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Kontaktinformationer
Hvis Camino ICP Monitor ikke kører som forventet, og du ikke kan fastslå årsagen, skal du ikke anvende den eller forsøge at
reparere den. Kontakt i stedet Natus Neuro for at få teknisk service:
Nationalt
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Internationalt
Natus Europe GmbH
Telefon: 0049 (0) 89 83942533
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
I forbindelse med service og reparation uden for USA skal du kontakte din lokale autoriserede Natus Neuro-repræsentant.
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Liste over symboler og forkortelser

Symboler på emballage og etiketter
Symbol

Standardreference

Standardtitel

Symboltitel

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Producent

Indikerer fabrikanten
for det medicinske
udstyr.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Produktionsdato

Indikerer den dato,
hvor det medicinske
udstyr blev
fabrikeret.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Katalognummer

Indikerer
producentens
katalognummer, så
det medicinske
udstyr kan
identificeres.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Produktseriekode

Indikerer
producentens
batchkode, så
batchen eller lottet
kan identificeres.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Serienummer

Indikerer
fabrikantens
serienummer, så
specifikt medicinsk
udstyr kan
identificeres.

ISO 15223-1,
Symbol 5.4.4

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Forsigtig

ISO 60601-1
Tabel D.1 #10

Elektromedicinsk
udstyr – del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne.

Indikerer brugerens
behov for at kigge i
brugervejledningen
for vigtige
forsigtighedsoplysnin
ger, såsom advarsler
og forholdsregler,
der af en række
forskellige årsager
ikke kan sættes på
selve det medicinske
udstyr.
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ISO 60601-1
Tabel D.2 #2

Elektromedicinsk
udstyr – del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne.

Generelt
advarselstegn

Indikerer fare for
potentiel
personskade på
patient eller
operatør.

MDR 2017/745

EU-bestemmelse for
medicinsk udstyr

CE-mærkning

Angiver europæisk
teknisk
overensstemmelse.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.2

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Autoriseret
repræsentant i det
Europæiske
Fællesskab

Indikerer den
autoriserede
repræsentant i Det
Europæiske
Fællesskab.

2012/19/EU

Regler ved
bortskaffelse af
elektrisk og
elektronisk udstyr
(WEEE)

Instruktioner i
bortskaffelse efter
levetidens slutning

Indikerer, at kasseret
elektrisk og
elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes
sammen med ikkesorteret affald, men
skal indsamles
særskilt.

ISO 15223-1,
Symbol 5.4.3

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Se brugsanvisningen

Indikerer brugerens
behov for at kigge i
brugervejledningen.

Elektromedicinsk
udstyr – Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne

Læs
brugervejledningen

Se
instruktionsvejlednin
g/håndbog.
BEMÆRKNING om
ME-UDSTYR "Følg
brugervejledning".

ETL-anført mærke

Mærkning for
medicinsk
enhedsnotering for
USA og Canada af
Intertek Testing
Service.

ETL-certificering

Enheder med
forskriftsmærkning

Receptpligtig

Indikerer, at
produktet er
autoriseret til salg af
eller på ordre fra en
praktiserende læge.

ISO 60601-1
Tabel D.1 #11
ISO 60601-1,
Tabel D.2 #10

ETL-mærket er bevis på produktets
overholdelse af Nordamerikanske
sikkerhedsstandarder. Myndigheder med
jurisdiktion og tjenestemænd på tværs af USA
og Canada accepterer ETL-mærket som bevis
på, at et produkt overholder de offentliggjorte
branchestandarder. Detailhandlere accepterer
det på produkter, som de sælger.
Nedenfor findes en liste over Standarder, som
vi tester til det nordamerikanske marked:
-ASME
-ASTM
-ANSI
-CSA
-NFPA
-NOM
-NSF
-UL/ULC

Kilde:
https://www.intertek.com/marks/etl/#:~:text=The
%20ETL%20Mark%20is%20proof,on%20produ
cts%20they're%20sourcing.

Rx only
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21 CFR
801.109(b)(1)

ISO 15223-1
Symbol 5.4.2

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Må ikke
genanvendes

Indikerer, at den
medicinske
anordning er
beregnet til én
anvendelse eller til
brug på en enkelt
patient under en
enkelt procedure.

Baseret på ISO
15223-1
Symbol 5.4.5

Anvendes ikke

Ingen spor af naturlig
gummilatex

Indikerer, at den
medicinske
anordning ikke
indeholder naturlig
gummilatex.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Medicinsk udstyr –
symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger

Temperaturbegræns
ning

Indikerer
temperaturgrænser,
som den medicinske
anordning på sikker
vis kan udsættes for.

Portaria 54-2016
(Ordinance 54-2016)

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(STEMPEL TIL
IDENTIFIKATION
AF
OVERHOLDELSE)

Selo Compulsório
(Obligatorisk
stempel)

INMETROcertificering

IEC 60417
Symbol 5172

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Klasse II-udstyr

Identificerer udstyr,
der overholder
sikkerhedskravene
angivet for Klasse
II-udstyr i henhold til
IEC 61140.

IEC 60417
Symbol 5031

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Jævnstrøm

Indikerer på
typeskiltet, at
udstyret kun er egnet
til jævnstrøm; for at
identificere relevante
terminaler.

IEC 60417
Symbol 5009

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Standby

Identificerer den
afbryder eller
afbryderposition,
som bruges til at
tænde for en del af
udstyret, så det kan
sættes i standbytilstand.

IEC 60417
Symbol 5009

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Standby

Identificerer den
afbryder eller
afbryderposition,
som bruges til at
tænde for en del af
udstyret, så det kan
sættes i standbytilstand.

Kilde:
http://www.inmetro.g
ov.br/legislacao/rtac/
pdf/RTAC002377.pdf

11

IEC 60417
Symbol 5336

CALIBRATION VERIFIED.

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Defibrilleringssikker,
anvendt type CF-del

Identificerer en
defibrilleringssikker
anvendt del af Type
CF, som overholder
IEC 60601-1.

-

-

-

Sikkerhedsoplysning
er ifm. transport af
lithium-ion-batterier

-

-

-

-

-

-

NEXT SCHEDULED MAINTENANCE DUE

Forfaldsdato for årlig
vedligeholdelse

72903759 Rev 1

Aktiv alarm

-

-

-

Lyden blev afbrudt

-

-

-

Inaktiv alarm

-

-

-

Alarm fra

-

-

-

-

-

-

Alarmgrænse for høj ICPværdi

Vekselstrøm anvendes

IEC 60417

Symbol 5009
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Grafiske symboler til
brug på udstyr

Standby

Identificerer den
afbryder eller
afbryderposition, som
bruges til at tænde for
en del af udstyret, så
det kan sættes i
standby-tilstand.

-

-

-

Vekselstrøm bruges
ikke/er ikke
tilgængelig

-

-

-

Indikator for
batterikapacitet

-

-

-

Intet isat batteri, eller
defekt batteri

-

-

-

Batteriet oplades

-

-

-

Systemoplysningspan
el
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Liste over forkortelser
Forkortelse
AC

Vekselstrøm

ºC

Celsius

CAMCABL

Forforstærkerkabel anvendt med fiberoptiske Natus-katetre

CSV

Kommaseparerede værdier

CT

Computertomografi

dB

Decibel

DC

Jævnstrøm

DMM

Digitalt multimeter

EtO

Ethylenoxid

ºF

Fahrenheit

FLEX

Flex-kateter

FLEXEXT

Bøjeligt forlængerkabel

hPA

Hektopascal (trykenhed)

ICP

Intrakranielt tryk

ICT

Intrakraniel temperatur

IPA

Isopropylalkohol

LED

Light Emmitting Diode (LED-indikatorlys)

mm

Millimeter

mmHg

Millimeter kviksølv

MR

Magnetisk resonans

OR

Operationsstue

PMIO
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Definition

Patientmonitor, indlæsning/udlæsning

TBI

Traumatisk hjernelæsion

USB

Universal Serial Bus

V

Volt

W

Watt

Bortskaffelse ved levetidens slutning
Natus er forpligtet til at opfylde kravene i WEEE-bestemmelserne 2014 for EU (affald af elektrisk
og elektronisk udstyr). Disse bestemmelser angiver, at elektrisk og elektronisk affald skal
indsamles separat for korrekt behandling og genvinding for at sikre, at WEEE genbruges eller
genanvendes forsvarligt. I overensstemmelse med denne forpligtelse kan Natus videregive
forpligtelsen til tilbagetagelse og genbrug til slutbrugeren, medmindre der er truffet andre
foranstaltninger. Du bedes kontakte os for oplysninger om indsamlings- og genvindingssystemer,
som er tilgængelige for dig i dit område på www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være
farlige og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt.
Derfor spiller slutbrugerne også en rolle i at sikre, at WEEE genbruges og genanvendes forsvarligt.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe WEEE sammen med andre
affaldstyper. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger eller producentens/
importørernes forpligtelse til tilbagetagelse eller licenserede affaldsservices for at mindske de
negative miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
og for at øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og genvinding af kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr.
Udstyr mærket med ovenstående affaldsbeholder med kryds over er elektrisk og elektronisk udstyr.
Symbolet med affaldsbeholderen med kryds over indikerer, at kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med ikke-sorteret affald, men skal indsamles særskilt.
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Tom side.
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KAPITEL 1 - Systemoversigt
Indikationer for anvendelse/tilsigtet anvendelse
Camino ICP Monitor er indikeret til brug af uddannede neurokirurger eller neurointensivlæger til
måling af intrakraniel(t) tryk og temperatur.
Camino ICP Monitor må kun anvendes af autoriserede brugere.

Kontraindikationer
Camino ICP Monitor og det tilhørende tilbehør er kontraindikeret til brug i et MR-miljø
(magnetisk resonans).

Tilsigtet bruger
Camino ICP Monitor er beregnet til at blive brugt af følgende kvalificerede medicinske og
biomedicinske medarbejdere:
• En kvalificeret læge skal udføre placering og håndtering af katetrene.
• Godkendte og kvalificerede hospitalsmedarbejdere (f.eks. neurokirurg, sygeplejerske,
intensivlæge, traumelæge eller lægeassistent) skal betjene monitoren.
Kapitel 9 indeholder instruktioner til test og vedligeholdelse af monitoren. Procedurerne i dette
kapitel skal udføres af hospitalets biomedicinske teknikere.

Tilsigtet patientgruppe
Patienter, der behandles med denne monitor under kraniel anvendelse, forventes af have haft en
TBI, have fået foretaget en større neurokirurgisk procedure eller anden traumatisk, iskæmisk
eller hæmoragisk hændelse, der kræver kontrolleret monitorering af ICP og hjernetemperatur.
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Beskrivelse af Camino ICP Monitor
Camino ICP Monitor er en kompakt, transportabel enhed, der indeholder værktøjer til kontinuerligt
at fastslå og monitorere intrakranielt tryk (ICP) og intrakraniel temperatur (ICT) direkte i hjernen,
afhængigt af hvilke katetre der er sluttet til systemet.
Denne monitor understøtter følgende katetre:
• Serie af fiberoptiske Camino-katetre (110-4-serien) til måling af både ICP og temperatur.
• Bøjeligt Camino-kateter til måling af ICP-værdier.
Alle Natus Neuro-katetre måler deres respektive værdier ved katetrets spids. Designet eliminerer
behovet for et væskefyldt system til at kommunikere tryk (og bære trykbølger) til en ekstern transducer.

Tilsigtede kliniske fordele
Natus Camino ICP Monitor indeholder en berøringsfølsom skærm til evaluering og styring af
parametre til monitorering af patientens ICP og intrakranielle temperatur. Camino ICP Monitor er
en moderniseret platform, der er designet til at inkorporere både tunnelførte og boltede
avancerede monitoreringsteknologier, som overvåger ICP i enten parenkyme eller ventrikulære
områder. Idet monitoren er let at bære og med ergonomisk design, har den belastningsmåler og
fiberoptiske monitoreringsteknologier indbygget. Den kan rumme op til fem dages ICP-datagrafer
for en patient (data kan leveres gennem USB-indlæg) samt kurver i realtid.
Desuden leverer systemet øjeblikkelig terapi ved hjælp af det bøjelige ventrikulære Camino-kateter for
at dræne cerebrospinalvæske under overvågning af ICP ved kilden og tilvejebringe kontinuerlige
(120 timer) kurver med høj pålidelighed for at overvåge patientens reaktionsmønstre som følge heraf.
Ydermere måler systemet den intrakranielle temperatur kontinuerligt for styring af hjernens temperatur.
Selvom Camino er tænkt som selvstændigt system, kan den tilsluttes til overvågningssystemer ved
siden af hospitalssengen. Et genopladeligt litium-ion-batteri tillader monitorering under patienttransport.

Hovedfunktioner - monitor
Ved klinisk brug indeholder Camino ICP Monitor flere forskellige hovedfunktioner til lettelse af
monitorering og analyse af patientdata:
• Grænseflade med berøringsfølsom skærm til evaluering af patientens ICP/ICT-data og
angivelse af patientparametre.
• Fysiologisk alarm, der aktiveres, hvis patientens gennemsnitlige ICP-værdi overskrider en
brugerdefineret grænse i mere end 5 sekunder.
• Genopladeligt litium-ion-batteri, der strømforsyner monitoren under patienttransport.
• Opbevaring af patientens ICP-grafdata i op til 5 dage.
• Udlæsninger til overførsel af patientdata til en patientsengemonitor.
• Udlæsninger til udtrækning af patientdata til eksterne medietyper via USB-drev eller
digital streaming.
Du kan se instruktioner om brug af Natus Neuro-katetre i brugervejledningen, der følger med
hvert enkelt kateter.
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Gennemgang af brugervejledningen
Natus Neuro anbefaler, at alle læger, sygeplejersker og teknikere, der skal bruge, betjene og
vedligeholde Camino ICP Monitor, gennemlæser denne brugervejledning før brug af systemet.
Hvis der er yderligere spørgsmål efter gennemgang af brugervejledningen, kan Natus Neuro kontaktes.

Liste over advarsler for brug af monitoren
Manglende efterlevelse af en eller flere af følgende advarsler kan gå ud over patientsikkerheden
og medføre målingsfejl.
Advarsler
• Camino ICP Monitor må kun benyttes til én patient ad gangen.
• Camino ICP Monitor og det tilhørende tilbehør er kontraindikeret til brug i et MR-miljø
(magnetisk resonans).
• Kontrollér altid, at alarmgrænsen for høj ICP-værdi er indstillet korrekt til den relevante patient
før behandling.
• Hvis du vælger funktionen Alarm fra på panelet Alarm, deaktiveres alarmgrænsen for høj ICPværdi på ubestemt tid. Vær forsigtig, hvis denne funktion er valgt. Hvis du vil genaktivere
alarmen, skal du trykke på knapperne Alarm til og Accepter.
• Det er ikke tilladt at udføre nogen ændring på Camino ICP Monitor.
• Camino ICP Monitor er en følsom, elektronisk enhed. Vær altid forsigtig ved brug af monitoren.
Kontakt Natus Neuro, hvis du har mistanke om beskadigelse.
• Læs brugervejledningen fra producenten af patientsengemonitoren, før du slutter Camino ICP
Monitor til en patientsengemonitor.
• For at forhindre skade på patienten, brugeren eller andre personer eller beskadigelse af
monitoren skal det altid kontrolleres, at monitoren er sat forsvarligt fast på udstyrsstativet.
• For at forhindre skade på patient, bruger eller andre personer eller beskadigelse af monitoren
skal kabler anbringes, så de ikke ligger i vejen på gulvet.
• Udvis forsigtighed, hvis udstyret bruges i nærheden af eller stablet med andet udstyr. Hvis
denne type brug ikke kan undgås, bør udstyret observeres for at kontrollere for normal drift i
den anvendte konfiguration.
• Undgå at blokere alarmhøjttaleren med materiale, der kan dæmpe alarmlyden.
• For at reducere risikoen for elektrisk stød bør Camino ICP Monitor ikke skilles ad. Overlad al
servicering til kvalificerede Natus Neuro-servicemedarbejdere.
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• For at forhindre elektrisk stød bør der kun anvendes den strømforsyning, der er leveret Natus Neuro
(ref.nr. 025430). Brug af en anden strømforsyning beskytter muligvis ikke mod elektrisk stød.
• For at reducere risikoen for elektrisk stød må du kun slutte til IEC 60601-certificerede
patientsengemonitorer.
• Fare - Mulig eksplosionsfare, hvis brugt i nærheden af brændbare narkosemidler. Ikke velegnet
til brug i nærheden af brændbare anæstetiske blandinger med luft, oxygen eller dinitrogenoxid.
• Brug kun tilbehør leveret af Natus Neuro til Camino ICP Monitor. Dette gælder særligt for
katetre, kateterkabler, batteri, strømforsyning og USB-to-RS232-adapterkabel.
• Hvis strømmen til Camino ICP Monitor bliver afbrudt, og systemet lukker ned, mens det er
tilsluttet en patientsengemonitor, bør ICP-værdierne fra patientsengemonitoren ikke benyttes til
patientmåling. ICP-værdierne fra patientsengemonitoren vil være ugyldige.
• Slut straks monitoren til en strømforsyning, hvis alarmen for lavt batteriniveau går i gang.
• Ved brug af batteriet:
- Undgå at opvarme til over 80 °C.
- Undgå at åbne batteriet.
- Må ikke brændes.
- Undgå at kortslutte, da batteriet kan antændes, eksplodere, lække eller blive varmt og
forårsage personskade.
- Udskift kun batteriet med samme varenummer (ref.-nr. 026950).
- Brug af et andet batteri kan medføre risiko for brand eller eksplosion.
• For at forhindre skade på patient, bruger eller andre personer skal batteridækslet være
forsvarligt lukket under brug af monitoren.
• Tilslut ikke et fiberoptisk Camino-kateter og et bøjeligt Camino-kateter samtidigt til monitoren.
Camino ICP Monitor er designet til at rapportere ICP-målinger med enten det bøjelige kateter
eller det fiberoptiske kateter sluttet til monitoren, men ikke de to sammen.
• For at forhindre mulig patientskade, der skyldes forkerte ICP-målinger, skal du altid udføre
trinnene i kapitel 3, inden du indfører et nyt fiberoptisk Camino-kateter i patienten. I særdeleshed
skal du altid huske at justere det nye fiberoptiske kateters ICP-værdi til nul inden indføring, mens
katetret er i luften. Forsøg aldrig at nulstille et kateter igen, mens katetret er inde i patienten.
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• Når det fiberoptiske Camino-kateter er blevet nulstillet til Camino ICP Monitor, må du ikke
udskifte det fiberoptiske kateterkabel, der anvendes til patientmåling. Udskiftning af det
fiberoptiske kateterkabel med et andet kabel, efter katetret allerede er blevet nulstillet, kan
medføre unøjagtige patientmålinger.
• Når det fiberoptiske Camino-kateter er blevet nulstillet til Camino ICP Monitor, må du ikke
overføre det nulstillede kateter til en anden monitor. Overførsel af et nulstillet kateter til en
anden monitor kan medføre unøjagtige ICP-målinger.
• For at forhindre mulig patientskade, der skyldes forkerte ICP-målinger, skal du altid udføre
trinnene i kapitel 3, inden du indfører et nyt bøjeligt Camino-kateter i patienten. Det er særligt
vigtigt at holde Flex-katetret i luften, indtil monitoren afslutter den automatiske nulstillingsproces
(dvs. initialisering) korrekt.
• Når det bøjelige Camino-kateter er blevet initialiseret (automatisk nulstillet) af Camino ICP Monitor,
må du ikke udskifte det bøjelige Camino-forlængerkabel, der anvendes til patientmåling. Udskiftning
af det bøjelige forlængerkabel med et andet kabel, efter Flex-katetret allerede er blevet initialiseret,
kan medføre unøjagtige ICP-målinger.
• Når det bøjelige Camino-kateter er blevet initialiseret (dvs. nulstillet automatisk) af Camino ICP
Monitor, må du ikke overføre det initialiserede kateter til en anden monitor. Overførsel af et
initialiseret kateter til en anden monitor kan medføre unøjagtige ICP-målinger.
• Camino ICP Monitor gemmer kun de gennemsnitlige ICP-data fra de seneste 5 dage. Alle gemte
grafdata, som er ældre end 5 dage, går tabt. Hvis monitorering fortsættes i mere end 5 dage,
anbefales det at indsætte et nyt kateter under sterile forhold. Bemærk, at grafdataene nulstilles
ved udskiftning af et kateter. Udtræk alle data, du vil beholde, før udskiftning af katetret.
• Undgå at autoklavere eller nedsænke Camino ICP Monitor i væske, da det kan forårsage
skader. Hvis monitoren udsættes for væske, skal du slukke enheden, fjerne strømforsyningen,
tørre enheden grundigt og sende den videre til en biomedicinsk medarbejder, der kan vurdere
skaderne, før der igen sættes strøm til systemet.
• Benyt kun de rensemidler, der er angivet i kapitel 7 til rengøring og desinficering af Camino ICP
Monitor-systemet. Brug af opløsningsmidler eller rensemidler, der ikke er angivet i kapitel 7,
kan medføre skader på Camino ICP Monitor.
• Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive periferiudstyr som antennekabler og eksterne
antenner) bør ikke bruges tættere end 30 cm på nogen del af Camino ICP Monitor, inklusive kabler
specificeret af Natus Neuro. Ellers kan der forekomme reduktion i ydeevnen for dette udstyr.
• Efterse alle kabler, før Camino ICP Monitor tændes.
• Udfør rutinemæssig bekræftelse af den elektriske sikkerhed, som kræves af bruger/facilitet.
• Anvend ikke Camino ICP Monitor med eventuelt ikke-medicinsk udstyr.
• Rør ikke ved jordforbundne komponenter og patienten samtidigt.
• Sørg for, at Camino ICP Monitor er jordet korrekt, før Camino ICP Monitor tændes og bruges.
• Camino ICP Monitor er kun til brug for certificerede læger, når disse har læst og forstået
indholdet af denne brugervejledning til Camino ICP Monitor.
• Anvend kun udvalgt sikring/udvalgte sikringer fra Natus i Camino ICP Monitor-systemet.
• Camino ICP Monitor anvender et strømstik som isoleringsmiddel til hovedstrømforsyningen.
Anbring ikke monitoren et sted, hvor det er svært at komme til strømstikket.
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Monitordele
Camino ICP Monitor indeholder hardware, software og elektriske komponenter, der understøtter
bestemte Natus Neuro-katetre til monitorering af patientens ICP-værdier og -temperatur.
Følgende afsnit indeholder oplysninger om de forskellige monitordele.

Om frontpanelet
Frontpanelet indeholder:

Nummer
1

Element
Håndtag

Beskrivelse
Håndtag til transport af monitoren.

Berøringsfølsom skærm

Indeholder softwareværktøjer til visning af data
og styring af parametre til monitorering af
patientens ICP- og ICT-værdier.

3

Strømstatus

Grøn LED-knap, der angiver, at monitoren får
strøm fra strømforsyningen. Bemærk, at denne
knap ikke er tændt, hvis monitoren kører på
batteriet.

4

Tænd/sluk-knap

Tænder/slukker for monitoren. Knappen er
oplyst, når strømmen er tændt.

2

22

Om bagpanelet
Bagpanelet indeholder:

Nummer

Element

Beskrivelse

1

USB-port

Tilslutningsport til udtrækning af grafdata via USBoverførsel eller digital streaming.

2

Strømforsyningsport

Tilslutningsport til strømforsyningen.

3

PMIO-port

Tilslutningsport til PMIO-kablet. Dette kabel bruges til at
slutte Camino ICP Monitor til en patientmonitor.

4

Stativklemme

Klemmesystem til fastgørelse af monitoren på et
udstyrsstativ.

5

Udluftning

Tilgitret åbning, der tillader at luft der cirkuleres af den
interne ventilator, kan forlade monitoren.

6

Kabelstrop

Gummistrop til fastgørelse af strømforsyningen under
transport.
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Om højre panel
Det højre panel indeholder:

Nummer
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Element

Beskrivelse

1

Temperaturport

Tilslutningsport til temperaturstikket på det fiberoptiske
kateterkabel.

2

Trykport

Tilslutningsport til ICP-stikket på det bøjelige Natus
Camino-forlængerkabel (kun tryk).

3

Trykport

Tilslutningsport til ICP-stikket på det fiberoptiske
kateterkabel.

Om bundpanelet
Bundpanelet indeholder:

Nummer

Element

Beskrivelse

1

Batteridæksel

Aftageligt dæksel til adgang til/udskiftning af litium-ionbatteriet på 14,4 V.

2

Udluftning

Tilgitret åbning, der tillader at luft der cirkuleres af den
interne ventilator, kan forlade monitoren.
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Om venstre panel
Det venstre panel indeholder ingen brugbare porte eller knapper.
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KAPITEL 2 – Opsætning af systemet for første gang
Procedurer for første opsætning
Trin 1: Pak systemet ud (ref.nr. CAM02)
Fjern indholdet fra den kasse, som Camino ICP Monitor blev leveret i, og kontrollér, at følgende
elementer var i kassen.
Advarsel
Brug kun tilbehør leveret af Natus Neuro til Camino ICP Monitor. Dette gælder særligt for
katetre, kateterkabler, batteri, strømforsyning og USB-to-RS232-adapterkabel.
Indhold

Beskrivelse

ICP Monitor fra Camino
Antal = 1

AC-strømforsyning (18 V DC
Ref.nr. 025430
Antal = 1

, 1,67 A, 30 W)

14,4 V litium-ion-batteri
Ref.nr. 026950
Antal = 1
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Kabel til Natus PMIO-patientsengemonitor
Ref.nr. 025420
Antal = 1

Fiberoptisk Camino-kateterkabel
Ref.nr. CAMCABL
Antal = 1

Bøjeligt forlængerkabel fra Camino
Ref.nr. FLEXEXT
Antal = 1

USB-to-RS232-adapterkabel
Ref.nr. 025440
Antal = 1

Brugervejledning
Ref.nr. 025870
Antal = 1
Når indholdet er pakket ud, skal leveringen undersøges for eventuelle tegn på skader eller tab.
Hvis der er opstået skader, skal du kontakte fragtmanden og leverandøren, og gemme al emballage.
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Trin 2: Isæt batteriet
Udfør følgende trin med en Phillips-skruetrækker og det fra Natus Neuro medfølgende 14,4 V
litium-ion-batteri.
1.

Kontrollér, at monitoren er slukket, og at strømmen ikke er tilsluttet.

2.

Vend monitoren på hovedet, så håndtaget vender nedad.

3.

Fjern de to skruer for at fjerne batteridækslet.

4.

Kontrollér, at Natus Neuro-logoet på batteriet vender opad, og isæt batteriet:

5.

A.

Juster batteriets ben foran på batteriet til monitoren.

B.

Skub batteriet på plads i monitoren, indtil det sidder helt fast.

Sæt batteridækslet fast på monitoren ved at fastgøre de to små skruer.
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Trin 3: Klargør strømforsyningen med det områdespecifikke stik
1.

Fjern strømforsyningen fra pakken, og sæt det områdespecifikke stik i bag på strømforsyningen.

Bagsiden af strømforsyningen
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USA

Storbritannien

Europa

Australien

A.

Anbring de to huller på adapterstikket over de to stikben på strømforsyningen.

B.

Skub adapterstikket ned over de to stikben, indtil adapterstikket sidder fast på strømforsyningen.

C. Skub adapterstikket frem, indtil det klikker på plads.

2.

Hvis du vil fjerne adapterstikket, skal du trykke på udløserknappen på strømforsyningen og
trække stikket af.
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Trin 4: Sæt strøm til monitoren
Udfør følgende trin med den medfølgende strømforsyning fra Natus Neuro:
1.

Anbring monitoren på en plan overflade.

2.

Slut strømforsyningen til Camino ICP Monitor:
A.

Bag på monitoren skal du sætte strømkablet i stikket Input: 18 V

B.

Sæt stikket fra strømforsyningen i en stikkontakt med jordforbindelse.

.

3.

Tænd for monitoren. Tryk på tænd/sluk-knappen foran på monitoren. Natus Neuro-logoet
vises på Camino ICP Monitor, før monitoropsætningen starter.

4.

Når den første opsætning er udført, udsender Camino ICP Monitor en starttone på ét
sekund, og panelet Primær vises på den berøringsfølsomme skærm.
Formålet med starttonen er at kontrollere, at lydalarmerne fungerer korrekt. Hvis du
ikke kan høre tonen under startprocessen, skal du kontakte Natus Neuro for service.
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Trin 5: Indstil dato og klokkeslæt
1.

På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Indstillinger og vælge Indstil
dato og klokkeslæt.

2.

Tryk på det ønskede felt på det viste panel (time, minut, dato, måned eller år), og brug
pilene til at angive den relevante indstilling. Bemærk, at du skal justere hver enkelt
indstilling, før du accepterer dem i følgende trin.

3.

Tryk på Accepter. Den valgte dato/det valgte klokkeslæt vises på den berøringsfølsomme
skærm på Camino ICP Monitor.

Trin 6: Angiv sprog
1.

Tryk på fanen Indstillinger på den berøringsfølsomme skærm (fjerde fane fra venstre).

2.

Tryk på Indstil sprog.

3.

I menuen Sprog:, der vises: Brug pilene til at vælge det ønskede sprog.

4.

Tryk på Accepter. Camino ICP Monitor viser nu al den tekst, der vises på den
berøringsfølsomme skærm, på det valgte sprog.

1

Fanen Indstillinger

2

Knappen Indstil Sprog

3

Pile til sprogvalg
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Trin 7: Anvend vekselstrøm til opladning af batteriet til fuld kapacitet
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1.

Sluk for monitoren. Tryk på knappen Tænd/sluk foran på monitoren.

2.

Lad Camino ICP Monitor være tilsluttet strøm i 5 timer, mens monitoren er slukket.
På denne måde genoplades batteriet til fuld kapacitet.

3.

Efter 5 timer kan du tænde monitoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

4.

På den berøringsfølsomme skærm kan du se symbolet for batteristrøm på
statuslinjen for at kontrollere, at symbolet viser fire grønne søjler.
Dette indikerer, at batteriet er fuldt opladet.

KAPITEL 3 – Opsætning af systemet til klinisk brug
Opsætning af systemet til klinisk brug
Følgende afsnit indeholder instruktioner om placering af monitoren, start af monitoren og
tilslutning af katetre til monitoren før klinisk brug.

Placering af monitoren
Natus Camino ICP Monitor er beregnet til placering på en hård, plan overflade eller til
fastgørelse på et udstyrsstativ eller sengebord ved siden af patienten. Afstanden mellem
patienten og monitoren er begrænset af længden på Natus-kateterkablet. Det er ikke tilladt at
forlænge Natus-kateterkablet med forlængerkabler, der ikke er fra Natus.

Sådan forhindres overophedning:
Undgå at blokere udluftningen bag på enheden og i enhedens bund
Undgå at anbringe monitoren på en blød eller ustabil overflade, der kan medføre blokering af
monitorudluftningen. Undgå f.eks. at placere monitoren på en seng under patienttransport.
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Fastgørelse til udstyrsstativ (hvis relevant)
Camino ICP Monitor indeholder en klemme til fastgørelse af monitoren på et udstyrsstativ.
Sådan udføres fastgørelsen:
1.

Fastgør stativklemmen omkring udstyrsstativet bag på monitoren.

2.

Stram håndtaget på stativklemmen for at fastgøre monitoren til udstyrsstativet.

1

Klemme

2

Stang

Bemærk, at stativklemmen understøtter udstyrsstativer med en diameter på mellem 12,7 og 30,5 mm
(0,5 og 1,2 tommer).
For at forhindre skade på patienten, brugeren eller andre personer eller beskadigelse
af monitoren skal det altid kontrolleres, at monitoren er sat forsvarligt fast på udstyrsstativet.
For at forhindre at der kommer væske ind i monitoren, som beskadiger de interne
komponenter, bør monitoren ikke fastgøres under en I.V.-pose eller slange. Hvis der kommer
væske ind i monitoren, skal den straks aftørres.
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Tænd/sluk systemet
Tænd systemet
For at forhindre elektrisk stød bør der kun anvendes den strømforsyning, der er
leveret Natus Neuro (ref.nr. 025430). Brug af en anden strømforsyning beskytter muligvis ikke
mod elektrisk stød
1.

2.

Slut monitoren til en stikkontakt:
A.

Bag på monitoren skal du sætte strømkablet i stikket Input: 18 V

1

Strømforsyning

B.

Sæt stikket fra strømforsyningen i en stikkontakt med jordforbindelse.

.

2 AC-strømforsyningsstik

Tænd for monitoren:
A.

Tryk på knappen Tænd/sluk foran på monitoren.

B.

Når knappen lyser, vises Natus Neuro-logoet på den berøringsfølsomme skærm i et
par sekunder, før opsætningsprocessen starter.
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3.

Når den første opsætning er udført, udsender monitoren en starttone på ét sekund, og
panelet Primær vises:

Formålet med starttonen er at kontrollere, at lydalarmerne fungerer korrekt. Hvis du ikke
kan høre tonen under startprocessen, skal du kontakte Natus Neuro for service.

For at forhindre skade på patient, bruger eller andre personer eller beskadigelse af
monitoren skal kabler anbringes, så de ikke ligger i vejen på gulvet.

Sluk systemet
Tryk på knappen Tænd/sluk foran på monitoren. Hvis monitoren fryser og ikke kan slukkes, skal
du trykke på knappen Tænd/sluk og holde den nede i flere sekunder for at gennemtvinge en
lukning af systemet.

Brug af batteriet som strømforsyning
Camino ICP Monitor indeholder et genopladeligt 14,4 V litium-ion-batteri, der kan tilføre
monitoren strøm i mindst 1,5 time, når det er fuldt opladet. Batteriet er kun beregnet til brug i
forbindelse med patienttransport.
•

Hvis du vil genoplade batteriet til fuld kapacitet, skal du slukke monitoren og tilslutte den til
en stikkontakt i mindst 5 timer før brug.

•

For at sikre at batteriet forbliver opladt under patientbrug, skal monitoren altid være tilsluttet
en stikkontakt, når det er muligt.

Hvis batteriet har problemer med at drive monitoren i 1,5 time, skal du udføre testen ”Batteriopladning”
(kapitel 9) for at sikre, at batteriet fungerer som det skal.
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Indikator for batterikapacitet
På den berøringsfølsomme skærm vises en indikator for batterikapacitet på
statuslinjen, der viser den tilgængelige batterikapacitet.
•

Hvis batteriniveauet falder til 15 minutter eller derunder, udsender
monitoren visuelle advarsler.

•

Hvis batteriniveauet falder til 5 minutter eller derunder, udsender monitoren en lydalarm.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad du skal gøre i forbindelse med alarmer om lavt
batteriniveau i kapitel 5. Du kan finde specifikke oplysninger om test/udskiftning af batteriet i
kapitel 9.
Ved brug af batteriet:
• Undgå at opvarme til over 80 °C.
• Undgå at åbne batteriet.
• Må ikke brændes.
• Undgå at kortslutte, da batteriet kan antændes, eksplodere, lække eller blive varmt og
forårsage personskade.
• Udskift kun batteriet med samme varenummer (ref.nr. 026950).
• Brug af et andet batteri kan medføre risiko for brand eller eksplosion.
For at forhindre skade på patient, bruger eller andre personer skal batteridækslet være
forsvarligt lukket under brug af monitoren.
Formålet med starttonen er at kontrollere, at lydalarmerne fungerer korrekt. Hvis du ikke
kan høre tonen under startprocessen, skal du kontakte Natus Neuro for service.
For at sikre at der er tilstrækkelig batterikapacitet til brug med Camino ICP Monitor, bør
der udelukkende benyttes batterier fra Natus Neuro (ref.nr. 026950). Kontakt Natus Neuro for at
bestille nye batterier.
Camino ICP Monitor er designet til at blive betjent, mens der er monteret et batteri i
enheden (selvom batteriet ikke er i brug). Derfor bør der altid være isat et batteri, når monitoren
bruges.
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Opbevaring af batteriet
Hvis Camino ICP Monitor ikke skal bruges i flere måneder eller længere tid, skal batteriet
tages ud af monitoren, før den stilles væk. Kontrollér, at batteriet opbevares et køligt, tørt og
godt ventileret sted.
Hvis Camino ICP Monitor ikke bruges i længere tid, mister batteriet spænding. Kontrollér
altid, at batteriet er fuldt opladet før brug. Camino ICP Monitor oplader batteriet, mens monitoren
er tilsluttet strøm.

36

Om Natus Neuro-katetrene
Camino ICP Monitor understøtter følgende Natus Neuro-katetre:
Kateter

Mål

Beskrivelse

Fiberoptisk Camino
(110-4-serien)

ICP/temperatur

Fiberoptiske tryk-/temperaturkatetre og
katetre med tryk-transducer-spids.

Camino Flex

ICP

En belastningsmåler af silikone med
transducer-spids 9/10, FR-kateter.

Du kan se komplette instruktioner om brug af Natus Neuro-katetre i de brugervejledninger, der
følger med hvert enkelt kateter.
Tilslut ikke et fiberoptisk kateter og et bøjeligt kateter samtidigt til monitoren. Camino
ICP Monitor er designet til at rapportere ICP-målinger med enten det bøjelige kateter eller det
fiberoptiske kateter sluttet til monitoren, men ikke de to sammen.
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Tilslutning af fiberoptiske Camino-katetre (110-4-serien)
Tilslutning af de fiberoptiske katetre (110-4-serien) til Camino ICP Monitor kræver det
fiberoptiske Camino-kateterkabel (ref.nr. CAMCABL):
For at forhindre mulig patientskade der skyldes forkerte ICP-målinger, skal du altid
udføre hvert af følgende trin, inden du indfører et nyt fiberoptisk kateter i patienten. I særdeleshed
skal du altid huske at justere det nye fiberoptiske kateters ICP-værdi til nul inden indføring, mens
katetret er i luften. Forsøg aldrig at ændre nulstillingen, mens katetret er inde i patienten.
Inden katetret indføres i patienten, skal du kontrollere, at temperaturen har en fornuftig
værdi, som f.eks. stuetemperatur.
Sådan tilsluttes der
1. Slut det fiberoptiske kateterkabel til ICP- og temperaturportene på monitorens højre side:

1
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Fiberoptisk
kateterkabel

2

Temperaturstik fra
kateterkabel

3

Trykstik fra
kateterkabel

A.

Sæt kablets ICP-stik (P) i porten mærket ICP (CAMCABL).

Sådan udføres fastgørelsen:

B.

•

Juster den røde prik på kabelstikket med den røde trekant på monitorporten, og
tryk til.

•

Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt, før du fortsætter.

Hvis patientens temperatur overvåges, skal du sætte kablets temperaturstik (T) i
porten mærket ICT (CAMCABL).

Sådan udføres fastgørelsen:
•

Juster den røde prik på kabelstikket med den røde trekant på monitorporten, og
tryk til.

•

Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt, før du fortsætter.

2.

Ved brug i det sterile felt skal du vælge det ønskede Camino-trykmonitoreringssæt (model
110-4-serien). For instruktioner om brug af sættet kan du se brugervejledningerne, der
følger med hvert sæt.

3.

Fjern kateteret fra dets sterile bakke, og sæt det forsvarligt i dets ICP- og temperaturstik til
det fiberoptiske kateterkabel:
A.
B.

Sæt ICP-transduceren fra kateteret til ICP-stikket på det fiberoptiske kateterkabel.
Sæt, hvis relevant, temperaturtermistoren fra kateteret til temperaturstikket på det
fiberoptiske kateterkabel.

1

Temperaturtermistor fra kateter

2

Temperaturstik fra kateterkabel

3

ICP-transducer fra kateter

4

ICP-stik fra kateterkabel
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4.

Bemærk, at første gang temperaturkatetret sluttes til monitoren i åben luft (stuetemperatur),
sker der følgende med Camino ICP Monitor:
•

Der lyder en alarm, og

•

Den viser ”Temperaturen er uden for måleområdet” på statuslinjen.

For at slukke alarmen midlertidigt (3 minutter), mens katetret stadig er i luften, skal du trykke på
den gule alarmknap.
5.

Kontrollér, at ICP-værdien aflæses til 0 mmHg på monitoren. For at kontrollere skal du
trykke på fanen Primær på den berøringsfølsomme skærm og aflæse ICP-værdien. Hvis
ICP-værdien ikke aflæses til 0 mmHg:
A.

Tryk på knappen Skala på fanen Primær for at vælge et kurveområde på -10 til 20 mmHg.
Bemærk, at der, når du trykker på knappen Skala, flyttes frem til næste område.

B.

Fjern det sorte nuljusteringsværktøj fra katetersættet.

C. Brug værktøjet til at justere skruen, der findes i bunden af kateterets transducer, til at
forøge/formindske ICP-værdien.

1

Transducer fra kateter

D. Indstil ICP-værdien til 0 mmHg.
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2

Værktøj til nuljustering

6.
7.

Inden indføring af katetret i patienten skal du koble det fiberoptiske kateter fra det
fiberoptiske kateterkabel.
Efter indføring af katetret i patienten, skal du igen slutte katetret til det fiberoptiske kateterkabel.
Når det fiberoptiske kateter er blevet nulstillet til Camino ICP Monitor, må du ikke
udskifte det fiberoptiske kateterkabel, der anvendes til patientmåling. Udskiftning af det
fiberoptiske kateterkabel med et andet kabel, efter ICP-katetret allerede er blevet nulstillet,
kan medføre unøjagtige patientmålinger.
Når det fiberoptiske kateter er blevet nulstillet til Camino ICP Monitor, må du ikke
overføre det nulstillede kateter til en anden monitor. Overførsel af et nulstillet kateter til en
anden monitor kan medføre unøjagtige ICP-målinger.
Hvis patienten kun kræver et ICP-kateter, vises en tom temperaturværdi på den
berøringsfølsomme skærm (med to streger).
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Tilslutning af Camino Flex-katetret
Tilslutning af Camino Flex-katetret til Camino ICP Monitor kræver det bøjelige Caminoforlængerkabel (Ref.nr. FLEXEXT).

For at forhindre mulig patientskade der skyldes forkerte ICP-målinger, skal du altid
udføre hvert af følgende trin, inden du indfører et nyt Camino Flex-kateter i patienten. I
særdeleshed skal du altid efterlade Flex-katetret i luften, indtil monitoren afslutter den
automatiske nulstillingsproces (dvs. initialisering) korrekt.
Sådan tilsluttes:der
1.

På monitorens højre side skal du tilslutte enden af det bøjelige forlængerkabel tættest på
den sorte tilslutningsklemme til porten mærket ICP (FLEXEXT).

Bøjeligt forlængerkabel

2.
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Sort tilslutningsklemme.

Tag Flex-katetret ud af dets emballage. Du kan se komplette instruktioner om brug af dette
kateter i den brugervejledning der findes i Flex-katetrets emballage.

3.

Når du arbejder i det sterile felt, skal du montere han-enden af Flex-katetrets stik til hun-enden
af det bøjelige forlængerkabels stik (bemærk justeringspilene på hvert stik):

Flex-katetrets han-ende Bøjeligt forlængerkabels hun-ende
4.

Når det er monteret korrekt, viser Camino ICP Monitor ”Kateter initialiserer” på statuslinjen.

5.

Kontrollér, at følgende meddelelse vises for at sikre, at initialiseringsprocessen (dvs. nulstilling)
er udført korrekt:

Hvis monitoren rapporterer en meddelelse om ”Kateterfejl” på statuslinjen, skal du udskifte til et
nyt kateter.
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6.

Tryk på Accepter. ICP-værdien, der måske ikke er nulstillet, vises på panelet Primær.

ICP-værdi på panelet Primær
Bemærk, at den viste ICP-værdi muligvis ikke er nulstillet. Denne værdi afspejler
katetrets hydrationsforskydning, når det stadig er i luften. Denne værdi bliver automatisk
selvjusteret, når katetret bliver indført i patienten.
7.

Inden indføring af katetret i patienten skal du koble Flex-katetret fra det bøjelige forlængerkabel.
Dette forhindrer, at monitoren måler ICP, mens katetret er i bevægelse, som kan udløse alarmer,
der skyldes pludselige ændringer i trykket (se følgende afsnit for detaljer).

8.

Efter indføring af katetret i patienten, skal du igen slutte Flex-katetret til det bøjelige
forlængerkabel.
Når Flex-katetret er blevet initialiseret (dvs. nulstillet) til Camino ICP Monitor, må
du ikke overføre det initialiserede kateter til en anden monitor. Overførsel af et initialiseret
kateter til en anden monitor kan medføre unøjagtige ICP-målinger.
Når Flex-katetret er blevet initialiseret (dvs. automatisk nulstillet) af Camino ICP
Monitor, må du ikke udskifte det bøjelige forlængerkabel, der anvendes til patientmåling.
Udskiftning af det bøjelige forlængerkabel med et andet kabel, efter Flex-katetret allerede
er blevet initialiseret, kan medføre unøjagtige ICP-målinger.
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Ændringer af transient tryk under indføring eller fjernelse af kateter kan udløse
alarm
Hvis Flex-katetret er sluttet til monitoren under indføringen eller fjernelsen af et kateter, kan der
forekomme en pludselig ændring i ICP-målinger, mens katetret er i bevægelse. Afhængigt af
omfanget af trykændring kan ICP-målingerne midlertidigt overskride monitorens ICPmåleområde (mellem -10 mmHg og 125 mmHg) og udløse en af følgende alarmer:
•

“ICP er uden for måleområdet”,

eller
•

”ICP-kateterfejl”

Hvis den ene eller den anden af disse alarmer udløses under indføring eller fjernelse af katetret,
skal du frakoble og gentilslutte Flex-katetret til det bøjelige forlængerkabel.
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Tilslutning til en patientsengemonitor (hvis relevant)
Camino ICP Monitor leverer udlæsning ved tilslutning til en patientsengemonitor. Der skal
bruges to Natus Neuro-kabler til forbindelsen:
Kabler
Ref.nr.
Beskrivelse
PMIO

025420

Primært kabel til tilslutning af Natus-monitoren
til patientmonitoren.

Monitoradapterkabel

ICPXX og ICTXX

Adapterkabler, der passer mellem PMIO-kablet
og den leverandørspecifikke
patientsengemonitor.

Kontakt Natus Neuro for at få oplysninger om, hvilke monitoradapterkabler der skal bruges til
den relevante patientsengemonitor.
Læs brugervejledningen fra producenten af patientsengemonitoren, før du slutter
Camino ICP Monitor til en patientsengemonitor.
For at reducere risikoen for elektrisk stød må du kun slutte til IEC 60601-certificerede
patientsengemonitorer.
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Procedurer for synkronisering af de to monitorer
Udfør følgende trin for at kontrollere, at både Camino ICP Monitor og patientsengemonitoren
rapporterer de samme ICP-værdier, ±1 mmHg eller 1 % af monitoraflæsning (den største gælder).
Bemærk, at disse trin skal udføres i alle følgende situationer:
•

Når du første gang slutter Camino ICP Monitor til en patientsengemonitorer.

•

Hvis Camino ICP Monitor frakobles en patientsengemonitor (f.eks. pga. patienttransport til
CT eller operationsstue) og skal tilsluttes igen.

•

Hvis de rapporterede ICP-værdier mellem Camino ICP Monitor og patientsengemonitoren
under brug adskiller sig med mere end ± 1 mmHg eller 1 % af monitoraflæsning (den
største gælder).

Hvis ICP-værdien er over 100 mmHg, kan forskellen mellem de to monitorer være 2 mmHg.
Trin 1: Tilslut de to monitorer
Hvis du vil annullere synkroniseringen under et af følgende trin, skal du trykke på
Afsluttet.
Slut Camino ICP Monitor til patientsengemonitoren:
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A.

Sæt stikket fra PMIO-kablet til porten PMIO på Natus Neuro-monitorens bagpanel.
•

Juster den røde prik på PMIO-kabelstikket med den røde trekant på
monitorporten, og tryk til.

•

Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt, før du fortsætter.

1 Strømforsyningskabel

2

PMIO-kabel

B.

Tilslut monitoradapterkablet for tryk (og temperatur, hvis relevant) i den anden ende af
PMIO-kablet.
C. Tilslut PMIO-kablet og adapterkablet til temperatur/trykmodulerne på patientsengemonitoren.
Camino ICP Monitor måler ikke CPP-områder (Cerebral Perfusion Pressure).
Derfor skal CPP-stikket på PMIO-kablet ikke bruges.
Trin 2: Tryk på knappen ”Synkroniser med monitor”
På Camino ICP Monitors berøringsfølsomme skærm skal du trykke på knappen Synkroniser
med monitor. Natus Neuro-monitoren overfører en ICP-værdi på 0 mmHg i op til ét minut.
Der vises en nedtælling, så du kan se, hvor lang tid der er tilbage til nulstilling af
patientsengemonitoren.
Trin 3: Nulstil patientsengemonitoren til Natus Neuro-monitoren
Følg vejledningen fra producenten på patientsengemonitoren for at nulstille monitoren.
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Trin 4: Kontrollér yderligere værdier for at bekræfte synkroniseringen
påkrævede, men anbefales af Natus Neuro.
Følgende synkroniseringskontroller ved 25 mmHg, 50 mmHg og 100 mmHg er ikke
Tryk på knappen Kontrollér yderligere værdier på Camino
Bemærkning
ICP Monitors berøringsfølsomme skærm for at overføre yderligere ICP-værdier til
patientsengemonitoren i forbindelse med skaleringskontrol:
•

25 mmHg

•

50 mmHg

•

100 mmHg

Bemærk, at der rykkes til næste ICP-værdi, hver gang du trykker på Kontrollér yderligere
værdier. Hvis du ikke kontrollerer yderligere værdier, skal du gå til det sidste trin, ”Fuldfør
synkroniseringen”, i kapitel 3
A.

På Camino ICP Monitors berøringsfølsomme skærm skal du trykke på knappen
Kontrollér yderligere værdier for at overføre en ICP-værdi på 25 mmHg i op til ét
minut til patientsengemonitoren.

Der vises en nedtælling, så du kan se, hvor lang tid der er tilbage til at bekræfte, at værdien
også vises på patientsengemonitoren.
B.

Når ICP-værdien på patientsengemonitoren stabiliseres, skal du kontrollere, at
patientsengemonitoren viser den samme værdi som Camino ICP Monitor:

25 mmHg, ± 1 mmHg
C. Gentag trinene A til B i dette afsnit for hver yderligere værdi, du vil kontrollere.
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Trin 5: Fuldfør synkroniseringen
Tryk på Afsluttet, når du har fuldført synkroniseringen. Når ICP-værdien på patientsengemonitoren
stabiliseres, skal du kontrollere, at patientsengemonitoren viser den samme værdi som Camino
ICP Monitor (±1 mmHg eller 1 % af monitorvisningen, den højeste gælder).
Under patientbehandling anbefaler Natus Neuro, at ICP-værdierne mellem de to monitorer
sammenlignes, når det kliniske personale:
•
Registrerer ICP
•
Behandler ICP
•
I henhold til hospitalets enhedspolitik.
Hvis strømmen til Camino ICP Monitor bliver afbrudt, og systemet lukker ned, mens
det er tilsluttet en patientsengemonitor, bør ICP-værdierne fra patientsengemonitoren ikke
benyttes til patientmåling. ICP-værdierne fra patientsengemonitoren vil være ugyldige.
Efter synkroniseringen er fuldført, skal målingerne fra Camino ICP Monitor altid
anvendes forud for målinger fra patientsengemonitoren. Hvis der opstår afvigelser
mellem de to monitorer, skal du bruge ICP-værdierne fra Camino ICP Monitor til
patientmålinger, og gentage procedurerne for synkronisering af de to monitorer (se
kapitel 4).

Om tryk- og temperaturmålinger på patientsengemonitoren
Camino ICP Monitor er designet til at måle vævstryk i området fra -10 mmHg til 125 mmHg og
vævstemperatur i området fra 30 °C til 42 °C. Hvis tryk- eller temperaturværdien er uden for disse
specifikke områder på Camino ICP Monitor, mens den er tilsluttet patientsengemonitoren, aktiverer
Natus Neuro-monitoren en lavprioritetsalarm for enten en ICP- eller temperaturnøjagtighed.
Afhængigt af alarmtypen sender Natus Neuro-monitoren også enten en trykværdi på -15 mmHg
eller en temperaturværdi på 15 °C til patientsengemonitoren for at indikere, at Natus Neuromonitoren ikke kan foretage nøjagtige målinger.
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Opbevaring af systemet
Hvis Camino ICP Monitor ikke skal bruges i flere måneder eller længere tid, skal batteriet tages
ud af monitoren, før den stilles væk. Monitoren skal opbevares et tørt sted, der overholder
følgende miljøkrav:
•

Temperatur: -20 °C til 50 °C

•

Luftfugtighed: 25 % til 80 % RH, ikke-kondenserende

Sørg også for, at der på opbevaringsstedet ikke kan dryppe væske ned i monitoren og
beskadige de indvendige komponenter.

Brug af kabelstroppen til oprulning af strømforsyningen
Camino ICP Monitor indeholder også en justerbar strop til fastgørelse af strømforsyningen under
patienttransport eller opbevaring. Du kan bruge kabelstroppen ved at vikle gummistroppen
omkring den oprullede ledning og fastgøre den ved at sætte den runde plastikfæstner gennem
det ønskede hul.

1

Kabelstrop

2

Strømledning
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Tom side.
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KAPITEL 4 – Monitorering af patientens ICP og temperatur
Om den berøringsfølsomme skærm
Camino ICP Monitor indeholder en berøringsfølsom skærm til evaluering og styring af parametre
til monitorering af patientens ICP og temperatur. Den berøringsfølsomme skærm indeholder
følgende faner til åbning og aktivering af forskellige parametre:

Fane

Beskrivelse

Primær

Indeholder værktøjer til evaluering af patientens gennemsnitlige ICP (mmHg)
og temperatur. Se kapitel 4 for detaljer.

Graf

Indeholder værktøjer til monitorering af op til 5 dages historik over
patientens intrakranielle trykværdier. Se kapitel 4 for detaljer.

Alarm

Indeholder værktøjer til angivelse af en alarmgrænse for høj ICP-værdi, som
monitoren accepterer, før der udløses en alarm. Se kapitel 4 for detaljer.

Indstillinger

Indeholder værktøjer til angivelse af sprog, dato og klokkeslæt. Dette panel
indeholder også indstillinger til angivelse af det animerede, bølgeformede
diagram, der vises på panelet Primær. Se kapitel 4 for detaljer.

Hvis der ikke er nogen brugerinteraktion med den berøringsfølsomme skærm i mere
end 3 minutter, skifter brugergrænsefladen automatisk til fanen Primær, hvis en anden fane
vises.
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Om knappen Synkroniser med monitor
Hvis du vil have vist patientdata fra Camino ICP Monitor på en
patientsengemonitor, skal du trykke på knappen Synkroniser med monitor
for at starte synkroniseringen mellem de to monitorer. Denne proces sikrer, at begge monitorer
viser identiske ICP-værdier for patienten. Bemærk, at denne funktion udfører
synkroniseringskontroller ved 0 mmHg, 25 mmHg, 50 mmHg og 100 mmHg.
Hver gang du trykker på knappen Kontrollér yderligere værdier, rykkes der
frem til næste måling. Du kan finde instruktioner til synkronisering af
monitorer i kapitel 4.

Gennemgang af statuslinjen
Ved brug af Camino ICP Monitor viser statuslinjen nederst på skærmen meddelelser for at
angive aktuel status for alarmer, katetre og strøm/batterikapacitet.

Statuslinje

Kontrol af status for batteri og vekselstrøm
Camino ICP Monitor kan strømforsynes med enten vekselstrøm eller batteri. For at afgøre
strømstatus for monitoren skal du se efter batteri- og strømsymbolerne nederst til højre på den
berøringsfølsomme skærm:
Symbol

Status

Angiver, at der bruges vekselstrøm.
Angiver, at vekselstrøm ikke bruges/er tilgængelig.
Angiver, at monitoren kører på batteri. Hver af de grønne søjler
repræsenterer niveauet af resterende batterikapacitet (se følgende afsnit).
Angiver, at der bruges vekselstrøm til at oplade batteriet.
Angiver, at batteriet ikke er isat, eller at det ikke fungerer korrekt.
Du kan finde instruktioner om strømforsyning af monitoren i kapitel 3.
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Kontrollere mængden af tilgængelig batterikapacitet
Følgende symboler vises på statuslinjen på Camino ICP Monitor for at angive batteriets opladningsniveauer:
Symbol

Farve

Tilgængelig kapacitet

Grøn

75 % til 100 %

Grøn

50 % til 75 %

Grøn

25 % til 50 %

Grøn

Mindre end 25 %

Blinker gult

Mindre end 5 minutter

Hvis batteriniveauet falder til 15 minutter eller mindre, vises en fejlmeddelelse på statuslinjen på
monitoren. Hvis batterispændingsniveauet falder til 5 minutter eller derunder, aktiverer monitoren
en teknisk alarm. For flere informationer kan du se kapitel 5.

Om alarmerne
Camino ICP Monitor aktiverer en fysiologisk alarm ved overskridelse af alarmgrænsen for høj
ICP-værdi ,og flere tekniske alarmer til angivelse af udstyrsrelaterede problemer. Du kan finde
instruktioner om indstilling af alarmgrænsen for høj ICP-værdi i kapitel 4. Du kan finde flere
oplysninger om, hvordan du skal reagere på de forskellige alarmtyper i kapitel 5.
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Monitorering af patientens ICP og temperatur
Tryk på fanen Primær for at vise patientens gennemsnitlige ICP- og temperaturværdier som
numeriske data. ICP-værdien kan også vises som en animeret kurve.

Oplysninger på denne skærm omfatter:
Parameter
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Beskrivelse

1

Viser et diagram der viser ICP-værdien i mmHg versus tid som en
animeret kurve (fast eller streg). For at angive kurvetypen skal du trykke
på fanen Indstillinger. For instruktioner kan du se kapitel 4.

2

Viser den gennemsnitlige ICP-værdi i mmHg som numeriske værdier.

3

Viser alarmgrænsen for høj ICP-værdi for patienten. Hvis patientens
gennemsnitlige ICP-værdi overstiger denne grænse i mere end 5
sekunder, lyder en alarm. Se kapitel 4 for at angive denne grænse.

4

Viser vævstemperaturen i grader Celsius (°C).

5

Angiver skalaerne for trykområder til ICP-kurven.

Om den numeriske visning af gennemsnitlige ICP-værdier
Den numeriske ICP-værdi, der vises på den berøringsfølsomme skærm, er patientens
gennemsnitlige ICP-værdi, der er en tidsgennemsnitlig repræsentation af den kontinuerligt målte
ICP-værdi. Den viste værdi afrundes til nærmeste 1 mmHg.

Skalering af ICP-kurveområderne
Hvis ICP-kurverne på panelet Primær kræver ændring af størrelsen aht. tydeligheden, skal du
trykke på knappen Skala

for at angive forskellige kurveområder. Områderne omfatter:

Områder (mmHg)

Trin (mmHg)

0 til 30

5

0 til 50

10

0 til 100

10

0 til 150

25

-10 til 20

5

Hver gang du trykker på knappen Skala, flyttes til næste område. Bemærk, at formålet med
området -10 til 20 mmHg er at tilbyde passende skalering ved nulstilling af det fiberoptiske
kateter (se kapitel 10 for instruktioner om nulstilling af det fiberoptiske kateter).
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Monitorering af grafdata
Tryk på fanen Graf for at få vist et diagram over registrerede gennemsnitlige ICP-grafdata i
mmHg i intervaller på ét minut. Camino ICP Monitor gemmer op til fem dages grafdata, der kan
ses i forskellige tidsområder. Disse data kan også trækkes ud fra monitoren til andre medietyper
via USB-overførsel eller digital streaming. Du kan finde instruktioner om udtrækning af data i
kapitel 6.

Oplysninger på dette panel omfatter:
Elementer
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Beskrivelse

1

Udtræk data
Kopierer patientens grafdata til et USB-drev, der er sluttet til USB-porten bag
på monitoren.

2

Datastreaming
Indikerer hvis aktiveret, at funktionen til digital streaming af patientens
grafdata til en anden medietype er aktiveret. Denne funktion kræver, at der
bruges et USB-to-RS232-adapterkabel (se kapitel 6).

3

ICP-skala
Angiver området for de ICP-værdier, der vises i diagrammet Graf.

4

Tidsskala
Angiver det tidsrum, der vises i diagrammet Graf.

5

Viser patientens ICP-grafdata.

6

Viser gennemsnitlig ICP-værdi i mmHg som en numerisk værdi.

7

Viser alarmgrænsen for høj ICP-værdi. Hvis patientens gennemsnitlige
ICP-værdi overstiger denne grænse i mere end 5 sekunder, lyder en alarm.
Se kapitel 5 for at angive denne grænse.

8

Viser vævstemperaturen i grader Celsius (°C).

Skalering af tidsintervaller til grafdata
Tryk på knappen Tidsskala
for at angive forskellige tidsintervaller til visning af
grafdataene. Tidsintervallerne omfatter:

•

3 timer

•

12 timer

•

24 timer

•

48 timer

•

120 timer

Hver gang du trykker på knappen Tidsskala, flyttes til næste tidsinterval.

Skalering af ICP-intervaller til grafdata
Hvis ICP-kurverne på panelet Graf kræver ændring af størrelsen aht. optimal visning, skal du
trykke på knappen ICP-skala

for at angive andre kurveområder. Områderne omfatter:

Områder (mmHg)

Trin (mmHg)

0 til 30

5

0 til 50

10

0 til 100

10

0 til 150

25

-10 til 20

5

Hver gang du trykker på knappen ICP-skala, flyttes til næste kurveområde.

Betingelser, der nulstiller grafdata
Afhængigt af katetertypen kan visse forhold medføre tab af grafdata under optagelsesprocessen.
Se kapitel 4 for detaljer.
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Indstilling af alarmgrænsen for høj ICP-værdi
Tryk på fanen Alarm for at angive indstillinger for styring af den fysiologiske alarm. Dette panel
indeholder pile til angivelse af alarmgrænsen for den høje ICP-værdi, til at slå alarmen til og fra
og til at gendanne alarmgrænsen for høj ICP-værdi fra en brugerdefineret indstilling til den
oprindelige standardindstilling (20 mmHg).
Oplysninger på dette panel omfatter:

Element
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Beskrivelse

1

Alarm til
Aktiverer de fysiologiske alarmindstillinger. Hvis denne indstilling er valgt, udløser
monitoren en alarm, hvis patientens gennemsnitlige ICP-værdi overstiger den
angivne alarmgrænse for høj ICP-værdi i mere end 5 sekunder. Indstillingen er
valgt som standard og indstillet til 20 mmHg.

2

Alarm fra
Deaktiverer de fysiologiske alarmindstillinger. Hvis denne indstilling er valgt,
deaktiverer monitoren alarmen for høj ICP-værdi og forhindrer udløsning af
alarmen for høj ICP-værdi. I denne tilstand viser monitoren ICP-alarm fra i
statuslinjen. Bemærk, at tekniske alarmer ikke kan deaktiveres vha. denne
indstilling.

3

Alarmgrænse for høj ICP-værdi
Angiver den maksimale ICP-værdi, som monitoren accepterer, før alarmen
aktiveres. For at angive denne grænse skal du bruge pilene til at vælge en værdi
mellem -10 mmHg og +125 mmHg i intervaller på 1 mmHg.

Genstand

Beskrivelse

4

Gendan standarder
Gendanner tilpassede indstillinger for alarmgrænsen for høj ICP-værdi til de
fabriksindstillede standardindstillinger (20 mmHg). Trykker du på denne knap,
aktiverer du også knappen Alarm til.

5

ICP
Viser den gennemsnitlige ICP-værdi i mmHg som numeriske værdier.

6

Temperatur
Viser vævstemperaturen i grader Celsius (°C).

Om beregning af alarmgrænsen for høj ICP-værdi
Camino ICP Monitor baserer alarmgrænsen for høj værdi på patientens gennemsnitlige ICP-værdi,
der er repræsenteret af den numeriske ICP-værdi, der vises på den berøringsfølsomme skærm.
Alarmen for høj ICP-værdi udløses, hvis patientens viste gennemsnitlige ICP-værdi kontinuerligt
ligger over alarmgrænsen for høj ICP-værdi i mere end 5 sekunder.

61

Angivelse af alarmgrænsen for høj ICP-værdi
Kontrollér altid, at alarmgrænsen for høj ICP-værdi er indstillet
korrekt til den relevante patient før behandling.
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1.

Tryk på fanen Alarm på den berøringsfølsomme skærm.

2.

Tryk på knappen Alarm til for at aktivere alarmindstillingerne.

3.

Brug pilene i feltet Alarmgrænse for høj ICP-værdi til at angive alarmgrænsen for høj ICPværdi for patienten. Bemærk, at områdegrænserne er mellem -10 og +125 mmHg i
intervaller på 1 mmHg.

4.

Tryk på Accepter. Hvis patientens gennemsnitlige ICP-værdi overstiger den angivne
grænse i mere end 5 sekunder, udløser monitoren den fysiologiske alarm. Bemærk, at alt
ændres tilbage til de tidligere værdier, hvis du trykker på Annuller. Se kapitel 4 for
oplysninger om, hvordan du skal reagere på alarmen.

Etiketter på den berøringsfølsomme skærm indikerer alarmgrænse for høj
ICP-værdi
Bemærk, at den alarmgrænse, der er angivet i trin 3, vises på skærmbillederne Primær og Graf
som følgende indikatoretiketter:
•

En vandret streg i diagrammet svarer til den angivne alarmgrænse for høj ICP-værdi

•

En numerisk værdi ved siden af symbolet for alarmgrænse

1

Alarmgrænse for høj ICP-værdi

2

Alarmgrænse for høj ICP-værdi
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Deaktivering af alarmen for høj ICP-værdi
For at deaktivere alarmen for høj ICP-værdi og forhindre, at Camino ICP Monitor
afgiver en fysiologisk alarm, skal du trykke på Alarm fra og derefter Acceptér
Hvis denne indstilling er valgt, viser monitoren ICP-alarm fra på statuslinjen.
Monitoren fjerner også de tilhørende indikatoretiketter for alarmgrænsen for høj ICP-værdi fra
skærmbillederne Primær og Graf. For at aktivere alarmen for høj ICP-værdi skal du trykke på
Alarm til og derefter Accepter.
Hvis du vælger funktionen Alarm fra på panelet Alarm, deaktiveres alarmgrænsen
for høj ICP-værdi på ubestemt tid. Vær forsigtig, hvis denne funktion er valgt. Hvis du vil
genaktivere alarmen, skal du trykke på knapperne Alarm til og Accepter.

Midlertidig indstilling af alarmen for høj ICP-værdi til lydløs
Hvis du midlertidigt vil sætte den fysiologiske alarm til lydløs, skal du trykke på det aktive
alarmsymbol på statuslinjen. På denne måde sættes alarmen på lydløs i 3 minutter,
eller indtil patientens gennemsnitlige ICP-værdi befinder sig inden for den angivne
grænse. I denne lydløse tilstand viser statuslinjen Lyd blev afbrudt og ændrer alarmsymbolet
fra aktiv til Lyd blev afbrudt (se afsnittet Forstå alarmsymbolerne i kapitel 5). Hvis patientens
gennemsnitlige ICP-værdi falder til at være inden for den angivne alarmgrænse, genoptages
alarmlyden.

Gendannelse af standardværdier for alarmgrænse for høje ICPværdier
Når du har angivet alarmgrænsen for høj ICP-værdi på fanen Alarm, gemmer
Camino ICP Monitor denne aktuelle værdi i hukommelsen. Hvis monitoren
slukkes i nogen tid og derefter tændes igen, gendannes den senest gemte
alarmgrænse for høj ICP-værdi. Hvis du vil gendanne alarmgrænsen for høj ICP-værdi fra en
brugerdefineret indstilling til de fabriksindstillede standardindstillinger (20 mmHg), skal du trykke
på Gendan standarder og derefter på Accepter. Bemærk, at hvis du trykker på knappen
Gendan standarder, aktiveres tilstanden Alarm til automatisk.
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Tilpasning af brugerindstillinger
Tryk på fanen Indstillinger for at styre visningen af specifikke grafiske og skriftlige oplysninger
på den berøringsfølsomme skærm. Dette panel indeholder desuden en knap til bestemmelse af
systemoplysninger i forbindelse med software og firmware. Oplysninger på dette panel omfatter:

Nummer

Beskrivelse

1

Angiver den type ICP-kurve (streg eller udfyldning), der vises på panelet Primær.

2

Indstil dato og klokkeslæt
Angiver klokkeslæt og dato, der vises på monitoren. Formålet med visningen af
dato og klokkeslæt er til funktionen Udtræk data.

3

Indstil sprog
Angiver det sprog, der vises i programgrænsefladen.

4

Systemoplysninger
Viser oplysninger om systemsoftware og -firmware.
Servicetilstand
Viser diagnosticeringsoplysninger om fejl. Denne tilstand vises i panelet
Systemoplysninger. Denne tilstand er adgangskodebeskyttet og er kun
tilgængelig for Natus-medarbejdere.
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Angivelse af kurvetype
Camino ICP Monitor indeholder muligheder for visning af ICP-kurven som en streg eller et
udfyldt diagram.

1

Kurve indstillet til tilstanden Udfyld.

1.

Tryk på fanen Indstillinger på den berøringsfølsomme skærm.

2.

Tryk på Angiv kurve.

3.

Angiv kurven ved at vælge Streg eller Udfyld.

4.

Tryk på Accepter.

Den valgte kurvetype vises på panelet Primær.
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Angivelse af dato og klokkeslæt
Camino ICP Monitor indeholder værktøjer til angivelse af den aktuelle dato og det aktuelle
klokkeslæt, der vises på den berøringsfølsomme skærm.

Sådan angives disse oplysninger:
1.

Tryk på fanen Indstillinger på den berøringsfølsomme skærm.

2.

Tryk på knappen Indstil dato og klokkeslæt.

3.

Tryk på det ønskede felt på det viste panel (time, minut, dato, måned eller år), og brug
pilene til at angive den relevante indstilling. Bemærk, at du skal justere hver enkelt
indstilling, før du accepterer dem i følgende trin.

4.

Tryk på Accepter. Den valgte dato/det valgte klokkeslæt vises på den berøringsfølsomme
skærm på Camino ICP Monitor.
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Angivelse af sprog
Camino ICP Monitor indeholder muligheder for visning af tekst på skærmen på forskellige sprog:

Listen over understøttede sprog omfatter:
• Engelsk
• Fransk
• Italiensk
• Tysk
• Spansk

• Hollandsk
• Japansk
• Russisk
• Dansk
• Polsk

• Koreansk
• Kinesisk (forenklet)
• Portugisisk (brasiliansk)

Sådan ændres sproget:
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1.

Tryk på fanen Indstillinger på den berøringsfølsomme skærm.

2.

Tryk på Indstil sprog i panelets venstre side.

3.

I menuen Sprog:, der vises: Brug pilene til at vælge det ønskede sprog.

4.

Tryk på Accepter. Camino ICP Monitor viser nu al skærmtekst på det valgte sprog.

Bestemmelse af systemoplysninger
Hvis du oplever tekniske problemer med din Camino ICP Monitor, kan det være
nødvendigt at oplyse Natus Neuro om systemsoftware- og firmwareversioner. Du kan få
vist disse oplysninger ved at trykke på oplysningssymbolet.

Om knapperne Udtræk log og Servicetilstand
Knappen Udtræk log vises kun i panelet Systemoplysninger, hvis der er sluttet et USB-drev til
Natus Camino ICP Monitor. Bemærk, at det kan tage nogle sekunder, før denne knap vises, når
du tilslutter et USB-drev. Hvis du trykker på knappen Udtræk log
, kopieres
systemoplysninger fra monitoren til USB-drevet. Under en fejlfindingssession kan tekniske
Natus-medarbejdere bede om at få denne logfil.
Knappen Servicetilstand
giver adgang til diagnosticeringsoplysninger til Natus-medarbejdere
i forbindelse med fejlfinding. Knappen er kun beregnet til at blive brugt af Natus-medarbejdere.
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Tom side.
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KAPITEL 5 – Reaktion på fysiologiske og tekniske alarmer
Om de to alarmtyper
Natus Camino ICP Monitor aktiverer to typer lyd/visuelle alarmer, der indikerer, at der er problemer,
der kræver øjeblikkelig opmærksomhed:
Alarmtype
Fysiologisk

Beskrivelse
Advarer sygeplejersken/lægen om, at patientens monitorerede
gennemsnitlige ICP-værdi har overskredet den angivne grænse i mere
end 5 sekunder.
Advarer sygeplejersken/lægen om, at der er opstået et problem med
monitorens batteri, elektriske komponenter, softwareversion eller
kateterforbindelser. Disse tekniske alarmer omfatter:

Teknisk

• Uoprettelige systemfejl
• ICP-kateterfejl
• Temperatursensorfejl
• Lavt batteriniveau (5 minutter
eller mindre)
• Monitor overophedet

• Ventilatorfejl
• Gennemsnitlig ICP-værdi er uden
for måleområdet
• Temperaturområde er uden for
måleområdet
• Batterifejl

Undgå at blokere alarmhøjttaleren med materiale, der kan dæmpe alarmlyden.

Om tekniske meddelelser
Udover de tekniske alarmer vises der også tekniske meddelelser på statuslinjen på Camino ICP
Monitor for at angive problemer med:
• Lavt batteriniveau (15 minutter eller mindre)

• Intet kateter tilsluttet

• Flere katetre tilsluttet

• Fejl ved kateterinitialisering

• Kateterinitialisering

• Kan ikke skrive til logfil

Du kan finde flere oplysninger om at reagere på disse meddelelser i kapitel 5.
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Beskrivelse af alarmsymbolerne
De forskellige variationer af alarmklokkesymbolet vises på statuslinjen på Camino ICP Monitor
for at angive tre forskellige alarmtilstande: Aktiv, Lyden blev afbrudt og Inaktiv:
Symbol

Tilstand

Beskrivelse

Aktiv

Indikerer en aktiv fysiologisk eller teknisk
alarm. I denne tilstand vises beskrivelsen af
den fejl, der udløste alarmen, på statuslinjen.

Lyden blev
afbrudt

Indikerer en aktiv fysiologisk eller teknisk
alarm, hvor lyden er blevet afbrudt midlertidigt
ved tryk på symbolet for aktiv alarm. I denne
tilstand vises Lyden blev afbrudt på
statuslinjen. Efter tre minutter uden lyd vises
meddelelsen Lyden blev afbrudt, og alarmen
genaktiveres automatisk.

Inaktiv

Indikerer, at der ikke er nogen aktive
fysiologiske eller tekniske alarmer.

Alarm fra

Indikerer, at monitoren deaktiverer alarmen for
høj ICP-værdi og forhindrer udløsning af
alarmen for høj ICP-værdi.

(gule kanter)

(overstreget, gule
kanter)

(nedtonet)
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Sådan prioriterer monitoren alarmerne
Camino ICP Monitor tildeler alle fejltilstande, der kan aktivere en fysiologisk eller teknisk alarmtype,
en række kliniske prioriteringer mellem medium og lav. Disse prioriteringer afgøres af to faktorer:
•
Den potentielle skade, der kan påføres patienten
•
Hvor hurtigt udløsningen af en potentiel skade opstår, hvis brugeren ikke reagerer på
alarmårsagen.
Klinisk prioritering

Potentiel skade, hvis
alarmen ignoreres

Tidsrum for udløsning af
potentiel skade

Medium

Reversibel skade

Omgående

Lav

Reversibel skade

Forsinket

Lydmæssige og visuelle indikatorer for alarmer med medium og lav
prioritet
Afhængigt af den kliniske prioritering af den fejltilstand, der udløser alarmen, aktiverer Camino
ICP Monitor lydmæssige og visuelle indikatorer for at alarmere brugeren om tilstanden:
Klinisk
prioritering

Medium

Lav

Lydindikatorer

Visuelle indikatorer

• Udløser en alarm med et
udbrud med tre impulser
med 180 millisekunder
mellem impulserne og en
afstand mellem udbrud på
3 sekunder.
• Volumen for hver
alarmimpuls har et lydtryk
på 70 dB.

• Der vises en meddelelse på
statuslinjen, der identificerer fejlen
• Hvis systemfejl opstår igen, vises et
separat vindue med fejlkoden og en
beskrivelse af fejlen.
• Rammerne omkring bestemte
symboler (f.eks. alarm, batteri) på
den berøringsfølsomme skærm
blinker gult.
• I forbindelse med visse fejltilstande
blinker patientværdierne gult.

• Udløser en alarm med én
impuls med en pause
mellem udbrud på 16
sekunder.
• Volumen for alarmimpulsen
har et lydtryk på 69 dB.

• Der vises en meddelelse på
statuslinjen, der identificerer fejlen.
• Patientværdierne vises med gult
(blinker ikke).
• I forbindelse med batterirelaterede
fejl indikerer batterisymbolet, at
batteriet er afladet.

For at få specifikke oplysninger om hvilke lydmæssige/visuelle indikatorer der vises for hver
alarmtype med medium eller lav prioritet, skal du se Reaktion på fysiologisk alarm (ICP-værdi
over alarmgrænse) og Reaktion på tekniske alarmer i kapitel 5.
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Prioriteringer af fysiologiske og tekniske alarmer
Camino ICP Monitor indeholder en fysiologisk alarm med medium prioritet, der aktiveres, hvis en
patients grænseværdi for gennemsnitlig ICP-værdi overskrider den brugerangivne grænse i mere
end 5 sekunder. Der er ingen andre fysiologiske alarmer. Hvis der samtidigt opstår to eller flere
fejltilstande, der kan aktivere en fysiologisk alarm og en teknisk alarm, udløses den fysiologiske
alarm altid først (medmindre den tekniske alarm er udløst af en irreversibel systemfejl, der
medfører, at monitoren ikke kan bruges). Resterende tekniske alarmer udløses kun efter, at den
fysiologiske alarm er blevet tilset.

Sådan prioriterer monitoren mellem to tekniske alarmer
Hvis der samtidig udløses to eller flere fejltilstande med samme kliniske prioritet, der kan
aktivere forskellige tekniske alarmer, prioriterer Camino ICP Monitor, hvilken alarm der skal
udløses, ud fra hvordan alarmen påvirker patientens sikkerhed og miljøstabiliteten. Bemærk, at
en teknisk alarm med en højere prioritet altid aktiveres før en teknisk alarm med en lavere
prioritet. En alarm med lavere prioritet udløses ikke, før alarmen med den højere prioritet er
blevet løst.
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Liste over prioriteringer for hver enkelt alarm
Hvis der opstår fejl i software, firmware eller elektriske
komponenter i monitoren under en fysiologisk alarm, aktiverer
Camino ICP Monitor en irreversibel teknisk alarm, der tilsidesætter
den fysiologiske alarm og indikerer en systemfejl. Hvis denne
irreversible tekniske alarm udløses, kan monitoren ikke længere
rapportere patientværdier, og brugeren skal kontakte Natus Neuroservice. Du kan få flere oplysninger om denne fejltilstand i kapitel 5.
Følgende tabel viser prioriteringerne for hver alarmtilstand:
Alarmprioritet

Fejltilstandstype

Klinisk prioritetstype

1

Uoprettelige systemfejl

Medium

2

Alarm for høj ICP-værdi

Medium

3

ICP-kateterfejl

Medium

4

Temperatursensorfejl

Medium

5

Lavt batteriniveau (5 minutter eller mindre)

Medium

6

Monitor overophedet

Medium

7

Ventilatorfejl

Lav

8

Gennemsnitlig ICP-værdi er uden for måleområdet

Lav

9

Temperaturområde er uden for måleområdet

Lav

10

Batterifejl

Lav

11

Lavt batteriniveau (15 minutter eller mindre)

N/A

12

Flere katetre tilsluttet

N/A

13

Kateterinitialisering

N/A

14

Intet kateter tilsluttet

N/A

15

Fejl ved kateterinitialisering

N/A

16

Kan ikke skrive til logfil

N/A
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Reaktion på fysiologisk alarm (ICP-værdi er over alarmgrænse)
Hvis patientens gennemsnitlige ICP-værdi overstiger den angivne grænse i mere end 5
sekunder, aktiverer Camino ICP Monitor en fysiologisk alarm med medium prioritet, der:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser følgende meddelelse på statuslinjen: ”ICP-værdi er over alarmgrænse”

•

Får alarmsymbolet på statuslinjen til at blinke

•

Får den aktuelle gennemsnitlige ICP-værdi til at blinke gult på skærmbillederne Primær,
Graf og Alarm

Hvis du midlertidigt vil sætte alarmen til lydløs, skal du trykke på det blinkende alarmsymbol på
den berøringsfølsomme skærm. På denne måde sættes alarmen på lydløs i 3 minutter, eller
indtil patientens gennemsnitlige ICP-værdi befinder sig inden for den angivne grænse. Alarmen
aktiveres igen efter 3 minutter. Hvis du vil deaktivere alarmen helt, skal du trykke på fanen
Alarm og vælge Alarm fra og Accepter. For instruktioner om angivelse af alarmgrænsen for høj
ICP-værdi.
Advarsel
Hvis du vælger funktionen Alarm fra, deaktiveres alarmgrænsen for høj ICP-værdi på
ubestemt tid. Vær forsigtig, hvis denne funktion er valgt.
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Reaktion på tekniske alarmer
Benyt følgende retningslinjer til at reagere på de forskellige tekniske alarmer.

Reaktion på uoprettelige systemfejlalarmer
Hvis der opstår fejl i software, firmware eller elektriske komponenter i monitoren under brug, holder
Camino ICP Monitor op med at rapportere måleværdier på den berøringsfølsomme skærm og
aktiverer en teknisk alarm med medium prioritet. I denne alarmtilstand gør monitoren følgende:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser et separat meddelelsesvindue med en fejlkode og en beskrivelse af den relevante
systemfejl, der indeholder følgende:
•

Fejl i følerkortet

•

Fejl i strømforsyningskort

•

Generel softwareprogrammeringsfejl

•

Inkompatibel firmwarefejl

Se kapitel 8 for at få vist en komplet liste over fejlkoder. Bemærk, at hver af disse alarmforhold
er uoprettelige. Hvis nogen af disse alarmer forekommer, skal der fokuseres på patientens
tilstand, fejlkoden skal registreres, og der skal tages kontakt til Natus Neuro.

Reaktion på alarm vedr. ICP-kateterfejl
Hvis ICP-katetret fejler under initialisering eller brug, aktiveres en alarm med medium prioritet, som:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser følgende fejlmeddelelse på statuslinjen: ”Kateterfejl”

•

Fjerner ICP- og temperaturværdier fra skærmen

Frakobl batteriet for at løse dette problem. For at genoptage monitorering af ICP-værdier skal
hele katetret udskiftes.

Midlertidig indstilling af alarmen for temperatursensorfejl til lydløs
Tryk på det blinkende alarmsymbol på den berøringsfølsomme skærm. På denne måde sættes
alarmen på lydløs i 3 minutter. Hvis katetret ikke frakobles i løbet af 3 minutter, genaktiveres alarmen.
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Reaktion på alarm vedr. temperatursensorfejl
Hvis katetrets temperatur falder under brug, aktiverer monitoren en alarm med medium prioritet, som:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser følgende fejlmeddelelse på statuslinjen: ”Temperatursensorfejl”

•

Fjerner ICP- og temperaturværdier fra skærmen

Frakobl temperaturkablet for at løse dette problem. For at genoptage monitorering af
temperaturen skal hele katetret udskiftes.

Midlertidig indstilling af alarmen for temperatursensorfejl til lydløs
Tryk på det blinkende alarmsymbol på den berøringsfølsomme skærm. På denne måde sættes
alarmen på lydløs i 3 minutter. Hvis katetret ikke frakobles i løbet af 3 minutter, genaktiveres alarmen.

Reaktion på alarm om lavt batteriniveau
Camino ICP Monitor indeholder et udskifteligt 14,4 V litium-ion-batteri, der kan drive monitoren i mindst
1,5 time. Batteriet er kun beregnet til brug under patienttransport. Ellers bør der bruges vekselstrøm.

Resterende kapacitet på 15 minutter eller mindre
Hvis batterikapaciteten falder til 15 minutter eller mindre, vises følgende meddelelse på
statuslinjen på Camino ICP Monitor: ”Batteriniveauet er lavt” Hvis det sker, skal monitoren
tilsluttes til en stikkontakt. Advarslen vises, indtil monitoren sluttes til en stikkontakt.
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Resterende kapacitet på 5 minutter eller mindre
Hvis batterikapaciteten falder til 5 minutter eller mindre, aktiveres en alarm med medium prioritet
på Camino ICP Monitor, som:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser følgende meddelelse på statuslinjen: ”Batterikapaciteten er lav”

•

Får batterisymbolet til at blinke gult på statuslinjen

Hvis det sker, skal monitoren straks tilsluttes en stikkontakt. Alarmen stopper, når monitoren
tilsluttes en stikkontakt

gang.

Slut straks monitoren til en strømforsyning, hvis alarmen for lavt batteriniveau går i

Midlertidig indstilling af lydløs alarm for lavt batteriniveau
Tryk på det blinkende alarmsymbol på den berøringsfølsomme skærm. På denne måde slukkes
alarmen i 3 minutter, mens monitoren tilsluttes en stikkontakt, for at batteriet kan blive genopladet.
Hvis batteriet ikke oplades inden for 3 minutter, går alarmen i gang igen.
Batteriet til Camino ICP Monitor kan udskiftes af hospitalets biomedicinske tekniker. Se kapitel 9
for instruktioner.
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Reaktion på alarm om overophedet monitor
Hvis temperaturen i Camino ICP Monitor overstiger 80 °C, aktiveres en alarm med medium
prioritet, som:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser følgende fejlmeddelelse på statuslinjen: ”Monitor overoph. Tjek ventilat”

For at løse problemet skal du kontrollere ventilatorerne på monitorens bag- og bundpaneler for
at sikre, at de ikke er blokerede. Fjern eventuelle blokeringer. Når temperaturen i monitoren
falder til under 80 °C, stopper alarmen, og meddelelsen forsvinder.

Midlertidig slukning af alarmen om overophedet monitor
Tryk på det blinkende alarmsymbol på den berøringsfølsomme skærm. På denne måde sættes
alarmen på lydløs i 3 minutter, mens du renser ventilatorerne for eventuelle blokeringer. Hvis
temperaturen inden i monitoren ikke falder til under 80 °C inden for 3 minutter, går alarmen i
gang igen.

Reaktion på alarm om ventilatorfejl
Camino ICP Monitor indeholder en indvendig ventilator, der cirkulerer luft for at afkøle de indvendige
elektroniske komponenter. Hvis monitoren registrerer, at ventilatoren er holdt op med at køre,
aktiverer monitoren en teknisk alarm på lavt niveau, som:
•
Udløser en alarm med et udbrud med én impuls hvert 16. sekund
•
Viser følgende fejlmeddelelse på statuslinjen: ”Ventilatorfejl”
Hvis dette problem opstår, skal du slukke monitoren for at forhindre overophedning. Kontakt
Natus Neuro, når du har slukket monitoren.

Midlertidig indstilling af alarmen for ventilatorfejl til lydløs
Tryk på det gule alarmsymbol på den berøringsfølsomme skærm. På denne måde sættes
alarmen på lydløs i 3 minutter, mens du slukker monitoren for at forhindre overophedning.
Hvis monitoren forbliver tændt i 3 minutter, mens der er ventilatorfejl, går alarmen i gang igen.
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Reaktion på alarm om måleområde
Camino ICP Monitor er designet til at måle ICP-værdier og vævstemperatur mellem specifikke
kliniske områder:
Mål

Område

ICP

Mellem -10 og +125 mmHg, der, afhængigt af katetertypen, omfatter
følgende nøjagtighedsniveauer:
Fiberoptisk kateter:
• -10 til 50 mmHg (±2 mmHg)
• 51 til 125 mmHg (±6 %)
Flex-kateter:
• -10 til 10 mmHg (±2 mmHg)
• 11 til 33 mmHg (±3 mmHg)
• 34 til 125 mmHg: ± (6 % + 1 mmHg)

Temperatur

Mellem 30 °C og 42 °C (±0,3 °C)

Hvis målt ICP-værdi eller temperatur falder uden for områderne, aktiveres en lavprioritetsalarm,
der:
•

Udløser en alarm med et udbrud med én impuls hvert 16. sekund

•

Viser en af følgende meddelelser på statuslinjen:

”ICP-værdi er uden for måleområdet” eller ”Temperaturen er uden for måleområdet”
•

Viser den gennemsnitlige ICP-værdi eller temperatur med gult på skærmbillederne Primær,
Graf og Alarm

For at løse problemet skal værdien for gennemsnitlig ICP eller temperatur falde inden for de
måleområder, der er angivet i ovenstående tabel.

Midlertidig indstilling af alarmen for fejl i ICP- og temperaturmåleområde
til lydløs

.

Tryk på det gule alarmsymbol på den berøringsfølsomme skærm. På denne måde sættes alarmen
på lydløs i 3 minutter, mens værdien for gennemsnitlig ICP-værdi eller temperatur falder tilbage
inden for de måleområder, der er vist i ovenstående tabel. Hvis værdierne for gennemsnitlig ICPværdi eller temperatur forbliver uden for måleområderne i de 3 minutter, går alarmen i gang igen.
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Reaktion på alarm om batterifejl
Hvis der opstår fejl i batterikontrolsystemet i Camino ICP Monitor under brug af monitoren, kan
den ikke længere rapportere batterikapacitetens størrelse. Hvis det sker, aktiverer monitoren en
teknisk alarm med lav prioritet, som:
•

Udløser en alarm med et udbrud med én impuls hvert 16. sekund

•

Overstreger batterikapacitetssymbolet på den berøringsfølsomme skærm.

•

Viser følgende meddelelse på statuslinjen:

”Batterifejl”
Hvis denne batterifejlalarm bliver aktiveret, må monitoren ikke køre på batteri. Slut eventuelt
monitoren til en stikkontakt. Prøv følgende efter patientbehandling:
•

Sluk monitoren, og tænd den igen.

•

Udskift batteriet.

Kontakt Natus Neuro, hvis alarmtilstanden fortsætter.

Midlertidig indstilling af alarmen for batterifejl til lydløs
Tryk på det gule alarmsymbol på den berøringsfølsomme skærm. På denne måde sættes
alarmen på lydløs i 3 minutter. Hvis monitoren forbliver tændt i 3 minutter, mens der stadig
rapporteres batterifejl, går alarmen i gang igen.
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KAPITEL 6 – Udtrækning af grafdata til fjernevaluering
Om udtrækning af data
Camino ICP Monitor indeholder to muligheder til udtrækning af gennemsnitlige ICP-grafdata.
•

Eksternt USB-drev

•

Digital streaming via USB-to-RS232-adapterkabel

Begge medietyper sluttes til monitoren via en USB-forbindelse på bagpanelet.
USB-stikporten på Camino ICP Monitor er kun beregnet til tilslutning af et USB-drev og et
USB-to-RS232-adapterkabel til udtrækning af ICP-grafdata. USB-porten er ikke beregnet til at blive
tilsluttet en netværksforbindelse (f.eks. USB Bluetooth-adapter, USB Ethernet-adapter osv.).
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Udtrækning af data til et USB-drev
Brug funktionen Udtræk data til at eksportere op til 5 dages gennemsnitlige ICP-grafdata fra
monitoren til et eksternt USB-drev. Ved brug af denne funktion kopierer Camino ICP Monitor
dataene til USB-drevet som en fil med kommaseparerede værdier (.csv). Denne .csv-fil
indeholder dato, klokkeslæt og gennemsnitlige ICP-værdier i intervaller på ét minut og viser
oplysningerne som ASCII-tekst. Følgende tekst er et eksempel på en .csv-grafdatapost:
2011-04-20-13:38, 18.3
År Måned Dag Klokkeslæt Gennemsnitlig ICP (mmHg)

Sådan udtrækkes dataene til et USB-drev:
1.

Slut USB-drevet til USB-stikket på bagpanelet.

1 USB-drev
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2

Strømforsyning

3

PMIO-kabel

2.

Tryk på fanen Graf, og vælg Udtræk data på den berøringsfølsomme skærm.

3.

Kontrollér, at du får vist følgende meddelelse:

4.

Tryk på Accepter, fjern USB-drevet, og se .csv-filen på den ønskede udlæsningsenhed
(f.eks. bærbar pc).
USB-drevet skal være et FAT-formateret drev (FAT16 eller FAT32). Andre
filsystemformater understøttes ikke.
Det kan tage Camino ICP Monitor op til 1 minut at registrere USB-drevet.
I .csv-filen er tidsstemplet for udtrækningen af data baseret på
monitorindstillingerne for dato/klokkeslæt som angivet under fanen Indstillinger. I de lande,
hvor der indføres sommertid, skal tiden justeres manuelt. Se kapitel 2 for instruktioner.

Sådan gemmer monitoren grafdata for op til 5 dage
Camino ICP Monitor gemmer kun de gennemsnitlige ICP-data
fra de seneste 5 dage. Alle gemte grafdata, som er ældre end 5
dage, går tabt. Hvis monitorering fortsættes i mere end 5 dage,
anbefales det at indsætte et nyt kateter under sterile forhold.
Bemærk, at grafdataene nulstilles ved udskiftning af et kateter.
Udtræk alle data, du vil beholde, før udskiftning af katetret.
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Udtrækning af data via digital streaming
Brug funktionen til streaming af data til at eksportere gennemsnitlige ICP-grafdata digitalt fra Camino
ICP Monitor til en fjernenhed via et USB-to-RS232-adapterkabel. Bemærk, at det medfølgende USBto-RS232-adapterkabel fra Natus Neuro skal bruges. Ved streaming af data rapporterer monitoren
denne gennemsnitlige ICP-værdi i mmHg for de aktuelle ICP-grafdata i intervaller på ét minut. USBto-RS232-adapterkablet leverer oplysningerne som 9600 baud, 8 databit, 1 stopbit, lige
paritetskonfigurationer.
Hvis du vil slutte USB-to-RS232-adapterkablet til en computer, skal du bruge et modem RS232kabel med hunstik. Sådan udtrækkes data via digital streaming:
1.

Slut USB-stikket fra USB-to-RS232-adapterkablet på bagpanelet til USB-stikket.

1 USB-to-RS232-adapterkabel
2.
3.
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2

Adapterkabels USB-ende

Tryk på Graf på den berøringsfølsomme skærm, og kontrollér, at følgende meddelelse
vises på skærmen: ”datastreaming aktiveret”
Slut den anden ende af USB-to-RS232-adapterkablet til den eksterne monitoreringsenhed.

Tilstande, der nulstiller grafdata under optagelse
Afhængigt af den katetertype der anvendes til at optage patientens gennemsnitlige ICP-grafdata.
medfører følgende tilstande, at den pågældende patients grafdata bliver nulstillet:
Kateter

Tilstande

Fiberoptisk Natus Camino
(110-4-serien)

• Monitor slukkes og tændes derefter igen.
• Batteri aflades komplet, og det medfører, at monitoreringen
slukkes og derefter tændes igen.
• Det aktuelle ICP-kateter kobles fra monitoren og tilkobles
derefter igen.
• Det aktuelle temperaturkateter kobles fra monitoren og
tilkobles derefter igen.
• Det aktuelle kateter udskiftes med et andet kateter.

Natus Camino Flex

• Det aktuelle kateter udskiftes med et andet kateter.

Grafdataene nulstilles ved udskiftning af et kateter. Udtræk alle data, du vil beholde, før
udskiftning af katetret.
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Tom side.
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KAPITEL 7 – Rengøring og sterilisering af systemet
Rengøring af system og komponenter
Bemærk følgende før rengøring af overfladen og den berøringsfølsomme skærm på Camino ICP Monitor:
•

Sluk for monitoren før rengøring.

•

For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du følge alle sikkerhedsforskrifter, og
monitorhuset bør aldrig åbnes.

•

Monitoren er designet til kun at blive rengjort udvendigt. Må IKKE lægges i blød.

•

Undgå at sprøjte rensemidler eller andre væsker direkte på monitoren.

•

Vær særlig omhyggelig ved rengøring omkring ventilatorer, stik og USB-plads. Sørg for at
tørre al overskydende væske væk fra disse områder.

•

Ved rengøring af den berøringsfølsomme skærm må der ikke anvendes klude eller
svampe, der kan ridse overfladen.
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Retningslinjer for rengøring
Følg disse retningslinjer ved rengøring af Camino ICP Monitor og alle systemkomponenter, der
er angivet nedenfor:
•

Udvendig overflade

•

Berøringsfølsom skærm

•

Fiberoptisk Natus Camino-kateterkabel

•

Bøjeligt Natus Camino-forlængerkabel

•

Kabelstrop

Bemærk, at alle komponenter skal rengøres umiddelbart efter kontaminering.
Benyt kun de rensemidler, der er angivet i dette afsnit, til rengøring og desinfektion af
Camino ICP Monitor-systemet. Brug af opløsningsmidler eller rensemidler, der ikke er angivet i
retningslinjerne for rengøring, kan medføre skader på Camino ICP Monitors plastikoverflade.
Undgå at autoklavere eller nedsænke Camino ICP Monitor i væske, da det kan
forårsage skader. Hvis monitoren udsættes for væske, skal du slukke enheden, fjerne
strømforsyningen, tørre enheden grundigt og sende den videre til en biomedicinsk
medarbejder, der kan vurdere skaderne, før der igen sættes strøm til systemet.
Det fiberoptiske kateterkabel og det bøjelige forlængerkabel må ikke rengøres med
automatiske rengøringsmetoder.
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Element

Retningslinjer

Klargøring til rengøring

Kontrollér, at alle forbindelser mellem kabler, kateter, kabelstrop, strømforsyning, USB-to-RS232serieladapter og monitor er afbrudt, før Natus Camino ICP Monitor rengøres.

Begrænsninger ved
gentagen brug

Det fiberoptiske kateterkabel må steriliseres tredive (30) gange og rengøres/desinficeres hundrede
(100) gange. Undgå at bruge kablerne, efter at disse grænser er overskredet. Af sporingsmæssige
hensyn bør du bruge registreringsarkene for brug (dok. nr. 025471), der fulgte med dit fiberoptiske
kateterkabel.
Det bøjelige forlængerkabel kan steriliseres tredive (30) gange. Brug ikke kablet, når du har nået
denne steriliseringsgrænse. Af sporingsmæssige hensyn bør du bruge registreringsarkene for brug
(dok. nr. 026426), der fulgte med dit bøjelige forlængerkabel.
Der er ingen grænser for gentagen brug af Natus Camino ICP Monitor og kabelstroppen.

Anbefalede metoder til
manuel rengøring (ikke en
steriliseringsprocedure)

Benyt enten 70 % IPA med en fnugfri klud eller en Super Sani-Cloth® (eller lignende) til grundigt at
aftørre alle overflader mindst tre (3) gange. Kontrollér derefter overfladerne for synligt snavs. Hvis der
stadig er snavs, skal du bruge en ny Super Sani klud (eller lignende) eller fnugfri klud dyppet i 70 %
IPA, og blive ved med at aftørre overfladerne, indtil de er helt rene. Hvis det bøjelige forlængerkabel
eller det fiberoptiske kateterkabel ikke kan rengøres tilstrækkeligt, skal du kassere kablerne og
udskifte dem.

Anbefalet
desinficeringsmetode

Benyt enten 70 % IPA med en fnugfri klud eller en Super Sani-Cloth (eller lignende) til grundigt at
aftørre alle overflader én gang. Sørg for, at overfladerne er synligt våde i mindst to (2) minutter, og
brug eventuelt ekstra klude til at sikre, at overfladerne forbliver våde i to (2) minutter. Lad Natus
Camino ICP Monitor og dens systemkomponenter lufttørre, før de bruges igen.

Inspektion og funktionstest

Efter hver efterbehandling skal Natus Camino ICP Monitor og alle systemkomponenter undersøges
visuelt for slitage.

Opbevaring og transport

Det anbefales, at Natus Camino ICP Monitor og alle systemkomponenter rengøres og desinficeres,
så snart det er praktisk muligt efter brug.
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Sterilisering af det fiberoptiske Camino-kateterkabel
Det fiberoptiske kabel (ref.nr. CAMCABL) leveres ikke-sterilt.
Det fiberoptiske kateterkabel skal steriliseres, når det skal anvendes i det sterile felt. Før
sterilisering skal dette kabel rengøres i henhold til retningslinjerne i kapitel 7.

Begrænsninger på sterilisering
Det fiberoptiske kateterkabel må steriliseres tredive (30) gange og rengøres/desinficeres hundrede
(100) gange. Undgå at bruge kablerne, efter at disse grænser er overskredet. Af sporingsmæssige
hensyn kan du bruge registreringsarkene for brug (dok. nr. 025471), der fulgte med dit kabel.

Steriliseringsparametre
Det fiberoptiske Camino-kateterkabel understøtter steriliseringsmetoderne EtO og Sterrad.
Inden EtO-sterilisering skal kablet pakkes separat i en selvforseglende pose med
målene 25 x 38 cm (eller tilsvarende emballage designet til EtO-gassterilisering).
Inden Sterrad-sterilisering:
Kablet skal pakkes i en selvforseglende 30 x 38 cm Tyvek®-emballage (eller tilsvarende
emballage designet til Sterrad-sterilisering)
- eller Kablet skal pakkes i en 58 x 28 x 10 cm Sterrad®-kompatibel Aptimax®-bakke (eller en tilsvarende
instrumentbakke designet til Sterrad-sterilisering) og indpakkes i Kimguard® One-Step® Kc400steriliseringsomslag, derefter sikres med Sterrad-kompatibel kemisk Sealsure® -indikatortape
(eller tilsvarende steriliseringsomslag og indikatortape designet til Sterrad-sterilisering).
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Cyklusparametre for sterilisering af det fiberoptiske kabel
Cyklusparametre for EtOsterilisering af fiberoptisk kabel

Cyklusparametre for Sterrad® 100S for
fiberoptisk kabel

Temperatur

55 ±3 ºC

Forbehandling

Før plasma

10 minutter

Eksponeringstid

60 minutter

Fase 1 eksponering 1

Injektion
Diffusion
Plasma

6 minutter
2 minutter
2 minutter

Luftfugtighed

50-80 % relativ
luftfugtighed

Fase 2 eksponering 2

Injektion
Diffusion
Plasma

2 minutter
2 minutter
2 minutter

Luftning ved
55 ºC

> 8 timer

H2O2-injektionsvolumen
(59 % nominel koncentration
efter vægt)

Koncentration

725 ±25 mg/l

1800 μl ±50 μl

Efter sterilisering
Lad kabler afkøle til den omgivende temperatur, før monitoreringen startes. Før hver brug skal
steriliserede kabler inspiceres for eventuelle defekter. Undgå at bruge defekte kabler.

Sterilisering af det bøjelige Camino-forlængerkabel
Bøjeligt forlængerkabel (ref.nr. FLEXEXT) leveres ikke-sterilt.
Der kræves et sterilt bøjeligt forlængerkabel ved indføring af katetret. Før sterilisering
skal dette kabel rengøres i henhold til retningslinjerne i kapitel 7.

Begrænsninger på sterilisering
Det bøjelige forlængerkabel kan steriliseres tredive (30) gange. Brug ikke dette kabel, når du har
nået steriliseringsgrænsen. Af sporingsmæssige hensyn bør du bruge registreringsarkene for
brug (dok. nr. 026426), der fulgte med dit kabel.

Steriliseringsparametre
Det bøjelige forlængerkabel understøtter kun dampsterilisering. Før sterilisering skal kablerne
pakkes separat i en selvforseglende steriliseringspose med mindstemålene 19 x 33 cm.
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Parametre for pre-vakuum-dampsterilisering
Parametre

Indstilling 1 (USA)

Indstilling 2 (EU)

Indstilling 3 (EU)

Specifikationer
Temperatur

132 ºC

134 ºC til 137 ºC

134 ºC

Eksponeringstid

4 minutter

3 minutter

18 minutter

Tørrecyklustid

20 minutter

16 minutter

20 minutter

Det amerikanske kontor for kontrol med fødevarer og medicin (US FDA) opfatter ikke
steriliseringscyklerne Indstilling 2 og Indstilling 3 som værende standard steriliseringscykler.
Brugere bør kun bruge steriliseringsapparater og tilbehør (f.eks. steriliseringsemballage,
steriliseringsposer, kemiske indikatorer, biologiske indikatorer og steriliseringsbeholdere), som er
godkendt af US FDA til de valgte steriliseringscyklusspecifikationer (tid og temperatur).

Efter sterilisering
Lad kabler afkøle til den omgivende temperatur, før monitoreringen startes. Før hver brug skal
steriliserede kabler inspiceres for eventuelle defekter. Undgå at bruge defekte kabler.

Opbevaring og transport af steriliserede kabler
Det anbefales, at det bøjelige forlængerkabel steriliseres hurtigst muligt efter brug.

Opbevaring af steriliserede kabler
Steriliserede kabler skal opbevares ved stuetemperatur i sterile emballager.
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Om katetre til engangsbrug
Natus Neuro-katetre er kun beregnet til engangsbrug. Genbrug af enheden kan medføre
kontaminering og/eller overførsel af sygdomme. Dette produkt skal ikke resteriliseres.
Resterilisering kan påvirke ydelsen og sikkerheden ved brug af enheden.
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KAPITEL 8 – Fejlfinding af systemet
Om fejlfindingsprocessen
Dette kapitel indeholder retningslinjer for reaktioner på tekniske fejl, systemfejl og systemmeddelelser,
der vises på den berøringsfølsomme skærm. Du kan finde instruktioner om reaktion på alarmer i
kapitel 5.
Hvis Camino ICP Monitor ikke fungerer som angivet, og årsagen hertil ikke kan fastslås,
skal du rapportere eventuelle alvorlige hændelser, der er indtruffet, til producenten. Undlad at
anvende eller at forsøge at reparere Camino ICP Monitor eller noget af tilbehøret til den. Kontakt
i stedet Natus Neuro for at få teknisk service.

Reaktion på systemstatusmeddelelser
Følgende tabel viser alle fejlmeddelelser, der kan vises på den berøringsfølsomme skærm, i alfabetisk rækkefølge.
Systemmeddelelse

Årsag

Anbefaling

Batterifejl

Der er opstået fejl i batteriets
kontrolsystem.

Slut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.
Efter patientbehandling skal Camino ICP Monitor
slukkes og derefter tændes igen.
Udskift batteriet.
Kontakt Natus Neuro, hvis problemet fortsætter.

Batteriniveauet er lavt

Kan ikke skrive til logfil

Batteriet har 15 minutter eller mindre
tilbage.

Slut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

Batteriet har 5 minutter eller mindre
tilbage (alarmtone lyder).

Slut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

Kan ikke skrive data til logfil, der bruges
af Natus Neuro til servicering.

Kan ikke løses. Kontakt Natus Neuro.
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Systemmeddelelse

Årsag

Anbefaling

Kateterfejl

Pludselig trykændring, der kan
forekomme under indføring eller fjernelse
af Flex-kateter.

Frakobl og gentilkobl Flex-kateter efter udførelse af
indførings- eller fjernelsesprocessen.

Kateter knækker under brug.

Frakobl kateter, og erstat med et nyt (se
retningslinjer, der leveres med katetret).

Kateter fejler under initialisering.

Frakobl kateter, og erstat med et nyt (se
retningslinjer, der leveres med katetret).

Kateter initialiserer

Camino ICP Monitor er i gang med at
initialisere en ny katetertilslutning.

Vent, indtil Camino ICP Monitor afslutter
kateterinitialiseringen.

Ventilatorfejl

Blæseren i Camino ICP Monitor er holdt
op med at køre.

Sluk Camino ICP Monitor for at forhindre
overophedning, og kontakt Natus Neuro.

Dataeksport mislykkedes.
Kunne ikke finde eller skrive
til et USB-drev.

Problemer med tilslutningen eller
kompatibiliteten af USB-drev.

Der overføres ingen grafdata via USB-forbindelse.

ICP over alarmgrænse

Patientens gennemsnitlige ICP-værdi har
overskredet den brugerdefinerede
grænse for alarm for høj ICP-værdi i
mere end 5 sekunder.

Reager øjeblikkeligt på patientens behov. Når
patientens gennemsnitlige ICP-værdi bevæger sig
inden for alarmgrænsen, slukkes alarmen.

ICP-værdi er uden for
måleområdet

Gennemsnitlig ICP-værdi har overskredet
det område, som Camino ICP Monitor
kan måle nøjagtigt (mellem -10 mmHg og
+125 mmHg).

Hvis meddelelsen vises under indføring eller
fjernelse af Flex-katetret, skal du frakoble og
gentilslutte Flex-katetret til det bøjelige
forlængerkabel.
Hvis meddelelsen vises under patientbehandling,
må du ikke stole på ICP-målinger, før den
gennemsnitlige ICP-værdi falder inden for
måleområdet.

Monitor overoph. Tjek
ventilat.
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Temperaturen inde i Camino ICP Monitor
har overskredet 80 °C.

Kontrollér ventilatoren på Camino ICP Monitor
bagpanel. Fjern eventuelle genstande, der blokerer
ventilatoren.

Systemmeddelelse

Årsag

Anbefaling

Der er tilsluttet mere end ét
kateter

To ICP-katetertyper (fiberoptisk og Flex)
er tilsluttet samtidigt.

Fjern det ICP-kateter, der ikke skal anvendes under
patientbehandlingen.

Intet kateter tilsluttet

Der er ikke sluttet noget ICP-kateter til
Camino ICP Monitor.

Tilslut ICP-kateter (se kapitel 3).

Temperaturen er uden for
måleområdet

Temperaturværdi er faldet til under det
område, Camino ICP Monitor kan måle
nøjagtigt (mellem 30 °C og 42 °C).

Stol ikke på temperaturmålinger, før temperaturen
falder inden for måleområdet.

Temperatursensorfejl

Temperaturkateter knækket.

Frakobl temperaturkateter, og erstat med et nyt
(se retningslinjer, der leveres med kateter).
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Reaktion på problemer under brug
Følgende tabel indeholder retningslinjer for reaktioner på tekniske problemer, der kan opstå under brug af Camino ICP Monitor.
Problem

Årsag

Anbefaling

Camino ICP Monitor kører
ikke på vekselstrøm.

Strømforsyningen er ikke tilsluttet.

Slut strømforsyningen til Camino ICP Monitor.

Fejl i strømledning.

• Slut strømledningen til Camino ICP Monitor.
• Udfør en strømtest for at sikre, at strømmen
fungerer.
• Kontant Natus Neuro for at bestille en ny
strømledning.

Batteriet er ikke isat.

• Tilslut strømforsyningen til Camino ICP Monitor.
• Kontrollér batteriindikatoren på statuslinjen på den
berøringsfølsomme skærm for at sikre, at batteriet
er isat.
• Isæt batteri.

Batteriet er ikke opladet.

• Tilslut strømforsyningen til Camino ICP Monitor.
• Kontrollér batteriindikatoren på statuslinjen på den
berøringsfølsomme skærm for at sikre, at batteriet
er isat.

Defekt batteri.

• Tilslut strømledningen til Camino ICP Monitor.
• Udfør en batteritest for at sikre, at batteriet kan
holde på strømmen.
• Kontakt Natus Neuro for at bestille et nyt batteri.

Camino ICP Monitor kører
ikke på batteri.
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Problem

Årsag

Anbefaling

Den berøringsfølsomme
skærm fryser.

Systemhardwarefejl

• Tryk på strømknappen, og hold den nede i nogle
sekunder for at udføre en tvungen lukning af
systemet.
• Tryk på strømknappen for at tænde systemet.

Camino ICP Monitor tænder
eller slukker ikke, når der
trykkes på strømknappen.

Firmwarefejl

• Kobl strømstikket fra Camino ICP Monitor, og fjern
batteriet.
• Sæt batteriet i igen.
• Tilslut strømledningen til Camino ICP Monitor igen.
• Tryk på strømknappen.

Den gennemsnitlige ICPværdi på den
berøringsfølsomme skærm
viser to streger (- -).

Dårlig forbindelse mellem fiberoptisk
kateterkabel og Camino ICP Monitor.

Kontrollér, at kablet er sluttet korrekt til Camino
ICP Monitor.

Dårlig forbindelse mellem fiberoptisk
kateterkabel eller bøjeligt
forlængerkabel og katetret.

Udskift katetret (se retningslinjer, der leveres med
kateter).

Defekt kateter

Udskift katetret (se retningslinjer, der leveres med
kateter).

Beskadiget fiberoptisk kateterkabel

Udskift fiberoptisk kateterkabel.

Beskadiget Camino Flex-kateterkabel.

Udskift Camino Flex-kateterkabel.

Defekt kateter

Udskift katetret (se retningslinjer, der leveres med
kateter).

Kun ICP-kateter i brug

Udskift katetret med ICP-/temperaturkateter
(se retningslinjer, der leveres med kateter).

Beskadiget fiberoptisk kateterkabel

Udskift fiberoptisk kateterkabel.

Temperaturværdien på den
berøringsfølsomme skærm
viser to streger (- -).
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Problem

Årsag

Anbefaling

ICP-kurve vises for stor eller
for lille.

ICP-kurve er ikke skaleret korrekt.

ICP-kurve vises som en
udfyldt bølge i stedet for en
bølget streg.

Kurven er indstillet til tilstanden Udfyld.

På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på
fanen Primær og bruge knappen Skala til at justere
skaleringsfaktoren.
På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på
fanen Indstillinger og vælge Angiv kurve -> Streg.

ICP-kurve vises som en
bølget streg i stedet for en
udfyldt bølge.

Kurven er indstillet til tilstanden Streg.

På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på
fanen Indstillinger og vælge Angiv kurve ->
Udfyld.

Dato/klokkeslæt vises
forkert.

Dato og/eller klokkeslæt er indstillet
forkert.

Tryk på fanen Indstillinger på den
berøringsfølsomme skærm, og vælg Indstil dato og
klokkeslæt for at angive det aktuelle klokkeslæt og
den aktuelle dato.

Forkert sprog vises.

Det valgte sprog er forkert.

Tryk på fanen Indstillinger på den
berøringsfølsomme skærm, og vælg Indstil sprog
for at vælge sprog.

Uoverensstemmelse mellem
ICP-målinger mellem Camino
ICP Monitor og
patientsengemonitoren.

Patientsengemonitoren er ikke
synkroniseret korrekt med Camino ICP
Monitor.

Tryk på Synkroniser med monitor på Camino ICP
Monitor for at rekalibrere de to monitorer.

Forkert adapterkabel til
patientsengemonitor er anvendt.

Kontrollér, at det korrekte kabel til
patientsengemonitor anvendes.

PMIO-kablet eller adapterkablet til
patientsengemonitoren er defekt.

Udskift PMIO-kablet eller adapterkablet til
patientsengemonitoren.

PMIO-kablet eller adapterkablet til
patientsengemonitoren er løst.

Kontrollér kabelforbindelserne mellem Camino ICP
Monitor og patientsengemonitoren.

Der er opstået fejl i
patientsengemonitoren.

Se producentens fejlfindingsvejledning til
patientsengemonitoren.
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Problem

Årsag

Anbefaling

Uoverensstemmelse mellem
temperaturmålinger mellem
Camino ICP Monitor og
patientsengemonitoren.

Forkert adapterkabel til
patientsengemonitor er anvendt.

Kontrollér, at det korrekte kabel til
patientsengemonitor anvendes.

PMIO-kablet eller adapterkablet til
patientsengemonitoren er defekt.

Udskift PMIO-kablet eller adapterkablet til
patientsengemonitoren.

PMIO-kablet eller adapterkablet til
patientsengemonitoren er løst.

Kontrollér kabelforbindelserne mellem Camino ICP
Monitor og patientsengemonitoren.

Der er opstået fejl i
patientsengemonitoren.

Se producentens fejlfindingsvejledning til
patientsengemonitoren.

Løst USB-to-RS232-adapterkabel.

• Tilslut USB-to-RS232-adapterkablet igen.
• Tryk på fanen Graf på den berøringsfølsomme
skærm, og kontrollér, at du får vist meddelelsen
Datastreaming aktiveret.

Defekt USB-to-RS232-adapterkabel.

• Udskift USB-to-RS232-adapterkablet.
• Tryk på fanen Graf på den berøringsfølsomme
skærm, og kontrollér, at du får vist meddelelsen
Datastreaming aktiveret.

Ekstern monitoreringsenhed fungerer
ikke korrekt ved digital streaming.

Se krav til digital streaming i kapitel 6.

Der overføres ingen grafdata
via digital streaming med
USB-to-RS232-adapterkablet.
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Problem

Årsag

Anbefaling

Der overføres ingen grafdata
via USB-forbindelse.

Der er ikke tilsluttet et USB-drev.

• Tilslut USB-drevet til bagpanelet.
• Tryk på fanen Graf på den berøringsfølsomme
skærm, vælg knappen Udtræk data. Kontrollér, at
du får vist en bekræftelsesmeddelelse om vellykket
USB-overførsel.

USB-drev er ikke sat korrekt i monitor.

• Kontrollér USB-drevets tilslutning på bagpanelet.
• Tryk på fanen Graf på den berøringsfølsomme
skærm, vælg knappen Udtræk data. Kontrollér, at
du får vist en bekræftelsesmeddelelse om vellykket
USB-overførsel.

USB-drevet er ikke formateret med FAT- Indsæt et USB-drev med et FAT-formateret filsystem
filsystemet (FAT16 eller FAT32).
(FAT16 eller FAT32).
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USB-drevet er blevet fjernet, før
dataoverførslen er udført.

• Tilslut USB-drevet til bagpanelet igen.
• Tryk på fanen Graf på den berøringsfølsomme
skærm, vælg knappen Udtræk data. Kontrollér, at
du får vist en bekræftelsesmeddelelse om vellykket
USB-overførsel.

USB-drev er beskadiget.

• Tilslut nyt USB-drev til Camino ICP Monitor.
• Tryk på fanen Graf på den berøringsfølsomme
skærm, vælg knappen Udtræk data. Kontrollér, at
du får vist en bekræftelsesmeddelelse om vellykket
USB-overførsel.

USB-drevmærket genkendes ikke af
Camino ICP Monitor.

Isæt et andet USB-drevmærke i bagpanelet på
Camino ICP Monitor.

Reaktion på systemfejlmeddelelser
Hvis der opstår en systemfejl, vises en meddelelse på Camino ICP Monitor med en fejlkode og en beskrivelse af problemet. Følgende
tabel indeholder de forskellige fejlkoder, der er tilknyttet en systemfejl:
Fejlkoder

Årsag

Anbefaling

E0011, E2002, E2003, E2004, E2008, E2011,
E2024, E2025, E2026, E2032, E2037, E2041,
E2042, E2044, E2045, E2046, E2047, E2048,
E2049, E2051, E2057, E2061, E2101, E2103,
E2104, E2105
E0012, E1002, E1003, E1004, E1008, E1032,
E1033, E1041, E1042, E1044, E1045, E1046,
E1047, E1050, E1057, E1061, E1101, E1103,
E1104, E1105

Fejl i følerkortet.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

Fejl i strømforsyningskort.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

E0013

Generel softwarefejl.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

E0015

Fejl, inkompatibel firmware.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

E2051

Monitor tændt med tilsluttet USB-drev.

Fjern USB-drevet, og genstart
monitoren.
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KAPITEL 9 – Test og forebyggende vedligeholdelse
Om disse procedurer
Procedurerne i dette kapitel er tiltænkt hospitalets biomedicinske/tekniske
medarbejdere.
Udfør følgende driftskontroller for at kontrollere, at Camino ICP Monitor fungerer på en sikker og
effektiv måde. Nogle kontroller kan være nyttige til diagnosticering af problemer, der kan opstå i
systemet. Ingen af kontrollerne kræver, at monitoren skilles ad.
Driftskontrollerne kan udføres i vilkårlig rækkefølge.

Brug fiberoptiske katetre til hver test
Hver af følgende test kræver brugen af:
•

Fiberoptiske Camino-katetre (110-4-serien)

•

Fiberoptisk Camino-kateterkabel

Fiberoptisk Camino-kateterkabel
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Test af trykindlæsning
Udfør følgende ICP-indlæsningstest med enten en gradueret drænagepose eller en tryksimulator.

Brug af en gradueret drænagepose
Bemærk følgende retningslinjer:
Retningslinjer

Krav

Vedligeholdelsesinterval

En gang hver tredje måned anbefales.

Udstyr

• Fiberoptisk Natus Camino-kateterkabel
• Nyt fiberoptisk Natus Camino-kateter
(110-4-serien, kun ICP-målinger)
• I.V.-pose med vand
• I.V.-stang
• Y-hæmostaseventil
• Lineal

Før du udfører denne test, skal du kontrollere, at Camino ICP Monitor er slukket og ikke
tilsluttet nogen kabler.
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•

Tilslut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

•

Sæt det fiberoptiske kateterkabel og et fungerende fiberoptisk kateter til porten ICP (CAMCABL)
på monitorens højre side.

•

Fyld I.V.-posen halvt op med vand.

•

Slut den ene ende af slangen til I.V.-posen og den anden ende til en Y-hæmostaseventil.

1

Kateters spids

2

Y-hæmostaseventil
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•

Sæt spidsen af det fiberoptiske kateter i Y-hæmostaseventilen gennem andenæbsventilen.

•

Åbn ventilen fra I.V.-posen, og fjern enden af dækslet fra Y-hæmostaseventilen. Lad vandet
løbe, indtil slangen og Y-hæmostaseventilen er fyldt med vand.

•

Kontrollér, at der ikke er luftbobler, og sæt endedækslet på igen.

•

Kontrollér, at vandniveauet fra I.V.-posen og spidsen af det fiberoptiske kateter har samme
niveau. I dette eksempel er kateterspidsen og vandet nivelleret med linealens 25 cm-markering.

1
•
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Vandniveau og kateterspids

2

Endedæksel

Tænd for monitoren. På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Primær og
kontrollere, at ICP-værdien er 0. Hvis ikke, skal du bruge det sorte nuljusteringsværktøj fra
katetersættet til at indstille ICP-værdien til 0 mmHg.

•

Hæv I.V.-posen 10 cm. Vandniveauet bør være i niveau med linealens 15 cm-markering.
Bemærk følgende enhedsomregning:

1 tomme H20 = 1,8683 mmHg
På den berøringsfølsomme skærm skal du kontrollere, at ICP-værdien er 7 ± 2 mmHg.
•
•

Hæv I.V.-posen yderligere 15 cm.
På den berøringsfølsomme skærm skal du kontrollere, at ICP-værdien er 18 ± 2 mmHg.

7 mmHg-position

18 mmHg-position
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Brug af tryksimulator (foretrukken metode)
Bemærk følgende retningslinjer:
Retningslinjer

Krav

Vedligeholdelsesinterval

En gang hver tredje måned anbefales.

Udstyr

• Fiberoptisk Natus Camino-kateterkabel
• Nyt fiberoptisk Natus Camino-kateter
(varenr. 110-4BT, ICP-/temperaturmålinger)
• Tryksimulator, mellem 0 og 125 mmHg
(f.eks. Delta-Cal™ 650-950)
• Slange og manifold

1 Kateterspids

2

Slange

3 Tryksimulator

Før du udfører denne test, skal du kontrollere, at ICP Monitor er slukket og ikke tilsluttet
nogen kabler.
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1.

Tilslut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

2.

Sæt det fiberoptiske kateterkabel og et fungerende fiberoptisk kateter til porten ICP (CAMCABL)
på monitorens højre side.

3.

Tænd for monitoren. På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Primær og
kontrollere, at ICP-værdien er 0. Hvis ikke, skal du bruge det sorte nuljusteringsværktøj fra
sættet med det fiberoptiske kateter til at indstille ICP-værdien til 0 mmHg.

4.

Indsæt det fiberoptiske kateter i manifolden.

5.

Slut den anden ende af manifolden til tryksimulatoren.

6.

Juster om nødvendigt tryksimulatoren til 0 mmHg.

7.

Kontrollér, at ICP-værdierne på både tryksimulatoren og Natus-monitorens berøringsfølsomme
skærm er 0 mmHg.

8.

Juster tryksimulatorens kontrolknap til følgende tryk, og kontrollér, at ICP Monitor viser ICPværdien inden for de fastsatte grænser. Det er også nødvendigt at tage højde for
tryksimulatorens indstillingsnøjagtighed:
Anvendt tryk (mmHg)

ICP Monitor (mmHg)

0

-2 til 2

20

18 til 22

40

38 til 42

60

56 til 64

100

94 til 106

125

117 til 133
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Test af trykudlæsning
Bemærk følgende retningslinjer:
Retningslinjer

Krav

Vedligeholdelsesinterval

En gang hver tredje måned anbefales.

Udstyr

• Digitalt multimeter (DMM), 1 mV (opløsning)
• PMIO-kabel (varenr. 025420)
• DC-strømforsyning (10 V DC)

Før du udfører denne test, skal du kontrollere, at Camino ICP Monitor er slukket og ikke
tilsluttet nogen kabler.
1.

Tilslut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

2.

Bag på monitoren skal du tilslutte et PMIO-kabel til PMIO-stikket, men ikke til en ekstern
patientsengemonitor.

3.

Gør følgende med DC-strømforsyningen og det digitale multimeter (DMM):

4.

A.

Indstil DC-strømforsyningen til 10 ± 0,1 volt, og tilslut ”+”- og ”-”-ledninger til benene
”1” og”4” på det seksbenede cannon-stik.

B.

Tilslut ”+”- og ”-”-ledningerne fra DMM til benene ”2” og ”3” på det seksbenede
cannon-stik.

Tænd for monitoren. Tryk på Synkroniser med monitor på den berøringsfølsomme
skærm for at teste følgende ICP-værdier.
Simuleret tryk (mmHg)

Simuleret spænding (mVDC)

0

0,000 ± 0,25

25

1,250 ± 0,25

50

2,500 ± 0,25

100

5,000 ± 0,25

Bemærk, at der rykkes til næste faste ICP-værdi, hver gang du trykker på Kontrollér
yderligere værdier:
5.
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Sluk alt testudstyr, sluk monitoren, og frakobl alt testudstyr.

Test af temperaturindlæsning
Bemærk følgende retningslinjer:
Retningslinjer

Krav

Vedligeholdelsesinterval

En gang hver tredje måned anbefales.

Udstyr

• Digitalt multimeter (DMM), 1 mV (opløsning)
• Fiberoptisk Natus Camino-kateterkabel
• Fiberoptisk Natus Camino-kateter
(varenr. 110-4BT, ICP-/temperaturmålinger)
• PMIO-kabel
• Modstande (10 KΩ x 2)
• Potentiometer (10 KΩ x 1, 10 omdrejninger)

Før du udfører denne test, skal du kontrollere, at Camino ICP Monitor er slukket og ikke
tilsluttet nogen kabler.
1.

Tilslut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

2.

Tilslut et fiberoptisk kateterkabel til stikkene ICP og Temperatur på monitorens højre side.

3.

Brug et fungerende fiberoptisk kateter, og tilslut tryktransducerstikket korrekt til det
fiberoptiske kateterkabel.

4.

Slut ledningerne fra det digitale multimeter (DMM) til ben 1 (1 volt) og 3 (GND) på det
fiberoptiske kateterkabels temperaturstik.

5.

Tænd for monitoren. Kontrollér, at det digitale multimeter viser 1,0000 ± 0,002 V DC.

6.

Sluk for monitoren, og fjern ledningerne fra det digitale multimeter fra stikket Temperature.

7.

Slut to 10 KΩ-modstande og et 10 KΩ-potentiometer til temperaturtransducerstikket.
Slut ledningerne fra det digitale multimeter til ben 2 (V ind) og 3 (GND).
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Diagram, testkredsløb til temperaturtransducerstik

Juster 10 K Ω potentiometeret til spændingerne ved ben 2 som ovenstående
8.

Tænd for monitoren, og juster 10 KΩ-potentiometrene for at foretage en aflæsning af det
digitale multimeter på 0,350 V DC. På den berøringsfølsomme skærm skal værdien
Temperatur være 30,0 ± 0,3 °C.
9. Juster 10 KΩ-potentiometeret for at foretage en aflæsning af det digitale multimeter på 0,438 V DC.
På den berøringsfølsomme skærm skal værdien Temperatur være 40,0 ± 0,3 °C.
10. Sluk for monitoren. Fjern alle komponenter fra stikket Temperature på monitorens højre side.
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Test af temperaturudlæsning
Bemærk følgende retningslinjer:
Retningslinjer

Krav

Vedligeholdelsesinterval

En gang hver tredje måned anbefales.

Udstyr

• Digitalt multimeter (DMM), 1 mV (mindste
aflæsning på 1 KΩ og 2 KΩ med en
nøjagtighed på 1 Ω)
• Vandbad eller bægerglas med termometer
(mellem 30 og 40 °C)
• Fiberoptisk kateterkabel
• Fiberoptisk Natus Camino-kateter
(varenr. 110-4BT, ICP-/temperaturmålinger)
• PMIO-kabel (varenr. 025420)

Før du udfører denne test, skal du kontrollere, at Camino ICP Monitor er slukket og ikke
tilsluttet nogen kabler.
1.

Tilslut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

2.

Slut et fiberoptisk kateterkabel til stikkene ICP og Temperature på monitorens højre side af
Camino-monitoren.

3.

Brug et fungerende fiberoptisk kateter, og tilslut tryktransducerstikket korrekt til det
fiberoptiske kateterkabel.

4.

Bag på monitoren skal du tilslutte et PMIO-kabel til PMIO-stikket, men ikke til en ekstern
patientsengemonitor.

5.

Tilslut det digitale multimeters (DMM) ledninger til et ¼”-jackstik:
•

Sæt rød til spids.

•

Sæt sort til cylinder.

•

Indstil digitalt multimeter til ohm.
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6.

Fyld et vandbad eller et bægerglas med ca. 32 °C varmt vand, og gør følgende:
A.

Anbring det fiberoptiske kateter i vandet.

B.

Anbring om nødvendigt termometeret i vand.

C. På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Primær og kontrollere, at
værdien Temperatur svarer til termometeraflæsningen ± 0,3 °C.
7.

Brug tabellen, der findes efter trin 10, og kontrollér, at den målte modstand er mellem de
lave og de høje grænser for den viste temperaturværdi.

8.

Fyld et vandbad eller et bægerglas med ca. 38 °C varmt vand, og gør følgende:

9.

A.

Anbring det fiberoptiske kateter i vandet.

B.

På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Primær og kontrollere, at
værdien Temperatur svarer til termometeraflæsningen ± 0,3 °C.

Brug tabellen, der findes efter trin 10, og kontrollér, at den målte modstand er mellem de
lave og de høje grænser for den viste temperaturværdi.

10. Frakobl det digitale multimeter, og sluk for monitoren.

118

Tabel - temperatur vs. modstand
Udlæsningstemperaturområde: 31 °C til 33 °C
31
1727
1751
31,1
1718
1751
31,2
1709
1742
31,3
1692
1742
31,4
1692
1733
31,5
1684
1716
31,6
1676
1708
31,7
1676
1700
31,8
1668
1700
31,9
1660
1692
32
1652
1684
32,1
1635
1684
32,2
1635
1676
32,3
1627
1659
32,4
1627
1651
32,5
1620
1651
32,6
1612
1644
32,7
1604
1636
32,8
1597
1628
32,9
1582
1628
33
1582
1621

Udlæsningstemperaturområde: 37 °C til 39 °C
37
1337
1367
37,1
1335
1361
37,2
1330
1359
37,3
1325
1354
37,4
1320
1349
37,5
1310
1344
37,6
1305
1334
37,7
1300
1329
37,8
1295
1324
37,9
1290
1319
38
1285
1314
38,1
1280
1309
38,2
1275
1304
38,3
1270
1299
38,4
1266
1294
38,5
1261
1290
38,6
1256
1285
38,7
1251
1280
38,8
1242
1275
38,9
1238
1266
39
1233
1262
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Test af alarmgrænse for høj ICP-værdi
Bemærk følgende retningslinjer:
Retningslinjer

Krav

Vedligeholdelsesinterval

En gang hver tredje måned anbefales.

Udstyr

• Fiberoptisk Natus Camino-kateterkabel
• Fiberoptisk Natus Camino-kateter (enten varenr.
110-4BT eller 110-4HMT)
• Trykkildeudstyr (enten gradueret drænagepose,
trykmåler, mellem 0 og 125 mmHg (minimum)
eller elektronisk tryksimulator 0 til 125 mmHg
(minimum)

Før du udfører denne test, skal du kontrollere, at Camino ICP Monitor er slukket og ikke
tilsluttet nogen kabler.
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1.

Tilslut Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

2.

Tilslut et fiberoptisk kateterkabel til stikkene ICP og Temperatur på monitorens højre side.

3.

Brug et fungerende fiberoptisk kateter, og slut tryktransducerstikket korrekt til det
fiberoptiske kateterkabel. Slut ikke til temperaturtransducerstikket, hvis du bruger et kateter
af modellerne 110-4BT eller 110-4HMT.

4.

Brug en at følgende trykkilder til at levere tryk til katetret ved at anvende en af de metoder,
der er beskrevet i afsnittet ICP-indlæsningstest:
•

Gradueret drænagepose (se side 108)

•

Tryksimulator (se side 112)

5.

Tænd for monitoren. På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Alarm og
indstille Alarmgrænse for høj ICP-værdi til 4 mmHg.

6.

Indstil trykkilden til 10 mmHg.

7.

8.

9.

På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Primær og kontrollere, at
værdien for ICP viser ca. 10 ± 2 mmHg. Kontrollér efter 5 sekunder, at monitoren:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser følgende fejlmeddelelse på statuslinjen: ”ICP-værdi er over alarmgrænse”

•

Får alarmsymbolet på statuslinjen til at blinke

•

Får den aktuelle ICP-værdi til at blinke med gult på skærmbillederne Primær, Graf og Alarm

Slå lyden fra alarmen midlertidigt. Tryk på det blinkende alarmsymbol på den berøringsfølsomme
skærm, og kontrollér, at monitoren:
•

Gør alarmen lydløs.

•

Ændrer symbolet for aktiv alarm til symbolet for lydløs alarm.

•

Viser Lyden blev afbrudt på statuslinjen.

Vent i ca. 3 minutter, og kontrollér, at monitoren genaktiverer de alarmer, der er angivet i trin 7.

10. Formindsk simuleret tryk til 0 mmHg, og kontrollér, at alarmen slukker.
11. På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Alarm og vælge Alarm fra.
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Test af strøm og batteriopladning
Strøm
Natus Neuro anbefaler, at denne test udføres en gang i kvartalet:
1.

Slut Natus Camino ICP Monitor til en stikkontakt.

2.

Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde monitoren.

3.

Kontrollér følgende:

4.

•

Kontrollér, at LED-indikatoren for strøm, der vises over strømknappen foran på
monitoren, lyser.

•

Kontrollér, at stikikonet vises på statuslinjen på den berøringsfølsomme skærm.

Frakobl lysnetledningen bag på monitoren, og kontrollér følgende:
•

Kontrollér, at den grønne LED-indikator for strøm slukkes foran på monitoren.

•

Kontrollér, at stikikonet vises overstreget på statuslinjen på den
berøringsfølsomme skærm.

Kontakt Natus Neuro, hvis du oplever strømproblemer.
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Alarm for lavt batteriniveau
Natus Neuro anbefaler, at denne test udføres en gang i kvartalet:
1.

2.

Kør Camino ICP Monitor på batteri, indtil du får vist følgende meddelelse: ”Batteriniveauet
er lavt”, hvilket indikerer, at batteriet har 15 minutter eller mindre kapacitet tilbage, før
monitoren slukkes. Bemærk, at det tager over en time, før et fuldt opladet batteri mister så
meget kapacitet, at meddelelsen Batteriniveauet er lavt vises.
Lad monitoren køre på batteri i endnu 10 minutter. Efter 10 minutter skal du kontrollere,
at monitoren:
•

Udløser en alarm med et udbrud med tre impulser

•

Viser følgende fejlmeddelelse på statuslinjen: ”Batterikapaciteten er lav”

•

Får batterisymbolet til at blinke gult på statuslinjen

Disse lydmæssige og visuelle alarmer indikerer, at batteriet har ca. 5 minutter eller mindre
kapacitet tilbage, før monitoren slukkes. Kontakt Natus Neuro, hvis alarmen om lavt
batteriniveau fortsætter.
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Batterikapacitet
1.

Kør Camino ICP Monitor på batteri, indtil den resterende batterikapacitet er opbrugt.
Bemærk, at når batteriniveauet falder til ca. 5 minutter eller mindre, udløses en lydalarm.
Når alarmen har lydt i ca. 5 minutter, slukkes monitoren automatisk.

2.

Slut monitoren til en stikkontakt for at genoplade batteriet.

3.

Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde monitoren. Kontrollér på den
berøringsfølsomme skærm, at det batterisymbol, der vises på statuslinjen,
viser symbolet for opladning.

4.

Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke monitoren. Fortsæt med at oplade batteriet til
fuld kapacitet. Det tager mindre end 5 timer at genoplade batteriet, mens monitoren er slukket.
Hvis det tager mere end 5 timer at oplade batteriet til fuld kapacitet, bør batteriet
udskiftes. Kontakt Natus Neuro for at bestille et nyt batteri.
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5.

tteriet er fuldt opladet, viser batterisymbolet fire grønne søjler.

6.

Frakobl monitoren, kør kun på batteri, og kontrollér, at batteriet kan bruges i mindst 1,5
time. Hvis batteriet ikke holder i mindst 1,5 time, skal du kontakte Natus Neuro for at
bestille et nyt batteri.

Isætning af et nyt batteri
Camino ICP Monitor kræver et 14,4 V litium-ion-batteri fra Natus Neuro (ref.nr. 026950), så
monitoren kan køre på batteri under transport. Kontakt Natus Neuro for at bestille et nyt batteri.
Sådan isættes batteriet:
1.

Kontrollér, at Camino ICP Monitor er slukket, og at strømstikket er taget ud.

2.

Vend monitoren på hovedet, så håndtaget vender nedad.

3.

Fjern de 2 skruer, og fjern batteridækslet.

4.

Fjern om nødvendigt det gamle batteri ved forsigtigt at skubbe det ud. Sørg for at bortskaffe
det gamle batteri i henhold til lokal lovgivning.

5.

Isæt det nye batteri:
A.

Kontrollér, at Natus Neuro-logoet på batterimærkatet vender opad.

B.

Juster batteriets ben foran på batteriet til monitoren.

C. Skub batteriet på plads i monitoren, indtil det sidder helt fast.
Batteriet til Camino ICP Monitor kan kun isættes på én måde.
6.

Sæt batteridækslet fast på monitoren ved at fastgøre de to små skruer.
For at forebygge skade på patient, bruger eller andre personer skal batteridækslet
være forsvarligt lukket under brug af monitoren.
Hvis monitoren ikke bruges, mister batteriet kapacitet. Kontrollér altid, at batteriet er
fuldt opladet før brug. Camino ICP Monitor oplader batteriet, mens monitoren er tilsluttet
strøm.
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Bestemmelse af softwareversion
På den berøringsfølsomme skærm skal du trykke på fanen Indstillinger og vælge Systemoplysninger.

Test af synkronisering til patientsengemonitor
Udfør procedurerne for synkronisering af Camino ICP Monitor med patientsengemonitoren i kapitel 4.
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KAPITEL 10 – Kontakt Natus Neuro i forbindelse
med teknisk support og årlig vedligeholdelse
Om teknisk support
Hvis Camino ICP Monitor ikke kører som forventet, og du ikke kan fastslå
årsagen, skal du ikke anvende den eller forsøge at reparere den. Kontakt i
stedet Natus Neuro for at få teknisk service:
Nationalt og internationalt
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
I forbindelse med service og reparation uden for USA skal du kontakte din
lokale autoriserede Natus Neuro-repræsentant.
For at reducere risikoen for elektrisk stød bør Camino ICP Monitor ikke
skilles ad. Overlad al servicering til kvalificerede Natus Neuroservicemedarbejdere.
Det er ikke tilladt at udføre nogen ændring på Camino ICP Monitor.
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Om årlig vedligeholdelse
Camino ICP Monitor skal årligt vedligeholdes på Natus Neuros servicecenter
for at sikre, at monitoren fungerer og er kalibreret korrekt. Ved denne proces
evaluerer Natus Neuro også batteriets brug, antallet af genopladningscykler og
kalibreringsstatus og udskifter det om nødvendigt med et nyt.
•
•

På etiketten på bagpanelet kan du se den næste anbefalede dato for
årlig vedligeholdelse.
Kontakt Natus Neuro for at aftale tidspunkt for den årlige vedligeholdelse
af Camino ICP Monitor.

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED
MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1
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APPENDIKS A – Tekniske specifikationer
Liste over tekniske specifikationer
Følgende tabel indeholder de tekniske specifikationer for Camino ICP Monitor:
Element

Specifikation

Monitortype

Camino ICP Monitor

Mål

240 x 165 x 185 mm (bredde x højde x dybde)

Vægt

3 kg

Display

• 7,0” WVGA TFT LCD-farvedisplay
• 800 x 480 pixelopløsning
• De numeriske parametre, der vises på den berøringsfølsomme skærm, kan læses fra en
afstand på 3 meter i en vinkel på op til 30° fra midten.

Strømforsyning

Brug kun AC-strømadaptere leveret af Natus Neuro, ref.-nr. 025430, 18 V DC, 1,67 A, 30 W

Batteri

Brug kun litium-ion-batteriet på 14,4 V leveret af Natus Neuro, ref.nr. 026950.
• Opladningstid = Maks. 5 timer, hvis monitoren er tilsluttet til en stikkontakt og er slukket.
• Driftstid = 1,5 time

Teknologi

Tryksensortype:
• Fiberoptisk tryktransducer, og
• Belastningsmåler, tryktransducer
Temperatursensortype:
• Termistortransducer

Transientreaktionstid for
temperatur

Transientreaktionstiden for en trinændring på 2 °C i den viste temperatur: Maks. 30 sekunder

Alarmgrænse for høj ICP-værdi • -10 til 125 mmHg, i intervaller på 1 mm
• Fabriksstandard indstillet til 20 mmHg
Udlæsning til
patientsengemonitor

• ICP-måling = 5,0 μV/V/mmHg
• Temperaturmåling = Passer til en standard 3-ledningers YSI 400-termistorgrænseflade.
• ICP = ±1 mmHg eller 1 % af monitoraflæsning (alt efter hvad der er størst)
• Temperatur = ±0,2 °C til YSI 400-standard

Dataudtræk

• USB = USB 1.1
• RS232 = 9600 baud, 8 databit, 1 stopbit, lige paritetskonfigurationer
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Genstand

Specifikation

Driftstryk

700 til 1060 hPa

Fragt/opbevaringstryk

500 til 1060 hPa

Driftsgrænser

• Temperatur = 15 °C til 40 °C
• Luftfugtighed = 30 % til 75 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende

Grænser for fragt/opbevaring

• Temperatur = -20 °C til 50 °C
• Luftfugtighed = Relativ luftfugtighed mellem 25 % og 80 %.

Nøjagtighed ved langvarig drift ICP-kateters linearitet med Camino Flex-kateter:
• Området -10 til 10 mmHg: ±2 mmHg
• Området 11 til 33 mmHg: ±3 mmHg
• Området 34 til 125 mmHg: ± (6 % + 1 mmHg)
ICP-kateters linearitet med fiberoptisk kateter:
• Området -10 til 50 mmHg: ±2 mmHg
• Området 51 til 125 mmHg: ±6 %
Temperaturkateter: ±0,3 °C
Nominelt ICP-måleområde

-10 til 125 mmHg

Nominelt
30 °C til 42 °C
temperaturmåleområde (måling
i direkte tilstand)
Beskyttelse mod elektrisk stød

Klasse II, type CF, defibrilleringssikre anvendte dele: ICP-kateterforbindelser,
temperaturkateterforbindelser.

Beskyttelse mod skadelig
indtrængen af vand

IPX0

Driftstilstand

Kontinuerlig

HF-kirurgisk udstyr

Overholder kravene i IEC 60601-2-49

Defibrillator-restituering

0-15 sek.

Brandfare

Ikke velegnet til brug i nærheden af brændbare anæstetiske blandinger med luft,
oxygen eller dinitrogenoxid.

Sprog

Engelsk, dansk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk, portugisisk (brasiliansk),
kinesisk (forenklet), japansk, koreansk, russisk
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Klassifikationer og standarder
Camino ICP Monitor er designet til kontinuerlig drift. Camino ICP Monitor overholder de
elektriske sikkerhedskrav for:
•

IEC 60601-1 4. udgave og relevante bestemte standarder og tillægsstandarder

EMI / EMC
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Elektrisk sikkerhed
•

IEC 60601-1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Producentens anmeldelsesskema
Oplysningerne i dette afsnit (f.eks. sikkerhedsafstande) er skrevet specielt med henblik på
Camino ICP Monitor. De angivne tal garanterer ikke fejlfri drift, men giver en rimelig sikkerhed
derfor. Generelle bemærkninger
Der er særlige forholdsregler for brug af elektrisk medicinsk udstyr i forbindelse med
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), og det skal installeres og betjenes i henhold til de EMCoplysninger, der er angivet i dette dokument og i den resterende del af brugsanvisningen til
brug med denne enhed. Manglende overholdelse af forholdsreglerne vedr. EMC kan medføre
midlertidigt tab af målenøjagtighed eller deaktivering af monitoren.
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.
Kabler og tilbehør, der ikke er angivet i brugsanvisningen, er ikke godkendt. Brug af andre
kabler og/eller andet tilbehør kan have en negativ indflydelse på sikkerheden, ydelsen og den
elektromagnetisk kompatibilitet (øget emission og reduceret immunitet).
Udvis forsigtighed, hvis udstyret bruges i nærheden af eller stablet med andet udstyr.
Hvis denne type brug ikke kan undgås, bør udstyret observeres for at kontrollere for normal drift
i den anvendte konfiguration.
Camino ICP Monitor anvender et strømstik som isoleringsmiddel til hovedstrømforsyningen.
Anbring ikke monitoren på et sted, hvor det er svært at komme til strømstikket.
Ved brug af en defibrillator sammen Camino ICP Monitor skal du følge de retningslinjer, der
fulgte med defibrillatoren.
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Vejledning og producentanmeldelse - elektromagnetisk emission
Natus Camino ICP Monitor er beregnet til brug i det nedenfor nævnte elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Natus
Camino ICP Monitor skal sørge for, at den benyttes i det relevante miljø.
Emissionstest

Overensstemmels Elektromagnetisk miljø - vejledning

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse A

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A

Natus Camino ICP Monitor benytter kun RF-energi til den interne funktion.
Derfor er RF-emissionen meget lav og resulterer formentlig ikke i interferens i
elektronisk udstyr i dets nærhed.
Camino ICP Monitors egenskaber for UDLEDNING gør den velegnet til
anvendelse i industriområder og på hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis det
anvendes i et boligområde (hvor CISPR 11 klasse B normalt kræves), kan
Camino ICP Monitor muligvis ikke give tilstrækkelig beskyttelse mod
radiokommunikationstjenester. Brugeren skal muligvis træffe afhjælpende
foranstaltninger, som f.eks. flytning eller omrokering af udstyret.

Spændingsfluktuationer/ Opfylder
hurtige
frekvensfluktuationer
IEC 61000-3-3
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Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
Natus Camino ICP Monitor er beregnet til brug i det nedenfor nævnte elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Natus
Camino ICP Monitor skal sørge for, at den benyttes i det relevante miljø.
Elektromagnetisk miljø vejledning

Immunitetstest

IEC 60601-testniveau

Overholdelsesniveau

Elektrostatisk udladning (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV-kontakt
±2 kV, ±4 kV, ± 8 kV,
±15 kV luft

±8 kV
±15 kV

Gulvene bør være af træ, beton
eller keramikfliser. Brug af
udstyret i miljøer med en
luftfugtighed på under 30 % kan
medføre statiske afladninger, der
midlertidigt kan deaktivere
monitoren og kræve en genstart.

Elektrisk transient/udbrud
IEC 61000-4-4

± 2 kV til
strømforsyningslinjer
± 1 kV til indlæsnings/udlæsningslinjer

±2 kV
±1 kV

Netspændingskvaliteten skal
være på højde med et normalt
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Overspænding
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV linje(r) til
linje(r)
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
linje(r) til jord

±1 kV

Netspændingskvaliteten skal
være på højde med et normalt
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsdyk, korte afbrydelser
og spændingsvariationer på
strømforsyningsindlæsningslinjer.
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklus ved
0 % UT; 0,5 cyklus ved
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 0°, 45°, 90°, 135°,
225°, 270° og 315°
180°, 225°, 270° og
315°

Magnetisk netfrekvensfelt
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

0 % UT, 1 cyklus

0 % UT, 1 cyklus

70 % UT, 25/30 cykler
ved 0°

70 % UT; 25/30 cykler
ved 0°

0 % UT, 250/300 cyklus

0 % UT; 250/300 cyklus

30 A/m

30 A/m

Bemærk: UT er netspændingen før anvendelse af testniveau.
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±2 kV

Netspændingskvaliteten skal
være på højde med et normalt
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Hvis brugeren af Natus Camino
ICP Monitor kræver kontinuerlig
drift under strømafbrydelser,
anbefales det, at Natus Camino
ICP Monitor tilsluttes en
nødstrømsforsyning eller et
batteri.

Strømfrekvens-magnetfelter bør
være på niveauer, der er
karakteristiske for et typisk sted i
et typisk handels- eller
hospitalsmiljø.

Vejledning og producenterklæring - elektromagnetisk immunitet
Natus Camino ICP Monitor er beregnet til brug i det nedenfor nævnte elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af Natus Camino
ICP Monitor skal sørge for, at den benyttes i det relevante miljø.
Immunitetstest

IEC 60601-testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø - vejledning
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke
benyttes tættere på nogen dele af Natus Camino ICP
Monitor, herunder ledninger, end den anbefalede
sikkerhedsafstand, der er beregnet ud fra det forhold,
der gælder for senderfrekvensen.
Anbefalet sikkerhedsafstand.

Udført RF
IEC 61000-4-6

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

Vrms fra 150 KHz til 80 MHz
ved 80 % AM 1 KHz 6 Vrms i
ISM-bånd mellem 150 KHz og
80 MHz ved 80 % AM 1 KHz
3 V/m fra 80 MHz til 2,7 GHz
ved 80 % AM 1 KHz

3 Vrms, 6 Vrms

d = 1,17 √P

3 V/m

d = 1,17 √P 80 MHz til 800 MHz
d = 2,33 √P 800 MHz til 2,5 GHz
Hvor P er den maksimale udgangseffekt fra senderen
i watt (W) i henhold til senderproducenten, og d er
den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som angivet af en
elektromagnetisk undersøgelse på stedet, a bør være
mindre end overholdelsesniveauet i hvert
frekvensområde.b
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er
markeret med følgende symbol:

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af optagelse og afspejling fra
strukturer, genstande og mennesker.
a Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer til radiotelefoni (mobil/trådløs) og radiotelefoni på land, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelse og TVudsendelse kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at anslå det elektromagnetiske miljø pga. faste RF-sendere skal der udføres en elektromagnetisk
undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Natus Camino ICP Monitor skal bruges, overstiger det gældende RF-overholdelsesniveau, som er
nævnt ovenfor, bør Natus Camino ICP Monitor overvåges for at sikre normal drift. Hvis der observeres unormal drift, kan det være nødvendigt at udføre yderligere
foranstaltninger, f.eks. drejning eller flytning af Natus Camino ICP Monitor.
b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
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Testspecifikationer for IMMUNITET AF INDKAPSLINGSPORT til trådløst RF-kommunikationsudstyr
Testfrekvens
(MHz)

Bånd a
(MHz)

Service a

Modulation b

Maksimal
strøm
(W)

Afstand
(m)

Testniveau for
immunitet
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Pulsmodulation b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM c
± 5 kHz afvigelse
1 kHz sinus

2

0,3

28

710
745
780

704 – 787

LTE-bånd 13,
17

Pulsmodulation b
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930

800 – 960

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

Pulsmodulation b
18 Hz

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

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

Pulsmodulation b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

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

Pulsmodulation b
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulation b
217 Hz

0,2

0,3

9

BEMÆRK Hvis det er nødvendigt for at opnå IMMUNITETSTESTNIVEAUET, kan afstanden mellem senderantennen og
ME-UDSTYR eller ME-SYSTEM reduceres til 1 m. Testafstanden på 1 m er tilladt i henhold til IEC 61000-4-3.
a For nogle tjenester er kun up-link-frekvenserne inkluderet.
b Bærebølgen skal moduleres under anvendelse af et 50 %-arbejdscyklusbølgesignal.
c Som et alternativ til FM-modulation kan 50 %-pulsmodulation ved 18 Hz anvendes, fordi det er det værste tilfælde, selvom det ikke repræsenterer en
egentlig modulation.
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Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Natus Camino ICP Monitor.
Natus Camino ICP Monitor er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvori der er kontrol med udstrålede RF-afbrydelser.
Kunden eller brugeren af Natus Camino ICP Monitor kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at sikre en
minimumsikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Natus Camino ICP Monitor som
anbefalet nedenfor, i overensstemmelse med kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Nominel maksimal
udgangseffekt fra
sender
W

Sikkerhedsafstand i overensstemmelse med senderfrekvens
m
150 kHz til 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz til 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz til 2,7 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

I forbindelse med sendere, der er nomineret ved en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet nedenfor, kan den anbefalede
sikkerhedsafstand d i meter (m) anslås ved beregning ud fra det forhold, der gælder for senderfrekvensen, hvor P er senderens
maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten.
NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for højere frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af optagelse og
afspejling fra strukturer, genstande og mennesker.
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Indeks
Advarsler for brug af monitoren, 19
Alarm fra, 60
Alarm til, 60
Alarmgrænse for høj ICP-værdi, 60
Angivelse af alarmgrænsen for høj ICP-værdi, 62
Beregning af alarmgrænse for høj ICP-værdi, 61
Deaktivering af alarmen for høj ICP-værdi, 64
Etiketter på den berøringsfølsomme skærm indikerer
alarmgrænse for høj ICP-værdi, 63
Gendannelse af standardværdier for alarmgrænse for høje
ICP-værdier, 64
Midlertidig indstilling af alarmen for høj ICP-værdi til
lydløs, 64
Ansvarsfraskrivelser, 3
Årlig vedligeholdelse, 127
Batteri
Brug af batteriet som strømforsyning, 34
Indikator for batterikapacitet, 35
Isætning af et nyt batteri, 125
Kontrol af mængden af tilgængelig batterikapacitet, 55
Kontrol af status for batteri og vekselstrøm, 54
Opbevaring af batteriet, 36
Reaktion på alarm om lavt batteriniveau, 78
Test af batteriopladningen, 124
Berøringsfølsom skærm, 53
Betingelser, der nulstiller grafdata, 59
Bortskaffelse ved levetidens slutning, 15
Dataudtræk, 83
Dato og klokkeslæt, 67
Faner, 53
Alarm, 53
Graf, 53
Indstillinger, 53
Primær, 53
Fastgørelse af monitoren på udstyrsstativet, 32
Fejlfinding af systemet, 97
Forkortelser, 14
Gendan standarder, 61
Hovedfunktioner - monitor, 18
ICP, 61
Indstil dato og klokkeslæt, 65
Indstil sprog, 65
Katetre, 37
Tilslutning af det bøjelige Camino-kateter, 42
Tilslutning af fiberoptiske Camino-katetre (110-4-serien),
38
Katetre til engangsbrug, 95
Klassifikationer og standarder, 131
Knappen, 54
Knappen Servicetilstand, 69
Knapperne Udtræk log og Servicetilstand, 69
Kontaktinformationer, 4
Kontraindikationer, 17
Kurvetype, 66
Lagring af grafdata i op til 5 dage, 85

Liste over symboler og forkortelser, 9
Måleområder - ICP og temperatur, 81
Monitordele, 22
Om bagpanelet, 23
Om bundpanelet, 25
Om frontpanelet, 22
Om højre panel, 24
Om venstre panel, 26
Monitorering af grafdata, 58
Monitorering af patientens ICP og temperatur, 53
Nulstil grafdata under optageforhold, 87
Numerisk visning af gennemsnitlige ICP-værdier, 57
Opbevaring af systemet, 51
Oplysninger om ophavsret, 3
Opsætning af systemet for første gang, 27
Opsætning af systemet til klinisk brug, 31
Patientens ICP og temperatur - Monitorering, 56
Placering af monitoren, 31
Prioriteringer for hver enkelt alarm, 75
Producentens anmeldelsesskema, 132
Rengøring og sterilisering af systemet, 89
Servicetilstand, 65
Skalering af ICP-intervaller til grafdata, 59
Skalering af ICP-kurveområderne, 57
Skalering af tidsintervaller til grafdata, 59
Sluk systemet, 34
Softwareversion - Bestemmelse af, 126
Sprog, 68
Statuslinje, 54
Sterilisering af det bøjelige Camino-forlængerkabel, 93
Sterilisering af det fiberoptiske Camino-kateterkabel, 92
Sterilisering af systemet, 89
Symboler
Aktiv alarm, 12
Alarmgrænse for høj ICP-værdi, 12
Indikator for batterikapacitet, 13
Lyden blev afbrudt, 12
Vekselstrøm anvendes, 12
Vekselstrøm bruges ikke/er ikke tilgængelig, 13
Symboler og forkortelser, 9
Synkronisering af de to monitorer, 47
Systemfejlalarmer
Alarm for lavt batteriniveau, 123
Alarm fra, 12
Batteriet oplades, 13
Beskrivelse af alarmsymbolerne, 72
ICP over alarmgrænse, 76
Inaktiv alarm, 12
Indstilling af midlertidig lydløs alarm for lavt batteriniveau,
79
Intet isat batteri, eller defekt batteri, 13
Lydmæssige og visuelle indikatorer for alarmer med
medium og lav prioritet, 73
Midlertidig indstilling af alarmen for batterifejl til lydløs, 82
Midlertidig indstilling af alarmen for fejl i ICP- og
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temperaturmåleområde til lydløs, 81
Midlertidig indstilling af alarmen for temperatursensorfejl til
lydløs, 77, 78
Midlertidig indstilling af alarmen for ventilatorfejl til lydløs,
80
Midlertidig slukning af alarmen om overophedet monitor,
80
Om alarmerne, 55
Prioriteringer af fysiologiske og tekniske alarmer, 74
Reaktion på alarm om batterifejl, 82
Reaktion på alarm om lavt batteriniveau, 78
Reaktion på alarm om måleområde, 81
Reaktion på alarm om overophedet monitor, 80
Reaktion på alarm om ventilatorfejl, 80
Reaktion på alarm vedr. ICP-kateterfejl, 77
Reaktion på alarm vedr. temperatursensorfejl, 78
Reaktion på fysiologiske og tekniske alarmer, 71
Reaktion på tekniske alarmer, 77
Reaktion på uoprettelige systemfejlalarmer, 77
Sådan prioriterer monitoren alarmerne, 73
Systemoplysningspanel, 13
Systemoplysninger, 65, 69
Tænd systemet, 33
Tænd/sluk systemet, 33
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Teknisk support og årlig vedligeholdelse, 127
Tekniske meddelelser, 71
Tekniske specifikationer, 129
Temperatur, 61
Test og forebyggende vedligeholdelse, 107
Brug af tryksimulator, 112
Diagram, testkredsløb til temperaturtransducerstik, 116
Test af alarmgrænse for høj ICP-værdi, 120
Test af strøm og batteriopladning, 122
Test af synkronisering til patientsengemonitor, 126
Test af temperaturindlæsning, 115
Test af temperaturudlæsning, 117
Test af trykindlæsning, 108
Test af trykudlæsning, 114
Tilpasning af brugerindstillinger, 65
Tilsigtede kliniske fordele, 18
Tilsigtet bruger, 17
Tilsigtet patientgruppe, 17
Tilslutning til patientsengemonitor, 46
Tryk- og temperaturmålinger på patientsengemonitoren, 50
Udtrækning af data til et USB-drev, 84
Udtrækning af data via digital streaming, 86
Udtrækning af grafdata, 83
Varemærker, 3

