Camino® ICP Monitor

Intracraniële druk- en
temperatuurmonitor

Gebruikshandleiding

025879 Rev 02 (10/2020)
1

2

O Op basis van de federale wetgeving in de VS mag dit apparaat alleen worden verkocht door een arts of op
voorschrift van een arts.p

Disclaimers

Natus Manufacturing Limited is niet verantwoordelijk voor letsel, infectie of andere schade door het
gebruik van dit product.
Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met dit apparaat moeten aan Natus
Medical Incorporated worden gemeld en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker
en/of patiënt is gevestigd.
gelet

Handelsmerken
Natus, Natus Neuro, het Natus Neuro-logo en Camino zijn gedeponeerde handelsmerken van Natus Medical Incorporated of
haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Delta-Cal is een handelsmerk van Utah Medical
Products, Inc. Sani-Cloth is een gedeponeerd handelsmerk van Professional Disposables International, Inc. Aptimax,
Sealsure en Sterrad zijn geregistreerde handelsmerken van Johnson en Johnson. Tyvec is een gedeponeerd handelsmerk
van E.I. duPont. Kimguard en One-Step zijn gedeponeerde handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Auteursrechtinformatie
©2020 Natus Medical Incorporated. Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen op een opslagsysteem of worden doorgestuurd,
in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op andere manieren) zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natus Medical Incorporated. Exemplaren van dit document kunnen worden
besteld bij Natus Medical Incorporated.
Uitgegeven: 10- 2020
Natus Medical Incorporated
5955 Pacific Center Blvd
San Diego, CA 92121 – VS
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Ierland
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Contactgegevens
Als de Camino ICP Monitor niet correct werkt en u de oorzaak ervan niet kunt achterhalen, mag u het apparaat niet gebruiken
of proberen het zelf te repareren. Neem in plaats daarvan contact op met Natus Neuro voor technische ondersteuning:
Binnenlands
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Internationaal
Natus Europe GmbH
Telefoon: 0049 (0) 89 83942533
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
Neem voor onderhoud en reparaties buiten de Verenigde Staten contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Natus Neuro.
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Lijst met symbolen en afkortingen

Verpakkings- en labelsymbolen
Symbool

Standaardreferenti
e

Standaardnaam

Symboolnaam

Uitleg

ISO 15223-1
Symbool 5.1.1

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Fabrikant

Geeft de fabrikant
van het medische
hulpmiddel aan.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.3

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Productiedatum

Geeft de datum aan
waarop het
medische hulpmiddel
is vervaardigd.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.6

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Catalogusnummer

Geeft het
catalogusnummer
van de fabrikant aan
waarmee het
medische hulpmiddel
kan worden
geïdentificeerd.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.5

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Batchcode

Geeft de batchcode
van de fabrikant aan
waarmee de batch of
het lot kan worden
geïdentificeerd.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.7

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Serienummer

Geeft het
serienummer van de
fabrikant aan
waarmee een
bepaald medisch
hulpmiddel kan
worden
geïdentificeerd.
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ISO 15223-1,
Symbool 5.4.4

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

ISO 60601-1
Tabel D.1 nr. 10

Medische elektrische
apparatuur – deel 1:
Algemene vereisten
voor basisveiligheid
en essentiële
prestaties

ISO 60601-1
Tabel D.2 nr. 2

Opgelet

Geeft aan dat de
gebruiker de
gebruiksaanwijzing
dient te raadplegen
voor belangrijke
waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen die om
verschillende
redenen niet op het
medische hulpmiddel
zelf kunnen worden
vermeld.

Medische elektrische
apparatuur – deel 1:
Algemene vereisten
voor basisveiligheid
en essentiële
prestaties

Algemeen
waarschuwingsteken

Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie
aan die lichamelijk
letsel bij de patiënt of
operateur tot gevolg
kan hebben.

MDR 2017/745

EU-richtlijn inzake
medische
hulpmiddelen

CE-markering

Geeft Europese
technische
conformiteit aan.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.2

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Erkende
vertegenwoordiger in
de Europese
Gemeenschap

Geeft de erkende
vertegenwoordiger in
de Europese
Gemeenschap aan.

2012/19/EU

Afgedankte
elektrische en
elektronische
apparatuur (AEEA).

Instructies voor
verwijdering na de
levensduur.

Geeft aan dat
elektrische en
elektronische
apparatuur niet
samen met
ongescheiden afval
mag worden
weggegooid, maar
apart moet worden
ingezameld.

ISO 15223-1,
symbool 5.4.3

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Raadpleeg de
gebruikshandleiding

Geeft aan dat de
gebruiker de
gebruiksaanwijzing
moet raadplegen.

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

Medische elektrische
apparatuur – deel 1:
Algemene vereisten
voor basisveiligheid
en essentiële
prestaties

Volg de
gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de
gebruikershandleiding
of het
instructieboekje.
VERMELDING op
ME-APPARATUUR:
"Volg de
gebruiksaanwijzing".

De ETL-markering
toont aan dat het
product aan de
Noord-Amerikaanse
veiligheidsvereisten
voldoet. Bevoegde
keuringsinstanties
in de VS en Canada
beschouwen de
markering van de
ETL-vermelding als
bewijs dat het
product aan de
gepubliceerde
branchenormen
voldoet. Inkopers
accepteren dit op
producten die ze
aanschaffen

Markering van de
ETL-vermelding

Keurmerk voor
medische apparaten
voor de VS en
Canada via Intertek
Testing Service.

ETL-certificering

Etiket voor
hulpmiddelen op
voorschrift

Uitsluitend op
voorschrift

Geeft aan dat het
product uitsluitend
door of op voorschrift
van een bevoegde
arts mag worden
verkocht.

Hieronder volgt een
opsomming van de
normen die voor de
Noord-Amerikaanse
markt worden
gebruikt:
-ASME
-ASTM
-ANSI
-CSA
-NFPA
-NOM
-NSF
-UL/ULC
Bron:
https://www.intertek.
com/marks/etl/#:~:te
xt=The%20ETL%20
Mark%20is%20proo
f,on%20products%2
0they're%20sourcin
g.
21 CFR
801.109(b)(1)

Rx only
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ISO 15223-1
Symbool 5.4.2

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Niet hergebruiken.

Geeft aan dat het
medische hulpmiddel
voor eenmalig
gebruik of voor
gebruik bij één
patiënt en bij één
enkele ingreep
bestemd is.

Gebaseerd op ISO
15223-1
Symbool 5.4.5

Niet van toepassing

Bevat geen latex van
natuurlijk rubber

Geeft aan dat het
medische hulpmiddel
geen latex van
natuurlijk rubber
bevat.

ISO 15223-1
Symbool 5.3.7

Medische
hulpmiddelen:
symbolen voor het
gebruik met
medische
hulpmiddeletiketten,
merken en
informatievoorziening

Temperatuurlimiet

Geeft het
temperatuurlimiet
aan waaraan het
medische hulpmiddel
veilig kan worden
blootgesteld.

Portaria 54-2016
(voorschrift 542016)

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(CERTIFICERINGSZ
EGEL MET
BETREKKING TOT
CONFORMITEIT)

Selo Compulsório
(Vereiste zegel)

INMETROcertificering

IEC 60417
Symbool 5172

Grafische symbolen
voor gebruik op
apparatuur

Apparatuurklasse II

Duidt apparatuur aan
die aan de
veiligheidsvereisten
van IEC 61140 voor
klasse II-apparatuur
voldoet.

IEC 60417
Symbool 5031

Grafische symbolen
voor gebruik op
apparatuur

Gelijkstroom

Geeft op het
typeplaatje aan dat
de apparatuur
uitsluitend geschikt
is voor gelijkstroom;
identificeert
relevante
aansluitingen.

Bron:
http://www.inmetro.
gov.br/legislacao/rta
c/pdf/RTAC002377.
pdf
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CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED MAINTENANCE DUE

IEC 62680-2-1

Universal serial businterfaces voor data
en stroom, deel 2-1:
Specificatie universal
serial bus,
herziening 2.0
(TA 14)

USB-connector

Geeft aan dat het
hulpmiddel op een
USB-poort
aangesloten is of
met een USB-poort
compatibel is.

IEC 60417
Symbool 5009

Grafische symbolen
voor gebruik op
apparatuur

Stand-by

Duidt de stand van
de schakelaar aan
waarmee een deel
van de apparatuur in
de stand-bystand
kan worden
gebracht.

IEC 60417
Symbool 5336

Grafische symbolen
voor gebruik op
apparatuur

Onderdeel type CF,
bestand tegen
defibrillatie

Duidt een
defibrillatiebestendig
toegepast onderdeel
van type CF aan dat
aan IEC 60601-1
voldoet.

-

-

-

-

-

-

Veiligheidsinformatie
voor het transport van
lithium-ionbatterijen
Vervaldatum voor
jaarlijks onderhoud

72903759 Rev 1
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Softwaresymbolen
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-

-

-

Actief alarm

-

-

-

Audio gepauzeerd

-

-

-

Inactief alarm

-

-

-

Alarm uit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aan/uit

-

-

-

Netvoeding niet
gebruikt/beschikbaar

-

-

-

Indicator
batterijvermogen

-

-

-

Geen batterij
aangesloten of
defecte batterij

Bovengrens ICPalarm

Het apparaat werkt op
de netvoeding

-

-

-

Batterij wordt
opgeladen

-

-

-

Systeeminformatieve
nster
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Lijst met afkortingen
Afkorting
AC

Wisselstroom (alternating current)

ºC

Celsius

CAMCABL

Kabel voor voorversterking gebruikt bij glasvezelkatheters van Natus

CSV

Door komma's gescheiden waarden (comma-separated values)

CT

Computertomografie

dB

Decibel

DC

Gelijkstroom (direct current)

DMM
EtO
ºF
FLEX
FLEXEXT

Digitale multimeter
Ethyleenoxide
Fahrenheit
Flex-katheter
Flex-verlengkabel

hPa

Hectopascal (eenheid van druk)

ICP

Intracraniële druk

ICT

Intracraniële temperatuur

IPA

Isopropylalcohol

LED

Light emitting diode

mm

Millimeter

mmHg

Millimeter kwik

MR

Magnetische resonantie

OK

Operatiekamer

PMIO
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Definitie

Invoer/uitvoer patiëntmonitor

THL

Traumatisch hersenletsel

USB

Universal serial bus

V

Volt

W

Watt

Verwijdering na de levensduur
Natus streeft ernaar te voldoen aan de richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) van 2014 van de Europese Unie. In deze verordeningen staat dat elektrisch
en elektronisch afval voor een goede verwerking gescheiden moet worden ingezameld zodat
AEEA veilig wordt hergebruikt of gerecycled. In overeenstemming met dit engagement kan Natus
de verplichting voor terugname en recycling naar de eindgebruiker verleggen, tenzij andere
afspraken zijn gemaakt. Neem voor meer informatie over inzameling en verwerking in uw regio
contact op met Natus via www.natus.com.
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bestaat uit materiaal, onderdelen en stoffen die
schadelijk kunnen zijn en een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens en het milieu als
de AEEA niet correct wordt afgehandeld. Daarom hebben eindgebruikers ook een
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat AEEA wordt hergebruikt en veilig gerecycled.
Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met andere
afvalstoffen afvoeren. Bij het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
moeten de gemeentelijke inzamelingsregelingen in acht worden genomen of de terugnameplicht
van producenten, importeurs of gelicentieerde afvalverwerkers, om zo negatieve milieueffecten te
beperken en gebruik te maken van de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning.
Apparatuur met een doorgestreepte afvalcontainer is elektrische en elektronische apparatuur.
De doorkruiste afvalcontainer geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen
met ongescheiden afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingezameld.

17

Blanco pagina.

18

HOOFDSTUK 1 – Systeemoverzicht
Gebruiksaanwijzing / beoogd gebruik
De Camino ICP Monitor is geïndiceerd voor gebruik door bevoegde neurochirurgen of neurointensivisten voor het meten van intracraniële druk en temperatuur.
De Camino ICP Monitor kan alleen door bevoegde gebruikers worden bediend.

Contra-indicaties
De Camino ICP Monitor en bijhorende accessoires zijn niet bestemd voor gebruik in een
omgeving met magnetische resonantie (MR).

Beoogde gebruiker
De Camino ICP Monitor is bestemd voor gebruik door de volgende bevoegde medische en
biomedische professionals:
• De katheters moeten worden aangebracht en gehanteerd door een bevoegde arts.
• De monitor moet worden bediend door bevoegd ziekenhuispersoneel (bijv. neurochirurg,
verpleegkundige, intensivist, trauma-arts of arts-assistent).
In hoofdstuk 9 staan instructies voor het testen en onderhouden van de monitor. De procedures in
dit hoofdstuk moeten door biomedisch technisch personeel van het ziekenhuis worden uitgevoerd.

Beoogde patiëntenpopulatie
Patiënten die behandelingen ondergaan met deze monitor in combinatie met craniële toepassingen,
worden verondersteld een traumatisch hersenletsel te hebben, een grote neurochirurgische ingreep te
hebben ondergaan of een ander traumatisch of ischemisch letsel of een bloeding te hebben waarvoor
ICP-bewaking en temperatuurcontrole is geïndiceerd.
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Beschrijving van de Camino ICP Monitor
De Camino ICP Monitor is een compact, draagbaar apparaat voor het direct in de hersenen
bepalen en monitoren van de intracraniële druk (ICP) of de intracraniële temperatuur (ICT),
afhankelijk van de katheters die zijn aangesloten op het systeem.
Deze monitor ondersteunt de volgende katheters:
• De serie Camino-glasvezelkatheters (110-4 serie) voor het meten van de ICP en nemen van
de temperatuur.
• Een Camino Flex-katheter voor het meten van ICP-waarden.
Alle Natus Neuro-katheters meten waarden aan het uiteinde van de katheter. Hierdoor hoeft geen met
vloeistof gevuld systeem te worden gebruikt om de druk naar een externe omzetter te communiceren
(waarbij drukgolven worden meegevoerd).

Beoogde klinische voordelen
De Natus Camino ICP Monitor is voorzien van een touchscreen voor het evalueren en controleren
van parameters voor het volgen van de ICP en intracraniële temperatuur van de patiënt. De
Camino ICP Monitor is een modern platform ontworpen om monitoringtechnologieën, getunneld of
met boutverbinding, in te bouwen waardoor de ICP in het parenchym of de ventriculaire ruimte kan
worden gevolgd. De monitor is gemakkelijk draagbaar, heeft een ergonomisch ontwerp en hij
integreert spanningsmeter en glasvezel monitoringtechnologie. Hij voorziet tot maximaal vijf dagen
ICP-trendgegevens van de patiënt (de gegevens kunnen via een USB-poort worden geleverd) en
real-time golfvormen.
Bovendien biedt het systeem onmiddellijke therapie door hersen- en ruggenmergvloeistof te
draineren met de Camino Flex-ventriculaire katheter terwijl de ICP wordt gecontroleerd bij de bron
en onmiddellijke continue (120 uur) hoge getrouwheidsgolfvormen te vormen om therapietrouw van
de patiënt te volgen. Verder meet het systeem voortdurend de intracraniële temperatuur om de
hersentemperatuur te beheren. Hoewel de Camino is bedoeld als een afzonderlijk systeem kan het
worden aangesloten op bedsidemonitoringsystemen in een ziekenhuis. Met de ingebouwde
oplaadbare batterij kan de patiënt tijdens transport worden gemonitord.

Hoofdfuncties van de monitor
Tijdens klinisch gebruik is de Camino ICP Monitor voorzien van verschillende functies voor het
bewaken en analyseren van patiëntgegevens:
• Een touchscreen-interface voor het evalueren van ICP/ICT-gegevens van de patiënt en voor
het instellen van parameters voor de patiënt.
• Een fysiologisch alarm dat wordt geactiveerd wanneer de gemiddelde ICP-waarde van een
patiënt een door de gebruiker ingestelde grens langer dan 5 seconden overschrijdt.
• Een oplaadbare lithium-ionbatterij die de monitor tijdens het vervoeren van patiënten van
stroom voorziet.
• Opslag van de ICP-trendgegevens van de patiënt gedurende 5 dagen.
• Aansluitingen voor het overbrengen van patiëntgegevens naar een bedsidemonitor.
• Aansluitingen voor het exporteren van patiëntgegevens naar externe mediatypen via een
USB-apparaat of digitale streaming.
Zie voor instructies over het gebruik van Natus Neuro-katheters de gebruiksaanwijzing voor de
verschillende katheters.
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De gebruikshandleiding lezen
Natus Neuro beveelt alle artsen, verpleegkundigen en technici die de Camino ICP Monitor
gebruiken, bedienen en onderhouden aan deze gebruikshandleiding grondig te lezen voordat ze
het systeem gebruiken. Als er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn, kunt u contact
opnemen met Natus Neuro.

Lijst met waarschuwingen voor het gebruik van de monitor
Als u een van de volgende waarschuwingen negeert, kan dit de veiligheid van de patiënt in
gevaar brengen of meetfouten veroorzaken.
Waarschuwingen
• Het gebruik van de Camino ICP Monitor is beperkt tot één patiënt tegelijk.
• De Camino ICP Monitor en bijhorende accessoires zijn niet bestemd voor gebruik in een
omgeving met magnetische resonantie (MR).
• Controleer steeds of de bovengrens van het ICP-alarm correct is ingesteld voor elke patiënt,
voordat u de behandeling start.
• Door in het paneel Alarm de functie ‘Alarm uit’ te selecteren, wordt de bovengrens voor het
ICP-alarm voor onbepaalde duur uitgeschakeld. Wees voorzichtig wanneer u deze functie
selecteert. Om dit alarm opnieuw in te schakelen, drukt u op de knop ‘Alarm aan’ en daarna op
de knop ‘Accepteren’.
• Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Camino ICP Monitor.
• De Camino ICP Monitor is een gevoelig elektronisch apparaat. Wees altijd voorzichtig wanneer
u de monitor gebruikt. Neem contact op met Natus Neuro als u een beschadiging vermoedt.
• Lees de gebruikshandleiding van de fabrikant van de bedsidemonitor voordat u de Camino ICP
Monitor aansluit op een bedsidemonitor.
• Zorg ervoor dat de monitor stevig is vastgemaakt aan de infuusstandaard, om letsel bij de
patiënt, gebruiker of andere personen of beschadiging van de monitor te voorkomen.
• Leg de kabels zo dat niemand er over kan struikelen, om letsel bij de patiënt, gebruiker of
andere personen of beschadiging van de monitor te voorkomen.
• Er moet voorzichtig worden gehandeld als het apparaat naast of bovenop andere apparatuur
wordt gebruikt. Als dit niet kan worden vermeden, moet goed worden opgelet of de apparatuur
in die opstelling correct werkt.
• De alarmluidspreker niet afdekken met voorwerpen die het alarmgeluid kunnen dempen.
• Om elektrische schokken te voorkomen, mag de Camino ICP Monitor niet uit elkaar worden gehaald.
Alle onderhoud moet door bevoegd onderhoudspersoneel van Natus Neuro worden uitgevoerd.
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• Om elektrische schokken te vermijden, mag alleen de netvoedingsadapter van Natus Neuro
worden gebruikt (onderdeelnummer 025430). Als u een andere netvoedingsadapter gebruikt,
bent u mogelijk niet beschermd tegen elektrische schokken.
• Maak alleen verbinding met IEC 60601-gecertificeerde bedmonitors om het risico op een
elektrische schok te verkleinen.
• Gevaar - mogelijk explosiegevaar bij gebruik in de buurt van ontvlambare anesthesieproducten.
Niet geschikt voor gebruik in de buurt van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof
of lachgas.
• Gebruik bij de Camino ICP Monitor alleen accessoires van Natus Neuro. Dit geldt in het
bijzonder voor katheters, katheterkabels, de batterij, de netvoedingsadapter en de USB-naarR232-adapterkabel.
• Als de Camino ICP Monitor geen vermogen meer heeft en wordt uitgeschakeld terwijl deze is
aangesloten op de bedsidemonitor, mag u de ICP-waarden op de bedsidemonitor niet
gebruiken voor patiëntmetingen; de ICP-waarden op de bedsidemonitor zijn dan ongeldig.
• Sluit de monitor onmiddellijk aan op de netvoeding als het alarm voor een bijna lege batterij
wordt geactiveerd.
• Tijdens gebruik van de batterij:
- Niet verwarmen boven 80 °C.
- De batterij niet openen.
- De batterij niet in het vuur gooien.
- Geen kortsluiting veroorzaken in het apparaat. De batterij kan vuur vatten, ontploffen, lekken
of heet worden en zo letsel veroorzaken.
- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij met hetzelfde onderdeelnummer (026950).
- Gebruik van een andere batterij kan brand of een ontploffing veroorzaken.
• Zorg ervoor dat het batterijdeksel tijdens gebruik goed is gesloten, om letsel aan de patiënt, de
gebruiker of andere personen te voorkomen.
• Sluit een Camino-glasvezelkatheter en een Camino Flex-katheter niet gelijktijdig aan op de
monitor. De Camino ICP Monitor is geschikt voor het aflezen van ICP-metingen waarbij ofwel
de Flex-katheter of de glasvezelkatheter op de monitor is aangesloten, maar niet beide tegelijk.
• Voer altijd de instructies in hoofdstuk 3 uit vóór het inbrengen van een nieuwe Caminoglasvezelkatheter om letsel aan de patiënt door onjuiste ICP-metingen te voorkomen. Zorg er
altijd voor dat u de ICP-waarde van de nieuwe glasvezelkatheter vóór het inbrengen instelt op
nul, terwijl u de katheter in de lucht houdt. Probeer nooit om een katheter opnieuw op nul in te
stellen als de katheter bij de patiënt is ingebracht.
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• Vervang de Camino-glasvezel katheterkabel die voor de metingen van de patiënt wordt
gebruikt niet meer nadat de glasvezelkatheter bij de Camino ICP Monitor op nul is ingesteld.
Als de glasvezel katheterkabel door een andere kabel wordt vervangen nadat de katheter al op
nul is ingesteld, kan dat tot onnauwkeurige metingen leiden.
• Als de glasvezel Camino-katheter bij de Camino ICP Monitor op nul is ingesteld, mag u deze
op nul gestelde katheter niet overschakelen op een andere monitor. Dit kan tot onnauwkeurige
ICP-metingen leiden.
• Voer altijd alle instructies in hoofdstuk 3 uit vóór het inbrengen van een nieuwe Camino Flexkatheter om letsel aan de patiënt door onjuiste ICP-metingen te voorkomen. Laat vooral de Flexkatheter in de lucht totdat de monitor de instelling op nul (d.w.z. de initialisatie) heeft voltooid.
• Vervang de verlengkabel van de Camino Flex-katheter die voor de metingen van de patiënt
wordt gebruikt niet nadat de Camino Flex-katheter bij de Camino ICP Monitor is geïnitialiseerd
(op nul is ingesteld). De Flex-verlengkabel vervangen door een andere kabel nadat de Flexkatheter al geïnitialiseerd is, kan tot onnauwkeurige ICP-metingen leiden.
• Als de Camino Flex-katheter bij de Camino ICP Monitor is geïnitialiseerd (d.w.z. op nul is ingesteld),
mag u deze geïnitialiseerde katheter niet overschakelen op een andere monitor. Dit kan tot
onnauwkeurige ICP-metingen leiden.
• De Camino ICP Monitor slaat alleen de gemiddelde ICP-gegevens van de laatste 5 dagen op.
Alle opgeslagen trendgegevens die ouder zijn dan 5 dagen, gaan verloren. Als de bewaking
langer dan 5 dagen duurt, moet onder steriele omstandigheden een nieuwe katheter worden
ingebracht. Wanneer een katheter wordt vervangen, worden de trendgegevens opnieuw
ingesteld. Exporteer de gegevens die u wilt bewaren voordat u de katheter vervangt.
• De Camino ICP Monitor mag niet in een autoclaaf worden geplaatst of in een vloeistof worden
ondergedompeld. Dit kan schade veroorzaken. Als er vloeistof op de monitor is terechtgekomen,
moet u het apparaat uitschakelen, de netvoedingsadapter verwijderen, het apparaat grondig
afdrogen en biomedisch personeel het toestel laten onderzoeken voordat u de
netvoedingsadapter opnieuw aansluit.
• Gebruik voor het reinigen en desinfecteren van het Camino ICP Monitor-systeem alleen de
reinigingsmiddelen die in hoofdstuk 7 worden vermeld. Als u oplosmiddelen of reinigingsmiddelen
gebruikt die niet worden vermeld in hoofdstuk 7 kan hierdoor de kunststof behuizing van de
Camino ICP-monitor worden beschadigd.
• Draagbare RF-communicatieapparatuur (zoals antennekabels, externe antennes en andere
randapparatuur) moet op een afstand van minstens 30 cm (12 inches) van onderdelen van de
Camino ICP Monitor worden gebruikt, met inbegrip van door Natus Neuro gespecificeerde
kabels. Anders kan dit resulteren in slechtere prestaties van deze apparatuur.
• Inspecteer alle kabels voordat u de Camino ICP Monitor inschakelt.
• Voer een routine verificatie van elektrische veiligheid uit zoals vereist door de gebruiker/instelling.
• Gebruik de Camino ICP Monitor niet met niet-medische apparatuur.
• Raak geaarde onderdelen en de patiënt niet tegelijk aan.
• Zorg ervoor dat de Camino ICP Monitor geaard is voordat de Camino ICP Monitor wordt
ingeschakeld en gebruikt.
• De Camino ICP Monitor is alleen bestemd voor gebruik door bevoegde medische professionals die
de inhoud van deze gebruiksaanwijzing van de Camino ICP Monitor gelezen hebben en begrijpen.
• Gebruik alleen (een) door Natus geselecteerde zekering(en) in het Camino ICP Monitor systeem.
• De Camino ICP Monitor maakt gebruik van een netstekker als een middel van isolatie aan het
elektriciteitsnet. Plaats de monitor niet op een plek waar de netstekker moeilijk bereikbaar is.
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Onderdelen van de monitor
De Camino ICP Monitor bevat hardware, software en elektrische onderdelen die specifiek horen bij
katheters van Natus Neuro voor het bewaken van de ICP- en temperatuurwaarden van de patiënt.
Het volgende gedeelte bevat informatie over de verschillende onderdelen van de monitor.

Over het voorpaneel
Het voorpaneel bevat:

Nummer
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Onderdeel

Beschrijving

1

Handvat

Handvat gebruikt voor het dragen van de monitor.

2

Touchscreen

Biedt softwaretools om gegevens te bekijken en
parameters te beheren voor het bewaken van de ICP- en
ICT-niveaus van de patiënt.

3

Aan/uit-stand

Groene led-knop die aangeeft dat de monitor door de
netvoedingsadapter wordt gevoed. Houd er rekening mee
dat dit lampje niet brandt wanneer de monitor door de
batterij wordt gevoed.

4

Aan/uit-knop

Hiermee kunt u de monitor in- of uitschakelen. Deze knop
brandt wanneer de stroom is ingeschakeld.

Over het achterpaneel
Het achterpaneel bevat:

Nummer

Onderdeel

Beschrijving

1

USB-aansluiting

Aansluitingspoort voor het exporteren van
trendgegevens via USB-overdracht of digitaal
streamen.

2

Aansluiting netvoedingsadapter

Aansluitingspoort voor de netkabel.

3

PMIO-aansluiting

Aansluitingspoort voor PMIO-kabel. Deze kabel
wordt gebruikt om de Camino ICP Monitor aan
te sluiten op een bedsidemonitor.

4

Paalklem

Klemsysteem om de monitor aan een
infuusstandaard te bevestigen.

5

Ventilatieopening

Opening met rooster waardoor circulerende
lucht door de interne koelventilator uit de
monitor kan worden geblazen.

6

Kabelriem

Rubberen riem om de kabel van de
netvoedingsadapter vast te maken tijdens het
transport.
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Over het rechterpaneel
Het rechterpaneel bevat:

Nummer
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Onderdeel

Beschrijving

1

Temperatuurpoort

Aansluitingspoort voor de temperatuurconnector op de
glasvezel katheterkabel.

2

Drukpoort

Aansluitingspoort voor de ICP-connector op de Natus
Camino Flex-verlengkabel (alleen druk).

3

Drukpoort

Aansluitingspoort voor de ICP-connector op de glasvezel
katheterkabel.

Over het onderpaneel
Het onderpaneel bevat:

Nummer

Onderdeel

Beschrijving

1

Batterijdeksel

Afneembaar deksel om de 14,4 V lithium-ionbatterij te
kunnen vervangen.

2

Ventilatieopening

Opening met rooster waardoor circulerende lucht door de
interne koelventilator uit de monitor kan worden geblazen.
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Over het linkerpaneel
Het linkerpaneel bevat geen bruikbare aansluitingspoorten of knoppen.
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HOOFDSTUK 2 – Systeem voor de eerste keer instellen
Procedures voor de eerste installatie
Stap 1: Het systeem uitpakken (onderdeelnr. CAM02)
Haal de inhoud uit de verpakking van de Camino ICP Monitor en controleer of de volgende
onderdelen aanwezig zijn.

Gebruik bij de Camino ICP Monitor alleen accessoires van Natus Neuro. Dit geldt in het
bijzonder voor katheters, katheterkabels, de batterij, de netvoedingsadapter en de USB-naarR232-adapterkabel.
Inhoud

Beschrijving

Camino ICP Monitor
Hoeveelheid = 1

Netvoedingsadapter
(18 V gelijkstroom
Onderdeelnr. 025430
Hoeveelheid = 1

, 1,67 A, 30 W)

14,4 V lithium-ionbatterij
Onderdeelnr. 026950
Hoeveelheid = 1
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Natus PMIO-kabel voor bedsidemonitor
Onderdeelnr. 025420
Hoeveelheid = 1

Camino-glasvezel katheterkabel
Onderdeelnr. CAMCABL
Hoeveelheid = 1

Camino Flex-verlengkabel
Onderdeelnr. FLEXEXT
Hoeveelheid = 1

USB-naar-RS232-adapterkabel
Onderdeelnr. 025440
Hoeveelheid = 1

Gebruikshandleiding
Onderdeelnr. 025870
Hoeveelheid = 1
Na het uitpakken van de inhoud, moet u controleren of er tekenen zijn van schade of verlies.
Als u beschadigingen constateert, moet u dit melden aan de vervoerder en de leverancier en
moet u alle verpakkingsmateriaal bewaren voor verder onderzoek.
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Stap 2: De batterij plaatsen
Voor de volgende stappen hebt u een kruiskopschroevendraaier en de lithium-ionbatterij van
14,4 V van Natus Neuro nodig.
1.

Zorg dat de monitor niet is aangesloten en dat deze is uitgeschakeld.

2.

Draai de monitor ondersteboven zodat het handvat naar beneden wijst.

3.

Verwijder de twee schroeven en haal het batterijdeksel weg.

4.

Zorg ervoor dat het Natus Neuro-logo op het batterijlabel naar boven wijst en plaats de batterij:

5.

A.

Plaats de batterijaansluitingen op de voorzijde van de batterij in de connectoropeningen
op de monitor.

B.

Schuif de batterijaansluitingen in de connectoropeningen op de monitor tot de batterij
volledig op zijn plaats zit.

Maak het batterijdeksel weer vast aan de monitor door de twee kleine schroeven opnieuw
aan te brengen.
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Stap 3: Leg de netvoedingsadapter klaar met de stekker afhankelijk van
uw locatie
1.

Verwijder de netvoedingsadapter uit de verpakking en bevestig de regiospecifieke stekker
aan de achterzijde van de netvoedingsadapter.

Achterzijde van netvoedingsadapter
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VS

VK

Europa

Australië

A.

Plaats de twee openingen op de adapterstekker over de twee pinnen van de
netvoedingsadapter.

B.

Druk de adapterstekker omlaag over de twee pinnen tot de onderzijde van de stekker
volledig contact maakt met de netvoedingsadapter.

C. Schuif de adapterstekker voorzichtig naar voren tot deze op zijn plaats klikt.

2.

Om de adapterstekker te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop op de netvoedingsadapter
en trekt u de stekker weg van de adapter.
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Stap 4: De monitor op netvoeding aansluiten
Doe het volgende met de door Natus Neuro geleverde netvoedingsadapter:
1.

Plaats de monitor op een vlakke ondergrond.

2.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de Camino ICP Monitor:
A.

Sluit het connectoruiteinde van de netvoedingsadapter aan de achterzijde van de
.
monitor aan op de poort met het label Input: 18 V

B.

Plaats het stekkeruiteinde van de netvoedingsadapter in een geaard stopcontact.

3.

Schakel de monitor in. Druk aan de voorkant van de monitor op de aan/uit-knop; de
Camino ICP Monitor geeft het logo van Natus Neuro weer voordat de initialisatie van de
monitor wordt gestart.

4.

Nadat de eerste instellingen zijn voltooid, laat de Camino ICP Monitor een opstarttoon van
één seconde horen en wordt het hoofdscherm op het touchscreen weergegeven.
Het doel van de opstarttoon is te controleren of de audioalarmen correct werken.
Neem contact op met Natus Neuro als u deze toon niet hoort tijdens het opstarten.

28

Stap 5: De tijd en datum instellen
1.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen en selecteer Datum en tijd instellen.

2.

Druk in het weergegeven venster op het gewenste veld (uur, minuten, datum, maand of
jaar) en gebruik de pijltjes om de juiste instelling in te geven. U moet elk van deze
instellingen aanpassen voordat u ze in de volgende stap accepteert.

3.

Druk op Accepteren; de Camino ICP Monitor geeft de geselecteerde tijd/datum weer op
het touchscreen.

Stap 6: De taal instellen
1.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen (vierde tabblad van links).

2.

Druk op Taal instellen.

3.

In het weergegeven menu Taal gebruikt u de pijltjes om de gewenste taal te selecteren.

4.

Druk op Accepteren; de Camino ICP Monitor geeft alle tekst op het touchscreen weer in
de geselecteerde taal.

1

Tabblad Instellingen

2

Knop Taal instellen

3

Pijlen voor taalkeuze

29

Stap 7: Gebruik netvoeding om de batterij volledig op te laden
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1.

Schakel de monitor uit. Druk op de voorzijde van de monitor op de aan/uit-knop om de
monitor in te schakelen.

2.

Laat de Camino ICP Monitor gedurende 5 uur aangesloten op de netvoeding met de
monitor uitgeschakeld. Hierdoor wordt de batterij volledig opgeladen.

3.

Schakel na 5 uur de monitor in door op de aan/uit-knop te drukken.

4.

Controleer op het touchscreen of het symbool voor het batterijvermogen dat
op de statusbalk verschijnt, vier groene balkjes weergeeft; dit betekent dat
de batterij volledig is opgeladen.

HOOFDSTUK 3 – Systeem instellen voor klinisch gebruik
Systeem instellen voor klinisch gebruik
Het volgende gedeelte bevat instructies voor het plaatsen van de monitor, de voeding van de
monitor en het aansluiten van de katheters op de monitor voor klinisch gebruik.

De monitor plaatsen
De Natus Camino ICP Monitor moet op een vlak, hard oppervlak worden geplaatst of stevig
bevestigd aan een infuusstandaard of bedsteun naast de patiënt. De afstand tussen de patiënt
en de monitor wordt beperkt door de lengte van het Natus-katheterkabel. Het is niet toegestaan
om de Natus-katheterkabel te verlengen met verlengkabels die niet van Natus zijn.

Om oververhitting van de monitor te voorkomen:
• Dek de luchtgaten aan de achter- en onderkant niet af.
Plaats de monitor niet op een zacht of ongelijk oppervlak, omdat hierdoor de luchtgaten van de
monitor geblokkeerd kunnen raken. Plaats de monitor bijvoorbeeld niet op het bed tijdens het
vervoeren van een patiënt.
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Aan een infuustandaard bevestigen (indien van toepassing)
De Camino ICP Monitor beschikt over een klem om de monitor aan een infuusstandaard te
bevestigen. Bevestigen van de monitor:
1.

Plaats de paalklem achteraan de monitor rond de infuusstandaard.

2.

Draai de knop op de paalklem vast om de monitor op de infuusstandaard vast te zetten.

1

Klem

2

Paal

De paalklem is geschikt voor infuusstandaarden met een diameter van 12,7 tot 30,5 mm
(0,5 tot 1,2 inches).
Zorg ervoor dat de monitor stevig is vastgemaakt aan de infuusstandaard, om letsel bij
patiënt, gebruiker of andere personen of beschadiging van de monitor te voorkomen.
Om te vermijden dat vloeistof in de monitor lekt en de interne onderdelen beschadigt,
mag u de monitor niet onder een infuuszak of aanvoerleiding plaatsen. Als vloeistof in de
monitor lekt, moet deze onmiddellijk worden afgedroogd.
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Het systeem in- en uitschakelen
Het systeem inschakelen
Om elektrische schokken te vermijden, mag alleen de netvoedingsadapter van Natus
Neuro worden gebruikt (onderdeelnr. 025430). Als u een andere netvoedingsadapter gebruikt,
bent u mogelijk niet beschermd tegen elektrische schokken.
1.

2.

Plaats de stekker van de monitor in een stopcontact:
A.

Sluit het connectoruiteinde van de netvoedingsadapter aan de achterzijde van de
.
monitor aan op de poort met het label Input: 18 V

1

Netvoedingsadapter

B.

Plaats het stekkeruiteinde van de netvoedingsadapter in een geaard stopcontact.

2 Kabel van netvoedingsadapter

Schakel de monitor in:
A.

Druk op de voorzijde van de monitor op de aan/uit-knop.

B.

Wanneer de knop oplicht, verschijnt het Natus Neuro-logo gedurende enkele seconden
op het touchscreen voordat de initialisatie wordt gestart.
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3.

Nadat de monitor is ingesteld, laat de Camino ICP Monitor één seconde lang een
opstarttoon horen en wordt het hoofdscherm op het touchscreen weergegeven:
Het doel van de opstarttoon is om te controleren of de audioalarmen correct
werken.
Neem contact op met Natus Neuro als u deze toon tijdens het opstarten niet hoort.
Leg de kabels zo dat niemand er over kan struikelen, om letsel bij patiënt, gebruiker
of andere personen of beschadiging van de monitor te voorkomen.

Het systeem uitschakelen
Druk op de voorzijde van de monitor op de aan/uit-knop. Als de monitor ooit vastloopt en niet
kan worden uitgeschakeld, moet u de aan/uit-knop enkele seconden indrukken om het systeem
gedwongen uit te schakelen.

De batterij gebruiken als voeding
De Camino ICP Monitor is voorzien van een oplaadbare 14,4 V lithium-ion batterij die de monitor
gedurende ten minste 1,5 uur van stroom voorziet wanneer de batterij volledig is opgeladen; de
batterij is uitsluitend bestemd voor gebruik tijdens het transport van patiënten.
•

Om de batterij volledig op te laden, moet u de monitor ten minste 5 uur vóór gebruik
uitschakelen en op een stopcontact aansluiten.

•

Om te zorgen dat de batterij tijdens gebruik opgeladen blijft, moet u de monitor zodra
mogelijk aansluiten op een stopcontact.

Als de batterij de monitor niet gedurende 1,5 uur van stroom kan voorzien, moet u de
“Batterijlading” test (hoofdstuk 9) uitvoeren om zeker te zijn dat de batterij correct werkt.
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Indicator batterijvermogen
In de statusbalk van het touchscreen verschijnt een indicator van het
batterijvermogen die aangeeft hoeveel vermogen de batterij nog heeft.
•

Wanneer er nog voor minder dan 15 minuten batterijvermogen is, geeft
de monitor visuele waarschuwingen weer.

•

Wanneer er nog voor minder dan 5 minuten batterijvermogen is, laat de monitor een alarm horen.

Raadpleeg hoofdstuk 5 voor meer informatie over hoe u moet reageren op waarschuwingen van
een laag batterijvermogen. Raadpleeg hoofdstuk 9 voor specifieke informatie over het testen of
vervangen van de batterij.
Tijdens gebruik van de batterij:
• Niet verwarmen boven 80 °C.
• De batterij niet openen.
• De batterij niet in het vuur gooien.
• Geen kortsluiting veroorzaken in het apparaat. De batterij kan vuur vatten, ontploffen, lekken
of heet worden en zo letsel veroorzaken.
• Vervang de batterij uitsluitend door een batterij met hetzelfde onderdeelnummer (026950).
• Gebruik van een andere batterij kan brand of een ontploffing veroorzaken.
Zorg ervoor dat het batterijdeksel tijdens gebruik goed is gesloten, om letsel aan de
patiënt, de gebruiker of andere personen te voorkomen.
Het doel van de opstarttoon is om te controleren of de audioalarmen correct werken.
Neem contact op met Natus Neuro als u deze toon tijdens het opstarten niet hoort.
Gebruik uitsluitend batterijen die door Camino ICP Monitor worden geleverd
(onderdeelnr. 026950) om de ICP-monitor van voldoende batterijvermogen te voorzien. Neem
contact op met Natus Neuro voor het bestellen van nieuwe batterijen.
Opmerking
De Camino ICP Monitor is zo ontworpen dat deze gewoon blijft werken wanneer er een nieuwe
batterij wordt geïnstalleerd (ook als de batterij niet wordt gebruikt voor stroomvoorziening).
Daarom moet u de monitor steeds met een batterij gebruiken.
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De batterij opbergen
Als de Camino ICP Monitor enkele maanden of langer niet wordt gebruikt, moet de batterij uit
de monitor worden verwijderd voordat u de monitor opslaat. Bewaar de batterij in een koele,
droge en goed geventileerde ruimte.
Opmerking
Als de Camino ICP Monitor gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verliest de batterij
vermogen. Zorg altijd vóór gebruik dat de batterij volledig is opgeladen. De Camino ICP
Monitor laadt de batterij op wanneer de monitor op een stopcontact is aangesloten.
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Over de Natus Neuro-katheters
De Camino ICP Monitor ondersteunt de volgende Natus Neuro-katheters:
Katheter

Metingen

Beschrijving

Camino glasvezel
(110-4 serie)

ICP/temperatuur

Glasvezelkatheters voor druk/
temperatuur, en katheters met
druktransduceruiteindes.

Camino Flex

ICP

Een 9/10 FR-katheter met silicium
rekstrookje voor druktransductie.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Natus Neuro bij de betreffende katheter voor meer informatie.
Sluit een glasvezelkatheter en een Flex-katheter niet gelijktijdig aan op de monitor. De
Camino ICP Monitor is geschikt voor het aflezen van ICP-metingen waarbij ofwel de Flexkatheter of de glasvezelkatheter op de monitor is aangesloten, maar niet beide tegelijk.
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Aansluiten van de Camino-glasvezelkatheters (110-4 serie)
Om de glasvezelkatheters (110-4 serie) op de Camino ICP Monitor aan te sluiten is de Caminoglasvezel katheterkabel benodigd (onderdeelnr. CAMCABL):
Voer altijd de volgende instructies uit vóór het inbrengen van een nieuwe
glasvezelkatheter om letsel aan de patiënt door onjuiste ICP-metingen te voorkomen. Zorg er
altijd voor dat u de ICP-waarde van de nieuwe glasvezelkatheter vóór het inbrengen instelt op
nul, terwijl u de katheter in de lucht houdt. Probeer een katheter nooit opnieuw op nul in te
stellen als de katheter al bij de patiënt is ingebracht.
Opmerking
Voordat u de katheter bij de patiënt inbrengt, zorgt u ervoor dat de temperatuur op een
redelijke waarde is, zoals kamertemperatuur.
Om te verbinden:
1. Sluit de glasvezel katheterkabel aan de rechterzijde van de monitor aan op de ICP- en
temperatuurpoorten:

1
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Glasvezel
katheterkabel

2

Temperatuuraansluiting
van katheterkabel

3

Drukaansluiting van
katheterkabel

A.

Bevestig de ICP-aansluiting (P) van de kabel in de poort met het label ICP (CAMCABL).

Om te bevestigen:

B.

•

Breng de rode stip op de aansluiting op de kabel op gelijke hoogte met de rode
driehoek op de aansluiting van de monitor en druk stevig in.

•

Controleer of de kabel volledig op de monitor is aangesloten voordat u verdergaat.

Als de temperatuur van de patiënt moet worden gevolgd, sluit dan temperatuuraansluiting (T)
aan op de poort met het label ICT (CAMCABL).

Om te bevestigen:
•

Breng de rode stip op de aansluiting op het snoer op gelijke hoogte met de rode
driehoek op de aansluiting van de monitor en druk stevig in.

•

Controleer of de kabel volledig op de monitor is aangesloten voordat u
verdergaat.

2.

Wanneer in het steriele veld wordt gewerkt, selecteer dan de gewenste drukbewakingset
van Camino (model 110-4 serie). Zie voor instructies over het gebruik van de set de
gebruiksaanwijzing voor de verschillende katheters.

3.

Verwijder de katheter uit de steriele schaal en sluit de ICP- en temperatuuraansluitingen
stevig aan op de glasvezel katheterkabel:
A.
B.

Sluit de ICP-transducer van de katheter aan op de ICP-aansluiting op de glasvezel
katheterkabel.
Indien van toepassing, sluit de temperatuurvoeler van de katheter aan op de
temperatuuraansluiting van de glasvezel katheterkabel.

1

Temperatuurvoeler van katheter

2

Temperatuuraansluiting van katheterkabel

3

ICP-transducer van katheter

4

ICP-aansluiting van katheterkabel
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4.

Denk eraan dat wanneer de temperatuurkatheter voor het eerst wordt aangesloten en in
open lucht (kamertemperatuur), er het volgende gebeurt:
•

Een alarm weerklinkt; en

•

Op de statusbalk verschijnt het bericht “Temperatuur buiten nauwkeurigheidsbereik”.

Als u het alarm tijdelijk (3 minuten) wilt uitschakelen terwijl u de temperatuurkatheter nog steeds
in de lucht houdt, drukt u op de gele alarmknop.
5.

Controleer of de ICP-waarde op de monitor 0 mmHg is. Druk hiervoor op het tabblad Algemeen
op het touchscreen en controleer de ICP-waarde. Als de ICP-waarde anders is dan 0 mmHg:
A.

Druk op Schaal in het tabblad Algemeen en selecteer een golfvormbereik van -10 tot
20 mmHg. Telkens wanneer u op de knop Schaal drukt, verspringt de weergave naar
het volgende bereik.

B.

Verwijder de zwarte initialisatietool uit de katheterset.

C. Gebruik het hulpmiddel om de schroef onderaan op de transducer van de katheter bij
te regelen om de ICP-waarde te verhogen/verlagen.

1

Transducer van katheter

D. Stel de ICP-waarde in op 0 mmHg.
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2

Initialisatietool

6.
7.

Voordat de katheter bij de patiënt wordt ingebracht, koppelt u de glasvezelkatheter los van
de glasvezel katheterkabel.
Koppel de katheter na het inbrengen in de patiënt weer aan de glasvezel katheterkabel.
Vervang de glasvezel katheterkabel die voor de metingen van de patiënt wordt
gebruikt niet nadat de glasvezelkatheter bij de Camino ICP Monitor op nul is ingesteld. Als
de glasvezel katheterkabel door een andere kabel wordt vervangen nadat de katheter al op
nul is ingesteld, kan dat tot onnauwkeurige metingen leiden.
Als de glasvezelkatheter bij de Camino ICP Monitor op nul is ingesteld, zet deze op
nul gezette katheter dan niet over op een andere monitor. Dit kan tot onnauwkeurige ICPmetingen leiden.
Opmerking
Als voor de patiënt alleen een ICP-katheter nodig is, wordt de temperatuurwaarde op het
aanraakscherm als leeg aangegeven (met twee stippellijnen).
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Aansluiten van de Camino Flex-katheters
Voor het aansluiten van de Camino Flex-katheter op de Camino ICP Monitor is de Camino Flexverlengkabel benodigd (onderdeelnr. FLEXEXT).
Voer altijd de volgende instructies uit vóór het inbrengen van een nieuwe Camino Flexkatheter om letsel aan de patiënt door onjuiste ICP-metingen te voorkomen. Laat vooral de Flexkatheter in de lucht totdat de monitor de instelling op nul (d.w.z. de initialisatie) heeft voltooid.
Om te verbinden:
1.

Sluit het uiteinde van de Flex-verlengkabel die het dichtst bij de zwarte zit, aan de
rechterzijde van de monitor aan op de poort met het label ICD (FLEXEXT).

Flex-verlengkabel

2.
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Zwarte

Haal de Flex-katheter uit de verpakking. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing in de verpakking
van de Flex-katheter voor alle instructies.

3.

Wanneer in het steriele veld wordt gewerkt, sluit dan het mannelijke uiteinde van de Flexkatheter aan op het vrouwelijke uiteinde van de verlengkabel van de Flex-katheter (let op
de pijlen op de connectors):

Mannelijk uiteinde van Flex-katheter Vrouwelijke uiteinde van Flex-verlengkabel
4.

Wanneer correct aangesloten, verschijnt op de statusbalk van de Camino ICP Monitor de
melding “Katheter wordt geïnitialiseerd”.

5.

Controleer of het volgende bericht verschijnt om zeker te zijn dat de initialisatie (d.w.z. autozero)
is voltooid:

Als de monitor “Katheterfout” weergeeft in de statusbalk moet u de katheter vervangen door
een nieuwe katheter.
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6.

Druk op Aanvaarden; de ICP-waarde, die anders dan nul kan zijn, verschijnt op het Hoofdpaneel.

ICP-waarde op hoofdpaneel
Opmerking
De ICP-waarde kan anders zijn dan nul; deze waarde geeft de hydratatieverschuiving aan
van de katheter terwijl deze nog in de lucht is. Deze waarde wordt automatisch aangepast
wanneer de katheter bij de patiënt wordt ingebracht.
7.

Voordat de katheter wordt ingebracht, moet de Flex-katheter van de Flex-verlengkabel
worden losgekoppeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de monitor ICP-waarden meet
voordat hij wordt ingebracht, waardoor alarmen kunnen afgaan als gevolg van plotselinge
veranderingen in druk (zie de volgende paragraaf voor details).

8.

Nadat de katheter is ingebracht, moet u de Flex-katheter opnieuw aansluiten op de
Flex-verlengkabel.
Als de Flex-katheter bij de Camino ICP Monitor is geïnitialiseerd (op nul is
ingesteld), mag u deze geïnitialiseerde katheter niet overschakelen op een andere monitor.
Dit kan tot onnauwkeurige ICP-metingen leiden.
Vervang de verlengkabel van de Flex-katheter die voor de metingen van de patiënt
wordt gebruikt niet nadat de Flex-katheter bij de Camino ICP Monitor is geïnitialiseerd. De
Flex-verlengkabel vervangen door een andere kabel nadat de Flex-katheter al
geïnitialiseerd is, kan tot onnauwkeurige ICP-metingen leiden.
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Tijdelijke drukveranderingen tijdens het inbrengen of verwijderen van de
katheter kunnen een alarm veroorzaken
Als de Flex-katheter is aangesloten op de monitor tijdens het inbrengen of verwijderen van een
katheter, kan een plotselinge verandering in ICP-metingen optreden als de katheter wordt
verplaatst. Afhankelijk van de mate van drukverandering kunnen de ICP-metingen tijdelijk de
nauwkeurigheidsnorm voor de monitor (tussen -10 mmHg en 125 mmHg) overschrijden en een
van de volgende alarmen veroorzaken:
•

“ICP buiten nauwkeurigheidsnorm”;

of
•

“Fout ICP-katheter”

Als tijdens het inbrengen of verwijderen van de katheter een van deze alarmen wordt geactiveerd,
moet u de Flex-katheter loskoppelen van de Flex-verlengkabel en daarna opnieuw aansluiten.
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De monitor aansluiten op de bedsidemonitor van de patiënt
(indien van toepassing)
De Camino ICP Monitor beschikt over uitgangen voor aansluitingen op een bedsidemonitor.
Voor deze aansluiting zijn twee kabels van Natus Neuro benodigd:
Kabels
Onderdeelnr.
Beschrijving
PMIO

025420

Monitoradapterkabel ICPXX en ICTXX

Hoofdkabel voor het aansluiten van de Natusmonitor op de bedsidemonitor.
Adapterkabels die tussen het PMIO-kabel en de
eigen bedsidemonitor van de leverancier passen.

Neem contact op met Natus Neuro om te bepalen welke adapterkabels nodig zijn voor uw
bedsidemonitor.
Lees de gebruikshandleiding van de fabrikant van de bedsidemonitor voordat u de
Camino ICP Monitor aansluit op een bedsidemonitor.
Maak alleen verbinding met IEC 60601-gecertificeerde bedsidemonitors om het risico op
een elektrische schok te verkleinen.
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Procedures voor het synchroniseren van twee monitors
Voer de volgende stappen uit om te controleren of de Camino ICP Monitor en de bedsidemonitor
dezelfde ICP-waarden aangeven, ± 1 mmHg dan wel 1% van de aflezing op de monitor.
Houd er rekening mee dat deze stappen in elk van de volgende situaties moeten worden uitgevoerd:
•

Wanneer u de Camino ICP Monitor voor het eerst aansluit op de bedsidemonitor van een patiënt.

•

Als de Camino ICP Monitor wordt losgekoppeld van een bedsidemonitor (bijvoorbeeld voor het
vervoeren van de patiënt naar CT of OK) en vervolgens opnieuw moet worden aangesloten.

•

Als tijdens het gebruik de door de Camino ICP Monitor aangegeven ICP-waarden met meer
dan ± 1 mmHg (dan wel 1% van de aflezing op de monitor afwijken) van de ICP-waarden
op de bedsidemonitor.

Als de ICP-waarde hoger is dan 100 mmHg, kan het verschil tussen beide monitors 2 mmHg bedragen.
Stap 1: De twee monitors aansluiten
Opmerking
Druk op Gereed om het synchronisatieproces te annuleren tijdens een van de volgende stappen.
Sluit de Camino ICP Monitor aan op de bedsidemonitor van de patiënt:
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A.

Sluit het uiteinde van de PMIO-kabel aan op de poort met het label PMIO aan de
achterkant van de Natus Neuro-monitor.
•

Breng de rode stip op de aansluiting op de PMIO-kabel op gelijke hoogte met de
rode driehoek op de aansluiting van de monitor en druk stevig in.

•

Controleer of de kabel volledig op de monitor is aangesloten voordat u verdergaat.

1 Netvoedingsadapterkabel

2

PMIO-kabel

B.

Sluit de monitoradapterkabel voor druk aan op het andere uiteinde van de PMIO-kabel
(en temperatuur indien van toepassing).
C. Sluit de PMIO-kabel en de adapterkabel aan op de temperatuur-/drukmodules op de
bedsidemonitor van de patiënt.
Opmerking
De Camino ICP Monitor meet geen CPD-waarden (cerebrale perfusiedruk). Daarom
wordt de CPD-aansluiting op de PMIO-kabel niet gebruikt.

Stap 2: Druk op de knop “Synchroniseren met monitor”
Druk op het touchscreen van de Camino ICP Monitor op Synchroniseren met monitor; de Natus
Neuro-monitor zendt gedurende een minuut een ICP-waarde van 0 mmHg. Er wordt een aftelklok
weergegeven om de resterende tijd aan te geven tot de bedsidemonitor op nul is gesteld.
Stap 3: De bedsidemonitor van de patiënt gelijkstellen met de Natus Neuro-monitor
Volg de instructies van de fabrikant van de bedsidemonitor om deze op nul in te stellen.
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Stap 4: Aanvullende waarden controleren om de synchronisatie te bevestigen
Opmerking
De volgende synchronisatiecontroles bij 25 mmHg, 50 mmHg en 100 mmHg zijn niet
verplicht, maar worden door Natus Neuro aanbevolen.
Druk op het touchscreen van de Camino ICP Monitor op Aanvullende waarden controleren
om aanvullende ICP-waarden naar de bedsidemonitor van de patiënt te verzenden en de schaal
te controleren.
•

25 mmHg

•

50 mmHg

•

100 mmHg

Telkens wanneer u op Aanvullende waarden controleren drukt, verspringt de weergave naar
de volgende ICD-waarde. Als u geen aanvullende waarden wilt controleren, ga dan verder naar
de laatste stap, “Het synchronisatieproces voltooien,” in hoofdstuk 3.
A.

Druk op het touchscreen van de Camino ICP Monitor op Aanvullende waarden
controleren om gedurende maximaal één minuut een ICP-waarde van 25 mmHg naar
de bedsidemonitor van de patiënt te verzenden.

Er wordt een aftelklok weergegeven met de resterende tijd om te bevestigen dat de waarde ook
op de bedsidemonitor wordt weergegeven.
B.

Wanneer de ICP-waarde op de bedsidemonitor stabiel is, moet u controleren of deze
dezelfde waarde weergeeft als die op de Camino ICP Monitor:

25 mmHg, ± 1 mmHg
C. Herhaal stappen A tot B in deze paragraaf voor andere waarden die u wilt controleren.
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Stap 5: Het synchronisatieproces voltooien
Druk op Gereed wanneer u het synchronisatieproces hebt voltooid. Nadat de ICD-waarde op de
bedsidemonitor stabiel is, moet u controleren of de bedsidemonitor dezelfde ICD-waarde
weergeeft als de Camino ICP Monitor (± mmHg of 1% van de waarde op de monitor, de grootste
van de twee).
Natus Neuro beveelt aan om tijdens de behandeling van de patiënt de ICP-waarden tussen de
twee monitors te vergelijken, terwijl het klinische personeel:
•
ICP registreert
•
ICP behandelt
•
Volgens de richtlijnen van het ziekenhuis.
Als de Camino ICP Monitor geen vermogen meer heeft en wordt uitgeschakeld terwijl
deze is aangesloten op de bedsidemonitor, mag u de ICP-waarden op de bedsidemonitor niet
gebruiken voor patiëntmetingen; de ICP-waarden op de bedsidemonitor zijn dan ongeldig.
Opmerking
Nadat u het synchronisatieproces hebt voltooid, moet u altijd de metingen van de Camino ICP
Monitor gebruiken in plaats van die van de bedsidemonitor. Als beide monitors een verschillende
waarde weergeven, moet u de Camino ICP Monitor gebruiken voor de patiëntmetingen en de
procedures voor het synchroniseren van de twee monitors herhalen (zie hoofdstuk 4).

Over druk- en temperatuurmetingen op de bedsidemonitor
De Camino ICP Monitor is ontworpen voor het meten van de weefseldruk tussen -10 mmHg en
125 mmHg, en van de weefseltemperatuur tussen 30°C en 42°C. Als de druk- en temperatuurwaarden
buiten deze grenzen vallen wanneer de Camino ICP Monitor op de bedsidemonitor is aangesloten,
geeft de Natus Neuro-monitor een alarm met lage prioriteit weer vanwege een mogelijk probleem met
de nauwkeurigheid van de ICP- of temperatuurmeting. Afhankelijk van het alarmcriterium zal de Natus
Neuro-monitor ook de drukwaarde van -15 mmHg of een temperatuurwaarde van 15 °C aan de
bedsidemonitor doorgeven, om aan te geven dat de Natus Neuro-monitor geen nauwkeurige metingen
heeft kunnen uitvoeren.
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Het systeem opbergen
Als de Camino ICP Monitor enkele maanden of langer niet wordt gebruikt, moet de batterij uit de
monitor worden verwijderd voordat u de monitor opslaat. Berg de monitor op in een droge locatie
die voldoet aan de volgende omgevingsvoorwaarden:
•

Temperatuur: -20 °C tot 50 °C

•

Vochtigheid: 25% tot 80% RV, niet-condenserend

Zorg er ook voor dat de opslaglocatie vrij is van vloeistoffen die in de monitor kunnen lekken en
de interne onderdelen kunnen beschadigen.

De netvoedingsadapter omwikkelen met de kabelriem
De Camino ICP Monitor beschikt over een instelbare riem waarmee de opgerolde kabel van de
netvoedingsadapter kan worden vastgemaakt tijdens het verplaatsen van een patiënt of als het
apparaat wordt opgeborgen. Wikkel de rubberen riem om de opgerolde netkabel en zet vast
door de ronde plastic bevestiging door de gewenste opening te drukken.

1

Kabelriem

2

Netvoedingsadapterkabel
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Blanco pagina.
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HOOFDSTUK 4 – De ICP en temperatuur van de
patiënt bewaken
Over het touchscreen
De Camino ICP Monitor is voorzien van een touchscreen voor het instellen en controleren van
parameters voor de ICP en temperatuur van de patiënt. Op het touchscreen staan de volgende
tabbladen voor het openen en activeren van de verschillende parameters:

Tab

Beschrijving

Algemeen

Voor het controleren van de gemiddelde ICP (mmHg) en temperatuur (°C)
van de patiënt. Voor meer details, zie hoofdstuk 4.

Trend

Biedt hulpmiddelen om de intracraniële drukwaarden van de patiënt voor
maximaal 5 dagen te registreren. Voor meer details, zie hoofdstuk 4.

Alarm

Voor het instellen van een ICP-bovengrens; als de ICP boven deze grens
komt, klinkt er een alarm. Voor meer details, zie hoofdstuk 4.

Instellingen

Voor het instellen van talen, datum en tijd. In dit paneel staan ook
instellingen voor de geanimeerde golfvormgrafiek op het tabblad
Algemeen. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie.

Opmerking
Als er langer dan 3 minuten geen interactie plaatsvindt tussen de gebruiker en het touchscreen,
dan schakelt de gebruikersinterface automatisch over op het tabblad Algemeen.
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Over de knop Synchroniseren met monitor
Als u patiëntgegevens van de Camino ICP Monitor wilt weergeven op een
bedsidemonitor van de patiënt, drukt u op de knop Synchroniseren met
monitor om het synchronisatieproces tussen de twee monitors te starten.
Hierdoor geven beide monitors dezelfde ICP-waarden voor de patiënt.
Deze functie voorziet in synchronisatiecontroles bij 0 mmHg, 25 mmHg,
50 mmHg en 100 mmHg. Telkens wanneer u op Andere waarden
controleren drukt, verspringt de weergave naar de volgende meting.
Zie hoofdstuk 4 voor instructies voor het synchroniseren van de monitors.

De statusbalk controleren
Wanneer u de Camino ICP Monitor gebruikt, worden op de statusbalk onder in het touchscreen
berichten weergegeven die de huidige status van alarmen, katheters en het netvoedings- en
batterijvermogen aangeven.

Statusbalk

De status van het batterijvermogen en de netvoeding
controleren
De Camino ICP Monitor kan zowel door netvoeding als batterijvermogen worden gevoed. U kunt
de voedingsstatus van de monitor bepalen aan de hand van het batterij- en stekkersymbool dat
rechts onder in het touchscreen wordt weergegeven:
Symbool

status

Geeft aan dat netvoeding wordt gebruikt.
Geeft aan dat netvoeding niet wordt gebruikt of niet beschikbaar is.
Geeft aan dat batterijvermogen wordt gebruikt om de monitor te voeden.
Elk groen balkje staat voor de hoeveelheid resterend batterijvermogen
(zie volgende gedeelte).
Geeft aan dat netvoeding wordt gebruikt om de batterij op te laden.
Geeft aan dat er geen batterij is aangesloten of dat deze niet goed werkt.
Zie hoofdstuk 3 voor instructies voor het voeden van de monitor.
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Beschikbaar batterijvermogen controleren
De Camino ICP Monitor geeft op de statusbalk de volgende symbolen weer om het
batterijvermogen aan te duiden
Symbool

Kleur

Beschikbaar vermogen

Groen

75% tot 100%

Groen

50% tot 75%

Groen

25% tot 50%

Groen

Minder dan 25 %

Geel knipperend

Korter dan 5 minuten

Wanneer er nog voor 15 minuten of korter batterijvermogen is, geeft de monitor in de statusbalk
een foutbericht weer. Wanneer er nog voor 5 minuten of korter batterijvermogen is, wordt een
technisch alarm geactiveerd. Raadpleeg hoofdstuk 5 voor meer informatie.

Over de alarmen
De Camino ICP Monitor activeert één fysiologisch alarm als de bovengrens voor het ICP-alarm
wordt overschreden, en diverse technische alarmen als er problemen zijn met het apparaat.
Zie hoofdstuk 4 voor instructies voor het instellen van de bovengrens voor het ICP-alarm.
Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over hoe u moet reageren op de verschillende alarmtypen.
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De ICP en temperatuur van de patiënt bewaken
Druk op het tabblad Algemeen voor een numerieke weergave van de huidige ICP- en
temperatuurwaarden van de patiënt. De ICP kan ook als een geanimeerde golfvorm
worden weergegeven.

Op dit scherm wordt de volgende informatie weergegeven:
Parameter
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Beschrijving

1

Toont een grafiek van de ICP in mmHg versus tijd als een geanimeerde
golfvorm (vast of lijn). Druk op het tabblad Instellingen om het
golfvormtype aan te geven. Zie hoofdstuk 4 voor instructies.

2

Geeft de gemiddelde ICD in mmHg weer als numerieke waarden.

3

Geeft de bovengrens van het ICP-alarm voor de patiënt weer. Als de
gemiddelde ICP-waarde van de patiënt langer dan 5 seconden boven
deze grens blijft, klinkt er een alarm. Zie hoofdstuk 4 voor instructies voor
het opgeven van deze grens.

4

Weefseltemperatuur weergegeven in graden Celsius (°C).

5

De drukbereikschalen voor de ICP-golfvorm.

Over de numerieke weergave van gemiddelde ICP-waarden
De numerieke ICP-waarde die op het touchscreen wordt weergegeven is de gemiddelde
ICP-waarde van de patiënt, die een tijdsgemiddelde weergave van de continu gemeten ICP is.
Deze weergegeven waarde wordt afgerond op de dichtstbijzijnde 1 mmHg.

Schalen van de ICP-golfvormbereiken
Als de schaal van de ICP-golfvormen op het paneel Algemeen moeten worden aangepast voor
een duidelijker beeld, druk dan op Schaal
geven. De bereiken zijn als volgt:

om verschillende golfvormbereiken aan te

Bereiken (mmHg)

Stappen (mmHg)

0 tot 30

5

0 tot 50

10

0 tot 100

10

0 tot 150

25

-10 tot 20

5

Telkens wanneer u op de knop Schaal drukt, verspringt de weergave naar het volgende bereik.
Denk eraan dat de doelstelling van het bereik -10 tot 20 mmHg is om een goede schaal te
hebben om de glasvezelkatheter op nul te stellen (raadpleeg de instructies in hoofdstuk 10 voor
het nulstellen van de glasvezelkatheter).
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Trendgegevens bewaken
Druk op het tabblad Trend voor een grafiek van de geregistreerde gemiddelde trendgegevens in
mmHg en met intervallen van een minuut. De Camino ICP Monitor bewaart trendgegevens
gedurende vijf dagen die in specifieke tijdsperiodes kunnen worden weergegeven. Deze gegevens
kunnen ook via USB-overdracht of digitale streaming vanuit de monitor worden geëxporteerd naar
andere mediatypen. Zie hoofdstuk 6 voor instructies voor het exporteren van gegevens.

In dit paneel wordt de volgende informatie weergegeven:
Items
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Beschrijving

1

Gegevens uitpakken
Kopieert de trendgegevens van de patiënt naar een USB-apparaat dat aan de
achterkant van de monitor op de USB-poort is aangesloten.

2

Gegevens streamen
Geeft aan dat de functie voor het digitaal streamen van trendgegevens van de
patiënt naar een ander mediatype is geactiveerd. Voor deze functie is een USBnaar-RS232-adapterkabel vereist (zie hoofdstuk 6).

3

ICP-schaal
Bepaalt het bereik van de ICP-waarden dat wordt weergegeven in de trendgrafiek.

4

Tijdschaal
Bepaalt het tijdsbereik dat wordt weergegeven in de trendgrafiek.

5

Weergave van ICP-trendgegevens van de patiënt.

6

Geeft de gemiddelde ICP in mmHg weer als numerieke waarde.

7

Geeft de bovengrens van het ICP-alarm weer. Als de gemiddelde ICP-waarde
van de patiënt langer dan 5 seconden boven deze grens blijft, klinkt er een alarm.
Zie hoofdstuk 5 voor instructies voor het opgeven van deze grens.

8

Weefseltemperatuur weergegeven in graden Celsius (°C).

Tijdschalen aangeven voor trendgegevens
Druk op Tijdschaal
om verschillende tijdspannes op te geven waarin de trendgegevens
worden weergegeven. De tijdspannes zijn als volgt:

•

3 uur

•

12 uur

•

24 uur

•

48 uur

•

120 uur

Telkens wanneer u op de knop Tijdschaal drukt, verspringt de weergave naar het volgende tijdsbereik.

De schaal van ICP-bereiken voor trendgegevens aanpassen
Als de schaal van de ICP-golfvormen op het paneel Trend moet worden aangepast voor een
duidelijker beeld, druk dan op ICP-schaal
geven. De bereiken zijn als volgt:

om verschillende golfvormbereiken aan te

Bereiken (mmHg)

Stappen (mmHg)

0 tot 30

5

0 tot 50

10

0 tot 100

10

0 tot 150

25

-10 tot 20

5

Telkens wanneer u op de knop ICP-Schaal drukt, verspringt de weergave naar het volgende grafiekbereik.

Situaties waarin de trendgegevens worden gereset
In sommige situaties kunnen trendgegevens tijdens het registratieproces verloren raken,
afhankelijk van de gebruikte katheter. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie.
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De bovengrens van het ICP-alarm instellen
Druk op het tabblad Alarm om instellingen voor het fysiologisch alarm op te geven. Op dit
paneel staan pijlen waarmee de bovengrens van het ICP-alarm kan worden ingesteld. Hier kan
het alarm ook worden in- en uitgeschakeld, en de ingestelde bovengrens van het ICP-alarm
worden teruggezet naar de oorspronkelijke standaardinstelling (20 mmHg).
Op dit paneel staat de volgende informatie:

Onderdeel
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Beschrijving

1

Alarm aan
Activeert de fysiologische alarminstellingen. Als deze optie is geselecteerd,
laat de monitor een alarm horen als de gemiddelde ICD van de patiënt gedurende
langer dan 5 seconden hoger is dan de opgegeven bovengrens voor het ICDalarm. Deze optie is standaard ingeschakeld en ingesteld op 20 mmHg.

2

Alarm uit
Deactiveert de fysiologische alarminstellingen. Als deze optie is geselecteerd,
schakelt de monitor het hoge ICD-alarm uit en voorkomt deze dat dit alarm
weerklinkt. In deze modus wordt op de statusbalk ICP-alarm uit weergegeven.
Met deze optie kunnen geen technische alarmen worden uitgeschakeld.

3

Bovengrens ICP-alarm
Bepaalt de maximale ICP-waarde die de monitor vóór het activeren van het
alarm. U kunt deze grenswaarde instellen door met de pijlen een waarde tussen 10 mmHg en +125 mmHg op te geven in stappen van 1 mmHg.

Onderdeel

Beschrijving

4

Standaardinstellingen herstellen
Hiermee kunt u de ingestelde bovengrens van het ICP-alarm terugzetten naar
de oorspronkelijke fabrieksinstelling (20 mmHg). Als u op deze knop drukt,
wordt ook de knop Alarm aan geactiveerd.

5

ICP
De gemiddelde ICP in mmHg als numerieke waarde.

6

Temperatuur
Weefseltemperatuur in graden Celsius (°C).

De berekening van de bovengrens van het ICP-alarm
De Camino ICP Monitor baseert de bovengrens voor het alarm op de gemiddelde ICP-waarde van
de patiënt, die als numerieke ICP-waarde op het touchscreen wordt weergegeven. Het hoge ICPalarm wordt geactiveerd als de gemiddelde ICP-waarde van de patiënt ten minste 5 seconden
boven de ingestelde bovengrens van het ICP-alarm blijft.
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De bovengrens van het ICP-alarm instellen
Controleer steeds of de bovengrens van het ICP-alarm correct is ingesteld voor elke
patiënt, voordat u de behandeling start.
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1.

Druk op het touchscreen op het tabblad Alarm.

2.

Wanneer u op Alarm aan drukt, worden de alarminstellingen geactiveerd.

3.

Stel met de pijlen in het veld Bovengrens ICP-alarm de bovengrens van het ICP-alarm in
voor de patiënt. De waarden kunnen tussen -10 en +125 mmHg in stappen van 1 mmHg
worden ingesteld.

4.

Druk op Accepteren. Als de gemiddelde ICP-waarde van de patiënt langer dan 5 seconden
boven deze grens blijft, klinkt er een fysiologisch alarm. Door op Annuleren te drukken
worden alle wijzigingen teruggezet naar de vorige waarden. Zie hoofdstuk 4 voor instructies
over hoe u kunt reageren op dit alarm.

Touchscreen-labels die de bovengrens van het ICP-alarm aangeven
De alarmlimiet die bij stap 3 in de vensters Hoofdscherm en Trend is opgegeven, wordt via de
volgende indicatorlabels weergegeven:
•

Een horizontale lijn in de grafiek die de ingestelde bovengrens van het ICP-alarm aangeeft

•

Een numerieke waarde naast het symbool van de alarmbovengrens.

1

Bovengrens ICP-alarm

2

Bovengrens ICP-alarm
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De bovengrens van het ICP-alarm uitschakelen
Om het hoge ICP-alarm uit te schakelen en om te voorkomen dat de Camino
ICP Monitor een fysiologisch alarm laat horen, drukt u op Alarm uit en
vervolgens op Accepteren. Als deze optie is geselecteerd, wordt op de
statusbalk van de monitor ICP-alarm uit weergegeven. Daarnaast worden ook de bijbehorende
indicatorlabels voor de bovengrens van het ICP-alarm uit de schermen Algemeen en Trend
verwijderd. U kunt de bovengrens van het ICP-alarm inschakelen door op Alarm aan en dan op
Accepteren te drukken.
Door in het paneel Alarm de functie Alarm uit te selecteren, wordt de bovengrens voor
het ICP-alarm voor onbepaalde duur uitgeschakeld. Wees voorzichtig wanneer u deze functie
selecteert. Om dit alarm opnieuw in te schakelen, drukt u op de knop Alarm aan en vervolgens
op de knop Accepteren.

Het hoge ICP-alarm tijdelijk dempen
Om het fysiologisch alarm tijdelijk te dempen, drukt u op het actieve alarmsymbool
op de statusbalk. Hiermee wordt het alarm óf voor 3 minuten gedempt óf tot de
gemiddelde ICD-waarde van de patiënt binnen het opgegeven bereik valt. In deze
stille status, geeft de statusbalk Audio gepauzeerd weer en wijzigt het alarmsymbool van actief
naar Audio gepauzeerd (zie Betekenis van de alarmsymbolen in hoofdstuk 5). Als de
gemiddelde ICP-waarde van de patiënt niet binnen de opgegeven alarmgrens valt, wordt het
alarmsignaal hervat.

De standaardinstellingen voor de bovengrens van het ICP-alarm
herstellen
Nadat u op het tabblad Alarm de bovengrens van het ICP-alarm hebt ingesteld,
wordt deze actuele waarde in het geheugen van de Camino ICP Monitor
opgeslagen. Als de monitor enige tijd is uitgeschakeld en vervolgens opnieuw
wordt ingeschakeld, wordt de laatst opgeslagen bovengrens van het ICP-alarm hersteld.
Druk op Standaardinstellingen herstellen en dan op Accepteren om de bovengrens van het
ICP-alarm naar de fabrieksinstelling (20 mmHg) terug te zetten. Door op Standaardinstellingen
herstellen te drukken, wordt ook de modus Alarm aan automatisch geactiveerd.
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De gebruiksinstellingen aanpassen
Druk op het tabblad Instellingen om de weergave te bepalen van specifieke grafische en tekstuele
informatie die op het touchscreen verschijnt. Dit venster bevat ook een knop voor het bekijken van
systeeminformatie over de software en firmware. Op dit paneel staat de volgende informatie:

Nummer

Beschrijving

1

Het type ICP-golfvorm (lijn of vullen) dat op het hoofdpaneel wordt weergegeven.

2

Tijd en datum instellen
Bepaalt de tijd en datum die op de monitor worden weergegeven. (De weergave
van tijd en datum is voor de functie Exporteren).

3

Taal instellen
Preciseert de taal die op de software-interface wordt weergegeven.

4

Systeeminformatie
Informatie over de software en firmware van het systeem.
Onderhoudsmodus
Diagnostische informatie over fouten. Deze modus wordt weergegeven in het
paneel Systeeminformatie. Deze modus is met een wachtwoord beveiligd en is
alleen toegankelijk voor personeel van Natus.
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Golfvormtype opgeven
Op de Camino ICP Monitor kan de ICP-golfvorm als een lijn- of als een gevulde grafiek
worden weergegeven.

1

Golfvorm als Vulgrafiek.

1.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen.

2.

Druk op Golfvorm instellen.

3.

Geef het golfvormtype aan door Lijn of Vullen te selecteren.

4.

Druk op Accepteren.

De geselecteerde golfvorm verschijnt in het paneel Algemeen.
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Tijd en datum instellen
Op de Camino ICP Monitor kunnen de tijd en de datum op het touchscreen worden ingesteld.

Ga als volgt te werk:
1.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen.

2.

Druk op de knop Tijd en datum instellen.

3.

Druk in het weergegeven venster op het gewenste veld (uur, minuten, datum, maand of
jaar) en gebruik de pijltjes om de juiste instelling in te geven. U moet elk van deze
instellingen aanpassen voordat u ze in de volgende stap accepteert.

4.

Druk op Accepteren; de Camino ICP Monitor geeft de geselecteerde tijd/datum weer op
het touchscreen.
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Taal instellen
De Camino ICP Monitor biedt opties om de tekst op het scherm weer te geven in verschillende talen:

De volgende talen worden ondersteund:
• Engels
• Frans
• Italiaans
• Duits
• Spaans

• Nederlands
• Japans
• Russisch
• Deens
• Pools

• Koreaans
• Chinees (Vereenvoudigd)
• Portugees (Brazilië)

Taal instellen:
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1.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen.

2.

Druk op de linkerzijde van het venster op Taal instellen.

3.

In het weergegeven menu Taal kunt u de pijltjes gebruiken om de gewenste taal te selecteren.

4.

Druk op Accepteren; alle tekst op het scherm van de Camino ICP Monitor wordt in de
geselecteerde taal weergegeven.

Systeeminformatie bepalen
Als u contact opneemt met Natus Neuro omwille van een technisch probleem met
de Camino ICP Monitor moet u mogelijk de software- en firmwareversie van het
systeem opgeven. Druk hiervoor op het informatiesymbool; de benodigde gegevens
worden weergegeven.

Over de knoppen Log exporteren en Onderhouds
De knop Log exporteren wordt alleen in het paneel Systeeminformatie weergegeven als er een
USB-apparaat op de Natus Camino ICP Monitor is aangesloten. Wanneer u een USB-apparaat
aansluit, kan het enkele seconden duren voordat deze knop verschijnt. Druk op de knop Log
exporteren
om loginformatie van het systeem van de monitor naar het USBapparaat te kopiëren. Voor het oplossen van problemen kan technisch personeel van Natus
vragen om dit logbestand.
Via de knop Onderhoud
kunnen medewerkers van Natus diagnostische informatie
opvragen voor het oplossen van problemen. Deze knop mag alleen door medewerkers van
Natus worden gebruikt.
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Blanco pagina.
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HOOFDSTUK 5 – Reageren op fysiologische en
technische alarmen
Over de twee alarmtypes
De Natus Camino ICP Monitor beschikt over twee soorten audiovisuele alarmen voor problemen
waarop onmiddellijk moet worden gereageerd:
Alarmtype
Fysiologisch

Beschrijving
Waarschuwt de verpleegkundige/arts dat de gemeten ICP-waarde
langer dan 5 seconden boven de ingestelde bovengrens ligt.
Waarschuwt de verpleegkundige of arts dat er een probleem is met de
batterij, elektrische onderdelen, softwareversie of met de
katheteraansluitingen van de monitor. Het betreft de volgende
technische alarmen:

Technisch

• Onherstelbare
systeemstoringen
• Fout met ICP-katheter
• Fout met temperatuursensor
• Batterij bijna leeg
(5 minuten of minder)
• Monitor oververhit

• Storing koelventilator
• Gemiddelde ICP buiten
nauwkeurigheidsnorm
• Temperatuur buiten
nauwkeurigheidsbereik
• Batterijstoring

Dek de alarmluidspreker niet af met voorwerpen die het alarmgeluid kunnen dempen.

Over de technische berichten
Naast de technische alarmen worden op de statusbalk van de Camino ICP Monitor ook
technische berichten weergegeven bij de volgende problemen:
• Batterij bijna leeg (15 minuten of minder)

• Geen katheter aangesloten

• Meerdere katheters aangesloten

• Fout bij initialiseren katheter

• Katheter wordt geïnitialiseerd

• Kan niet wegschrijven naar logbestand

Raadpleeg hoofdstuk 5 voor meer informatie over hoe u moet reageren op deze berichten.
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Betekenis van de alarmsymbolen
Op de statusbalk van de Camino ICP Monitor staan verschillende alarmbelsymbolen die drie
verschillende alarmsituaties aangeven: Actief, Audio gepauzeerd en Inactief.
Symbool

Status

Beschrijving

Actief

Wijst op een actief fysiologisch of technisch
alarm. In deze status staat op de statusbalk
de fout die het alarm heeft geactiveerd.

Audio
gepauzeerd

Wijst op een actief fysiologisch of technisch
alarm dat tijdelijk is gepauzeerd door op het
actieve alarmsymbool te drukken. In deze
status geeft de statusbalk Audio gepauzeerd
weer. Na 3 minuten stilte verdwijnt het bericht
Audio gepauzeerd en wordt het alarm
automatisch opnieuw geactiveerd.

Inactief

Geeft aan dat er geen fysiologische of
technische alarmen actief zijn.

Alarm uit

Geeft aan dat de monitor het hoge ICP-alarm
uitschakelt en voorkomt dat dit alarm klinkt.

(gele randen)

(doorgestreepte
gele randen)

(grijs)

72

Hoe de monitor prioriteiten toekent aan de alarmen
De Camino ICP Monitor wijst een gemiddelde of lage prioriteit toe aan elke fout waardoor een
fysiologisch of technisch alarm kan worden ingeschakeld. Deze prioriteiten worden bepaald door
twee factoren:
•
Het potentiële gevaar voor de patiënt
•
Hoe snel de patiënt gevolgen ondervindt wanneer de gebruiker niet reageert op de oorzaak
van het alarm.
Klinische
prioriteit

Potentieel gevaar als alarm
wordt genegeerd

Tijdsduur voor mogelijke
schade ontstaat

Gemiddeld

Omkeerbaar letsel

Onmiddellijk

Laag

Omkeerbaar letsel

Met vertraging

Hoorbare en visuele indicatoren voor alarmen met gemiddelde
en lage prioriteit
De Camino ICP Monitor activeert hoorbare en visuele indicatoren om de gebruiker te waarschuwen,
afhankelijk van de klinische prioriteit van de fout waardoor het alarm wordt geactiveerd:
Klinische
prioriteit

Gemiddeld

Alarm

Hoorbare indicatoren

Visuele indicatoren

• Laat een alarm horen dat
bestaat uit drie korte tonen,
met een tussentijd van 180
milliseconden tussen elke
toon en 3 seconden tussen
elke herhaling.
• De geluidsdruk van elke
alarmtoon bedraagt 70 dB.

• Er verschijnt een bericht op de
statusbalk dat de fout weergeeft.
• Als zich een systeemstoring
voordoet, verschijnt een afzonderlijk
berichtenvenster met een foutcode
en een beschrijving van de fout.
• De randen om deze specifieke
symbolen (bijv. alarm, batterij) op het
touchscreen zijn geel en knipperen.
• In sommige foutsituaties zullen de
patiëntwaarden geel knipperen.

• Een alarm weerklinkt dat
bestaat uit één korte toon
die om de 16 seconden
wordt herhaald.
• De geluidsdruk van de
afzonderlijke alarmtoon
bedraagt 69 dB.

• Er verschijnt een bericht op de
statusbalk dat de fout weergeeft.
• De patiëntwaarden verschijnen in het
geel (niet knipperend).
• Bij problemen met de batterij geeft
het batterijsymbool aan dat de batterij
leeg is.

Voor specifieke informatie over de audio/visuele indicators die bij de verschillende alarmen van
gemiddelde of lage prioriteit horen, zie Reageren op fysiologisch alarm (bovengrens ICP-alarm)
en Reageren op technische alarmen in hoofdstuk 5.
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Prioriteiten van fysiologische en technische alarmen
De Camino ICP Monitor bevat één fysiologisch alarm van gemiddelde prioriteit dat wordt
geactiveerd indien de gemiddelde ICD-waarde van een patiënt de ingestelde grens gedurende
langer dan 5 seconden overschrijdt. Er zijn geen andere fysiologische alarmen. Als er zich twee
of meer omstandigheden tegelijkertijd voordoen die een fysiologisch en een technisch alarm
veroorzaken, zal het fysiologisch alarm steeds voorrang krijgen (tenzij het technisch alarm wordt
veroorzaakt door een onomkeerbare systeemfout, die ervoor zorgt dat de monitor onbruikbaar
wordt). De resterende technische alarmen worden enkel aangekondigd nadat het fysiologische
alarm wordt opgelost.

Hoe de monitor prioriteiten kiest bij twee technische alarmen
Als zich tegelijkertijd twee of meer situaties met dezelfde klinische prioriteit voordoen waardoor
twee verschillende technische alarmen worden geactiveerd, kent de Camino ICP Monitor
prioriteit toe op basis van het gevaar voor de veiligheid van de patiënt of voor de stabiliteit van
de apparatuur. Een technisch alarm met een hogere prioriteit wordt altijd eerder geactiveerd dan
een alarm met een lagere prioriteit; een alarm met lagere prioriteit wordt pas aangekondigd als
de oorzaak van het alarm met de hogere prioriteit is weggenomen.
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Overzicht van alarmprioriteiten
Opmerking
Als er een ernstige storing is in de software, de firmware of de elektrische onderdelen van de
monitor, dan wordt op de Camino ICP Monitor een onomkeerbaar technisch alarm geactiveerd
dat voorrang krijgt boven het fysiologische alarm en een systeemfout aangeeft. Als dit
onomkeerbaar technisch alarm is geactiveerd, meldt de monitor geen patiëntwaarden meer;
neem contact op met Natus Neuro voor onderhoud. Raadpleeg hoofdstuk 5 voor meer
informatie over deze foutoorzaak.
In de volgende tabel staan de prioriteiten van de verschillende alarmoorzaken:
Alarmprioriteit

Soort foutconditie

Klinische prioriteit

1

Onherstelbare systeemstoringen

Gemiddeld

2

Bovengrens ICP-alarm

Gemiddeld

3

Fout met ICP-katheter

Gemiddeld

4

Fout met temperatuursensor

Gemiddeld

5

Batterij bijna leeg (5 minuten of minder)

Gemiddeld

6

Monitor oververhit

Gemiddeld

7

Storing koelventilator

Laag

8

Gemiddelde ICP buiten
nauwkeurigheidsnorm

Laag

9

Temperatuur buiten nauwkeurigheidsbereik

Laag

10

Batterijstoring

Laag

11

Batterij bijna leeg (15 minuten of minder)

N.v.t.

12

Verschillende katheters aangesloten

N.v.t.

13

Katheter wordt geïnitialiseerd

N.v.t.

14

Geen katheter aangesloten

N.v.t.

15

Fout bij initialiseren katheter

N.v.t.

16

Kan niet wegschrijven naar logbestand

N.v.t.
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Reageren op het fysiologische alarm (bovengrens ICP-alarm)
Als de ICP-waarde van de patiënt deze ingestelde bovengrens langer dan 5 seconden
overschrijdt, wordt door de Camino ICP Monitor een fysiologisch alarm met gemiddelde prioriteit
geactiveerd, waarbij het volgende gebeurt:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Het volgende bericht wordt op de statusbalk weergegeven: “Bovengrens ICP-alarm”

•

Het alarmsymbool op de statusbalk knippert

•

De gemiddelde ICD-waarde in het geel knippert op de schermen Algemeen, Trend en Alarm

U kunt het alarm tijdelijk uitschakelen door op het knipperende alarmsymbool op het
touchscreen te drukken. Hiermee wordt het alarm gedurende 3 minuten uitgeschakeld of totdat
de gemiddelde ICP-waarde van de patiënt gedurende ten minste één meting binnen het
opgegeven bereik valt. Na 3 minuten wordt het alarm opnieuw geactiveerd. Druk op het
touchscreen op het tabblad Alarm en selecteer Alarm uit en Accepteren om het alarm volledig
uit te schakelen. Voor instructies voor het instellen van de bovengrens voor het ICP-alarm.

Als u de functie Alarm uit selecteert, wordt de bovengrens voor het ICP-alarm voor
onbepaalde duur uitgeschakeld. Wees voorzichtig wanneer u deze functie selecteert.

76

Reageren op technische alarmen
Houd u aan de volgende richtlijnen bij het reageren op een technisch alarm.

Reageren op onomkeerbare systeemfoutalarmen
Als zich tijdens het gebruik een ernstige storing in de software, firmware of elektrische
onderdelen van de monitor voordoet, verschijnen er geen meetwaarden meer op het
touchscreen van de Camino ICP Monitor en wordt er een technisch alarm met gemiddelde
prioriteit geactiveerd. Tijdens deze alarmmodus gebeurt er het volgende:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Er wordt een afzonderlijk berichtvenster weergeven met de foutcode en een beschrijving
van de systeemfout in deze situatie, die als volgt kan zijn:
•

Storing sensorbord

•

Storing stroombord

•

Algemene programmeerfout software

•

Fout incompatibele firmware

Zie hoofdstuk 8 voor een volledig overzicht van foutcodes. Al deze alarmoorzaken zijn onomkeerbaar.
Als deze alarmen zich voordoen, geef dan voorrang aan de patiënt, noteer de specifieke foutcode en
neem contact op met Natus Neuro voor onderhoud.

Reageren op het alarm voor fout met ICP-katheter
Als de ICP-katheter uitvalt tijdens initialisatie of gebruik, wordt een alarm met gemiddelde
prioriteit geactiveerd en gebeurt het volgende:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Het volgende foutbericht wordt weergegeven op de statusbalk: “Katheterfout”

•

Wis de ICP- en temperatuurwaarden van het scherm

Koppel de katheter los om dit probleem op te lossen. Om ICP-bewaking te hervatten, moet de
gehele katheter worden vervangen.

Het alarm voor de katheterfout tijdelijk dempen
Druk op het knipperende alarmsymbool op het touchscreen. Hierdoor wordt het alarm
gedurende 3 minuten gedempt. Als de batterij niet binnen 3 minuten wordt losgekoppeld, wordt
het alarm opnieuw geactiveerd.
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Reageren op alarm voor fout met temperatuursensor
Als de temperatuurkatheter tijdens gebruik uitvalt, wordt een alarm met gemiddelde prioriteit
geactiveerd en gebeurt het volgende:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Het volgende foutbericht wordt weergegeven op de statusbalk: “Fout met temperatuursensor”

•

Wis de ICP- en temperatuurwaarden van het scherm

Koppel de temperatuurkabel los om dit probleem op te lossen. Om temperatuurbewaking te
hervatten, moet de gehele katheter worden vervangen.

Het alarm voor de temperatuursensorfout tijdelijk dempen
Druk op het knipperende alarmsymbool op het touchscreen. Hierdoor wordt het alarm
gedurende 3 minuten gedempt. Als de batterij niet binnen 3 minuten wordt losgekoppeld, wordt
het alarm opnieuw geactiveerd.

Reageren op het alarm voor een bijna lege batterij
De Camino ICP Monitor gebruikt een verwisselbare 14,4 V lithium-ion batterij die de monitor
minstens 1,5 uur van stroom kan voorzien. De batterij is uitsluitend bestemd om de monitor te
voeden tijdens het vervoeren van patiënten. Gebruik netvoeding indien mogelijk.

Maximaal 15 minuten resterend vermogen
Als er nog voor 15 minuten of minder batterijvermogen resteert, wordt het volgende bericht op
de statusbalk van de Camino ICP Monitor weergegeven: “Batterij bijna leeg” Als dit bericht
wordt weergegeven, moet de stekker van de monitor in een stopcontact worden gestoken.
Deze waarschuwing verdwijnt niet tot de monitor door netvoeding van stroom wordt voorzien.
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Maximaal 5 minuten resterend vermogen
Als er 5 minuten of minder batterijvermogen resteert, wordt een alarm met gemiddelde prioriteit
door de Camino ICP Monitor geactiveerd, waarbij het volgende gebeurt:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Op de statusbalk wordt het volgende bericht weergegeven: “Batterij bijna leeg”

•

Het batterijsymbool knippert in geel op de statusbalk

Als dit gebeurt, moet de stekker van de monitor onmiddellijk in een stopcontact worden gestoken.
Dit alarm verdwijnt wanneer de monitor door netvoeding van stroom wordt voorzien.
Sluit de monitor onmiddellijk aan op de netvoeding als het alarm voor een bijna lege
batterij wordt geactiveerd.

Het alarm voor een bijna lege batterij tijdelijk dempen
Druk op het knipperende alarmsymbool op het touchscreen. Hierdoor wordt het alarm
gedurende 3 minuten gedempt terwijl u de monitor op een stopcontact aansluit om de batterij
op te laden. Als de batterij niet binnen 3 minuten begint met opladen, wordt het alarm opnieuw
geactiveerd.
De batterij van de Camino ICP Monitor kan door de biomedisch ingenieur van uw instelling
worden vervangen. Zie hoofdstuk 9 voor instructies.
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Reageren op het alarm voor oververhitting van de monitor
Als de temperatuur in de Camino ICP Monitor hoger is dan 80° C, wordt een alarm met
gemiddelde prioriteit geactiveerd, waarbij het volgende gebeurt:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Het volgende foutbericht wordt weergegeven op de statusbalk: “Monitor oververhit.
Controleer ventilatieopening”

Controleer de ventilatieopeningen aan de onder- en achterkant van de monitor om te zien of
deze niet zijn afgedekt. Als deze worden geblokkeerd, verwijder het betreffende voorwerp dan.
Wanneer de temperatuur in de monitor weer onder de 80 °C komt, stopt dit alarm en verdwijnt
het bericht.

Het alarm voor oververhitting van de monitor tijdelijk dempen
Druk op het knipperende alarmsymbool op het touchscreen. Hierdoor wordt het alarm gedurende
3 minuten gedempt en kunt u blokkades van de ventilatieopening verwijderen. Als de temperatuur niet
binnen de 3 minuten onder de 80 °C zakt, wordt het alarm opnieuw geactiveerd.

Reageren op het alarm Storing in koelventilator
De Camino ICP Monitor is voorzien van een interne ventilator die lucht circuleert om de interne
elektronische onderdelen te koelen. Als de monitor detecteert dat de koelventilator niet langer
draait, wordt een technisch alarm met lage prioriteit geactiveerd waarbij het volgende gebeurt:
•
Elke 16 seconden weerklinkt een alarm dat bestaat uit één korte toon
•
Het volgende foutbericht wordt weergegeven op de statusbalk: “Storing koelventilator”
Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de monitor uitschakelen om oververhitting te
voorkomen. Neem daarna contact op met Natus Neuro voor onderhoud.

Het alarm voor de koelventilator tijdelijk dempen
Druk op het gele alarmsymbool op het touchscreen. Hierdoor wordt het alarm gedurende 3
minuten gedempt terwijl u de monitor uitzet om oververhitting te voorkomen. Als de monitor
gedurende 3 minuten aan blijft staan terwijl er een storing is aan de koelventilator, wordt het
alarm opnieuw geactiveerd.
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Reageren op alarm voor nauwkeurigheidsbereik
De Camino ICP Monitor meet ICP en weefseltemperatuur binnen een bepaald klinisch bereik:
Metingen

Bereik

ICP

Tussen -10 mmHg en +125 mmHg, met de volgende
nauwkeurigheidsniveaus op basis van kathetertype:
Glasvezelkatheter:
• -10 tot 50 mmHg (± 2 mmHg)
• 51 tot 125 mmHg (± 6%)
Flex-katheter
• -10 tot 10 mmHg (± 2 mmHg)
• 11 tot 33 mmHg (± 3 mmHg)
• 34 tot 125 mmHg: ± (6%+ 1 mmHg)

Temperatuur

Tussen 30° C en 42° C (± 0,3° C)

Als de gemeten ICP of weefseltemperatuur buiten deze bereiken valt, wordt een alarm met lage
prioriteit geactiveerd en gebeurt het volgende:
•

Er klinkt om de 16 seconden een alarm dat bestaat uit één korte toon

•

Een van de volgende berichten wordt weergegeven op de statusbalk:

“ICP buiten nauwkeurigheidsbereik” of “Temperatuur buiten nauwkeurigheidsbereik”
•

De gemiddelde ICP-waarde of temperatuurwaarde knippert in het geel op de schermen
Algemeen, Trend en Alarm

Om dit probleem op te lossen moet de gemiddelde ICP of temperatuur binnen de nominale
nauwkeurigheidsbereiken in de bovenstaande tabel vallen.

Het alarm voor het nauwkeurigheidsbereik van ICP en temperatuur
tijdelijk dempen

.

Druk op het gele alarmsymbool op het touchscreen. Hiermee wordt het alarm 3 minuten uitgezet of
totdat de gemiddelde ICP- of temperatuurwaarden binnen de opgegeven nauwkeurigheidsbereiken in
de bovenstaande tabel vallen. Als de gemiddelde ICP- of temperatuurwaarde gedurende deze 3
minuten buiten de opgegeven nauwkeurigheidsbereiken blijft, wordt het alarm opnieuw geactiveerd.
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Reageren op het alarm Batterijstoring
Als het batterijcontrolesysteem van de ICP Camino-monitor tijdens gebruik defect raakt, kan de
monitor het resterende batterijvermogen niet meer weergeven. Als dit probleem zich voordoet,
wordt een technisch alarm met lage prioriteit geactiveerd en gebeurt het volgende:
•

Er klinkt om de 16 seconden een alarm dat bestaat uit één korte toon.

•

Over het batterijsymbool op het touchscreen verschijnt een kruis.

•

Op de statusbalk wordt het volgende bericht weergegeven:

“Batterijstoring”
Als dit alarm voor batterijstoringen wordt geactiveerd, mag u de monitor niet op batterijvermogen
laten werken. Steek eventueel de stekker van de monitor in het stopcontact. Probeer het
volgende nadat u de patiënt hebt behandeld:
•

Zet de monitor uit en vervolgens weer aan.

•

Vervang de batterij.

Neem contact op met Natus Neuro als de alarmoorzaak niet verdwijnt.

Het alarm voor de batterijstoring tijdelijk dempen
Druk op het gele alarmsymbool op het touchscreen. Hierdoor wordt het alarm gedurende 3
minuten gedempt. Als de monitor gedurende 3 minuten aan blijft staan terwijl er een
batterijstoring is, wordt het alarm opnieuw geactiveerd.
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HOOFDSTUK 6 – Trendgegevens exporteren voor
externe evaluatie
Over het exporteren van gegevens
De Camino ICP Monitor biedt twee mogelijkheden voor het exporteren van gemiddelde
ICP-trendgegevens.
•

Extern USB-apparaat

•

Digitale streaming via een USB-naar-RS232-adapterkabel

Beide mediatypen kunnen via een USB-aansluiting worden aangesloten op het achterpaneel
van de monitor.
Opmerking
De USB-aansluitingspoort op de Camino ICP Monitor is uitsluitend bestemd voor het
exporteren van ICP-trendgegevens via een USB-apparaat en een USB-naar-RS232adapterkabel. De USB-poort is niet bedoeld voor het aansluiten van een netwerkapparaat
(bijv. USB-bluetoothadapters, USB-ethernetadapters, enz.).
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Gegevens exporteren naar een USB-apparaat
Met de functie Gegevens exporteren kunt u de gemiddelde ICP-trendgegevens over een
periode van 5 dagen naar een extern USB-apparaat exporteren. Bij gebruik van deze functie
kopieert de Camino ICP Monitor de gegevens naar het USB-apparaat als een door komma's
gescheiden bestand (.csv-bestand). Dit .csv-bestand bevat de datum, tijd en de gemiddelde
ICP-waarden in intervallen van één minuut; deze informatie wordt weergegeven als ASCII-tekst.
De volgende tekst is een voorbeeld van trendgegevens in een .csv-bestand:
2011-04-20-13:38, 18.3
Jaar maand dag tijd gemiddelde ICP (mmHg)
Gegevens exporteren naar een USB-apparaat:
1.

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-ingang op het achterpaneel.

1 USB-apparaat
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2

Netvoedingsadapter

3

PMIO-kabel

2.

Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en selecteer Exporteer gegevens.

3.

Controleer of het volgende bericht wordt weergegeven:

4.

Druk op Accepteren, verwijder het USB-apparaat en bekijk het .csv-bestand op het
gewenste uitvoerapparaat (bijv. laptop).

Opmerking
Het USB-apparaat moet geformatteerd zijn voor een FAT-bestandssysteemindeling (FAT16 of
FAT32). Andere bestandssysteemindelingen worden niet ondersteund.

Opmerking
Het kan een minuut duren voordat het USB-apparaat door de Camino ICP Monitor
wordt gedetecteerd.

Opmerking
In het .csv-bestand is de tijdstempel voor het exporteren van gegevens gebaseerd op de
datum-/tijdinstellingen van de monitor zoals bepaald op het tabblad Instellingen. In landen
waar de omschakeling tussen zomer- en wintertijd wordt gemaakt, moet de tijd handmatig
worden aangepast. Zie hoofdstuk 2 voor instructies.

Hoe de monitor gedurende maximaal 5 dagen trendgegevens
opslaat
De Camino ICP Monitor slaat alleen de gemiddelde ICP-gegevens op van de laatste 5
dagen. Alle opgeslagen trendgegevens die ouder zijn dan 5 dagen, gaan verloren. Als de
bewaking langer dan 5 dagen duurt, moet onder steriele omstandigheden een nieuwe katheter
worden ingebracht. Wanneer een katheter wordt vervangen, worden de trendgegevens
opnieuw ingesteld. Exporteer de gegevens die u wilt bewaren voordat u de katheter vervangt.
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Gegevens exporteren via digitale streaming
Gebruik de functie voor gegevens streamen om gemiddelde ICP-trendgegevens digitaal van de
Camino ICP Monitor via een USB-naar-RS232-adapterkabel naar een extern apparaat te
exporteren. Voor het gebruik van deze functie is een USB-naar-RS232-adapterkabel van Natus
Neuro benodigd. Bij het streamen van gegevens geeft de monitor de gemiddelde ICP-waarde
van de huidige ICP-trendgegevens (in mmHg) weer met intervallen van één minuut. De
informatie wordt via de USB-naar-RS232-adapterkabel in de volgende configuratie verzonden:
9600 baud, 8 gegevensbits, 1 stopbit, even pariteit.
Om de USB-naar-RS232-adapterkabel op een computer aan te sluiten, hebt u een null-modem
RS232-kabel met twee vrouwelijke uiteinden nodig. U kunt gegevens als volgt via digitale
streaming exporteren:
1.

Sluit op het achterpaneel het USB-uiteinde van de USB-naar-RS232-adapterkabel aan op
de USB-connector.

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

USB-uiteinde van adapterkabel

Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en controleer of het volgende bericht op het
scherm verschijnt: “data-streaming ingeschakeld”
Sluit het andere uiteinde van de USB-naar-RS232-adapterkabel aan op het externe
bewakingsapparaat.

Situaties waarbij tijdens registratie de trendgegevens worden
gereset
Afhankelijk van het type katheter waarmee de gemiddelde ICP-trendgegevens van de patiënt
worden geregistreerd, worden onder de volgende omstandigheden de trendgegevens voor die
patiënt opnieuw ingesteld:
Katheter

Omstandigheden

Natus Caminoglasvezelkatheters
(110-4 serie)

• Monitor is uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld.
• Batterij is volledig leeggelopen, waardoor de bewaking is
uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld.
• De huidige ICP-katheter is losgekoppeld van de monitor en
daarna opnieuw aangesloten.
• De huidige temperatuurkatheter is van de monitor
losgekoppeld en daarna opnieuw aangesloten.
• De huidige katheter is vervangen door een andere katheter.

Natus Camino Flex

• De huidige katheter wordt door een andere katheter
vervangen.

Wanneer een katheter wordt vervangen, worden de trendgegevens opnieuw ingesteld.
Exporteer de gegevens die u wilt bewaren voordat u de katheter vervangt.
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HOOFDSTUK 7 – Het systeem reinigen en steriliseren
Het systeem en de onderdelen reinigen
Houd voordat u het oppervlak en het touchscreen van de Camino ICP Monitor reinigt rekening
met het volgende:
•

Schakel de monitor uit voordat u deze gaat reinigen.

•

Open de behuizing van de monitor niet en neem de veiligheidsmaatregelen in acht om de
kans op elektrische schokken te vermijden.

•

Alleen het oppervlak van de monitor mag worden gereinigd - de monitor NIET onderdompelen.

•

Spuit nooit reinigingsvloeistoffen of andere vloeistoffen rechtstreeks op de monitor.

•

Wees voorzichtig wanneer u reinigt rond de ventilatieopeningen, de connectors en de
USB-ingang. Veeg alle overtollige vloeistof af die zich op deze plaatsen bevindt.

•

Gebruik bij het reinigen van het touchscreen geen doeken of sponzen die krassen op het
oppervlak kunnen veroorzaken.
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Richtlijnen voor reiniging
Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de Camino ICP Monitor of een van de hieronder
genoemde systeemonderdelen reinigt:
•

Buitenkant

•

Touchscreen

•

Natus Camino-glasvezel katheterkabel

•

Natus Camino Flex-verlengkabel

•

Kabelriem

Denk eraan dat elk van deze onderdelen onmiddellijk na contaminatie moet worden gereinigd.
Gebruik voor het reinigen en desinfecteren van het Camino ICP Monitor-systeem alleen de
reinigingsmiddelen die in dit deel worden genoemd. Als u oplosmiddelen of reinigingsmiddelen
gebruikt die in de richtlijnen voor reiniging niet worden vermeld, kan hierdoor de kunststof
behuizing van de Camino ICP Monitor worden beschadigd.
De Camino ICP Monitor mag niet in een autoclaaf worden geplaatst of in een vloeistof
worden ondergedompeld. Dit kan schade veroorzaken. Als er vloeistof op de monitor is
terechtgekomen, moet u het apparaat uitschakelen, de netvoedingsadapter verwijderen, het
apparaat grondig afdrogen en biomedisch personeel het toestel laten onderzoeken voordat u de
netvoedingsadapter opnieuw aansluit.
De glasvezel katheterkabel en de Flex-verlengkabel mogen niet door automatische
reinigingsmethoden worden gereinigd.
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Onderdeel

Richtlijn

Voorbereiding voor reinigen

Zorg voordat u de Natus Camino ICP Monitor reinigt dat alle aansluitingen tussen
de kabels, katheters, kabelriem, netvoedingsadapter, USB-naar-RS232 seriële
adapter en monitor zijn verwijderd.

Grenzen aan hergebruik

De glasvezel katheterkabel kan dertig (30) keer worden gesteriliseerd en
honderd (100) keer worden gereinigd en ontsmet. Hierna mogen deze kabels niet
meer worden gebruikt. U kunt het aantal keren dat een kabel is behandeld
bijhouden in het document over hergebruik (doc nr. 025471) dat bij de glasvezel
katheterkabel is meegeleverd.
De Flex-verlengkabel kan dertig (30) keer worden gesteriliseerd. Hierna mag de
kabel niet meer worden gebruikt. U kunt het aantal keren dat een kabel is
behandeld bijhouden in het document over hergebruik (doc # 026426) dat bij de
Flex-verlengkabel is meegeleverd.
Er zijn geen grenzen voor het hergebruik van de Natus Camino ICP Monitor en
de kabelriem.

Aanbevolen handmatige reinigingsmethode
(geen sterilisatieprocedure)

Gebruik 70% IPA met een stofvrije doek of een Super Sani-Cloth® (of
gelijkwaardige oplossing) en veeg alle oppervlakken ten minste drie (3) keer
schoon. Controleer vervolgens of er resten op het oppervlak zijn achtergebleven.
Als er resten achterblijven, moet u een nieuwe Super Sani-Cloth (of
gelijkwaardige oplossing) gebruiken of een in 70% IPA gedrenkte stofvrije doek
gebruiken en de oppervlakken blijven schoonvegen tot er geen resten meer zijn.
Als de Flex-verlengkabel of de glasvezel katheterkabel niet grondig kan worden
gereinigd, vervang de kabels dan en gooi ze weg.

Aanbevolen desinfecteermethoden

Gebruik 70% IPA met een stofvrije doek of gebruik een Super Sani-Cloth (of
gelijkwaardige oplossing) en veeg alle oppervlakken één keer af. Zorg ervoor dat
de oppervlakken ten minste twee (2) minuten zichtbaar nat blijven en gebruik
eventueel meer doekjes. Laat de Natus Camino ICP Monitor en de
systeemonderdelen aan de lucht drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.

Inspectie en functioneel testen

Na elke ingebruikname moet de Natus Camino ICP Monitor en de
systeemonderdelen visueel worden gecontroleerd op beschadigingen en slijtage.

Verpakking en vervoer

We raden u aan de Natus Natus Camino ICP Monitor en alle systeemonderdelen
zo snel mogelijk na gebruik te reinigen en te desinfecteren.
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Steriliseren van de Camino-glasvezel katheterkabel
De glasvezelkabel (onderdeelnr. CAMCABL) wordt niet-steriel geleverd.
Opmerking
De glasvezel katheterkabel moet worden gesteriliseerd telkens deze in een steriele zone
wordt gebruikt. Voorafgaand aan de sterilisatie moeten deze kabel volgens de richtlijnen in
hoofdstuk 7 worden gereinigd.

Grenzen aan sterilisatie
De glasvezel katheterkabel kan dertig (30) keer worden gesteriliseerd en honderd (100) keer
worden gereinigd en ontsmet. Hierna mogen deze kabels niet meer worden gebruikt. U kunt het
aantal keren dat een kabel is behandeld in het document over hergebruik (doc # 025471)
bijhouden dat bij de kabel is meegeleverd.

Sterilisatieparameters
De Camino-glasvezel katheterkabel ondersteunt sterilisatiemethoden van EtO en Sterrad.
Opmerking
Vóór EtO-sterilisatie moet de kabel individueel in een zelfdichtende sterilisatiezak van
25,5 cm x 38 cm (10 inch x 15 inch) worden verpakt (of soortgelijke zakken die voor
EtO-gassterilisatie zijn bestemd).

Opmerking
Voorafgaand aan Sterrad-sterilisatie:
De kabel moet worden geplaatst in een Tyvek® Self-Seal zakje van 30,5 x 38 cm (12 inch x
15 inch) (of vergelijkbare zakken die geschikt zijn voor Sterrad-sterilisatie);
- of De kabel moet in een Sterrad® compatibele Aptimax® schaal van 58,5 cm x 28 cm x 10 cm
(23 inch x 11 inch x 4 inch) (of een vergelijkbare instrumentenschaal die geschikt is voor
Sterrad-sterilisatie) worden geplaatst en verpakt in sterilisatieverpakking van Kimguard® OneStep KC400 Wrap en daarna afgesloten met voor Sterrad geschikte chemische indicatortape
van Sealsure® (of vergelijkbaar, voor Sterrad geschikt sterilisatiemateriaal en indicatortape).
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Parameters van sterilisatiecyclus voor de glasvezelkabel
EtO-parameters van
sterilisatiecyclus voor
glasvezelkabel

Sterrad® 100S-parameters van
sterilisatiecyclus voor glasvezelkabel

Temperatuur

55 ± 3 ºC

Voorbereiding

Preplasma

10 minuten

Blootstellingsduur

60 minuten

Fase 1 blootstelling 1

Injectie
Diffusion
Plasma

6 minuten
2 minuten
2 minuten

Vochtigheid

50-80% RH

Fase 2 blootstelling 2

Injectie
Diffusie
Plasma

2 minuten
2 minuten
2 minuten

Beluchting bij
55°C

> 8 uur

Injectievolume H2O2
(59% nominale concentratie
op gewicht)

Concentratie

725 ± 25 mg/l

1800 μl ± 50 μl

Na de sterilisatie
Laat de kabels afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de bewaking start. Controleer vóór
gebruik de gesteriliseerde kabels op eventuele gebreken. Gebruik geen defecte kabels.

Steriliseren van Camino Flex-verlengkabel
De Flex-verlengkabel (onderdeelnr. FLEXEXT) wordt niet-steriel geleverd.
Voor het inbrengen van de katheter is een steriele Flex-verlengkabel nodig. Voor de
sterilisatie moet dit kabel volgens de richtlijnen in hoofdstuk 7 worden gereinigd.

Grenzen aan sterilisatie
De Flex-verlengkabel kan dertig (30) keer worden gesteriliseerd. Hierna mag de kabel niet meer
worden gebruikt. U kunt het aantal keren dat een kabel is behandeld bijhouden in het document
voor hergebruik (doc. nr. 026426) dat bij de kabel is meegeleverd.

Sterilisatieparameters
De Flex-verlengkabel ondersteunt alleen stoomsterilisatie. Voorafgaand aan de sterilisatie moeten
de kabels afzonderlijk worden verpakt in een zelfdichtende sterilisatiezak van 19 cm x 33 cm
(7,5 inch x 13 inch) of groter.
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Sterilisatieparameters stoom prevacuüm
Parameters

Optie 1 (VS)

Optie 2 (EU)

Optie 3 (EU)

Specificaties
Temperatuur

132 ºC (270 ºF)

134 °C tot 137 °C
(273 ºF tot 279 ºF)

134 ºC (273 ºF)

Blootstellingsduur

4 minuten

3 minuten

18 minuten

Duur droogcyclus

20 minuten

16 minuten

20 minuten

De sterilisatiecycli van optie 2 en optie 3 worden door de Amerikaanse FDA (Food and Drug
Administration) niet beschouwd als standaard sterilisatiecycli. Gebruikers mogen uitsluitend
sterilisatoren en accessoires gebruiken (zoals sterilisatiewikkels, sterilisatiezakken, chemische
indicatoren, biologische indicatoren en sterilisatiehouders) die door de FDA zijn goedgekeurd
voor de geselecteerde sterilisatiecycli (duur en temperatuur).

Na de sterilisatie
Laat de snoeren tot kamertemperatuur afkoelen voordat u de bewaking start. Controleer vóór
gebruik de gesteriliseerde kabels op eventuele gebreken. Gebruik geen defecte kabels.

Bewaren en transport van gesteriliseerde kabels
Het wordt aanbevolen om de Flex-verlengkabel zo snel mogelijk na gebruik te steriliseren.

Bewaren van gesteriliseerde kabels
Gesteriliseerde kabels moeten in steriele zakken bij kamertemperatuur worden bewaard.
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Over katheters voor eenmalig gebruik
Katheters van Natus Neuro zijn bestemd voor eenmalig gebruik. Hergebruik van het
apparaat kan leiden tot contaminatie en/of overdragen van ziektes. Dit product mag
niet opnieuw worden gesteriliseerd. Hersteriliseren kan de eigenschappen en de
veiligheid van het apparaat tenietdoen.
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HOOFDSTUK 8 – Problemen met het systeem oplossen
Over probleemoplossing
Dit hoofdstuk biedt richtlijnen voor het omgaan met technische fouten, systeemstoringen en
systeemberichten die op het touchscreen verschijnen. Raadpleeg hoofdstuk 5 voor instructies
over het reageren op alarmen.
Als de Camino ICP Monitor niet correct functioneert en u de oorzaak ervan niet kunt
achterhalen, moet u alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan melden aan de
fabrikant. Probeer de Camino ICP Monitor of de accessoires nooit zelf te repareren. Neem in
plaats daarvan contact op met Natus Neuro voor technische ondersteuning.

Reageren op systeemstatusberichten
In de volgende tabel staan de foutberichten die op het touchscreen worden weergegeven in alfabetische volgorde.
Systeembericht

Oorzaak

Oplossing

Batterijstoring

Er is een storing opgetreden in het
batterijcontrolesysteem

Sluit de Camino ICP Monitor aan op het stopcontact.
Schakel nadat u de patiënt hebt behandeld de
Camino ICP Monitor uit en weer in.
Vervang de batterij.
Neem contact op met Natus Neuro als het probleem
blijft bestaan.

Batterij bijna leeg

Kan niet wegschrijven naar
logbestand

De batterij heeft nog vermogen voor 15
minuten of minder.

Sluit de Camino ICP Monitor aan op het stopcontact.

De batterij heeft nog vermogen voor 5
minuten of minder (met alarmtoon).

Sluit de Camino ICP Monitor aan op het stopcontact.

Kan geen gegevens schrijven naar het
logboekbestand dat door Natus Neuro
voor onderhoud wordt gebruikt.

Kan niet worden opgelost. Neem contact op met
Natus Neuro.

97

Systeembericht

Oorzaak

Oplossing

Katheterfout

Een plotse drukverandering die kan
optreden bij het inbrengen of verwijderen
van een Flex-katheter.

Ontkoppel de Flex-katheter en sluit hem opnieuw
aan na het inbrengen of verwijderen van de
katheter.

Katheter breekt tijdens het gebruik.

Ontkoppel de katheter en vervang door een nieuwe
(zie de bijgeleverde gebruiksaanwijzing).

Katheterdefect tijdens initialisatie.

Ontkoppel de katheter en vervang door een nieuwe
(zie de bijgeleverde gebruiksaanwijzing).

Katheter wordt geïnitialiseerd

De Camino ICP Monitor initialiseert een
nieuwe katheterverbinding.

Wacht tot de Camino ICP Monitor het opstartproces
heeft doorlopen.

Storing koelventilator

De koelventilator in de Camino ICP
Monitor is stilgevallen.

Schakel de Camino ICP Monitor uit om
oververhitting te voorkomen en neem contact op
met Natus Neuro.

Exporteren van gegevens
mislukt. Geen USB-apparaat
gevonden of kan niet
schrijven naar USB-apparaat.

Probleem met de aansluiting of
compatibiliteit van een USB-apparaat.

Trendgegevens worden niet via een USBaansluiting verzonden.

Bovengrens ICP-alarm

De gemiddelde ICP-waarde van de
patiënt is langer dan 5 seconden hoger
dan de ingestelde ondergrens voor het
ICP-alarm.

Geef voorrang aan de behoeften van de patiënt.
Wanneer de gemiddelde ICP-waarde van de patiënt
weer binnen de alarmgrens valt, wordt het alarm
uitgeschakeld.

ICP buiten
nauwkeurigheidsnorm

De gemiddelde ICP-waarde ligt buiten het
bereik dat door de Camino ICP Monitor
nauwkeurig kan worden gemeten (tussen
-10 mmHg en +125 mmHg).

Als dit bericht verschijnt tijdens het inbrengen of
verwijderen van de Flex-katheter moet u de Flexkatheter loskoppelen van de Flex-verlengkabel en
daarna opnieuw aansluiten.
Als het bericht tijdens de behandeling van de patiënt
verschijnt, vertrouw dan niet op ICP-metingen totdat
de gemiddelde ICP-waarde binnen het
nauwkeurigheidsbereik valt.

Monitor oververhit.
Controleer ventilatieopening
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De temperatuur in de Camino ICP
Monitor is hoger dan 80 °C.

Controleer de ventilatieopening aan de achterkant
van de Camino ICP Monitor. Als een voorwerp de
ventilatieopening afdekt, verwijder dit dan.

Systeembericht

Oorzaak

Oplossing

Meer dan één katheter
aangesloten.

Twee ICP-kathetersoorten (glasvezel en
Flex) zijn gelijktijdig aangesloten.

Verwijder de ICP-katheter die tijdens de
behandeling van de patiënt niet wordt gebruikt.

Geen katheter aangesloten

Er is geen ICP-katheter aangesloten op
Camino ICP Monitor.

Sluit de ICP-katheter aan (zie hoofdstuk 3).

Temperatuur buiten
nauwkeurigheidsbereik

De temperatuur ligt onder het bereik dat
door de Camino ICP Monitor nauwkeurig
kan worden gemeten (tussen 30 °C en
42 °C).

De temperatuurmetingen zijn pas weer betrouwbaar
wanneer de temperatuurwaarde binnen het
nauwkeurigheidsbereik valt.

Fout met temperatuursensor

Temperatuurkatheter defect.

Ontkoppel de temperatuurkatheter en vervang door
een nieuwe (zie de bijgeleverde gebruiksaanwijzing).
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Reageren op problemen tijdens gebruik
De volgende tabel bevat richtlijnen voor het reageren op technische problemen die zich tijdens het gebruik kunnen voordoen met de
Camino ICP Monitor.
Probleem

Oorzaak

De Camino ICP Monitor werkt Netvoedingsadapter niet aangesloten
niet op netvoeding.
Defecte netvoedingsadapterkabel

Oplossing
Sluit de netvoedingsadapter aan op de Camino ICP
Monitor.
• Sluit de netvoedingsadapterkabel aan op de
Camino ICP Monitor.
• Controleer of de netvoeding correct werkt.
• Neem contact op met Natus Neuro om een nieuwe
netvoedingsadapterkabel te bestellen.

De Camino ICP Monitor werkt Geen batterij geplaatst
niet op batterijstroom.

• Sluit de netvoedingsadapter aan op de Camino ICP
Monitor.
• Controleer aan de hand van de indicator van het
batterijvermogen op het touchscreen of de batterij
is geplaatst.
• Plaats de batterij.

Batterij niet opgeladen

• Sluit de netvoedingsadapter aan op de Camino ICP
Monitor.
• Controleer aan de hand van de indicator van het
batterijvermogen op het touchscreen of de batterij
is geplaatst.

Defecte batterij

• Sluit de netvoedingsadapterkabel aan op de
Camino ICP Monitor.
• Voer een oplaadtest uit om te controleren of de
batterij goed wordt opgeladen.
• Neem contact op met Natus Neuro om een nieuwe
batterij te bestellen.
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Probleem

Oorzaak

Oplossing

Touchscreen loopt vast

Systeemhardwarefout

• Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt
om het systeem gedwongen uit te schakelen.
• Druk op de aan/uit-knop om het systeem in te
schakelen.

De Camino ICP Monitor
reageert niet wanneer de
aan/uit-knop wordt
ingedrukt.

Firmwarefout

• Koppel de netvoedingsadapterkabel los van de
Camino ICP Monitor en verwijder de batterij.
• Plaats de batterij terug.
• Sluit de netvoedingsadapterkabel weer aan op de
Camino ICP Monitor.
• Druk op de aan/uit-knop.

De gemiddelde ICP op het
touchscreen geeft twee
strepen weer (- -).

Slechte verbinding tussen de glasvezel
katheterkabel en de Camino ICP
Monitor.
Slechte verbinding tussen de glasvezel
katheterkabel of de Flex-verlengkabel
en de katheter.

Controleer of de kabel goed op de Camino ICP
Monitor is aangesloten.

Defecte katheter

Vervang de katheter (zie de bij de katheter
bijgeleverde gebruiksaanwijzing).

Beschadigde glasvezel katheterkabel

Vervang de glasvezel katheterkabel.

Beschadigde Camino Flexkatheterkabel.
Defecte katheter

Vervang de Camino Flex-katheterkabel.

Katheter voor alleen ICP is in gebruik

Vervang de katheter door een ICP- of
temperatuurkatheter (zie de bij de katheter
bijgeleverde gebruiksaanwijzing).

Beschadigde glasvezel katheterkabel

Vervang de glasvezel katheterkabel

De temperatuurwaarde op
het touchscreen geeft twee
strepen weer (- -).

Vervang de katheter (zie de bij de katheter
bijgeleverde gebruiksaanwijzing).

Vervang de katheter (zie de bij de katheter
bijgeleverde gebruiksaanwijzing).
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Probleem

Oorzaak

Oplossing

ICP-golfvorm lijkt te klein of
te groot.

ICP-golfvorm niet correct geschaald.

Druk op het touchscreen op het tabblad Algemeen
en pas de schaalfactor aan via de knop Schaal.

ICP-golfvorm wordt
weergegeven als een dichte
golf in plaats van een
lijngolf.

De stijl van de golfvorm is ingesteld op
Vullen.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen
en selecteer Golfvorm instellen->Lijn.

ICP-golfvorm wordt
weergegeven als een lijngolf
in plaats van een dichte golf.

De stijl van de golfvorm is ingesteld op
Lijn.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen
en selecteer Golfvorm instellen->Vullen.

Tijd/datum is onjuist.

Tijd en/of datum is niet juist ingesteld.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen
en selecteer Tijd en datum instellen om de huidige
datum en tijd in te stellen.

Verkeerde taal wordt
weergegeven.

De taalkeuze is verkeerd ingesteld.

Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen
en selecteer Taal instellen om de taal in te stellen.

Verschil in ICP-metingen
tussen de Camino ICP
Monitor en de
bedsidemonitor.

De bedsidemonitor is niet correct
gesynchroniseerd met de Camino ICP
Monitor.

Druk op de Camino ICP Monitor op Synchroniseren
met monitor om de twee monitors opnieuw te
kalibreren.

Verkeerde adapterkabel voor
bedsidemonitor gebruikt.

Controleer of de correcte bedsidemonitorkabel wordt
gebruikt.

De PMIO-kabel of adapterkabel van de
bedsidemonitor is defect.

Vervang de PMIO-kabel of de adapterkabel van de
bedsidemonitor.

De PMIO-kabel of adapterkabel van de
bedsidemonitor zit los.

Controleer de kabelaansluitingen tussen de Camino
ICP Monitor en bedsidemonitor.

Er is een fout opgetreden in de
bedsidemonitor.

Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing
van de fabrikant van de bedsidemonitor.
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Probleem

Oorzaak

Oplossing

Verschil in
temperatuurmetingen tussen
de Camino ICP Monitor en de
bedsidemonitor.

Verkeerde adapterkabel voor
bedsidemonitor gebruikt.

Controleer of de correcte bedsidemonitorkabel wordt
gebruikt.

De PMIO-kabel of adapterkabel van de
bedsidemonitor is defect.

Vervang de PMIO-kabel of de adapterkabel van de
bedsidemonitor.

De PMIO-kabel of adapterkabel van de
bedsidemonitor zit los.

Controleer de kabelaansluitingen tussen de Camino
ICP Monitor en bedsidemonitor.

Er is een fout opgetreden in de
bedsidemonitor.

Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing
van de fabrikant van de bedsidemonitor.

De USB-naar-RS232-adapterkabel
zit los.

• Sluit de USB-naar-RS232-adapterkabel opnieuw
aan.
• Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en
controleer of het bericht Data-streaming
ingeschakeld wordt weergegeven.

De USB-naar-RS232-adapterkabel
is defect.

• Vervang de USB-naar-RS232-adapterkabel.
• Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en
controleer of het bericht Data-streaming
ingeschakeld wordt weergegeven.

Het externe bewakingsapparaat is niet
correct geconfigureerd voor digitale
streaming.

Raadpleeg hoofdstuk 6 voor de vereisten voor
digitale streaming.

Trendgegevens worden niet
via digitale streaming
verzonden met USB-naarRS232-adapterkabel.
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Probleem

Oorzaak

Oplossing

Trendgegevens worden niet
via een USB-aansluiting
verzonden.

Geen USB-apparaat aangesloten.

• Sluit USB-apparaat aan op achterpaneel.
• Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en
selecteer de knop Exporteer gegevens.
Controleer of er een bevestigingsbericht wordt
weergegeven dat een geslaagde USB-overdracht
meldt.

USB-apparaat niet goed aangesloten
op monitor.

• Controleer de aansluiting van het USB-apparaat op
het achterpaneel.
• Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en
selecteer de knop Exporteer gegevens.
Controleer of er een bevestigingsbericht wordt
weergegeven dat een geslaagde USB-overdracht
meldt.

Het USB-apparaat is niet geformatteerd
voor een FAT-bestandssysteemindeling
(FAT16 of FAT32).

Plaats een USB-apparaat met een FATbestandssysteemindeling (FAT16 of FAT32).

USB-apparaat is verwijderd voordat de
gegevensoverdracht was voltooid.

• Sluit USB-apparaat opnieuw aan op achterpaneel.
• Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en
selecteer de knop Exporteer gegevens.
Controleer of er een bevestigingsbericht wordt
weergegeven dat een geslaagde USB-overdracht
meldt.

Het USB-apparaat is defect.

• Sluit nieuw USB-apparaat aan op Camino ICP
Monitor.
• Druk op het touchscreen op het tabblad Trend en
selecteer de knop Exporteer gegevens.
Controleer of er een bevestigingsbericht wordt
weergegeven dat een geslaagde USB-overdracht
meldt.

Het merk van het USB-apparaat wordt
door de Camino ICP Monitor niet
herkend.

Plaats een USB-apparaat van een ander merk in het
achterpaneel van de Camino ICP Monitor.
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Reageren op systeemfoutberichten
Als zich een systeemstoring voordoet, wordt op het touchscreen van de Camino ICP Monitor een bericht met een foutcode en een
beschrijving van het probleem weergegeven. De volgende tabel geeft de foutcodes van de verschillende systeemstoringen:
Foutcodes

Oorzaak

Oplossing

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

Storing sensorbord.

Kan niet worden opgelost. Neem
contact op met Natus Neuro.

E0012, E1002, E1003, E1004, E1008, E1032, E1033,
E1041, E1042, E1044, E1045, E1046, E1047, E1050,
E1057, E1061, E1101, E1103, E1104, E1105

Storing stroombord.

Kan niet worden opgelost. Neem
contact op met Natus Neuro.

E0013

Algemene softwarefout.

Kan niet worden opgelost. Neem
contact op met Natus Neuro.

E0015

Fout incompatibele firmware.

Kan niet worden opgelost. Neem
contact op met Natus Neuro.

E2051

Monitor ingeschakeld met
aangesloten USB-apparaat.

Verwijder het USB-apparaat en
herstart de monitor.
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HOOFDSTUK 9 – Apparatuur controleren en preventief
onderhoud
Over deze procedures
Opmerking
De procedures in dit hoofdstuk zijn bestemd voor het biomedisch personeel van het ziekenhuis.
Voer periodiek de volgende operationele controles uit om te controleren of de Camino ICP
Monitor veilig en correct werkt. Sommige controles kunnen nuttig zijn om problemen op te
sporen die zich in het systeem kunnen voordoen. Voor deze controles hoeft de monitor niet te
worden gedemonteerd.
Opmerking
De operationele controles kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd.

Gebruik glasvezelkatheters voor elke controle
Voor elk van de volgende controles hebt u nodig:
•

Camino-glasvezelkatheters (110- 4 serie)

•

Camino-glasvezel katheterkabel

Camino-glasvezel katheterkabel
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Drukinvoer controleren
Doe de volgende ICP-ingangscontroles met ofwel een gegradueerde opvangzak of een druksimulator.

Met behulp van een gegradueerde opvangzak
Neem de volgende richtlijnen in acht:
Richtlijnen

Vereisten

Onderhoudsinterval

Een keer per drie maanden is aanbevolen.

Apparatuur

• Natus Camino-glasvezel katheterkabel
• Nieuwe Natus Camino-glasvezelkatheter
(110-4 serie, alleen ICP-metingen)
• IV-zak met water
• IV-paal
• Y-hemostaseventiel
• Liniaal

Opmerking
Controleer vóór deze test of de Camino ICP Monitor is uitgeschakeld en of alle kabels
zijn ontkoppeld.

108

•

Steek de stekker van de Camino ICP Monitor in een stopcontact.

•

Bevestig de glasvezel katheterkabel en een functionele glasvezelkatheter aan de
rechterzijde van de monitor aan de ICP-poort (CAMCABL).

•

Vul de IV-zak tot de helft met water.

•

Sluit het ene uiteinde van de slang aan op de IV-zak en het andere uiteinde op een
Y-hemostaseventiel.

1

Uiteinde van katheter

2

Y-hemostaseventiel
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•

Plaats het uiteinde van de glasvezelkatheter door de eendenbekklep in het Yhemostaseventiel.

•

Open de klep van de IV-zak en verwijder de dop van het Y-hemostaseventiel. Vul met
water totdat de slang en het Y-hemostaseventiel met water zijn gevuld.

•

Controleer of er geen luchtbellen aanwezig zijn en plaats de dop terug.

•

Controleer of het waterpeil in de IV-zak en in het uiteinde van de glasvezelkatheter hetzelfde is.
In dit voorbeeld zijn het uiteinde van de katheter en het water gelijk met de 25 cm (10 inches)
markering op de liniaal.

1
•
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Waterpeil en uiteinde van katheter

2

Dop

Schakel de monitor in. Druk op het tabblad Algemeen op het touchscreen en controleer of
de ICP-waarde 0 is. Zo niet, zet de ICP-waarde met behulp van de zwarte nulinstelling uit
de katheterset dan op 0 mmHg.

•

Hang de IV-zak 10 cm (4 inches) hoger. Het waterpeil moet gelijk zijn aan de 15 cm
(6 inches) markering van de liniaal. Let op de volgende eenheidconversie:

2,5 cm (1 inch) H20 = 1,8683 mmHg
Controleer dat de ICP-waarde op het aanraakscherm 7 ± 2 mmHg is.
•
•

Hang de IV-zak nog eens 15 cm (6 inches) hoger.
Controleer dat de ICP-waarde op het aanraakscherm 18 ± 2 mmHg is.

7 mmHg positie

18 mmHg positie
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Met behulp van een druksimulator (bij voorkeur)
Neem de volgende richtlijnen in acht:
Richtlijnen

Vereisten

Onderhoudsinterval

Een keer per drie maanden is aanbevolen.

Apparatuur

• Natus Camino-glasvezel katheterkabel
• Nieuwe Natus Camino- glasvezelkatheter
(onderdeelnr. 110-4BT, metingen van ICP of temperatuur)
• Druksimulator, tussen 0 en 125 mmHg
(bijv. Delta-Cal™ 650-950)
• Slangen en verdeelstuk

1 Uiteinde van katheter

2

Slang

3 Druksimulator

Opmerking
Controleer vóór deze test of de ICP-monitor is uitgeschakeld en of alle kabels zijn ontkoppeld.
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1.

Steek de stekker van de Camino ICP Monitor in een stopcontact.

2.

Bevestig de glasvezel katheterkabel en een functionele glasvezelkatheter aan de
rechterzijde van de monitor aan de ICP-poort (CAMCABL).

3.

Schakel de monitor in. Druk op het tabblad Algemeen op het touchscreen en controleer of
de ICP-waarde 0 is. Zo niet, kunt u de ICP-waarde instellen op 0 mmHg met de zwarte
nulinstelling van de glasvezelkatheterset.

4.

Steek de glasvezelkatheter in het verdeelstuk.

5.

Sluit het andere uiteinde van het verdeelstuk aan op de druksimulator.

6.

Stel de druksimulator eventueel in op 0 mmHg.

7.

Controleer of de ICP-waarden op zowel de druksimulator als het touchscreen van de
monitor 0 mmHg aangeven.

8.

Stel de schakelaar van de druksimulator in op de volgende drukken en controleer of de
ICP-monitor de ICP-waarde binnen de aangegeven grenzen weergeeft. Ook moet rekening
worden gehouden met de nauwkeurigheid van de instellingen van de druksimulator:
Toegepaste druk (mmHg)

ICP-monitor (mmHg)

0

-2 tot 2

20

18 tot 22

40

38 tot 42

60

56 tot 64

100

94 tot 106

125

117 tot 133
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Drukuitvoer controleren
Neem de volgende richtlijnen in acht:
Richtlijnen

Vereisten

Onderhoudsinterval

Een keer per drie maanden is aanbevolen.

Apparatuur

• Digitale multimeter (DMM), 1 mV (resolutie)
• PMIO-kabel (onderdeelnr. 025420)
• Voeding gelijkstroombank (10 V gelijkstroom)

Opmerking
Controleer vóór deze test of de Camino ICP Monitor is uitgeschakeld en of alle kabels
zijn ontkoppeld.
1.

Steek de stekker van de Camino ICP Monitor in een stopcontact.

2.

Sluit een PMIO-kabel aan op de PMIO-connector aan de achterkant van de monitor, maar
niet op een externe bedsidemonitor voor de patiënt.

3.

Gebruik de gelijkstroombankvoeding en de digitale multimeter (DMM) voor het volgende:

4.

A.

Stel de gelijkstroomvoeding in op 10 ± 0,1 volt en sluit de “+” en “-”-draden aan op
pins “1” en “4” van de ronde zespinsconnector.

B.

Sluit de “+” en “-”-draden van de DMM aan op pins “2” en “3” van de ronde zespinsconnector.

Schakel de monitor in. Druk op het touchscreen op Synchroniseren met monitor om de
volgende ICP-waarden te controleren.
Gesimuleerde druk (mmHg)

Gesimuleerde spanning (mVolt
gelijkspanning)

0

0,000 ± 0,25

25

1,250 ± 0,25

50

2,500 ± 0,25

100

5,000 ± 0,25

Telkens wanneer u op Aanvullende waarden controleren drukt, verspringt de weergave naar
de volgende vaste ICP-waarde:
5.
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Schakel alle testapparatuur uit, schakel de monitor uit en koppel alle testapparatuur los.

Temperatuurinvoer controleren
Neem de volgende richtlijnen in acht:
Richtlijnen

Vereisten

Onderhoudsinterval

Een keer per drie maanden is aanbevolen.

Apparatuur

• Digitale multimeter (DMM), 1 mV (resolutie)
• Natus Camino-glasvezel katheterkabel
• Natus Camino-glasvezelkatheter (onderdeelnr.
110-4BT, metingen van ICP of temperatuur)
• PMIO-kabel
• Weerstanden (10kΩ x2)
• Potentiometer (10kΩ x1, 10 turn)

Opmerking
Controleer vóór deze test of de Camino ICP Monitor is uitgeschakeld en of alle kabels
zijn ontkoppeld.
1.

Steek de stekker van de Camino ICP Monitor in een stopcontact.

2.

Sluit aan de rechterzijde van de monitor een glasvezel katheterkabel aan op de ICP- en
temperatuuraansluitingen:

3.

Gebruik een functionele glasvezelkatheter en sluit de connector van de druktransducer
stevig aan op de glasvezel katheterkabel.

4.

Verbind de draden van de digitale multimeter (DMM) met pins 1 (1 volt) en 3 (GND) van de
temperatuurconnector van de glasvezel katheterkabel.

5.

Schakel de monitor in. Controleer of de DMM 1,0000 ± 0,002 VDC aangeeft.

6.

Schakel de monitor uit en verwijder de DMM-draden uit de temperatuurconnector.

7.

Sluit twee 10kΩ-weerstanden en een 10kΩ-potentiometer aan op de connector van de
temperatuurtransducer. Verbind de DMM-draden met pinnen 2 (Vin) en 3 (GND).
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Diagram testcircuit connector temperatuurtransducer

Wijzig de 10KΩ-pot voor de bovengenoemde spanningen aan pin 2

8.

Zet de monitor aan, en stel de 10kΩ-potentiometer in op 0,350 VDC op de DMM. Op het
touchscreen moet de Temperatuur 30,0 ± 0,3 °C zijn.
9. Stel de 10kΩ-potentiometer in op 0,438 VDC op de DMM. Op het touchscreen moet de
Temperatuur 40,0 ± 0,3 °C zijn.
10. Schakel de monitor uit. Verwijder alle onderdelen uit de Temperatuurconnector aan de
rechterkant van de monitor.
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Temperatuuruitvoer controleren
Neem de volgende richtlijnen in acht:
Richtlijnen

Vereisten

Onderhoudsinterval

Een keer per drie maanden is aanbevolen.

Apparatuur

• Digitale multimeter (DMM), 1 mV
(minimumwaarde van 1 k en 2 k ohm met een
nauwkeurigheid van 1 ohm)
• Waterbak of beker met thermometer
(tussen 30 en 40 °C)
• glasvezel katheterkabel
• Natus Camino-glasvezelkatheter (onderdeelnr.
110-4BT, metingen van ICP of temperatuur)
• PMIO-kabel (onderdeelnr. 025420)

Opmerking
Controleer vóór deze test of de Camino ICP Monitor is uitgeschakeld en of alle kabels zijn
ontkoppeld.
1.

Steek de stekker van de Camino ICP Monitor in een stopcontact.

2.

Sluit aan de rechterzijde van de monitor een glasvezel katheterkabel aan op de ICP- en
temperatuuraansluitpunten van de Camino.

3.

Gebruik een functionele glasvezelkatheter en sluit de connector van de druktransducer
stevig aan op de glasvezel katheterkabel.

4.

Sluit een PMIO-kabel aan op de PMIO-connector aan de achterkant van de monitor, maar
niet op een externe bedsidemonitor voor de patiënt.

5.

Sluit de draden van de digitale multimeter (DMM) aan op een contactbus van ¼ inch:
•

Stel rood in op uiteinde.

•

Stel zwart in op trommel.

•

Stel DMM in op ohm.
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6.

Vul een bak of beker met warm water van circa 32 °C en doe het volgende:
A.

Steek de glasvezelkatheter in het water.

B.

Plaats eventueel een thermometer in het water.

C. Druk op het touchscreen op het tabblad Algemeen en controleer of de Temperatuur
met ± 0,3 van een graad °C overeenkomt met die op de thermometer.
7.

Controleer met behulp van de tabel die wordt weergegeven na stap 10 dat de gemeten weerstand
zich tussen de hoge en lage grenswaarden van de weergegeven temperatuur bevindt.

8.

Vul een bak of beker met warm water van ongeveer 38 °C en ga als volgt te werk:

9.

A.

Steek de glasvezelkatheter in het water.

B.

Druk op het touchscreen op het tabblad Algemeen en controleer of de Temperatuur
met ± 0,3 van een graad °C overeenkomt met die op de thermometer.

Controleer met behulp van de tabel die wordt weergegeven na stap 10 dat de gemeten weerstand
zich tussen de hoge en lage grenswaarden van de weergegeven temperatuur bevindt.

10. Koppel de DMM los en schakel de monitor uit.
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Tabel met temperatuur t.o.v. weerstand
Bereik uitvoertemperatuur: 31 °C tot 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

Bereik uitvoertemperatuur: 37 °C tot 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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Controleren bovengrens ICP-alarm
Neem de volgende richtlijnen in acht:
Richtlijnen

Vereisten

Onderhoudsinterval

Een keer per drie maanden is aanbevolen.

Apparatuur

• Natus Camino-glasvezel katheterkabel
• Natus Camino-glasvezelkatheter
(onderdeelnr. 110-4BT of 110-HMT)
• Drukbroninrichting (hetzij gegradueerde
opvangzak; drukmeter, tussen 0 en
125 mmHg (minimum); of elektronische
druksimulator, 0-125 mmHg (minimum)

Opmerking
Controleer voordat u deze test uitvoert of de Camino ICP Monitor is uitgeschakeld en of alle
kabels zijn ontkoppeld.
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1.

Steek de stekker van de Camino ICP Monitor in een stopcontact.

2.

Sluit aan de rechterzijde van de monitor een glasvezel katheterkabel aan op de ICP- en
temperatuuraansluitingen:

3.

Gebruik een functionele glasvezelkatheter en sluit de connector van de druktransducer
stevig aan op de glasvezel katheterkabel. Sluit de connector van de temperatuurtransducer
niet aan als u het kathetermodel 110-4BT of 110-4HTM gebruikt.

4.

Gebruik een van de volgende drukbronnen om druk op de katheter uit te oefenen volgens
een van de in ICP-invoercontroles beschreven methoden:
•

Gegradueerde opvangzak (zie pagina 108)

•

Druksimulator (zie pagina 112)

5.

Schakel de monitor in. Druk op het tabblad Alarm op het touchscreen en stel de
bovengrens van de ICP-waarde in op 4 mmHg.

6.

Stel de drukbron in op 10 mmHg.

7.

8.

9.

Druk op het tabblad Algemeen op het touchscreen en controleer of de bovengrens ICPalarm ongeveer 10 ± 2 mmHg is. Controleer na ongeveer 5 seconden of er op de monitor
het volgende gebeurt:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Het volgende foutbericht wordt weergegeven op de statusbalk: “ICP boven alarmgrens”

•

Het alarmsymbool op de statusbalk knippert

•

De gemiddelde ICP-waarde in het geel knippert op de schermen Algemeen, Trend
en Alarm

Schakel het alarm tijdelijk uit. Druk op het touchscreen op het knipperende alarmsymbool
en controleer of de monitor:
•

Het alarm uitschakelt.

•

Het actieve alarmsymbool wijzigt in het symbool voor een uitgeschakeld alarm.

•

Audio gepauzeerd wordt weergegeven op de statusbalk.

Wacht ongeveer 3 minuten en controleer of de monitor de alarmen in stap opnieuw 7 activeert.

10. Laat de gesimuleerde druk dalen tot 0 mmHg en controleer of het alarm wordt uitgeschakeld.
11. Druk op het touchscreen op het tabblad Alarm en selecteer Alarm uit.

121

Netvoeding en batterijvermogen controleren
Netvoeding
Natus raadt u aan deze test elke drie maanden uit te voeren.
1.

Steek de stekker van de Natus Camino ICP Monitor in een stopcontact.

2.

Druk op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen.

3.

Controleer het volgende:

4.

•

Controleer of de LED-netvoedingsindicator boven de aan/uit-knop op de voorkant van
de monitor gaat branden.

•

Controleer op het touchscreen of er een stekkerpictogram op de
statusbalk wordt weergegeven.

Koppel het netsnoer aan de achterkant van de monitor los en controleer het volgende:
•

Controleer of de groene LED-netvoedingsindicator op de voorkant van de monitor uitgaat.

•

Controleer op het touchscreen of er een doorkruist stekkerpictogram op
de statusbalk wordt weergegeven.

Als u problemen met de netstroom ondervindt, neem dan contact op met Natus Neuro.
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Alarm voor bijna lege batterij
Natus Neuro raadt u aan deze test elke drie maanden uit te voeren:
1.

2.

Laat de Camino ICP Monitor op batterijvermogen werken tot het volgende bericht wordt
weergegeven: “Batterij bijna leeg”, wat betekent dat de batterij nog 15 minuten of minder
vermogen heeft voordat de monitor wordt uitgeschakeld. Het duurt meer dan een uur
voordat een volledig opgeladen batterij zoveel vermogen heeft afgegeven dat het bericht
“Batterij bijna leeg” wordt weergegeven.
Laat de monitor nog 10 minuten op batterijvermogen werken. Controleer na ca. 10 minuten
of er op de monitor het volgende gebeurt:
•

Een alarm weerklinkt dat bestaat uit drie korte tonen

•

Het volgende foutbericht wordt weergegeven op de statusbalk: “Batterij bijna leeg”

•

Het batterijsymbool knippert geel op de statusbalk

Deze geluidsalarmen en visuele alarmen geven aan dat de batterij nog voor ongeveer 5
minuten of minder vermogen heeft voordat de monitor wordt uitgeschakeld. Neem contact op
met Natus Neuro als de problemen met het alarm “Batterij bijna leeg” blijven bestaan.
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Batterijvermogen
1.

Laat de Camino ICP Monitor op batterijvermogen werken tot de batterij volledig leeg is.
Wanneer er onvoldoende batterijvermogen is voor ongeveer 5 minuten of minder, laat de
monitor een hoorbaar alarm klinken. Nadat het alarm ongeveer 5 minuten heeft geklonken,
wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.

2.

Sluit de monitor aan op een stopcontact om de batterij opnieuw op te laden.

3.

Druk op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen. Controleer op het
touchscreen of het symbool van het batterijvermogen op de statusbalk het
laadsymbool weergeeft.

4.

Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de monitor uit te schakelen. Ga verder en laad de
batterij volledig op. Het duurt minder dan 5 uur om de batterij opnieuw op te laden als de
monitor is uitgeschakeld.
Opmerking
Als het langer dan 5 uur duurt om de batterij volledig op te laden, kunt u de batterij door een
nieuwe vervangen. Neem contact op met Natus Neuro voor het bestellen van nieuwe batterijen.
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5.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft het symbool voor het
batterijvermogen vier groene balkjes weer.

6.

Haal de stekker uit het stopcontact, laat de monitor op batterijvermogen werken en controleer
of hij ten minste 1 uur en 30 minuten werkt. Neem contact op met Natus Neuro om een
nieuwe batterij te bestellen als de batterij niet ten minste 1 uur en 30 minuten werkt.

Een nieuwe batterij plaatsen
De Camino ICP Monitor heeft een door Natus Neuro geleverde 14,4 V lithium-ionbatterij
(onderdeelnr. 026950) nodig om de monitor tijdens transport van te voorzien. Neem contact op
met Natus Neuro voor het bestellen van nieuwe batterijen.
Een nieuwe batterij plaatsen:
1.

Controleer of de Camino ICP Monitor is uitgeschakeld en of de netvoedingsadapter is
losgekoppeld.

2.

Draai de monitor ondersteboven zodat het handvat naar beneden wijst.

3.

Verwijder de twee schroeven en verwijder het batterijdeksel.

4.

Verwijder eventueel de oude batterij door deze voorzichtig uit de connectoropeningen van
de monitor te trekken. Gooi de oude batterij volgens plaatselijke richtlijnen weg.

5.

Plaats de nieuwe batterij:
A.

Zorg dat het logo van Natus Neuro op het batterijlabel naar boven wijst.

B.

Plaats de batterijaansluitingen op de voorzijde van de batterij in de connectoropeningen
op de monitor.

C. Schuif de batterijaansluitingen in de connectoropeningen op de monitor tot de batterij
volledig op zijn plaats zit.
Opmerking
De batterij voor de Camino ICP Monitor kan maar op één manier worden geplaatst.
6.

Maak het batterijdeksel weer vast aan de monitor door de twee kleine schroeven opnieuw
aan te brengen.

Zorg ervoor dat het batterijdeksel tijdens gebruik goed is gesloten, om letsel aan de
patiënt, de gebruiker of andere personen te voorkomen.
Opmerking
Als de monitor niet wordt gebruikt, verliest de batterij vermogen. Zorg altijd vóór gebruik dat
de batterij volledig is opgeladen. De Camino ICP Monitor laadt de batterij op wanneer de
monitor op een stopcontact is aangesloten.
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Softwareversie bepalen
Druk op het touchscreen op het tabblad Instellingen en selecteer Systeeminformatie.

Controle van synchronisatie met bedsidemonitor
Voer de stappen uit hoofdstuk 4 voor het synchroniseren van de Camino ICP Monitor met een
bedsidemonitor van een patiënt uit.
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HOOFDSTUK 10 – Contact opnemen met
Natus Neuro voor technische ondersteuning en
jaarlijks onderhoud
Over technische ondersteuning
Als de Camino ICP Monitor niet correct functioneert en u de oorzaak ervan niet
kunt achterhalen, mag u het apparaat niet gebruiken en u mag het ook niet zelf
proberen repareren. Neem in plaats daarvan contact op met Natus Neuro voor
technische ondersteuning:
Nationale en internationale contactgegevens
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Neem voor onderhoud en reparaties buiten de Verenigde Staten contact op
met een plaatselijke vertegenwoordiger van Natus Neuro.
Haal de Camino ICP Monitor niet uit elkaar om elektrische schokken te
voorkomen. Alle onderhoud moet door bevoegd onderhoudspersoneel van
Natus Neuro worden uitgevoerd.
Het is niet toegestaan wijzigingen aan de Camino ICP Monitor aan te
brengen.
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Over jaarlijks onderhoud
Voor een correcte werking en kalibratie van de monitor moet de Camino ICP
Monitor jaarlijks in het onderhoudscentrum van Natus Neuro van onderhoud
worden voorzien. Tijdens dit onderhoud controleert Natus Neuro ook het
gebruik van de batterij, het aantal herlaadcycli en de kalibratiestatus. Als dat
nodig is wordt de batterij ook vervangen.
•

Raadpleeg het label op het achterpaneel voor de volgende datum van
het jaarlijks onderhoud.

•

Neem contact op met Natus Neuro om een afspraak te maken voor het
jaarlijks onderhoud van de Camino ICP Monitor.

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED
MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1
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Bijlage A – Technische gegevens
Overzicht van technische specificaties
In de volgende tabel staan de technische specificaties van de Camino ICP Monitor:
Onderdeel

Specificatie

Monitortype

Camino ICP Monitor

Afmetingen

240 mm x 165 mm x 185 mm (breedte x hoogte x diepte)

Gewicht

3,0 kg (6,7 lb)

Display

• WVGA TFT LCD-kleurendisplay van 17,8 cm (7,0 inch)
• 800 x 480 pixel resolutie
• De numerieke parameters op het touchscreen kunnen worden gelezen vanaf een afstand
van 3 meter (10 feet), en onder een hoek van 30°.

Stroomtoevoer

Gebruik alleen een door Natus Neuro geleverde netadapter van 18 V DC, 1,67 A, 30 W,
onderdeelnr. 025430.

Batterij

Gebruik alleen een door Natus Neuro geleverde 14,4 V Lithium-ion batterij, onderdeelnr. 026950.
• Oplaadtijd = niet langer dan 5 uur als de monitor is aangesloten op netvoeding en de monitor
is uitgeschakeld.
• Gebruiksduur = 1,5 uur

Belangrijkste toegepaste
technologie

Soort druksensor:
• Druktransducer voor glasvezel; en
• Spanningsmeter druktransducer
Soort temperatuursensor:
• Temperatuurvoeletransducer

Transiëntresponstijd voor
temperatuur

De transiëntresponstijd voor een weergegeven temperatuurverandering van 2 °C:
Maximaal 30 seconden

Bovengrens ICP-alarm

• -10 tot 125 mmHg in stappen van 1 mm
• Standaard ingesteld op 20 mmHg

Uitvoer naar bedsidemonitor

• ICP-meting = 5,0 μV/V/mmHg
• Temperatuurmeting = overeenkomstig een standaard 3-draads YSI 400temperatuurvoelerinterface.
• ICP = ± 1 mmHg of 1% van de monitorweergave (het grootste van de twee)
• Temperatuur = ± 0,2 °C tot YSI 400-standaard

Gegevensexport

• USB = USB 1.1
• RS232 = 9600 baud, 8 databits, 1 stopbit, even pariteitinstellingen
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Onderdeel

Specificatie

Bedrijfsdruk

700 tot 1060 hPa

Druk tijdens verzending/opslag 500 tot 1060 hPa
Bedrijfslimieten

• Temperatuur = 15 °C tot 40 °C
• Vochtigheid = 30% tot 75% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Limieten voor verzenden en
opslag

• Temperatuur = -20 °C tot 50 °C
• Vochtigheid = relatieve vochtigheid van 25% tot 80%.

Nauwkeurigheid bij langdurige Lineariteit ICP-katheter met Camino Flex-katheter:
bediening
• Bereik -10 tot 10 mmHg: ± 2 mmHg
• Bereik 11 tot 33 mmHg: ± 3 mmHg
• Bereik 34 tot 125 mmHg: ± (6%+ 1 mmHg)
Lineariteit ICP-katheter met glasvezelkatheter:
• Bereik -10 tot 50 mmHg: ± 2 mmHg
• Bereik 51 tot 125 mmHg: ± 6%
Temperatuurkatheter: ± 0,3 °C
Nominaal
nauwkeurigheidsbereik ICP
Nominaal
nauwkeurigheidsbereik
temperatuur (Directmodemeting)

-10 tot 125 mmHg
30 °C tot 42 °C

Bescherming tegen elektrische Klasse II, type CF, onderdelen die bestand zijn tegen defibrillatie: ICP-katheterverbindingen,
schokken
temperatuurkatheterverbindingen.
Niveau van bescherming tegen
schadelijk binnendringen
van water
Gebruiksmodus

IPX0

HF chirurgische apparatuur

Conformiteit aan de eisen van IEC-norm 60601-2-49

Herstel defibrillator

0-15 sec

Brandgevaar

Niet geschikt voor gebruik in de buurt van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht,
zuurstof of lachgas.

Talen

Engels, Deens, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Spaans, Portugees (Brazilië),
Chinees (vereenvoudigd), Japans, Koreaans, Russisch
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Voortdurend

Classificaties en normen
De Camino ICP Monitor is geschikt voor continu gebruik. De Camino ICP Monitor voldoet aan de
elektrische veiligheidseisen voor:
•

IEC 60601- 1 4e editie en relevante bijzondere en collaterale normen

EMI / EMC
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Elektrische veiligheid
•

IEC 60601- 1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Overzicht van verklaringen van fabrikant
De informatie in deze paragraaf (zoals onderlinge afstanden) is in de meeste gevallen specifiek
bedoeld voor de Camino ICP Monitor. Deze cijfers bieden geen gegarandeerde foutloze
werking, maar moeten dit voldoende kunnen verzekeren.

Algemene opmerkingen
Voor medische elektrische apparatuur zijn speciale voorzorgen nodig voor elektromagnetische
compatibiliteit (EMC). Deze apparatuur moet volgens de EMC-informatie in dit document en de
overige gebruiksaanwijzingen voor dit apparaat worden geïnstalleerd en in gebruik worden
genomen. Wanneer de volgende voorzorgsmaatregelen ten aanzien van EMC niet in acht
aan de monitor.
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van elektrische apparatuur
voor medisch gebruik verstoren.
Kabels en accessoires die niet in de gebruiksaanwijzing staan, zijn niet toegestaan. Het gebruik
van andere kabels en/of accessoires kan een negatieve invloed hebben op de veiligheid,
prestaties en elektromagnetische compatibiliteit (verhoogde emissie en verlaagde immuniteit).
Er moet voorzichtig worden gehandeld als het apparaat naast of bovenop andere
apparatuur wordt gebruikt. Als dit niet kan worden vermeden, moet goed worden opgelet of de
apparatuur in die opstelling correct werkt.
De Camino ICP Monitor maakt gebruik van een netstekker als een middel van isolatie aan het
elektriciteitsnet. Plaats de monitor niet op een plek waar de netstekker moeilijk bereikbaar is.
Volg bij gebruik van een defibrillator in combinatie met de Camino ICP Monitor de aanwijzingen
van de fabrikant van de defibrillator.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissie
De Natus Camino ICP Monitor is bestemd voor gebruik in de onderstaande elektromagnetische omgevingen. De klant of de
gebruiker moet ervoor zorgen dat de Natus Camino ICP Monitor in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijnen

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1

De Natus Camino ICP Monitor gebruikt voor de interne werking uitsluitend
RF-energie. De RF-emissies zijn derhalve zeer laag en het is bijzonder
onwaarschijnlijk dat elektronische apparatuur in de omgeving hierdoor
wordt verstoord.

RF-emissies
CISPR 11

Klasse A

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsvariaties /
flikkeremissies
IEC 61000-3-3

Voldoet

De emissie-eigenschappen van de Camino ICP Monitor zijn geschikt voor
gebruik in industriële gebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik
in een woonomgeving (waarvoor normaal gesproken CISPR 11 klasse B nodig
is) biedt de Camino ICP Monitor mogelijk niet voldoende bescherming tegen
radiofrequentie communicatiediensten. Mogelijk moeten dan maatregelen
worden genomen om dit tegen te gaan, zoals het verplaatsen of anders richten
van de apparatuur.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit
De Natus Camino ICP Monitor is bestemd voor gebruik in de onderstaande elektromagnetische omgevingen. De klant of de
gebruiker moet ervoor zorgen dat de Natus Camino ICP Monitor in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Elektromagnetische omgeving richtlijnen

Immuniteitstest

IEC 60601 testniveau

Nalevingsniveau

Elektrostatische
ontlading
(Electrostatic
discharge - ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV contact
± 2 kV, ±4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV lucht

± 8 kV
± 15 kV

Vloeren moeten van hout, beton of
keramische tegels zijn gemaakt. Het
gebruik van de apparatuur in
omgevingen met minder dan 30%
vochtigheid kan statische ontladingen
teweegbrengen waardoor de monitor
tijdelijk wordt uitgeschakeld en opnieuw
moet worden opgestart.

Snelle elektrische
ontladingen
IEC 61000-4-4

± 2 kV voor stroomtoevoerkabels
± 1 kV voor invoer-/uitvoerkabels

± 2 kV
± 1 kV

De kwaliteit van de netspanning moet
overeenkomen met die van een
gewone commerciële omgeving of een
ziekenhuis.

Piekstroom
IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV leiding(en)
naar leiding(en)
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
leiding(en) naar aarde

± 1 kV

De kwaliteit van de netspanning moet
overeenkomen met die van een
gewone commerciële omgeving of een
ziekenhuis.

± 2 kV

Spanningsdalingen, 0% UT; 0,5 cyclus bij 0°, 45°, 90°, 0% UT; 0,5 cyclus bij 0°,
korte onderbrekingen 135°, 180°, 225°, 270° en 315°
45°, 90°, 135°, 180°,
en spanningsvariaties
225°, 270° en 315°
bij de
stroomtoevoerlijnen.
IEC 61000-4-11
0% UT; 1 cyclus

0% UT; 1 cyclus

70% UT;
25/30 cycli bij 0°

70% UT;
25/30 cycli bij 0°

0 % UT;
250/300 cyclus

0% UT;
250/300 cyclus

Vermogensfrequentie 30 A/m
(50/60 Hz)
magnetisch veld
IEC 61000-4-8

30 A/m

Opmerking: UT is de spanning van de netvoeding voor toepassing van het testniveau.
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De kwaliteit van de netspanning moet
overeenkomen met die van een
gewone commerciële omgeving of een
ziekenhuis. Als het voor de gebruiker
van de Natus Camino ICP Monitor van
belang is dat de monitor tijdens een
stroomuitval blijft werken, wordt
aangeraden de Natus Camino ICP
Monitor te voeden met een
onderbrekingsvrije stroombron of
een batterij.

Het niveau van de magnetische velden
van de voedingsfrequentie moet
gebruikelijk zijn voor een gewone
ruimte in een gewone commerciële
omgeving of een ziekenhuis.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit
De Natus Camino ICP Monitor is bestemd voor gebruik in de onderstaande elektromagnetische omgevingen. De klant of de gebruiker
moet ervoor zorgen dat de Natus Camino ICP Monitor in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601 testniveau

Nalevingsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag
niet dichter bij onderdelen en kabels van de Natus
Camino ICP Monitor komen dan de aanbevolen
onderlinge afstanden die zijn berekend aan de hand van
de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand

Geleide RF
IEC 61000-4-6

Uitgezonden RF
IEC 61000-4-3

Vrms van 150 KHz tot 80 MHz
op 80% AM 1 kHz 6 Vrms in
ISM-banden tussen 150 kHz
en 80 MHz bij 80% AM 1kHz
3 V/m van 80 MHz tot 2,7 GHz
op 80% AM 1KHz

3 Vrms, 6 Vrms

d = 1,17 √P

3 V/m

d = 1,17 √P 80 MHz tot 800 MHz
d = 2,33 √P 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van
de zender is in watt (W) volgens de zenderfabrikant en d
de aanbevolen scheidingsafstand in meters (m).
Veldsterkten van vaste RF-zenders die zijn gemeten
tijdens een elektromagnetisch onderzoek van de locatie,a
moeten kleiner zijn dan het nalevingsniveau in elk
frequentiebereik.b
Er kan zich storing voordoen in de nabijheid van
apparatuur met het volgende symbool:

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed
door absorptie en weerkaatsing op structuren, voorwerpen en mensen.
a De veldsterkte van vaste zenders, zoals grondstations voor radio, (draadloze) telefoons, landmobiele radio’s, amateurradiozenders, AM- en FM-radiozenders en TVzendstations kan langs theoretische weg niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-transmitters te kunnen
bepalen, kan een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte in de locatie waarin de Natus Camino ICP Monitor wordt
gebruikt, hoger is dan het bovenstaande nalevingsniveau voor RF, moet worden toegezien of de Natus Camino ICP Monitor correct functioneert. Als de Natus
Camino ICP Monitor niet normaal werkt, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het anders richten of verplaatsen van het apparaat.
b Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz, moeten veldsterktes kleiner zijn dan 3 V/m.
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Tabel met testspecificaties voor BEHUIZINGSPOORT IMMUNITEIT voor draadloze RF-communicatieapparatuur
Testfrequentie
(MHz)

Band a
(MHz)

Onderhoud a

Modulatie b

Maximaal
vermogen
(W)

Afstand
(m)

Testniveau
immuniteit
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Pulsmodulatie b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM c
± 5 kHz afwijking
1 kHz sinus

2

0,3

28

710
745
780

704 – 787

LTE-band 13
17

Pulsmodulatie b
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930

800 – 960

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

Pulsmodulatie b
18 Hz

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

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

Pulsmodulatie b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

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

Pulsmodulatie b
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulatie b
217 Hz

0,2

0,3

9

OPMERKING Als dat nodig is om het IMMUNITEITSTESTNIVEAU te bereiken, dan mag de afstand tussen de zendantenne en de
ME-APPARATUUR of het ME-SYSTEEM worden verminderd tot 1 m. De testafstand van 1 m is toegestaan door IEC 61000-4-3.
a Voor sommige diensten zijn alleen de frequenties voor opstraalverbindingen opgenomen.
b De zender zal worden gemoduleerd door middel van een bloksignaal in een werkcyclus van 50%.
c In plaats van FM-modulatie mag 50% pulsmodulatie bij 18 Hz worden gebruikt, want hoewel het geen werkelijke modulatie is, zou dit het slechtste geval zijn.
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Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de Natus Camino ICP Monitor
De Natus Camino ICP Monitor is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin verzonden RF-storingen
worden gecontroleerd. De klant of de gebruiker van de Natus Camino ICP Monitor kan elektromagnetische storingen helpen
vermijden door de hieronder aanbevolen minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Natus Camino ICP Monitor, in overeenstemming met de maximale uitvoervermogens van de
communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal
uitvoervermogen van
de zender
W

Onderlinge afstand volgens frequentie van zender
m
150 kHz tot 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz tot 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz tot 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

Voor zenders met een gespecificeerd maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet vermeld is, kan de aanbevolen
scheidingsafstand d in meters (m) geschat worden met de vergelijking die op de frequentie van de zender van toepassing is,
waarbij P het door de zenderfabrikant gespecificeerde maximale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt
beïnvloed door absorptie en weerkaatsing op structuren, voorwerpen en mensen.
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