkki esittää P-aallon ja QRS-kompleksin alun sekä T-aallon lopussa.

Päällä / pois päältä

Valitse Päällä tai Pois päältä, kun haluat tulostaa ja näyttää mittaustulosten yksityiskohtaisen taulukon.

Päällä / pois päältä

Valitse ”Päällä” tai ”Pois päältä”, kun haluat tulostaa ja näyttää tulkinnan
lausunnot (saatavilla vain versiossa C).

Päällä / pois päältä

Valitse Päällä tai Pois päältä, kun haluat tulostaa ja näyttää välien ja akselien yksityiskohtaisen taulukon.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Välit ja akselit
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Vaihtoehdot

Merkinnät

Mittaukset
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5.5.2
Parametri
Kytkentäsekvenssi

Kytkennät

Vaihtoehdot

Kuvaus

Vakio tai Cabrera

Tämä asettaa kytkentäsekvenssin manuaali- ja automaattitulostukselle sekä
myös näyttöön. Määritä asetukseksi Vakio tai Cabrera.

Peräkkäinen (Sequential)
tai samanaikainen (simultaneous)

Peräkkäinen tai Samanaikainen. Jos valitset Peräkkäinen, peräkkäisiä aikasegmenttejä käytetään yksittäisiin kytkentäryhmiin (tämä koskee tulosteita).
Jos valitset Samanaikainen, samaa aikasegmenttia käytetään kaikille kytkentäryhmille (tämä koskee tulosteita). Jos tulostuksen esitystapa rytmikytkennällä määritetään, peräkkäinen-asetusta käytetään vaikka olet valinnut samanaikaisen-asetuksen.

Automaattinen herkkyys (vähennys)

Kyllä tai Ei

Kyllä tai Ei. Automaattitallennusten vakioherkkyys on 10 mm/mV. Jos amplitudit kuitenkin ovat suuria, se tarkoittaa sitä, että QRS-huiput limittyvät ja
herkkyys putoaa automaattisesti 5 mm/mV:iin.

Kytkentänäkymä

• Normaali

Signaalit

• Oikea prekordiaali (V4r)
• Oikeat prekordiaalit
(V3r–V6r)
• Vasen takaosa (V7–V9)

5.5.3
Parametri
Peruslinjan suodatin

Vaihtoehdot

0.05 Hz
0.15 Hz
0.30 Hz
0.60 Hz

Lihasvärinäsuodatin

Kytkentänäkymä asetetaan valitun kytkentätyypin mukaan. Kytkentätunnus
muuttuu vastaavasti näytössä ja tulosteissa. Tätä asetusta voidaan myös
muuttaa EKG-näytössä, katso luku 5 sivu 37.
Huomaa: automaattinen tulkinta on saatavilla vain, jos asetuksena on Normaali.

Suodattimet
Kuvaus

Estotaajuudeksi voidaan asettaa 0,05 Hz, 0,15 Hz, 0,30 Hz tai 0,60 Hz lepoEKG:eille.
HUOMAA: Vakioasetus on 0,05 Hz. Korkeampaa asetusta tulisi käyttää vain
kun se on ehdottoman välttämätöntä, koska se vaikuttaa alkuperäiseen EKGsignaaliin erityisesti ST-segmenttiin.
Lihasvärinäsuodatin poistaa voimakkaan lihasvärinän aiheuttamia häiriöitä.
Suodatin voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä EKG-näytössä (katso sivu
43).

Off/25/35 Hz

Estotaajuutena on käyttäjän määrittämä asetus 25 Hz tai 35 Hz.

Verkkovirtasuodatin

SBS-suodatin
(peruslinjan suodatin)

SSF-suodatin
(pehmennyssuodatin)
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50/60 Hz tai Ei

Verkkovirtasuodatin on mukautuva digitaalinen häiriösuodatin, jonka tarkoituksena on poistaa verkkovirran häiriöitä EKG:tä vaimentamatta tai väärentämättä. Aseta verkkovirtasuodatin verkkovirransyötön mukaan.

Päällä / pois päältä

Peruslinjan vakaaja vähentää huomattavasti peruslinjan vaihteluja EKG-signaaliin vaikuttamatta. Tämän suodattimen tarkoituksena on säilyttää EKGsignaalit tulosteen peruslinjalla. Tätä suodatinta voidaan käyttää vain automaattisen tilan tulostuksessa. Peruslinjan vakaajaa sovelletaan tallenteeseen
(Päällä) tai sitä ei sovelleta tallenteeseen (Pois päältä). Estotaajuus määritetään yllä (katso peruslinjan suodatin).

Päällä / pois päältä

Päällä tai Pois päältä. Pehmennyssuodatin (SSF: SCHILLER-pehmennyssuodatin) on alipäästösuodatin, joka poistaa korkeataajuisia artefakteja QRSkompleksien väliltä. Kun tämä suodatin kytketään päälle ,”SSF” esitetään automaattisen tulosteen alarivillä.
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Huomaa: Automaattitilassa rekisteröity EKG tallennetaan ilman suodatinta.
Tämän vuoksi on mahdollista tulostaa tallennettu EKG suodattamattomana
tai lihasvärinä (myogram) -suodattimella suodatettuna.

CARDIOVIT MS-2007

5.5.4
Parametri
Vahvistamaton raportti

Epänormaali EKG

Kuvaus

Kyllä tai Ei

Päällä tai Pois päältä. VAHVISTAMATON RAPORTTI tulostetaan tai sitä ei
tulosteta automaattisille tulosteille tulkintahuomautuksena (jos tulkinta on
asennettu).

Kyllä tai Ei

Päällä tai Pois päältä. EPÄNORMAALI EKG tulostetaan tai sitä ei tulosteta
automaattisille tulosteille tulkintahuomautuksena (jos tulkinta on asennettu).

Normaali tai matala

Normaali tai matala herkkyys. Matala herkkyys vaientaa tietyt spesifioimattomat EKG-diagnoosit, tämä saattaa olla suositeltavaa, kun tehdään EKG-seulontatutkimuksia.

Kyllä tai Ei

Päällä tai Pois päältä. Trombolyysi on veren hyytymän hajoaminen. Jos
trombolyysi-vaihtoehto on pois päältä, tulkintateksti Mahdollinen infarkti tai
muu anomalia on pois käytöstä.

5.5.5
Parametri
Rytmikytkentä

5
5.5

Tulkinta

Vaihtoehdot

Herkkyys

Trombolyysi (vaihtoehto)

Lepo-EKG
EKG-asetukset

Käyttöopas

Näyttö

Vaihtoehdot

I - V6

Kuvaus

Valitse kytkentä ensimmäiseksi rytmikytkennäksi näyttöön.

5.5.6

CCAA
Tämä valikkovaihtoehto näkyy vain, kun CCAA-vaihtoehto on otettu käyttöön.

Parametri
CCAA

Vaihtoehdot

Kyllä tai Ei

PCI-keskuksen etäisyys [h]

Kuvaus

Päällä tai Pois päältä.
Kuljetuksen enimmäiskesto lähimpään PCI-keskukseen trombolyysiä huomioimatta. (PCI = perkutaaninen koronaari-interventio/ohitusleikkaus)

0–24 h

Esim. syöttö: 2 tuntia:
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Suositus:
Harkitse liuotushoitoa, jos PCI-keskus on yli 2 tunnin päässä.
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5.5.7
Parametri

Yleistä

Vaihtoehdot

Kuvaus

QRS-piippaus

Kyllä tai Ei

Päällä tai Pois päältä.

Automaattinen tulostus

Kyllä tai Ei

Automaattisen tallennuksen lopussa tulosta tulokset (Päällä) tai älä tulosta tuloksia (Pois päältä).

Kyllä tai Ei

Automaattisen testin lopussa tallenna tulokset (Päällä) tai älä tallenna niitä
(Pois päältä).

Kyllä tai Ei

Automaattisen tallennuksen lopussa lähetä tulokset verkon tai WLANin kautta
(Päällä) tai älä lähetä niitä (Pois päältä).

Autom. tallennus
Autom. lähetys

EKG-tulostuksen esikatselu
Kyllä tai Ei
Manuaalisen tulostuksen kanava
QTc-kaava

6 tai 12

Päällä / Pois päältä -vaihtoehdoilla määritetään, näytetäänkö tulostuksen esinäyttö automaattisen EKG-tallennuksen jälkeen. Tulostuksen esikatselun sivujen määrä riippuu viimeisen 4 parametrin asetuksista luvussa 5.5.1
Kytkentöjen tulostus I–aVF (6 kanavaa) tai I–V6 (12 kanavaa).
Qtc on QT-välin arvo laskettuna sydämen sykkeelle, joka on 60 bpm (eli RR
= 1 000 ms). Valitse jokin seuraavista kaavoista:
• Bazett
• Fridericia
• Framingham
• Hodges

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Valittu kaava ja QTc-arvo näkyvät esikatselussa ja tulosteessa.
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6 Culprit Coronary Artery
Algorithm (CCAA)
6.1

Johdanto
Professori Hein Wellenin kehittämä CCAA (Culprit Coronary Artery Algorithm) on
tarkoitettu riskialttiin sydämen alueen määrittämiseen paikantamalla sepelvaltimon
tukoskohta ja kliinisten tietojen selvittämiseen rintakivun alkamisen ja sydänlihaksen
verenkierron palauttamisen välisen ajan lyhentämiseksi. Algoritmi käyttää 12 EKGkytkennän ST-segmentin poikkeamaa culprit-valtimon tukoskohdan ilmaisemiseen.
Mitä lähempänä tukoskohta on sepelvaltimon alkua, sitä suurempi riskialttiin alueen
koko on. Algoritmi kertoo tukoskohdan sijainnin ja antaa suosituksia EKG-tietojen,
potilaan historian ja lähimpään PCI-keskukseen (Percutaneous Coronary
Intervention) olevan etäisyyden perusteella. Suositus perustuu seuraaviin tekijöihin:
• Aiempi ohitus/stentti Tämä tieto näppäillään ennen EKG:n tallennusta (katso
Section 5.1 Lepo-EKG - Toiminnan vuokaavio, page 38). Jos potilaalle on tehty aiempi ohitusleikkaus tai asetettu stentti, EKG:tä ei analysoida enempää ja neuvo
PCI-keskukseen siirtymisestä annetaan.
• ST-tulos. Absoluuttisten ST-poikkeamien summa mm:ssä 12 kytkennässä (pois
lukien V4r). Tämä on kaikkien kytkentöjen ST-poikkeaman kokonaismäärä (mm)
(I, II, III, aVR, aVL, aVF ja kaikki kytkennät V1–V6).
• Tukoskohta. Laskettu tukoskohta.
Tukoksen sijainti määritetään seuraavien tietojen perusteella:
1.

Tukoksen ilmaisevien kytkentöjen määrä lasketaan (= summa).

2.
3.

Tukoskohta, jonka numero on suurin, valitaan tukkeutuneeksi kohdaksi.
Jos kahdella sijainnilla on yhtä suuri arvo, kriittisempi tukoskohta (korkeimmalla
valtimossa) valitaan.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• PCI:n etäisyys. PCI-keskukseen siirtymiseen tarvittava aika.
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6.1.1
Aiempi ohitus/
stentti

Kyllä

CARDIOVIT MS-2007

Culprit Artery Algorithm -päätöksen yleiskuvaus
PCI-keskus

PCI = Percutaneous Coronary Intervention (perkutaaninen
koronaari-interventio)

Ei
QRS-leveys 
raja?

Kyllä

PCI-keskus

Ei

ST-tulos < alaraja?
Kyllä

Lähin sairaala: Kliininen
havainnointi

ST-tulos >= alaraja

LAD Prox (vasen
anteriorinen laskeva)

PCI-keskus: Harkitse liuotushoitoa, jos
PCI-keskus on yli xx tunnin päässä

PCI-keskus: Harkitse liuotushoitoa, jos
PCI-keskus on yli xx tunnin päässä

LAD Dist (vasen
anteriorinen laskeva)
RCA Prox (oikea
sepelvaltimo)

ST-tulos < yläraja?
Ei
PCI-keskus: Harkitse
liuotushoitoa, jos PCI-keskus on
yli xx tunnin päässä

RCA Dist (oikea
sepelvaltimo)

Lähin sairaala: Harkitse
liuotushoitoa

Kyllä

ST-tulos < yläraja?
Ei
Kyllä

LCX (vasen kiertävä
valtimo)
3V/LM Nar.

Sijainti ei mahdollinen

ST-tulos <
yläraja?
PCI-keskus: Ei liuotushoitoa.

Ei

ST-tulos  yläraja: PCI-keskus:
Harkitse liuotushoitoa, jos PCIkeskus on yli xx tunnin päässä
Lähin sairaala: Harkitse
liuotushoitoa

ST-tulos < yläraja?
Ei
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ST-tulos  yläraja: PCI-keskus:
Harkitse liuotushoitoa, jos PCIkeskus on yli xx tunnin päässä

Lähin sairaala: Harkitse
liuotushoitoa

Kyllä

Kyllä

ST-tulos  yläraja: PCI-keskus:
Harkitse liuotushoitoa, jos PCIkeskus on yli xx tunnin päässä

ST-tulos  yläraja: PCI-keskus:
Harkitse liuotushoitoa, jos PCIkeskus on yli xx tunnin päässä

Lähin sairaala: Kliininen
havainnointi
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LCA (vasen
sepelvaltimo)
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CCAA-analyysin käynnistys
Kun Culprit Coronary Artery Algorithm -analyysi on määritetty (katso Section 5.5.6
CCAA, page 47), tapahtuvat seuraavat asiat:
• Kytkentäasetukseksi valitaan automaattisesti Oikea prekordiaali (V4r). Varmista,
että C4-elektrodi sijoitetaan C4r (prekordiaali) -asentoon (katso sivu 33).
• Ennen kuin automaattitilan tallennus tehdään, sinua pyydetään vahvistamaan, että
CCAA-analyysi suoritetaan, ja sinun annettava potilaasta lisätietoja.

Menettely
Start

1.

Käynnistä automaattinen EKG-tallennus painamalla KÄYNNISTÄ-näppäintä.

2.
3.

Vahvista CCAA-analyysi painamalla ”KYLLÄ”.
Näppäile potilastiedot seuraavaan valintaikkunaan:

Haluatko suorittaa CCAA:n?

Kyllä

CCAA:n potilastiedot

Ei

Aiempi ohitus, stentti?

Ei

Alkamisaika
rintakipu ja EKG? [ h ]

1:00

Peruuta

4.

Uusi suorittaa

Käynnistä analyysi painamalla Suorita.
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Tiedot näkyvät tulostuksen esikatselussa. Tallennus voidaan tarkistaa ja hyväksyä, ja
lisätulosteita on saatavilla eri muodoissa. EKG-data tallennetaan siihen asti, kunnes
käyttäjä poistaa sen.

Kaikki muut asetukset ja ominaisuudet (tallennus, tulostus jne.) ovat samat kuin
kohdassa Section 5.2 Automaattinen tilan tallennus, page 39.
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CCAA-tiedot tulostuksen esikatselussa/tulosteessa
Seuraavat CCAA-tiedot näkyvät tulosteen esikatselussa/tulosteessa:
• Manuaalinen merkintä ennen tallennuksen aloittamista:
– Aiempi ohitus tai stentti (Kyllä/ei).
– Rintakivun ja EKG:n alkamisaika tunteina.
• QRS-leveys (keskimääräinen) [ms]
• ST-tulos (keskimääräinen) [mm]
• Tukoskohta – tukoksen arvioitu alue
–
–
–
–
–
–
–

LCA (vasen sepelvaltimo)
LAD Prox (vasen anteriorinen laskeva)
LAD Dist (vasen anteriorinen laskeva)
RCA Prox (oikea sepelvaltimo)
RCA Dist (oikea sepelvaltimo)
LCX (vasen kiertävä valtimo)
3V/LM Nar.

Neuvo
Sivun alareunassa tulokseen ja näppäiltyihin tietoihin perustuvat nimikkeet ovat
seuraavat:
Ensimmäinen rivi:

Toimintaohje on jompikumpi seuraavista:
• PCI-keskus
• Lähin sairaala

Toinen rivi:

Toimintaohje on jokin seuraavista:
• Kliininen havainnointi
• Harkitse liuotushoitoa, jos PCI-keskus on yli xx tunnin päässä1.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• Harkitse liuotushoitoa

1. Käyttäjän (lääkärin) tai pelastusorganisaation on määritettävä kuljetuksen kesto
lähimpään PCI-keskukseen, jolle suositus ”Harkitse liuotushoitoa” on annettu. Tämä arvo määritetään asetuksissa/CCAA:ssa Section 5.5.6 CCAA, page 47.
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7 Muisti
Tallennukset voidaan tallentaa paikallisesti ja/tai lähettää HISiin tai SEMAan. Tämä
suoritetaan automaattisesti, kun tallennus on valmis. Muistiin tallennetut rekisteröinnit
voidaan lähettää myös milloin tahansa.

7.1
7.1.1

Tallenteen tallentaminen
Automaattitallennus
Automaattinen tallennusasetus on määritetty EKG-asetuksissa.
 Valikko-näppäin > Asetukset > Yleistä > Automaattinen. Tallennus (Päällä /
Pois päältä - katso sivu 48).

7.2

Muistin muokkaaminen
Yhteensä (muisti ja työlista), noin 350 tallennetta voidaan tallentaa CARDIOVIT MS2007-laitteeseen.
Kun Valikko > Muisti on valittu, näyttöön tulevat tallennetut tallenteet:

1/2

Kaikki
Marion Vasques

22.10.2010 14:25:23

123456789

RECG

Marion Vasques

Valitse, tulosta, lähetä tai hävitä yksi
tai useampia rekisteröintejä.

22.10.2010 14:25:23

123456789

1

RECG

Marion Vasques

22.10.2010 14:25:23

123456789

RECG

Marion Vasques

22.10.2010 14:25:23

123456789

RECG

Marion Vasques

22.10.2010 14:25:23

123456789

RECG

Marion Vasques

22.10.2010 14:25:23

123456789

RECG

Marion Vasques

22.10.2010 14:25:23

123456789

RECG

Marion Vasques

Avaa potilastietojen yleiskatsaus.
Tulosta tai lähetä tallenteet.

22.10.2010 14:25:23

123456789
Marion Vasques
123456789

RECG

2

22.10.2010 14:25:23
RECG

Marion Vasques

22.10.2010 14:25:23

123456789
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Lähetä
Määritä lähtö (sisäinen/ulkoinen tulostin tai USB-tikku) valikossa Asetukset > Järjestelmä > Konfiguraatio (katso 9.2).

RECG

Tulosta

Hävitä

PDFUSB-tikku
PDFUSB-tulostin

Tallenteet on lueteltu päivämäärän mukaan. Rekisteröintien tyyppi osoitetaan päiväyksen alapuolella:
REKG = lepo-EKG
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7.2.1

Tallennettujen tallenteiden lähetys, tulostus ja poisto
1.

Valitse yksi tai useampia rekisteröintejä suoraan näytöstä (1).

2.

Tallenne on korostettu vihreällä
. (Poista tallenteen valinta painamalla
uudestaan vihreää merkintää.)
3. Valitse kaikki tallenteet painamalla Valitse kaikki -näppäintä.
4. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
– Lähetä
– Tulosta (EKG:t ”PDF USB-tikku” tai ”PDF  USB-tulostin”)
– Hävitä (automaattinen poispyyhintä lähetyksen jälkeen voidaan määrittää kohdassa Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Muisti katso sivu 61).
Jos valittua toimintoa ei voi suorittaa vian vuoksi, vikaviesti esitetään (katso sivu 67)
ja seuraavat symbolit/painikkeet ovat näkyvissä:
2

Kertoo lähettämättömien tallenteiden määrän. Kun tämä painike merkitään,
järjestelmä yrittää lähettää uudelleen jäljellä olevat EKG-tallennetta (2).
Tallenteet, joita ei ole lähetetty, merkitään muistinäkymässä.

Lähetystoimintojen
yksityiskohtainen
Järjestelmäasetukset (katso sivu 65).

7.2.2

kuvaus

esitytetään

luvussa

Avaa tulostuksen esikatselu – tulosta tai lähetä
1.
2.
3.

Valitse tallenne näytöstä (2)
Tallenne on avattu.
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
– Tulostuksen esikatselu << />>
– Lähetä
– Tulosta (EKG:t ”PDF USB-tikku” tai ”PDF Ü USB-tulostin”)

Back
Syntymäpäivä17-12-72
Ikä
Blocker
Sukupuoli Andrea
Tahdistin

Pituus
175
Paino
75
Etninen alkuperä
Valkoinen

Lähetä

cm
kg

Tulosta
Paluu
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Potilasnro SMI-17-12-72
Sukunimi Blocker
Etunimi Andrea
Viite Nro 12546
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8.1

8 Työlista (vaihtoehto)
8.1

Esikatselu
Työlista-toiminnon avulla lääkäri/hallinnoija voi määrittää potilastyölistan, johon on
tehtävä tallenteita. Lääkäri voi määrittää potilaan, huoneen/osaston sekä tehtävän
tallenteen tyypin. Työlista määritetään suoraan sairaalan tietojärjestelmästä (HIS,
Hospital Information System) (esim. SEMA200, GDT jne.). Kun CARDIOVIT MS2007 on tehnyt tallenteen, tallenteet lähetetään takaisin HIS-järjestelmään
tarkastelua, vahvistusta ja tallennusta varten.
HIS voi myös määrittää tehtävän tallennetyypin tai määrittää tilaksi ”määrittämätön”.
Tässä tapauksessa laitteeseen lähetetään vain potilasdemografiat.
• Laite on asetettava viestimään SEMAn kanssa järjestelmäasetuksissa määritetyn
mukaisesti (katso sivu 60) työlistatoiminnon käyttämiseksi.
• Tapa, jolla SEMA määrittää työlistan, on kuvattu SEMA-200:n käyttöoppaassa.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

SEMAssa on vaihtoehtoja, joiden avulla työlista voidaan lähettää järjestelmän tiettyyn
laitteeseen tai kaikkiin laitteisiin. Jotta työlista vastaanotetaan SEMAsta, CARDIOVIT
MS-2007-laitteen tunnuksen on oltava sama kuin SEMAlle määritetty käyttäjätunnus.
Laitetunnus näkyy kohdassa Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tunnus.
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8.2

Työlistan vastaanotto
Työlista avataan seuraavasti:
1.

Paina Valikko > Työlista.
1/1
Potilastunnus

Tehtävätunnus

Aika/sijainti

Synkronoi

2.
Synkronoi

Jos haluat vastaanottaa työlistan HIS-järjestelmästä, paina Synkronoi-näppäintä
työlistan lataamiseksi palvelimelta. Odota (pari minuuttia), kun työlistaa luodaan.

Työlistassa kaikki potilaat on lueteltu sukunimen, etunimen, tunnusnumeron,
tilausnumeron ja huonenumeron mukaan. Saatavilla on seuraavia tallennustyyppejä:
•

REKG: Lepo-EKG

• Ei symbolia: Tallennetyyppiä ei ole määritetty. Tallennetyyppi määritetään tallenteen tekemisen hetkellä.

Tallenteen tila:
Tallenne on tehtävä:
 Napsauta tallennetta potilastietojen avaamiseksi; jos valitset Suorita, avataan
määritetyn tallennetyypin hankintanäyttö.
Vihreä tausta

Tallennus on suoritettu:
 Napsauta tallennetta tulostuksen esikatselun avaamiseksi. Tallennetta voidaan
tarkastella tai se voidaan validoida uudelleen tässä esikatselussa.

Harmaa tausta

Tallenne on peruutettu:
Kun työlista synkronoidaan seuraavan kerran, tämä tallenne poistetaan sekä
laitteesta että palvelimelta.
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8
8.2

Työlistan tallennuksen suorittaminen
1.

Valmistele potilas ja napsauta työlistakohdetta. Potilastietojen näyttö tulee näkyviin.

2.

Paina Suorita-näppäintä.

Jos olet valinnut väärän työlistakohteen, paina Back ja valitse uusi työlistakohde – älä
paina Peruuta. Palvelimen on määritettävä uudelleen peruutetut työlistakohteet
(harmaa tausta).
3.

Saantinäyttö näppäillään määritetylle tallenteen tyypille (ECG tai Spiro). Jos
tallenteen tyyppiä ei ole aiemmin määritetty, sinua pyydetään valitsemaan
tallenteen tyyppi.
4. Paina Potilas-näppäintä ja näppäile seuraavat potilaan lisätiedot tai aloita
tallennus suoraan (vaihe 6):
– Pituus
– Paino
– Etnisyys
– Tahdistin
– Digitalis
– Verenpaine
5. Poistu potilastietojen näytöstä painamalla Paluu-näppäintä.
6. Suorita tallennus:
– Lepo-EKG (katso sivu 39)
– CCAA (katso sivu 51)
7.

8.2.2

Tallenteen tila näkyy eri väreillä.
– vihreä = tallennus on suoritettu:
– harmaa = käyttäjä on peruuttanut tallennuksen painamalla Peruuta-näppäintä.
– vihreä =
tallennusta ei ole vielä suoritettu.

Työlistatallenteiden lähetys HIS-järjestelmään
• Valmiit työlistatallenteet voidaan lähettää automaattisesti tai yksikkö voidaan määrittää antamaan kehotus työlistakohteiden lähettämisestä. Tämä määritetään järjestelmäasetuksissa (Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Konfiguraatio sivu
60).

1.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Synkronoi

Paina Synkronoi-näppäintä lähettääksesi tallenteet SEMAan. Odota (enintään
muutaman minuutin ajan), kunnes tallenteet lähetetään – työlista tyhjenee, kun
tiedostot on lähetetty.

Tallentamattomat (valkoiset) työlistakohteet ja peruutetut (harmaat) työlistakohteet
jäävät työlistaan. Tämä tarkoittaa, että valmiit tallenteet voidaan lähettää milloin
tahansa menettämättä muita työlistakohteita, joita ei ole tallennettu.
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8.2.3

Potilastunnus

Tilaustunnus

Huone

Työlistakohteen suorittaminen uudelleen tai tulostaminen
1.

Jos olet suorittanut tallennuksen (kohde näkyy vihreänä) ja haluat toistaa tallennuksen, napsauta haluttua tallennetta. Tulostuksen esikatselu tulee näkyviin.

2.
3.

Valitse Uusi suorittaa. Saat vahvistuskehotuksen. Edellinen tallenne korvataan.
Tulosta tallenne uudelleen napsauttamalla Tulosta.

Synk

RLF
C1 C2 C3 C4 C5
Back
Potilasnro SMI-17-12-72
Sukunimi Blocker
Etunimi Andrea
Viite Nro 12546

Syntymäpäivä17-12-72
Ikä
Blocker
Sukupuoli Andrea
Tahdistin

Pituus
175
Paino
75
Etninen alkuperä
Valkoinen

cm
kg
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Uusi suorittaa Tulosta
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9 Yleistä ja
Järjestelmäasetukset
9.1

Järjestelmäasetukset
Kun painat Valikko > Asetukset (kaksoisnapsauta Valikko), näyttöön tulevat
asetusvaihtoehdot. Lisäasetukset ja vaihtoehdot voidaan valita valikoista.
Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien käytössä olevien valikoiden ja asetuksien
yleiskatsaus.

Asetukset
Autom. muoto
Kytkennät
Suodattimet
Tulkinta
Näyttö

Muisti
Asetukset

CCAA
Yleistä

Valikko

Järjestelmä
Kaksoisnapsautus

9.1.1

Asetusten tallennus ja palautus

Tallenna oletuksena

Kaikki muutetut asetukset säilyvät muistissa laitteen sammutukseen asti. Jos haluat
tallentaa asetukset oletuksena, sinun on syötettävä Valikko > Asetukset >
Järjestelmä > Ohjelmisto ja painettava Tallenna oletuksena -näppäintä ennen
laitteen sammuttamista.

Palauta oletukset

Jos haluat peruuttaa muuttamasi asetukset sammuttamatta laitetta, valitse Palauta
oletus.
Valitse
tämä
asetus
tehdasoletusasetusten
palauttamiseksi.
tehdasasetukset oletuksena valitsemalla Tallenna oletuksena.

Tallenna

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Tehdasasetus
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Järjestelmäasetukset

Vaihtoehdot

Tunnistaminen

Kuvaus

Laitteen tunnus

Tämän toiminnon avulla tallennetaan laitteen nimi ja identiteetti (esim. osasto,
jaosto jne.) ja ne tulostetaan jokaiseen automaattiseen tulosteeseen. Merkkejä voi olla enintään 20. Tämä myös yksilöi laitteen järjestelmässä, kun pyydetään työlista SEMA-järjestelmästä (katso sivu 59).

MTA

Tämän toiminnon avulla tallennetaan tallenteen tekevän lääketieteellisen
avustajan tai lääkärin nimi. MTA tulostetaan jokaiseen automaattiseen tulosteeseen. Merkkejä voi olla enintään 20.

Ominaisuudet

Kieli

Valitse haluttu kieli: Saksa, englanti, ranska, ruotsi, amerikanenglanti, italia,
espanja, portugali, suomi, tanska, norja, puola, slovakki, sloveeni, tšekki,
kroatia ja serbia. Muista, että englannin ja amerikanenglannin kielessä näytössä ja tulosteessa käytetyt jotkin nimitykset ovat erilaiset. Esimerkiksi amerikanenglannissa käytetään nimitystä V1-V6-kytkentä ja sydämen lyöntitaajuus ilmoitetaan BPM-lyhenteellä. Lisäksi etninen alkuperä, ennustetut arvot
ja normiyhtälöt voivat olla erilaisia ja niissä voi olla useampia vaihtoehtoja,
kun valittuna on amerikanenglanti.
Kun kieltä muutetaan, se on tallennettava (katso edellinen sivu), ja laite on
sammutettava ja kytkettävä sitten takaisin päälle asetuksen tallentamiseksi.
Valitse väliltä Matala, Keskitaso tai Voimakas. Tämä asettaa äänenvoimakkuuden järjestelmän merkkiäänille, QRS-merkkiäänille jne. Äänenvoimakkuus täytyy vahvistaa oletusarvoiksi seuraavasti:

Äänenvoimakkuus

Aseta äänenvoimakkuus.
Avaa Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Ohjelmisto ja valitse Tallenna
oletuksena. Poistu valikosta.
Vahvista sammuttamalla laite ja kytkemällä se sitten takaisin päälle.

Näppäimistö

Valitse näppäimistön tyyppi: QWERTZ/QWERTY/AZERTY/venäjä/QWERTY-DN (å, æ, ø)/QWERTY-FS (å, ä, ö)/QWERTY-CEE (itäeurooppalaiset kielet). Tämä valitaan automaattisesti, kun kieli on asetettu.

Caps lock

Valitse väliltä Päällä tai Pois päältä. Jos asetuksena on Päällä, Caps lock on
käytössä.
Valitse näytön väri. Vakioasetus: 1.
0 = tausta: musta, aaltomuodot: vihreä

Väri

1 = tausta: valkoinen, aaltomuodot: musta
2 = tausta: musta, aaltomuodot: keltainen

Konfiguraatio
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Valitse Potilastunnus tai Käyntitunnus. Tämä määrittää syötettävän potiPotilastietopyyntö (PDQ) laskentän PDQ:n käyttämiseksi (potilastietopyyntö). Tämä voidaan syöttää
näppäimistöllä tai viivakoodin lukijalla (katso sivu 28).

Tietokannan käyttö

Valitse väliltä Pois päältä, Manuaalinen tai Automaattinen. Pois päältä tarkoittaa, että PDQ on poistettu käytöstä, Manuaalinen tarkoittaa, että potilastiedot on tuotu, kun Hae tiedot -näppäintä painetaan, ja Automaattinen tarkoittaa, että potilastiedot tuodaan heti, kun Potilastiedot/Viite on syötetty.
Numero on syötetty.

Käynnistys

Valitse Lepo-EKG tai Työlista. Määritä ruutuun tuleva näyttö, kun laite kytketään päälle.

Toimintatila

Normaali tai Yhdistettävyys. Valitse Yhdistettävyys, jotta näkyviin tulee painike Hätä-EKG painikkeiden Työlista ja PDQ lisäksi päänäkymässä. Näin
kehotteet MTA ja/tai Potilastunnus ohitetaan.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

3 = tausta: sininen, aaltomuodot: valkoinen
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9
9.2

Kuvaus

Pois päältä / Päällä (piilotettu) tai Päällä (tyhjennetty). Päällä ottaa käyttöön MTA-valintaikkunan, kun uudet potilastiedot näppäillään.
MTA-merkintä

Päällä (piilotettu): aiemmin näppäilty MTA-tunnus tallennetaan ja näytetään
uudelleen.
Päällä (tyhjennetty): aiemmin näppäilty MTA-tunnus poistetaan ja uusi MTAtunnus on näppäiltävä (tai näppäiltävä uudelleen).

Kommunikaatio

Muisti
Päiväys & Aika

PDF-vienti

Pois päältä/USB-tulostin/USB-tikku. Tulostus tulostimeen toimii vain PDF-erikoistulostimilla!

Viestintätyyppi

Salauksen tai tietojen pakkauksen määritelmä (katso sivu 63)

Palvelin

Palvelimen parametrien määritelmä (katso sivu 63)

TCP/IP-asetukset

IP-osoitteen, verkon peitteen ja yhdyskäytävän parametrien määritelmä (katso sivu 63).

WLAN

WLAN-parametrien määritelmä (IP-osoite / verkon peite / yhdyskäytävä) (katso sivu 64)

Info

Nykyiset TCP-/IP-parametrit noudetaan.

Autom. poisto lähetyksen jälkeen

Päällä/Pois päältä. Tiedot voidaan poistaa automaattisesti Ethernetin/WLANin tai GSM:n kautta tapahtuneen lähetyksen jälkeen.

Aseta päivämäärä

Aseta päiväys.
Aseta aika.

Aseta aika

Yksiköt

Info

Kesäaika päivitetään automaattisesti SCM/SCS-palvelimen kautta. Päivitä aika automaattisesti valitsemalla Päällä vaihtoehdolle ”Palvelimen aika”.

Päivämäärän muoto

Aseta päiväyksen esitystapa.

Ajan muoto

Aseta ajan esitystapa.

Palvelimen aika

Synkronointi palvelimen ajalla

Pituus

Käytettävissä olevat yksiköt ovat cm ja inch.

Yksiköt

Käytettävissä olevat yksiköt ovat kg ja lb

Lämpötilan yksikkö

Celsius tai Fahrenheit.

Ohjelmistoversio
SW V1.00 Ctw

CARDIOVIT MS-2007-laitteen nykyinen ohjelmistoversio. Näkyviin tulee myös
laitteen sarjanumero ja ne lisävarusteet, jotka on asennettu, seuraavasti:
Peruskonfiguraatio (iso kirjain)
M = Mittaukset (vakio)
C = Tulkinta
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T = Trombolyysi
W= Työlista
a= CCAA

esimerkiksi ”Cw” on C-laite, jolla on tulkinta ja työlista.
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Vaihtoehdot

Tallenna oletuksena
Palauta oletukset
Tehdasasetus

Kuvaus

Tallenna nykyiset asetukset oletusarvoiksi.
Nykyiset asetukset vaihdetaan tallennettuihin oletusasetuksiin. Palauta
asetukset määritettyihin oletusasetuksiin.
Palauta asetukset tehtaan oletusasetuksiin.
• Näytön kalibrointi (katso lisätietoja kohdasta sivu 75)
• SW-päivitys
• SW-päivitys (vain huollolle)
• Akku (tietoa akun tilasta)
– Kokonaisenergia = mahdollinen energia: 7 500–8 800
– Jäljellä oleva energia = varaustila % (100 % = enimmäiskapasiteetti)
– Toimintatila = varaustila
• Käyttö
– Pyyhi koko muisti (kaikki EKG:t ja koko työlista poistetaan)
– Pyyhi työlista (koko työlista ja kaikki vastaavat EKG:t poistetaan)
– Tulostimen tummuus (0...11). Lämpötulostimen tummuuden asetus.
Vakioasetus: 8.
– SEMA3 Päällä/Pois päältä
– GSM säilytä yhteys Päällä/Pois päältä (GSM-vaihtoehto ei ole käytettävissä)
– SalasanaPäällä/Pois päältä (Asetukset-valikon salasanakehote)
ms20xx
– PM-tunnistus virran kytkeytyessä (Päällä = Kyllä, Pois päältä = Ei) katso Section 3.6 Potilastiedot, page 24.
• Testi (vain huolto)
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Huolto
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Viestintätyyppi

Viestintätyyppi

Viestintätyyppi
Kuvaus

---

Mitään salausta tai datan kompressointia ei valita.

SSH+ZIP

Salaus ja datan kompressointi

ZIP

Vain datan kompressointi

SSH

Vain salaus

Palvelin

Palvelin - viestintäparametrit

Asetus

Kuvaus

Palvelin

192.016.040.001:8080

Palvelimen IP-osoite ja portti.

Sivu

/SCS/SCSServlet

Muistiosoite palvelimelle

User name

User name

Käyttäjän nimi (palvelin)

Password

Password

Salasana (palvelin)

9.3.3
TCP/IP

Net mask

TCP/IP-asetukset (WLAN)

Asetus

Kuvaus

0.0.0.0.

Laitteen tunnisteosoite TCP/IP-verkossa. Jos 0.0.0.0 asetetaan, IP-osoite asetetaan DHCP-palvelimen toimesta.

255.255.255.0

Aliverkon maski

192.016.040.254

Yhdyskäytävän IP-osoite. Jos ei ole mitään yhdyskäytävää, käytä määritettyä IP-osoitetta.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Gateway
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Vaihtoehdot

9.3.2

IP address

Yleistä ja Järjestelmäasetukset
Lähetysasetukset
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WLANin määritys
Jos WLAN-vaihtoehto on käytössä, näppäile verkon nimi ja salasana kirjautuaksesi
verkkoon ja näppäile myös salaustyyppi seuraavasti:

WLAN

Asetus

Kuvaus

IP address

0.0.0.0.

Laitteen tunnisteosoite TCP/IP-verkossa. Jos 0.0.0.0 asetetaan, IP-osoite asetetaan DHCP-palvelimen toimesta.

Net mask

255.255.255.0

Aliverkon maski

Gateway

192.016.040.254

Yhdyskäytävän IP-osoite. Jos ei ole mitään yhdyskäytävää, käytä määritettyä IP-osoitetta.

SSID

WLAN_XXX

Verkon nimi

Key

xxxxxxxxx..........enintään 64 merkkiä

Verkkoavain. (Käytä vain turvallisia avaimia kirjain-, numero- ja erikoismerkkiyhdistelmällä. Enimmäispituus on 64 merkkiä.)

User name

wl-käyttäjätunnus

WLANin käyttäjän nimi

Password

xxxxxxxxxxxx......
aPois

päältä

bWEP

ID

(jaettu avain)

WPA/WPA2 Pers
WPA/WPA2 Enterp.

Salaus

Valitse salausprotokolla.
Wired Equivalent Privacy
Wi-Fi Protected Access (TKIP) or Wi-Fi Protected Access 2 (AES)

TKIP

Temporal Key Integrity Protocol = WPA

AES

Advanced Encryption Standard = WPA2
LEAP = Lightweight Extensible Authentication Protocol.
PEAP = Protected Extensible Authentication Protocol (EAP+TLS).

PEAP

PEAP:tä voidaan käyttää vain vastaavan todennuspalvelun kanssa
(esim. Radius-palvelin). IEEE 802.1X:n mukaan.
a.
b.
c.

Suosittelemme voimakkaasti, ettet käytä koskaan MS-2007-laitetta avoimessa verkossa.
Jos mahdollista, älä käytä tätä päivättyä standardia.
Ei otettu käyttöön painohetkellä.

Koodi (käytetty protokolla)

Tietoja vastaavasta protokollasta

Pois päältä

SSID (avoin verkko!)

WEP (jaettu avain)

SSID + avain (avoin verkko!)

WPA, henkilökohtainen

SSID + avain + salaus-TKIP + todennus

WPA, yritys

SSID + käyttäjätunnus + salasana + salaus-TKIP + todennus

WPA2, henkilökohtainen

SSID + avain + (salaus = AES + todennus)

WPA2, yritys

SSID + käyttäjätunnus + salasana + salaus-AES + todennus
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10 Lähetys – Yleistä
10.1

Lähetysvaihtoehdot
Lähetys on mahdollista verkon kautta vain, kun SCHILLER Communication Module
(SCM) on asennettu. Langaton tiedonsiirto on mahdollista, kun valinnainen WLANmoduuli on asennettu. Suora siirto toiseen laitteeseen on mahdollista RS-232liitännän avulla. Lähetysvaihtoehdot ovat seuraavat:


Jos laite on verkon osa, (LAN, WLAN, HIS, jne.), lähetys puhelinverkon tai jonkin
muun lähetys / vastaanottotietovälineen kautta tai jos se kytketään Internetiin tai
muiden suojaamattomien verkkojen, asianmukaisia turvatoimia täytyy käyttää
tallennettujen potilastietojen suojaamiseksi.



Potilaiden tietoturva on yksin käyttäjän vastuulla.



Kun ei-lääkinnällinen laite on kytketty liitäntään varmista, että kumpikin yksikkö
on kytketty samaan maapotentiaaliin.
Kun laitetta käytetään akulla ja samanaikaisesti käytetään ei-lääketieteellisiä laitteita, liitännän täytyy olla täysin eristetty.
Ulkoisen laitteen saa kytkeä vain käyttämällä alkuperäistä liitäntäkaapelia.
EKG-tietojen lähetys WLANin kautta voi häiritä muita laitteita, mukaan lukien sydämentahdistimia. Sen vuoksi on säilytettävä vähintään 20 cm:n etäisyys potilaasta EKG:n lähetyksen aikana.
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Verkko LAN (SCM)

CARDIOVIT MS-2007 SEMA-200:aan/:sta (Ethernet) langallisella lähiverkolla.
Ethernet- (verkkopalvelu) liitäntää varten kytke kaapeli RJ-45 liitäntään.

Langaton lähiverkko (SCM valinnaisella WLAN-moduulilla)

CARDIOVIT MS-2007 lähetys / vastaanotto SEMA-200 (ja HIS) WLANin kautta.

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Potilastietopyyntöjen ja työlistojen hakemiseksi SEMA-järjestelmästä tarvitaan
SCHILLER Communication Server -palvelinta. Lähetysasetuksien yksityiskohtaisen
kuvaus esitetään SCHILLER Communication Handbook -oppaassa.
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10.1.1

Automaattilähetys
Automaattilähetyksen asetus määritetään Asetukset-valikossa:
Valikko > Asetukset > Yleistä > Automaattinen lähetys (Päällä / Pois päältä –
katso sivu 44).
Kun automaattilähetys määritetään, rekisteröinti lähetetään automaattisesti sen
jälkeen kun se on otettu.

10.1.2

Manuaalilähetys
Voit lähettää tallenteen valitsemalla tallanteen valikosta Muisti ja painamalla Lähetä
(katso sivu sivu 54)

10.1.3

Tietojen vastaanotto SEMA-200:sta
Potilastietoja voidaan vastaanottaa Schiller Communication Server (SCS) palvelimelta ja ne voidaan syöttää automaattisesti CARDIOVIT MS-2007-laitteeseen.
Tätä kutsutaan potilastietopyynnöksi (PDQ). Tämän tekemiseksi potilastiedot
syötetään näyttöön manuaalisesti tai viivakoodilukijan avulla (katso sivu 28).
• Etäjärjestelmään on asennettava SCS potilastietopyyntöä (PDQ) varten.
• Siirtonopeus, puhelinnumero, käyttöliittymän määrittely, TCP / IP-osoitteet, jne. ja
kaikki muut viestinnän asetukset määritetään järjestelmänasetuksissa katso sivu
63).

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• Viestinnän yleiskatsaus löytyy SCHILLER Communication Handbook -käsikirjasta
(tuote- numero 2.520036).
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Lähetystä koskevat virheviestit
Muistia käytettäessä näyttöön voi tulla seuraavia virheviestejä. Viesti esitetään
informaatioruudussa.

Viesti

Lisätiedot

Error in SCM setup

• Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 60).

Error at network interface

• Tarkista verkkoasetukset (katso sivu 60).
• Tarkista verkon liitäntä.

Transmission error

• Yleinen virheviesti (tarkista signaalin vahvuus, noin 3 baaria

No network connection

• Yleinen vika

Server rejected request

• Yleinen vika

SSH server not available

• Tarkista salauksen asetukset ja palvelin

SSH server key not valid

• Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 60).

SSH server time-out

• Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 60).

No answer from server

• Tarkista verkkoasetukset (katso sivu 60).

Server response not valid

• Tarkista verkkoasetukset (katso sivu 60).

)

• Tarkista verkon liitäntä.
• Tarkista verkon liitäntä.
Server time-out

• Tarkista verkkoasetukset (katso sivu 60).
• Tarkista verkon liitäntä.

Server response: no data

Yleinen vika

HTTP error xxx

Yleinen virhekoodi huoltohenkilöstölle. Jos tämä viesti esitetään pidemmäm aikaa,
ota yhteys huol-toon.

No file available
No barcode scanner available

• Tarkista, että viivakoodinlukija on kytketty
• Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 60).

Undefined error

Yleinen vika

Unknown server error

Yleinen vika

Modem rejected config.

Yleinen vika

Network connection time-out

• Tarkista verkkoasetukset (katso sivu 63).

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

No physical network link
Error modem config.
Invalid file
Error while printing report

WLAN connection failed
No WLAN information available
No WLAN module available
SCS error

• Tarkista verkon liitäntä.
Tarkista verkon liitäntä.
Yleinen vika
Yleinen vika
Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 63).
Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 63).
Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 63).
Tarkista järjestelmäasetukset (katso sivu 63).
Yleinen vika
Näiden virheviestien lisäksi SCHILLER Communication Server (SCS) antaa suoraan
joitakin virheviestejä. Nämä viestit selitetään yksi-tyiskohtaisesti oppaassa:
SCHILLER Comminication Handbook.
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11 Huolto
Säännölliseen järjestelmän huoltoon on sisällyttävä ohjelmiston tarkistus
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Testin tulokset täytyy kirjata ja arvoja tulee verrata
toimitetuissa asiakirjoissa esitettyihin.
Huoltotyötä ei ole kuvattu tässä luvussa. Huollon saa suorittaa vain SCHILLERin
valtuuttama pätevä huoltoteknikko.
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan huoltovälit ja vaadittavan työn huoltotyön
vastuut. Paikalliset määräykset voi määrätä muita lisä- tai erillistarkastuksien
aikavälejä ja testejä.

Aikaväli

Huollon vaihe

Ennen jokaista käyt• Laitteen ja EKG-elektrodien silmämääräinen tarkastus
tökertaa
Joka 6. kuukausi

Joka 12. kuukausi

Vastuu

 Käyttäjä

• Laitteen silmämääräinen tarkistus
(katso sivu 74, 11.6 Tarkistusraportti)
– Kosketusnäytön testi
 Käyttäjä
– Kaapelit ja tarvikkeet
– Virransyöttö
• Ohjeiden mukaiset toimintatestit (katso sivu74, 11.6 Tarkistusraportti)
• Akun kapasiteetin testaus osion 11.5.2 mukaan
 Käyttäjä

Joka 12. kuukausi

• Turvallisuustesti IEC/EN 62353 mukaan sisältäen akun silmämääräisen tarkistuksen.

 SCHILLER AG:n valtuuttama teknikko

Joka 24. kuukausi

• Akun vaihto sen kapasiteetista riippumatta

 SCHILLER AG:n valtuuttama teknikko

11.1

Silmämääräinen tarkistus
Laitteen ja kaapelien silmämääräinen tarkistus seuraavasti:
Onko laitekotelossa rikkoontumisia tai halkeamia?
Onko LCD-näytössä rikkoontumisia tai halkeamia?
Onko kaapelin vaippa ja liitimet ehjät?
Onko kaapeleissa kiertymiä, hankaumia tai kulumia?
Ovatko sisään-/ulostuloliittimet ehjät?

Silmämääräisen tarkistuksen lisäksi kytke CARDIOVIT MS-2007-laite päälle, selaa
valikkoa ja tarkista jotkin toiminnot sattumanvaraisesti. Tällä tavalla voit tarkistaa että
• laite toimii virheettömästi
• näyttö toimii
• kosketusnäyttö toimii
 Viallinen laite tai vahingoittuneet kaapelit tulee vaihtaa heti.
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11.2

Kotelon ja kaapeleiden puhdistus


Ennen puhdistusta sammuta laite ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Älä missään
olosuhteissa upota laitetta pesuaineliuokseen tai steriloi kuumalla vedellä, höyryllä tai ilmalla.



Ennen puhdistusta sammuta laite ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Älä missään
olosuhteissa upota laitetta pesuaineliuokseen tai steriloi kuumalla vedellä, höyryllä tai ilmalla.

 Älä puhdista laitetta tai lisävarusteita paineastiassa.
 Älä upota laitetta nesteeseen.
 Voimakkaasti hapettavien tai muuten sopimattomien puhdistusaineiden käyttö
voi vahingoittaa laitetta (esim. muovikotelon halkeamat ja kuluminen).
 Noudata aina puhdistusliuoksen valmistajan toimittamia laimennusohjeita.
 Älä koskaan puhdista laitetta seuraavilla liuoksilla tai vastaavilla tuotteilla:
etyylialkoholi, etanoli, asetoni, heksaani, hankaavat jauheet tai materiaalit,
muovia vahingoittavat kaikki puhdistusmateriaalit.
 Potilaskaapelia ja muita kaapelikokoonpanoja ei saa altistaa liialliselle
mekaaniselle rasitukselle. Kun irrotat kytkennät, pidä kiinni liittimistä kaapeleiden
sijasta. Säilytä johdot niin, ettei niiden päällä kävellä tai niiden yli ajeta
laitevaunuilla.
 Varmista puhdistuksen aikana, että laitteeseen kaiverrut, tulostetut tai liimatut
kaikki tarrat ja turvailmoitukset säilyvät paikallaan ja ovat luettavissa.
Tarkista laite ja kaikki lisävarusteet perusteellisesti ennen puhdistusta.
• Katso, ettei laitteessa ole mitään vaurioitumisen merkkejä eikä painikkeissa tai liittimissä ole mekaanisia toimintahäiriöitä.
• Taivuta kaapeleita varovasti ja tarkista ne vaurioiden tai äärimmäisen kulumisen,
altistuneiden johtojen tai taipuneiden liittimien varalta.
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• Varmista, että kaikki liittimet on kytketty turvallisesti.
CARDIOVIT MS-2007-laitteen kotelo ja kaapelikokoonpanot voidaan puhdistaa
kevyesti kostutetulla (ei märällä) liinalla vain ulkopinnoilta. Poista rasva ja
sormenjäljet tarvittaessa kotikäyttöön tarkoitetulla ei-emäksisellä puhdistusaineella
tai 70 %:n alkoholiliuoksella. Pyyhi laite kevyesti kostetulla (ei märällä) liinalla
käyttämällä yhtä hyväksyttyä puhdistusliuosta (katso luku 11.2.2). Pyyhi huolellisesti
pois kaikki puhdistusliuosjäämät. Älä anna puhdistusliuoksen valua tai kerääntyä
liittimen aukkoihin, salpoihin tai rakoihin. Jos nestettä valuu liittimiin, kuivaa alue
puhaltamalla siihen lämmintä ilmaa ja tarkista sitten laite sen varmistamiseksi, että se
toimii kunnolla.
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Kaapelikokoonpanon puhdistus
1.

Tarkista kaapeli ennen puhdistusta vaurioiden varalta. Taivuta varovasti kaapelin
kaikkia osia. Tarkista, ettei vaipassa ole halkeamia, vaurioita tai liiallista kulumista, etteivät vaijerit ole suojaamattomia tai liittimet taipuneita.

2.

Pyyhi laite kevyesti kostetulla (ei märällä) liinalla käyttämällä alla lueteltua yhtä
hyväksyttyä puhdistusliuosta.
Tartu kaapeliin varovasti kostealla liinalla kaapelin keskiosasta ja liu'uta kaapeli
liinan läpi 20 cm:n pätkä kerrallaan, kunnes se on puhdas. Älä puhdista kaapelia
koko pituudelta yhdellä kerralla, koska se voi aiheuttaa eristysvaipan
”kimputtumista”.

3.

20 cm 20 cm

4.

Pyyhi huolellisesti pois kaikki puhdistusliuosjäämät. Älä anna puhdistusliuoksen
valua tai kerääntyä liittimen aukkoihin, salpoihin tai rakoihin. Jos nestettä valuu
liittimiin, kuivaa alue puhaltamalla siihen lämmintä ilmaa.



11.2.2

20 cm 20 cm





Hyväksytyt puhdistusliuokset
• 70 %:n isopropyylialkoholi
• neutraali, mieto puhdistusaine
• muovin puhdistukseen tarkoitetut kaikki tuotteet.

11.2.3

Ei-hyväksytyt puhdistusaineet
Älä koskaan käytä tuotteita, jotka sisältävät seuraavia aineita:
• etyylialkoholi
• asetoni
• heksaani
• hankaava puhdistusjauhe

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

• muovia liuottavat tuotteet
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Desinfiointi
Desinfiointi poistaa tietyt bakteerit ja virukset. Katso valmistajan tietoja. Käytä
kaupoista saatavia desinfiointiaineita, jotka on tarkoitettu klinikoille, sairaaloille ja
terveysasemille.
Desinfioi laitteet samalla tavoin kuin puhdistuksessa on kuvattu (edellinen sivu).

11.3.1

Hyväksytyt desinfiointiaineet
• Isopropyylialkoholi 70 %
• Propanoli (70–80 %)
• etyyliheksanaali
• Aldehydi (2–4 %)
• Etanoli (70–80 %)
• ABS-muoville sopivat kaikki tuotteet

11.3.2

Ei-hyväksytyt desinfiointiaineet
Älä koskaan käytä tuotteita, jotka sisältävät seuraavia aineita:
• orgaaniset liuottimet
• ammoniakkipohjainen puhdistusaine
• hankaavat puhdistusaineet
• alkoholi 100 %, Virex, Sani-Master
• Sani-Cloth®-, Ascepti®- tai Clorox®-pyyhepaperit
• HB Quat®
• perinteinen puhdistusaine (esim. Fantastic®, Tilex® jne.)
• johtava liuos
• Liuokset tai tuotteet, jotka sisältävät seuraavia aineita:
–
–
–
–
–
–

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

11.4

asetoni
ammoniumkloridi
betadine
kloori, vaha tai vahayhdiste
ketoni
natriumsuola

Lämpökirjoituspään puhdistus
Paperin rasterin tulostusmuste voi muodostaa ajan kuluessa kalvon
lämpötulostuspäähän. Tämä voi heikentää tulostuslaatua. Tämän vuoksi
suosittelemme, että tulostuspää puhdistetaan kerran kuukaudessa alkoholilla. Tämä
tehdään seuraavasti:
Avaa paperialusta ja poista paperi. Tulostuspää sijaitsee paperialustan alla. Poista
tulostuspäähän tarttunut mustejäämä varovasti alkoholiin kostutetulla liinalla. Jos
tulostuspää on pahoin likaantunut, paperin rasterin musteen väri näkyy liiassa.
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11.5

Akun huolto
 Ennen puhdistusta sammuta laite ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Älä missään
olosuhteissa upota laitetta pesuaineliuokseen tai steriloi kuumalla vedellä, höyryllä tai ilmalla.





11.5.1

Tarkista akun kapasiteetti 12 kuukauden välein.
Akku on vaihdettava, jos käyttöaika on noin kolme tuntia tai vähemmän.
Kapasiteetista riippumatta akku on vaihdettava joka toinen vuosi.
Varmista, että akku pysyy ladattuna säilytyksen aikana. Jos akku varastoidaan yli
kolmen kuukauden ajan, sitä tulee välillä ladata jotta se ei syvä purkaudu.

Akun lataus
Jos akun varaus on kokonaan purkautunut, sen täyteen lataus kestää noin 3 tuntia
(kun laite on sammutettu). Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana, tällöin
latausaika kuitenkin pitenee.
Akku ei vahingoitu vaikka se jätetään verkkovirtaan kytketyksi.
Kytke laite verkkovirtaan.

2.

Symboli (~) tulee näyttöön. 15 sekunnin kuluttua symboli vaihtuu "Akkua

3.

ladataan" (
).
Lataa akkua vähintään 3 tuntia.

Akun kapasiteetin testaus


Valtuutetun asentajan on vaihdettava akku, jos täyteen ladatun akun käyttöaika
on noin kolme tuntia tai vähemmän.

Tarkista akun kapasiteetti toimimalla seuraavasti:
1. Jätä laite kytketyksi verkkovirtaan, jotta akku latautuu täyteen.
2. Avaa Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Ohjelmisto> Huolto, valitse Akku
ja tarkista, että parametrin Jäljellä oleva kapasiteetti arvo on 100 %.
3. Poistu akkuvalikosta ja valitse valikko Testi.
4. Irrota laite verkkovirrasta.
5. Aloita kapasiteetin testaus valitsemalla parametri Pitkäkestoinen tulostustesi
”POIS/PÄÄLLÄ”.
6. Tulostus aloitetaan, ja tuloste tulee joka tunti.
7. Kunkin tulosteen tulostusaika näkyy tulosteen alareunassa (1). Viimeisessä tulosteessa näkyy aika, jolloin akun kapasiteetti oli 30 prosenttia (2).
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Laske käyttöaika ensimmäisen ja viimeisen tulosteen ajan perusteella. Jos käyttöaika laskee edellä mainitun rajan alle, valtuutetun asentajan on vaihdettava akku.

1
2

 Testi voidaan pysäyttää milloin tahansa sulkemalla valikko tai valitsemalla Pitkäkestoinen tulostustesti ”POIS/PÄÄLLÄ”.

11.5.3

Akun hävittäminen
Akku täytyy hävittää säännösten mukaan tai lähettää takaisin maahantuojalle.

Räjähdysvaara! Akkua ei saa hävittää polttamalla tai kotitalousjätteenä.



Hapon aiheuttaman palovamman vaara! Älä avaa akkua.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d
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11.6

Tarkistusraportti
 Käyttöohje erityisesti luku11, täytyy lukea ennen tarkastusta.
 Suositeltu tarkistusväli: joka 6./12. kuukausi

Sarjanumero:________________
Tarkistus
Silmämääräinen tarkistus 11.1

Tulokset

Päiväys

• Onko laitekotelo ehjä

❒

❒

❒

❒

❒

• Onko elektrodiliitäntä ehjä

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

• Käyttöopas

❒

❒

❒

❒

❒

• Verkkojohto ja potilaskaapeli

❒

❒

❒

❒

❒

• Vakionäytössä ei esitetä mitään
vikaviestiä

❒

❒

❒

❒

❒

• Kosketusnäyttö toimii

❒

❒

❒

❒

❒

 Akun kapasiteetti

Akku OK

❒

❒

❒

❒

❒

Akun kapasiteetin testaus

Akun kapasiteetti OK

❒

❒

❒

❒

❒

 Ulkoinen kunto

 Tarvikkeiden saatavuus ja kunto • EKG-elektrodit (viimeinen käyttöpäivä ja yhteensopivuus)

Toimintotesti 2.3
 EKG-testi
 Kosketusnäytön testi

 Testaa osion 11.5.2 mukaan.

Huomautukset

 Toistuva testi toteutetaan (joka
12. kuukausi)

❒

❒

Vikatapauksessa ota yhteyttä sairaalasi huolto-osastoon
jaan❒ tai paikalliseen huolto- ja varaosapalveluun ❒.

Nimi: ...................................................................
Puhelin: ...................................................................
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Tarkistus

Joka 12. kuukausi
Tulokset

Akun kapasiteetin testaus
 Testaa osion 11.5.2 mukaan.
Turvallisuustarkistukset
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11.7

• Vaihda sisäinen akku, jos
akun käyttöaika on vähemmän kuin kolme tuntia.

 Turvallisuustesti
IEC/EN
62353 mukaan sisältäen • Palauta laite lähimmälle valtuutetulle SCHILLER-edustaakun silmämääräisen tarkisjalle.
tuksen.
Tarkistuspäivämäärä:

Tarkistus





















Tarkistaja:

11.6.2
Tarkistus

Tietyn käyttöiän omaavien osien vaihto kahden vuoden välein
Tulokset

Vaihto

Sisäinen akku
 Vaihda sisäinen akku kah- • Laite lähetetty SCHILLERden vuoden välein (kapasihuoltopalveluun akun vaihtoa
teetista riippumatta).
varten.
Vaihdon päiväys:











Tarkistaja:

11.7

Näytön kalibrointi
Näyttö on kalibroitu tehtaalla. Uudelleenkalibrointia ei luultavasti tarvita.
Jos näyttö kuitenkin alkaa toimia epätarkasti se voidaan kalibroida seuraavasti:
1.

Avaa Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Ohjelmisto > Huolto > Näytön kalibrointi.

2.
3.

Seuraa ohjeita ja kosketa ristejä, jotka esitetään näytössä.
Jos kalibrointi on toleranssien mukainen, arvot tallennetaan ja voit poistua
valikosta painamalla Takaisin.
Jos teet virheen, kalibrointi alkaa uudestaan.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Näytön kalibrointiin pääsee myös seuraavalla tavalla:
 Paina virtanäppäintä nopeasti 5 kertaa ja pidä näppäintä kuudennella kerralla
painettuna, kunnes kalibrointinäyttö tulee näkyviin.
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12 Vianetsintä
12.1
Vika

Vianetsinnän taulukko

Mahdolliset syyt ja ilmaisut

Vian sijainti ja vianetsintä

Laite ei käynnisty, • Verkkovirtaa ei ole: Vihreä verk-  Tarkista virransyöttö ja sulakkeet.
näyttö on pimeä.
kovirran merkkivalo ei pala.
 Jos verkkojohdon merkkivalo syttyy, laite saa virtaa ja sisäisen
virransyötön pitäisi olla kunnossa. Pidä virtanäppäintä painettuna 5
sekunnin ajan. Odota muutama sekunti ja kytke laite päälle
uudelleen.
• Verkkovirran syöttö ok, mutta il Tarkista/vaihda akku. Jos akku on viallinen, ei ole mahdollista
maisin ~ on yhä pimeä.
kytkeä laitetta päälle, vaikka verkkovirta on kytkettynä.
 Jos näyttö on yhä pimeä, kyse on ohjelmistoviasta tai näytön tai
sisäisen virransyötön ongelmasta. Ota yhteys huoltoon.
QRS-kompleksin
• Väärät asetukset potilaalle.
 Muuta herkkyyden asetusta.
piirto limittyy.
 Varmista että automaattinen herkkyyden vähennys ei ole kytketty• Huono elektrodikontakti.

• Suuri resistanssi ihon ja elektro-  Tarkista elektrodikontakti (Kytkentätesti-näyttö). Vastuslukemien
din välillä.
pitäisi olla +200 mV.
 Sijoita elektrodit uudelleen.
 Varmista että potilas on rentoutunut ja lämmin.
• Potilas ei ole rentoutunut.
 Tarkista kaikki suodatinasetukset (Valikko > Asetukset > Suoda• Väärät asetukset.
tin).
 Ota käyttöön lihasvärinä (Myogram) -suodatin – muuta estotaajuutta.
 Varmista että verkkovirtasuodatin on asetettu oikein.
 Jos laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteys huoltoon.

Mitään tulostetta ei • Paperi on loppunut.
saada automaattire- • Paperi on väärin laitettu.
kisteröinnin jälkeen.
• Väärät asetukset.

Tuloste on vaalea, • Lisätty paperi on vanhaa.
epäselvä
tai
”laikukas”.

 Varmista että paperia on laitettu.
 Laita paperi uudelleen.
 Varmista että paperi on oikein laitettu niin, että paperimerkki on paperin yläosassa.
 Tarkista asetukset - varmista että vähintään yksi vaihtoehto on valittu tulostukseen automaattisen EKG-tallennuksen jälkeen.
 Jos laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteys huoltoon.

 Varmista että uutta SCHILLER-paperia on laitettu.
 Huomaa, että CARDIOVIT MS-2007 lämpöpaperi on herkkä kuumuudelle ja valolle. Jos sitä ei säilytetä sen alkuperäisessä pakkauksessa tai sitä säilytetään korkeassa lämpötilassa tai paperi on
yksinkertaisesti vanhentunut, tulostuslaatu voi heiketä.
 Paperin rasterin tulostusmuste voi muodostaa ajan kuluessa kal• Kirjoituspää on likainen.
von lämpötulostuspäähän. Puhdista kirjoituspää.
 Säädä kirjoituspään jännitys CARDIOVIT MS-2007-laitteen huoltokäsi-kirjan mukaan.
• Kirjoituspää ei ole oikein sää Jos laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteys huoltoon.
detty.
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Piirrossa häiriöitä.

nä pois päältä.
 Tarkista elektrodikontakti - Vaihda elektrodin paikkaa.
 Jos laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteys huoltoon.
 Huomaa: Joillakin potilailla on hyvin suuret amplitudit ja QRS-käyrät voivat mennä päällekkäin jopa alhaisimmilla herkkyysasetuksilla.
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Vika

Tulkinnan lausuntoa, keskiarvotettujen vaiheiden, tai
mittaustuloksia ei
ole tulosteessa.
Mitään lopputulostetta ei saada
rasitustestistä.
Akun varauksen
ilmaisin näyttää
olevan epätarkka.

Akku on melkein
tyhjä

Käyttöopas

Mahdolliset syyt ja ilmaisut

• Väärät asetukset.

Vianetsintä
Vianetsinnän taulukko

12
12.1

Vian sijainti ja vianetsintä

 Tarkista, että tulkinta- ja mittausvaihtoehdot on otettu käyttöön tulostusta varten ja että kytkentäsekvenssin asetuksena on Normaali. (katso sivu 36 luku 5, sivu 45 luku 5.5.1 ja sivu 47 luku 5.5.4.

• Väärät asetukset.
 arkista että loppuraportin tulostus on otettu käyttöön.
• Akun latauspiiri epätarkka

 Irrota laite verkkovirrasta ja jätä päälle verkkovirtaa kytketyksi siihen saakka kunnes se sammuu.
 Kytke laite takaisin verkkovirtaan ja anna sen olla kytkettynä 8 tuntia (laite sammutettuna) akun lataamiseksi täyteen (ja latauspiirin
palauttamiseksi).

• Akun latausjakso ei optimaali- 1.
nen - kun akku ei ole täyteen ladattu, se saattaa menettää ka- 2.
pasiteettia.

• Vanha tai viallinen akku

Irrota laite verkkovirrasta ja jätä päälle verkkovirtaa kytketyksi siihen saakka kunnes se sammuu.

Kytke laite takaisin verkkovirtaan ja anna sen olla kytkettynä 8
tuntia (laite sammutettuna) akun lataamiseksi täyteen (ja
latauspiirin palauttamiseksi).
3. Toista täydellinen akun purku ja täyteen latausvaihe kaksi kertaa.
 Vaihda akku.

Kosketusnäyttö ei
toimi

• Ohjelmisto jumittuu

Muisti täynnä

• EKG-tallennetta ei voi tallentaa,
 Poista vanhat EKG-tallenteet, katso sivua 53.
koska muisti on täynnä.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

 Sammuta ja käynnistä uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
 Paina ja pidä virtanäppäintä painettuna 10 sekuntia laitteen sammuttamisen pakottamiseksi. Kytke verkkovirtaan uudelleen ja
käynnistä.
 Jos laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteys huoltoon.
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Mittaukset sähkömagneettisten häiriöiden
estämiseksi
Käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä vähimmäisetäisyyden matkapuhelimen ja mobiilien HF-viestintälaitteiden (lähettimien) ja MS2007-laitteen välillä. Etäisyys riippuu viestintälaitteen tehosta alla kuvatun mukaisesti.

”Ioniton sähkömagneettinen säteily”

HF-lähde

Lähetystaajuus
[MHz]

Teho P
[W]

Etäisyys d
[m]

885-887

0.010

0.23

Langaton DECT-puhelin, WLAN, UMTS-puhelin

1880-2500

0.25

1.17

Matkapuhelin USA

850/1900

0.6

1.8

900
850,900,1800

2
1

3.3
2.3

Kannettava radiopuhelin (pelastuslaitos, poliisi,
palokunta, huolto)

81-470

5

2.6

Radiopuhelin (palokunta, poliisi)

81-470

100

11.7

Radiopuhelin (mikrosolu) CT1+, CT2, CT3

Matkapuhelin
- GSM900,
- GSM850, NMT900, DCS 1800

Taulukosta käy ilmi, että kannettavia HF-viestintälaitteita ei saa käyttää 3 m:n säteellä MS-2007 -laitteesta ja sen kaapeleista.
Lisämittaukset sähkömagneettisten häiriöiden estämiseksi:
Käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettisia häiriöitä seuraavien mittausten avulla:
• Lisää etäisyyttä häiriön lähteeseen.
• Käännä laitetta antennin säteilykulman muuttamiseksi.
• Kytke potentiaalitasaimen kaapeli
• Kytke laite eri pistorasiaan.
• Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita (etenkin potilaskaapelit).

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Huolto-oppaassa on lisätietoja käytöstä sähkömagneettisessa ympäristössä IEC/EN
60601-1-2 -standardin taulukoiden 201, 202 ja 204 mukaisesti.
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Lisävarusteet ja kulutustarvikkeet


Käytä vain SCHILLERin varaosia ja kulutustarvikkeita tai SCHILLERin
hyväksymiä tuotteita. Jos näin ei tehdä saatetaan aiheuttaa hengenvaara ja
takuu raukeaa.

Tuotenro: 2.511013 Tark.: d

Paikallinen edustaja varastoi CARDIOVIT MS-2007 -laitteen kaikki kertakäyttöiset
osat ja lisävarusteet. Kattava luettelo kaikista SCHILLERin edustajista löytyy
SCHILLERin verkkosivustolta (www.schiller.ch). Ongelmatapauksessa ota yhteyttä
pääkonttoriimme Sveitsissä. Henkilöstömme auttaa mielellään kaikkien SCHILLERin
tuotteiden tilauksessa ja yksityiskohtaisien tuotetietojen antamisessa.
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13 Tekniset tiedot
13.1

Järjestelmä

Mitat

222 x 170 x 45 mm, noin 1,2 kg mukaan lukien lämpöpaperi

Näyttö

• LCD-näytön taustavalo graafisille ja aakkosnumeerisille esityksille
• Resoluutio: 800 x 480 pistettä, 7"

Virransyöttölaite

12 VDC 28 VA

Virransyöttö:
• Ulkoinen virransyöttöyksikkö

Lääkinnällisen tason kytkentätaho, suojausluokka I
(Huomaa: koska suojamaadoitus (PE, protective earth) päättyy virransyötössä, suojamaadoitusta ei tarvitse suorittaa.)

Sisääntulo

100–240 VAC, enint. 1,0 A (100 V)–0,6 A (240 V), 50–60 Hz

Ulostulo

12 VDC, enint. 2,5 A
Käyttö sisäänrakennetulla ladattavalla akulla.

• Akku
Akku
Teho

• Litiumpolymeeri 7,4 V, 31 Wh
• 3 tunnin normaali käyttö ilman tulostusta

Akun käyttöikä

Normaaleissa käyttöolosuhteissa, 4 vuotta

Latausaika

100 %: noin 3 tuntia, kun laite on sammutettu

Tulostin

Korkearesoluutioinen lämpöpäätulostin; 8 pistettä/mm (amplitudiakseli); 16 pistettä/
mm (aika-akseli) nopeudella 25 mm/s
Taajuusalue

• IEC-standardin 60601-2-25 ja ANS/I/AAMI EC11:n mukainen.

Kuviopaperi

• Lämpöreaktiivinen, Z-taitto, 114 mm leveä, optimaalinen sijoitus 105 mm

Kaavion nopeus

• 5/12,5/25/50 mm/s (5 mm/s saatavana vain manuaalisille EKG-tulosteille)

Herkkyys

• 5/10/20 mm/mV (manuaalitulostus), automaattinen peruslinjan säätö

Liitännät

• EKG-kaapelin liitäntä
• Potentiaalitasain
• Verkkoliitäntä
• USB

Muisti

Tallennus enintään 350 EKG-tallennetta.

Käyttölämpötila

•

10–40 °C

Suhteellinen kosteus

•

15–95 % (ei tiivistyvä)

Käytön aikainen paine

•

700–1 060 hPa

Säilytyslämpötila

•

5–50 °C

Kuljetuslämpötila

•

–10–50 °C

Kosteus säilytyksen/

•

10–95 % (ei tiivistyvä)

•

500–1 060 hPa

kuljetuksen aikana
Paine säilytyksen/
kuljetuksen aikana
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EKG
Täysin kelluva, sähköisesti eristetty, defibrillointisuojattu (vain alkuperäisillä SCHILLERin potilaskaapelilla).

Kytkennät

• 12 samanaikaista kytkentää
• Standardi
• Cabrera

Näyttö
Kytkennät

• valittujen kytkentöjen 3–12-kanavainen näyttö

Tila

– valittava nopeus: 12,5, 25 tai 50 mm/s
– valittava amplitudi: 10 tai 20 mm/mV
• Suodattimen tila (Kyllä/ei)
• Virtalähde
• Kytkennät
• Elektrodikontaktin tila
• Syke (lyöntinopeus) (HR)
• Päiväys ja aika
• Potilaan nimi ja numero

Suodattimet
Lihasvärinäsuodatin

Säädettävä 25 tai 35 Hz

Verkkovirtasuodatin

Limittyneiden 50 ja 60 Hz sinimuotoisten häiriöiden vääristämätön suodatus
digitaalisen suodatuksen avulla.

SSF

SSF (SCHILLER Smoothing Filter) pehmennyssuodatin

SBS

SBS (SCHILLER Baseline Stabilizer) peruslinjan vakaaja

Automaattisen kytkennän ohjelmat

12 samanaikaista rekisteröityjen kytkentöjen 3-/12-kanavaiset esitykset

Datan rekisteröinti

• Potilastiedot (nimi, ikä, pituus, paino, verenpaine, laitetunnus, MTA-tunnus)
• Kaikkien EKG:n rekisteröintitilojen lista (päiväys, aika, suodatin)

Valinnainen tulkinta (C) -ohjelma

• EKG-mittausten tulokset (aikavälit, amplitudit, sähköiset akselit)
• Keskiarvotetut kompleksit mittauksen lisäreferenssimerkeillä
• Tulkintaohjelman arvio aikuisten ja lasten EKG:lle
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EKG-vahvistin

IEC-standardin 60601-2-25 ja ANS/I/AAMI EC11:n mukainen.

13.3
Turvallisuusstandardi

Turvallisuusstandardit
IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-2-25

EMC

IEC/EN 60601-1-2

Suojausluokka

Laite järjestelmänä luokan II laite standardin IEC/EN 60601-1 mukaan

Yhteensopivuus/luokitus

CE/IIa direktiivin 93/42/ETY mukaisesti

Suojaus

Tätä laitetta ei ole suunniteltu ulkokäyttöön (IP 20)
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WLAN standardit (lisävaruste)
cB-OWS451i-04

FCC-tunnus
IC-tunnus

PVH0941
5325A-0941

Lähetysstandardit

IEEE 802.11 a, b, g, n

Salaus

Enterprise, WPA2-PSK, WPA-PSK, PEAP, (LEAP), EAP-TLS, WEP64/128

Suurin lähetysteho

20 dBm

Taajuusalue

Kaksitaajuusalue 2,4 GHz ja 5 GHz
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Moduulit
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Käyttöopas

14 Hakemisto
A
Aika .......................................................
Ajan muoto ............................................
Akku
Akun käyttöikä ...................................
Latausaika .........................................
Teho ..................................................
Akkukäyttö .............................................
Automaattinen esitystapa ......................

61
61
80
80
80
22
45

C
Cabrera-kytkentäryhmä ............... 41,
Cabrera-kytkentäsekvenssi - asetukset
Celsius ...................................................
cm/kg .....................................................
Communication Module (vaihtoehto) .....

42
36
61
61
15

E
EKG-jäljen uudelleenkeskitys ................ 43
EKG-tulostus ......................................... 45
Elektrodit
Elektrodien värikoodit ........................ 30
Elektrodin ja potilaskaapelin tarkistus
(kytkentätesti) .................................... 35
Ihon/elektrodin vastus ........................ 35
Sijainti ................................................ 29
Sijoitus, vakio 10-kytkentäinen lepo-EKG ..
31
Epänormaali EKG .................................. 47

F
Fahrenheit .............................................

61

H
Herkkyys ................................................
Huolto ....................................................

47
68

61
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59

K
Käyttäjän määrittämät kytkennät ...........
Kieli ........................................................
Kommunikaatio
Verkon määritys .................................
WLANin määritys ...............................
Kytkentäsekvenssi ....................... 36,

37
60
63
64
46

L
Lähetys potilaan kanssa, jolla on
sydämentahdistin ..................................

M
Merkinnät ..............................................
MS-2007
n pääkomponentit ..............................
MTA .......................................................
Muisti .....................................................

45
14
60
53

Tunnistaminen .......................................
Turvallisuuteen liittyvät huomautukset .....
Työlista ...................................................
Tehtävälistan tallennus ......................
Työlistan vastaanotto .........................
Työlistatallenteiden lähetys HISjärjestelmään ......................................

Vahvistamaton raportti ...........................
Vaihtoehdot ............................................
Vakiokytkentäryhmä .................... 41,
Vakiokytkentäsekvenssi - asetukset ......
Valikkovaihtoehtojen valinta ...................
Verkkovirtasuodatin ...............................
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ......
Virransyöttö ............................................
Virtalähde ...............................................

Yksiköt ...................................................

19
18

P
Pääkonttorin osoite .................................
Päivämäärän muoto ..............................
Päiväys ..................................................
Pehmennyssuodatin (SCHILLER SSF) .
Peruslinjan suodatin ..............................
Peruslinjan vakaaja (SCHILLER SBS) ..
Potentiaalitasain ....................................
Potilastiedot ...........................................
Puhdistus ..............................................

Rekisteröinnin tallentaminen .................

65

Samanaikainen .....................................
Sekventiaalinen .....................................
Signaalit ................................................
Spirometria
Viitteet ...............................................
Syke ......................................................

2
61
61
43
43
43
20
24
69

53

46
46
46
59
17

T
Tallennettujen tallenteiden poisto ..........
Tallennettujen tallenteiden tulostus .......
Tehtävälistan vastaanotto .....................
Toiminta – Yleiskatsaus ........................
Toimintatilat ...........................................
Tulkinta ..................................................

57

47
15
42
36
24
43
21
22
17

Y

N
Näppäimet – aakkosnumeeriset ja
kaksoisnäppäimet .................................
Näppäimistö ..........................................

60
7
59
59
55

V

S

J
Järjestelmäasetukset .............................

22
61
37
39
40
42
42
38
42
42
43
19
82
47

R

I
inch/lbs ..................................................

Laitteen eristäminen verkkovirrasta ......
Lämpötila ...............................................
Lepo-EKG .............................................
Automaattinen tilan tallennus ............
Automaattinen tulostus ......................
Herkkyys ............................................
Kytkentäryhmä ..................................
Lepo-EKG - Toiminnan vuokaavio ....
Manuaalinen tallennus ............ 41,
Nopeus ..............................................
Lihasvärinäsuodatin ..............................
Liitäntäpaneeli .......................................
Lisävarusteet ja kulutustarvikkeet .........
Liuotushoito ...........................................

54
54
55
18
14
45
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