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Pr Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych urządzenie może być sprzedawane wyłącznie przez lekarza
lub na jego zlecenie.ze

Ograniczenie odpowiedzialności

Natus Manufacturing Limited nie odpowiada za obrażenia ciała, infekcje lub inne szkody będące
skutkiem użycia tego produktu.
Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać Natus
Manufacturing Limited i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub
pacjent mają siedzibę.
stroga

Potwierdzenia dotyczące znaków towarowych
Natus, Natus Neuro, logo Natus Neuro oraz Camino są znakami towarowymi firmy Natus Medical Incorporated lub jej spółek
zależnych zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Delta-Cal jest znakiem towarowym firmy Utah Medical
Products, Inc. Sani-Cloth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Professional Disposables International, Inc. Aptimax,
Sealsure i Sterrad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Johnson and Johnson. Tyvec jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy E.I. duPont. Kimguard i One-Step są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Informacje o prawach autorskich
©2020 Natus Medical Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna z części niniejszego dokumentu nie może być powielana, przechowywana w systemach wyszukiwania danych ani
przesyłana w żadnej formie i za pomocą żadnych środków — elektronicznych, mechanicznych, służących do fotokopiowania,
nagrywania lub innych metod — bez jednoznacznej pisemnej zgody firmy Natus Medical Incorporated. Dodatkowe egzemplarze
niniejszego dokumentu można zamówić w firmie Natus Medical Incorporated.
Z dnia: 10- 2020
Natus Medical Incorporated
5955 Pacific Center Blvd
San Diego, CA 92121 – Stany Zjednoczone
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlandia
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Dane kontaktowe
Jeśli Camino ICP Monitor nie działa prawidłowo i nie można ustalić przyczyny powstałych nieprawidłowości, nie należy go używać
ani próbować naprawiać. Należy skontaktować się z firmą Natus Neuro w celu uzyskania pomocy technicznej pod adresem:
Rynek USA:
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Rynek międzynarodowy:
Natus Europe GmbH
Tel.: 0049 (0) 89 83942533
Faks: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
W celu przeprowadzenia konserwacji i napraw poza terenem Stanów Zjednoczonych należy skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym przedstawicielem firmy Natus Neuro.
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Lista symboli i akronimów

Symbole na opakowaniach i etykietach
Symbol

Odniesienie do
normy

Tytuł standardowy

Tytuł symbolu

Objaśnienie

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Producent

Wskazuje producenta
wyrobu medycznego.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Numer katalogowy

Wskazuje numer katalogowy
producenta, aby można było
zidentyfikować wyrób
medyczny.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Kod partii

Wskazuje kod partii
producenta umożliwiający
identyfikację partii lub serii.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Numer seryjny

Wskazuje numer seryjny
producenta, aby można było
zidentyfikować określony
wyrób medyczny.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Numer katalogowy

Wskazuje numer katalogowy
producenta, aby można było
zidentyfikować wyrób
medyczny.
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ISO 15223-1,
Symbol 5.4.4

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

ISO 60601-1
Tabela D.1 #10

Medyczne urządzenie
elektryczne —
Część 1: Wymagania
ogólne dotyczące
bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego

ISO 60601-1
Tabela D.2 #2

Medyczne urządzenie Ogólny znak
elektryczne —
ostrzegawczy
Część 1: Wymagania
ogólne dotyczące
bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego

Wskazuje na ryzyko
potencjalnego zranienia
pacjenta lub operatora.

MDR 2017/745

Rozporządzenie UE
dotyczące wyrobów
medycznych

Oznakowanie CE

Oznacza europejską
zgodność techniczną.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.2

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Autoryzowany
przedstawiciel we
Wspólnocie
Europejskiej

Wskazuje autoryzowanego
przedstawiciela we
Wspólnocie Europejskiej.

2012/19/UE

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

Instrukcja utylizacji
na koniec okresu
użytkowania

Wskazuje, że zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego nie należy
wyrzucać razem z odpadami
niesegregowanymi, ale
zbierać oddzielnie.

ISO 15223-1,
Symbol 5.4.3

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Zapoznaj się
z instrukcją
użytkowania

Wskazuje użytkownikowi
konieczność odwołania się
do instrukcji użytkownika.

ISO 60601-1
Tabela D.1 #11
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Przestroga

Wskazuje konieczność
zapoznania się z instrukcją
użytkowania w celu
uzyskania ważnych
informacji ostrzegawczych,
takich jak ostrzeżenia i
środki ostrożności, których z
różnych przyczyn nie można
przedstawić na samym
wyrobie medycznym.

ISO 60601-1,
Tabela D.2 #10

Medyczne urządzenie Postępować zgodnie
elektryczne —
z instrukcją
Część 1: Wymagania użytkowania
ogólne dotyczące
bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego

Zapoznać się z instrukcją
obsługi/broszurą.
UWAGA dotycząca
URZĄDZENIA
MEDYCZNEGO
„Postępować zgodnie z
instrukcją użytkowania”.

Znak ETL jest
potwierdzeniem
zgodności produktu
z normami
bezpieczeństwa
obowiązującymi w
Ameryce Północnej.
Właściwe władze
(AHJ) i urzędnicy
odpowiedzialni za
przepisy w Stanach
Zjednoczonych i
Kanadzie honorują
znak ETL jako
potwierdzenie
zgodności produktu
z opublikowanymi
normami
branżowymi.
Nabywcy detaliczni
akceptują go na
produktach, w które
się zaopatrują.

Znak ETL

Certyfikat ETL.

Oznaczenie wyrobu
medycznego
w Stanach
Zjednoczonych
i Kanadzie,
przyznawane przez
Intertek Testing
Service

Poniżej znajduje się
lista norm będąca
podstawą dla
testów
wykonywanych dla
rynku
północnoamerykańs
kiego:
- ASME
- ASTM
- ANSI
- CSA
- NFPA
- NOM
- NSF
- UL / ULC
Źródło:
https://www.intertek.
com/marks/etl/#:~:te
xt=The%20ETL%20
Mark%20is%20proo
f,on%20products%2
0they're%20sourcin
g.

11

Rx only

21 CFR
801.109(b)(1)

Etykieta — Wyrób
wydawany na
zlecenie

Tylko na receptę

Wskazuje, że produkt jest
dopuszczany do sprzedaży
przez uprawnionego
pracownika służby zdrowia
lub na jego zlecenie.

ISO 15223-1
Symbol 5.2.6

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Nie sterylizować
ponownie

Wskazuje, że wyrobu
medycznego nie należy
ponownie sterylizować.

Na podstawie
normy ISO 15223-1
Symbol 5.4.5

Nie dotyczy

Nie zawiera
kauczuku
naturalnego (lateksu)

Wskazuje, że wyrób
medyczny nie zawiera
kauczuku naturalnego
(lateksu).

Symbol ISO 152231
5.3.7

Wyroby medyczne —
Symbole do
stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych
z nimi informacjach

Ograniczenie
temperatury

Wskazuje zakres temperatur
bezpiecznych dla wyrobu
medycznego.

Portaria 54-2016
(Rozporządzenie
54-2016)

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(PIECZĘĆ
IDENTYFIKACYJNA
ZGODNOŚCI)

Selo Compulsório
(Obowiązkowa
pieczęć)

Certyfikat INMETRO.

IEC 60417
Symbol 5172

Symbole graficzne do
stosowania na
urządzeniu

Urządzenie klasy II

Wskazuje urządzenie
spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone
dla urządzeń klasy II,
zgodnie z normą IEC 61140.

IEC 60417
Symbol 5031

Symbole graficzne do
stosowania na
urządzeniu

Prąd stały

Wskazanie na tabliczce
znamionowej, że urządzenie
jest przystosowane
wyłącznie do zasilania
prądem stałym; służy także
do oznaczania odpowiednich
złączy.

Źródło:
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

Interfejsy
uniwersalnej
magistrali szeregowej
do transmisji danych
oraz zasilania
Część 2-1:
Specyfikacja
uniwersalnej
magistrali
szeregowej,
wersja 2.0 (TA 14)

Złącze USB

Wskazuje, że urządzenie
jest podłączone do portu
USB lub jest zgodne z
portem USB.

IEC 60417
Symbol 5009

Symbole graficzne do
stosowania na
urządzeniu

Stan gotowości

Wskazuje przełącznik lub
położenie przełącznika, za
pomocą którego część
urządzenia można
przełączyć w stan gotowości.

IEC 60417
Symbol 5336

Symbole graficzne do
stosowania na
urządzeniu

Mająca styczność
z pacjentem część
typu CF odporna na
defibrylację

Wskazuje mającą styczność
z pacjentem odporną na
defibrylację część typu CF
zgodną z normą
IEC 60601-1.

-

-

-

-

-

-

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
transportowania baterii litowojonowych
Data ważności rocznej
konserwacji
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Symbole w oprogramowaniu
-

-

-

Alarm aktywny

-

-

-

Dźwięk wyciszony

-

-

-

Alarm nieaktywny

-

-

-

Alarm wyłączony

-

-

-

Górna granica
alarmowa CWC

-

-

-

Trwa zasilanie
prądem przemiennym

-

-

-

Wł./wył. zasilanie
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zasilanie prądem
przemiennym
nieużywane/niedostę
pne
Wskaźnik poziomu
naładowania baterii
Nie podłączono
baterii lub awaria
baterii

-

-

-

-

-

-

Trwa ładowanie
baterii

Panel informacji o
systemie
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Lista akronimów
Akronim
AC

Prąd przemienny (ang. Alternating Current)

ºC

Stopień Celsjusza

CAMCABL

Kabel przedwzmacniacza używany z cewnikami światłowodowymi firmy Natus

CSV

Wartości oddzielone przecinkami (ang. Comma-Separated Values)

TK

Tomografia komputerowa

dB

Decybele

DC

Prąd stały (ang. Direct Current)

DMM

Miernik cyfrowy (ang. Digital Multimeter)

EtO

Tlenek etylenu

ºF
FLEX
FLEXEXT

Stopień Fahrenheita
Cewnik Flex
Przedłużacz Flex

hPa

Hektopaskal, jednostka ciśnienia

CWC

Ciśnienie wewnątrzczaszkowe

TWC

Temperatura wewnątrzczaszkowa

IPA

Alkohol izopropylowy

LED

Dioda elektroluminescencyjna (ang. Light Emmitting Diode)

mm

Milimetry

mmHg

Milimetry słupa rtęci

RM

Rezonans magnetyczny

OR

Sala operacyjna (ang. Operating Room)

PMIO
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Definicja

Połączenie monitora pacjenta (ang. Patient Monitor Input Output)

TBI

Urazowe uszkodzenie mózgu (ang. Traumatic Brain Injury)

USB

Uniwersalna magistrala szeregowa (ang. Universal Serial Bus)

V

Wolt

W

Wat

Utylizacja na koniec okresu użytkowania
Natus zobowiązuje się do spełniania wymagań przepisów Unii Europejskiej WEEE (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią, że odpady elektryczne i elektroniczne muszą
być zbierane oddzielnie do prawidłowego przetwarzania i odzysku w celu zapewnienia, że WEEE
zostaną ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w sposób bezpieczny. Zgodnie z tym
zobowiązaniem Natus może przenieść obowiązek odbioru i recyklingu na użytkownika końcowego,
chyba że dokonano innych ustaleń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat systemów zbierania i odzyskiwania dostępnych w twoim regionie pod adresem www.natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą
być niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli WEEE nie
zostanie właściwie przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania
ważną rolę w celu zapewnienia bezpiecznego ponownego wykorzystania i recyklingu WEEE.
Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać WEEE razem z innymi
odpadami. Użytkownicy muszą korzystać z miejskich systemów zbiórki odpadów lub obowiązku
odbioru przez producenta/importera lub licencjonowanych przewoźników odpadów, aby
zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z usuwaniem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz, aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i
odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym kubłem na śmieci na kółkach (poniżej) to sprzęt elektryczny i
elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami, ale należy je odbierać osobno.
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ROZDZIAŁ 1 – Omówienie systemu
Wskazania do stosowania / przeznaczenie
Camino ICP Monitor jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego i
temperatury wewnątrzczaszkowej. Mogą z niego korzystać wykwalifikowani neurochirurdzy lub
specjaliści w zakresie intensywnej opieki neurologicznej.
Camino ICP Monitor powinien być obsługiwany przez autoryzowanych
użytkowników.

Przeciwwskazania
Camino ICP Monitor ani jego akcesoriów nie należy używać w środowisku rezonansu magnetycznego (RM).

Docelowi użytkownicy urządzenia
Camino ICP Monitor może być używany przez wykwalifikowany personel medyczny i
specjalistów w zakresie technologii biomedycznych:
• Cewniki powinien zakładać i obsługiwać wykwalifikowany personel lekarski.
• Monitor powinien obsługiwać wyznaczony do tego celu wykwalifikowany personel szpitalny
(np. neurochirurg, pielęgniarka, specjalista w zakresie intensywnej opieki medycznej,
traumatolog lub asystent lekarza).
Rozdział 9 zawiera instrukcje dotyczące testowania i konserwacji monitora. Procedury przedstawione
w tym rozdziale powinni przeprowadzać inżynierowie biomedyczni danej placówki.

Docelowa populacja pacjentów
Niniejszy monitor do pomiarów wewnątrzczaszkowych jest przeznaczony do stosowania u
pacjentów z pourazowymi uszkodzeniami mózgu, po większych zabiegach neurochirurgicznych
lub innym zdarzeniu urazowym, niedokrwiennym lub krwotocznym wymagającym
kontrolowanego monitorowania CWC i temperatury mózgu.

18

Opis Camino ICP Monitor
Camino ICP Monitor jest kompaktowym urządzeniem przenośnym wyposażonym w funkcje
umożliwiające ciągłe oznaczanie i monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego (CWC) oraz
temperatury wewnątrzczaszkowej (TWC) bezpośrednio w mózgu, w zależności od cewników
podłączonych do systemu.
Z monitorem można używać następujących cewników:
• Seria cewników światłowodowych Camino (seria 110-4) do pomiaru zarówno CWC,
jak i temperatury;
• Cewnik Camino Flex do pomiaru wartości CWC.
W przypadku wszystkich cewników Natus Neuro odpowiednie wartości są mierzone na ich końcówkach.
Dzięki takiej konstrukcji nie jest potrzebne stosowanie układu wypełnionego płynem w celu
przekazywania wartości ciśnienia (oraz przenoszenia fal ciśnienia) do przetwornika zewnętrznego.

Docelowe korzyści kliniczne
Natus Camino ICP Monitor jest wyposażony w ekran dotykowy, umożliwiający ocenę i kontrolowanie
parametrów na potrzeby monitorowania CWC i temperatury wewnątrzczaszkowej pacjenta. Camino
ICP Monitor to zmodernizowana platforma zaprojektowana w celu włączenia zaawansowanych
technologii monitorowania tunelowego i śrubowego, które monitorują CWC w przestrzeni miąższowej
lub komorowej. Łatwy do przenoszenia i ergonomicznie zaprojektowany, monitor łączy tensometr i
technologie monitoringu światłowodowego. Przedstawia kształtowanie się danych CWC pacjenta z 5
dni (dane mogą być przesyłane przez USB) i przebiegi w czasie rzeczywistym.
Dodatkowo system zapewnia natychmiastową terapię za pomocą cewnika komorowego Camino
Flex w celu odprowadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego podczas monitorowania CWC u źródła
i zapewnia ciągłe przedstawianie (120 godzin) wykresu w kształcie fali o wysokiej wierności w
celu monitorowania przestrzegania zaleceń przez pacjenta. Co więcej, system stale mierzy
temperaturę wewnątrzczaszkową w celu zarządzania temperaturą mózgu. Chociaż Camino jest
systemem samodzielnym, może być również podłączony do przyłóżkowych systemów
monitorowania. Wbudowana bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania pozwala na
monitorowanie podczas transportu pacjenta.

Kluczowe funkcje monitora
Camino ICP Monitor wyposażono w różne funkcje ułatwiające monitorowanie i analizowanie
danych pacjenta w zastosowaniach klinicznych:
• Ekran dotykowy umożliwiający ocenę danych CWC/TWC pacjenta i ustawienie parametrów pacjenta.
• Alarm fizjologiczny uaktywniany, gdy średnia wartość CWC pacjenta przekracza określoną
przez użytkownika granicę przez okres dłuższy niż 5 sekund.
• Baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania, zapewniającą zasilanie monitora podczas
transportu pacjenta.
• Zapis danych trendu CWC w monitorze do 5 dni.
• Wyjścia umożliwiające przeniesienie danych pacjenta na monitor przyłóżkowy.
• Wyjścia umożliwiające wyodrębnianie danych pacjenta w celu przeniesienia na inne urządzenia
za pośrednictwem dysku USB lub cyfrowego przesyłu strumieniowego.
Informacje dotyczące stosowania cewników firmy Natus Neuro zawarte są w instrukcjach
użytkowania dołączonych do określonych cewników.
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Przegląd podręcznika użytkownika
Firma Natus Neuro zaleca, aby wszystkie osoby należące do personelu lekarskiego,
pielęgniarskiego i technicznego, które będą stosować, obsługiwać i konserwować Camino ICP
Monitor, zapoznały się z niniejszym podręcznikiem użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z
tego systemu. W przypadku dalszych pytań po przeczytaniu niniejszego podręcznika należy się
skontaktować z firmą Natus Neuro.

Lista ostrzeżeń dotyczących korzystania z monitora
Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta
lub spowodować błędy pomiarowe.
Ostrzeżenia
• Zastosowanie Camino ICP Monitor jest ograniczone do jednoczesnego użycia u jednego pacjenta.
• Camino ICP Monitor ani jego akcesoriów nie należy używać w środowisku rezonansu
magnetycznego (RM).
• Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia u pacjenta należy zawsze sprawdzić, czy granicę
alarmową CWC ustawiono odpowiednio dla tego pacjenta.
• Wybranie funkcji Alarm wył. na panelu Alarm spowoduje wyłączenie górnej granicy alarmowej
CWC na czas nieokreślony. Jeśli wybrano tę funkcję, należy zachować ostrożność. Aby
ponownie włączyć ten alarm, należy nacisnąć przyciski Alarm wł. i Akceptuj.
• Modyfikacje Camino ICP Monitor są niedozwolone.
• Camino ICP Monitor jest delikatnym urządzeniem elektronicznym. Zawsze należy obchodzić
się z nim ostrożnie. W przypadku podejrzenia uszkodzenia należy skontaktować się z firmą
Natus Neuro.
• Przed podłączeniem Camino ICP Monitor do monitora przyłóżkowego pacjenta należy zapoznać
się z instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta monitora przyłóżkowego pacjenta.
• Aby zapobiec obrażeniom ciała pacjenta, użytkownika oraz innych osób i uszkodzeniu monitora,
należy zawsze upewnić się, że monitor jest pewnie zamocowany na stojaku do sprzętu.
• Aby zapobiec uszkodzeniom ciała pacjenta, użytkownika lub innych osób lub uszkodzeniu
monitora, należy upewnić się, że kable są rozmieszczone poza ciągiem komunikacyjnym.
• Należy zachować ostrożność, umieszczając urządzenia obok siebie lub ustawiając je jedno nad
drugim. W razie konieczności ustawienia urządzeń w ten sposób należy stale kontrolować
prawidłowość pracy sprzętu w konfiguracji, w jakiej jest używany.
• Nie należy zasłaniać głośnika alarmu żadnymi materiałami, które mogłyby stłumić dźwięk alarmu.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy demontować Camino ICP
Monitor. Wszelkie prace konserwacyjne powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel
serwisu firmy Natus Neuro.
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• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego
dostarczonego przez firmę Natus Neuro (nr kat. 025430). Korzystanie z innego zasilacza sieciowego
może nie zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
• Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy podłączać tylko do
monitorów przyłóżkowych posiadających certyfikat zgodności z normą IEC60601.
• Niebezpieczeństwo – używanie urządzenia w pobliżu łatwopalnych środków znieczulających
stwarza ryzyko wybuchu. Urządzenia nie wolno stosować w obecności łatwopalnej mieszaniny
środków znieczulających z powietrzem, tlenem ani podtlenkiem azotu.
• Z Camino ICP Monitor należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczanych przez firmę Natus
Neuro. Dotyczy to w szczególności cewników i ich kabli, baterii, zasilacza sieciowego i kabla
przejściowego USB-RS232.
• Jeśli nastąpi utrata zasilania i wyłączenie Camino ICP Monitor, gdy jest podłączony do
monitora przyłóżkowego pacjenta, nie należy korzystać z wartości CWC na monitorze
przyłóżkowym pacjenta do pomiarów parametrów określających stan pacjenta (wartości CWC
na monitorze przyłóżkowym pacjenta będą nieprawidłowe).
• Jeśli zostanie aktywowany alarm o słabej baterii, należy niezwłocznie podłączyć monitor do
źródła zasilania prądem przemiennym.
• Podczas korzystania z baterii:
- Nie nagrzewać do temperatury wyższej niż 80 °C.
- Nie otwierać komory baterii.
- Nie wrzucać do ognia.
- Nie powodować zwarcia, gdyż bateria może zapalić się, wybuchnąć, elektrolit może wyciec
lub bateria nagrzać się, powodując obrażenia ciała.
- Wymieniać baterię wyłącznie na baterię o tym samym numerze części (nr kat. 026950).
- Zastosowanie innej baterii może stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu.
• Aby zapobiec obrażeniom ciała pacjenta, użytkownika oraz innych osób, należy upewnić się,
że podczas korzystania z monitora pokrywa komory baterii jest dokładnie zamknięta.
• Do monitora nie należy podłączać jednocześnie cewnika światłowodowego Camino oraz
cewnika Camino Flex. Camino ICP Monitor jest przeznaczony do raportowania pomiarów CWC
przy użyciu podłączonego do monitora cewnika Flex lub cewnika światłowodowego, ale nie obu
tych cewników jednocześnie.
• Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała pacjenta spowodowanym nieprawidłowymi
pomiarami CWC, przed implantacją u pacjenta nowego cewnika światłowodowego Camino
należy zawsze wykonać czynności wymienione w rozdziale 3. W szczególności należy zawsze
pamiętać, aby przed implantacją, gdy cewnik znajduje się jeszcze na zewnątrz, ustawić
wartość CWC w nowym cewniku światłowodowym na zero. Nie wolno w żadnym wypadku
próbować ponownie zerować cewnika, gdy znajduje się on w ciele pacjenta.
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• Po wyzerowaniu cewnika światłowodowego Camino przez Camino ICP Monitor nie należy
wymieniać kabla cewnika światłowodowego używanego do pomiaru parametrów pacjenta.
Wymiana kabla cewnika światłowodowego na inny kabel po wyzerowaniu cewnika może
spowodować nieprawidłowy pomiar parametrów pacjenta.
• Po wyzerowaniu cewnika światłowodowego Camino przez Camino ICP Monitor nie należy
przenosić wyzerowanego cewnika do innego monitora. Przeniesienie wyzerowanego cewnika
do innego monitora może spowodować nieprawidłowy pomiar CWC.
• Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała pacjenta spowodowanym nieprawidłowymi
pomiarami CWC, przed implantacją u pacjenta nowego cewnika Camino Flex należy zawsze
wykonać wszystkie czynności wymienione w rozdziale 3. W szczególności należy pamiętać,
aby cewnik Flex pozostawał poza ciałem pacjenta (na zewnątrz) aż do pomyślnego
zakończenia procesu automatycznego zerowania (tj. inicjowania) przez monitor.
• Po zainicjowaniu pracy cewnika Camino Flex (jego automatycznym wyzerowaniu) przez
Camino ICP Monitor nie należy wymieniać przedłużacza Camino Flex używanego do pomiaru
parametrów pacjenta. Wymiana przedłużacza Flex na inny po zainicjowaniu pracy cewnika
Flex może spowodować nieprawidłowy pomiar CWC.
• Po zainicjowaniu pracy cewnika Camino Flex (tj. jego automatycznym wyzerowaniu) przez
Camino ICP Monitor nie należy przenosić zainicjowanego cewnika do innego monitora.
Przeniesienie wyzerowanego cewnika do innego monitora może spowodować nieprawidłowy
pomiar CWC.
• Camino ICP Monitor przechowuje dane o średnim CWC wyłącznie z ostatnich 5 dni. Wszystkie
dane trendu starsze niż 5 dni zostaną utracone. Jeśli monitorowanie jest kontynuowane przez
okres dłuższy niż 5 dni, zaleca się wprowadzenie nowego cewnika w warunkach sterylnych.
Należy pamiętać, że wymiana cewnika powoduje skasowanie danych trendu. Przed wymianą
cewnika należy wyodrębnić dane, które mają być zachowane.
• Camino ICP Monitor nie należy sterylizować w autoklawie ani zanurzać w płynach, gdyż
mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku styczności monitora z płynem należy
go wyłączyć, odłączyć zasilacz sieciowy, dokładnie wysuszyć urządzenie i przekazać
personelowi biomedycznemu do oceny przed ponownym podłączeniem zasilania.
• Do czyszczenia i dezynfekcji Camino ICP Monitor należy używać wyłącznie środków
czyszczących wymienionych w rozdziale 7. Stosowanie rozpuszczalników lub środków
czyszczących niewymienionych w rozdziale 7 może uszkodzić plastikową obudowę Camino
ICP Monitor.
• Przenośnego sprzętu do łączności radiowej (łącznie z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak
kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie należy używać w odległości mniejszej niż 30 cm
(12 cali) od jakiegokolwiek komponentu Camino ICP Monitor, łącznie z kablami określonymi
przez firmę Natus Neuro. Zignorowanie tego zalecenia może skutkować pogorszeniem
działania sprzętu.
• Przed włączeniem Camino ICP Monitor należy sprawdzić wszystkie kable.
• Należy przeprowadzić rutynową kontrolę pod względem bezpieczeństwa elektrycznego,
wymaganą przez użytkownika/placówkę.
• Nie należy używać Camino ICP Monitor z jakimkolwiek urządzeniem „niemedycznym”.
• Nie dotykać żadnej uziemionej części i pacjenta jednocześnie.
• Przed włączeniem Camino ICP Monitor należy upewnić się, że jest prawidłowo uziemiony.
• Camino ICP Monitor jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez certyfikowanych
pracowników medycznych po przeczytaniu i zrozumieniu treści niniejszej instrukcji obsługi
monitora Camino ICP.
• Używaj tylko określonych bezpieczników Natus w systemie Camino ICP Monitor.
• Camino ICP Monitor wykorzystuje wtyczkę przewodu zasilania jako środek zapewniający
izolację źródła zasilania. Nie należy umieszczać monitora w miejscu, w którym dostęp do
wtyczki przewodu zasilania byłby utrudniony.
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Części monitora
Zestaw Camino ICP Monitor obejmuje sprzęt, oprogramowanie i elementy elektryczne
obsługujące określone cewniki firmy Natus Neuro do monitorowania CWC i temperatury
pacjenta. W poniższej części znajdują się informacje dotyczące różnych części monitora.

Informacje o panelu przednim
Na panelu przednim znajdują się następujące elementy:

Numer
1

Element
Uchwyt

Opis
Uchwyt używany do przenoszenia monitora.
Udostępnia narzędzia programowe służące do
wyświetlania danych i kontrolowania parametrów
umożliwiających monitorowanie poziomów CWC i
TWC pacjenta.

2

Ekran dotykowy

3

Wskaźnik stanu
zasilania

Zielona dioda LED wskazująca, że monitor jest
zasilany z zasilacza sieciowego. Dioda ta nie świeci,
gdy monitor jest zasilany z baterii.

4

Przycisk zasilania

Służy do włączania i wyłączania monitora. Przycisk
jest podświetlony, gdy urządzenie jest włączone.
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Informacje o panelu tylnym
Na panelu tylnym znajdują się następujące elementy:
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Numer

Element

Opis

1

Port USB

Port połączeniowy umożliwiający wyodrębnianie
danych trendu za pośrednictwem transferu USB lub
cyfrowej transmisji strumieniowej.

2

Port zasilacza sieciowego

Port służący do podłączania przewodu zasilania.

3

Port PMIO

Port służący do podłączania kabla PMIO. Kabel ten
służy do podłączania Camino ICP Monitor do
monitora przyłóżkowego pacjenta.

4

Zacisk do stojaka

Układ zaciskowy umożliwiający przymocowanie
monitora do stojaka na sprzęt.

5

Otwór wentylacyjny

Kratkowany otwór umożliwiający cyrkulację powietrza
wywiewanego z monitora przez wewnętrzny
wentylator chłodzący.

6

Pasek do kabli

Gumowy pasek do kabli służący do przymocowania
zasilacza sieciowego na czas transportu.

Informacje o panelu prawym
Na panelu prawym znajdują się następujące elementy:

Numer

Element

Opis

1

Port pomiaru temperatury

Port do podłączania łącznika sondy temperatury kabla
cewnika światłowodowego.

2

Port pomiaru ciśnienia

Port do podłączania łącznika ICP przedłużacza Natus
Camino Flex (tylko pomiar ciśnienia).

3

Port pomiaru ciśnienia

Port do podłączania łącznika ICP kabla cewnika
światłowodowego.
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Informacje o panelu dolnym
Na panelu dolnym znajdują się następujące elementy:

Numer
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Element

Opis

1

Pokrywa baterii

Zdejmowana pokrywa umożliwiająca dostęp do baterii
litowo-jonowej 14,4 V i jej wymianę.

2

Otwór wentylacyjny

Kratkowany otwór umożliwiający cyrkulację powietrza
wywiewanego z monitora przez wewnętrzny wentylator
chłodzący.

Informacje o panelu lewym
Na panelu lewym nie znajdują się porty ani przyciski.
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ROZDZIAŁ 2 – Przygotowanie systemu do pierwszego użycia
Procedury konfiguracji początkowej
Krok 1: Rozpakowanie systemu (nr kat. CAM02)
Wyjąć zawartość opakowania transportowego Camino ICP Monitor i sprawdzić, czy znajdują się w
nim wymienione poniżej elementy.
Z Camino ICP Monitor należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczanych przez firmę
Natus Neuro. Dotyczy to w szczególności cewników i ich kabli, baterii, zasilacza sieciowego i
kabla przejściowego USB-RS232.
Zawartość

Opis

Camino ICP Monitor
Sztuk = 1

Zasilacz sieciowy
(18 V prądu stałego
Nr. kat. 025430
Sztuk = 1

, 1,67 A, 30 W)

Bateria litowo-jonowa 14,4 V
Nr. kat. 026950
Sztuk = 1
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Kabel połączeniowy monitora przyłóżkowego
pacjenta (PMIO) Natus
Nr. kat. 025420
Sztuk = 1

Kabel cewnika światłowodowego Camino
Nr. kat. CAMCABL
Sztuk = 1

Przedłużacz Camino Flex
Nr. kat. FLEXEXT
Sztuk = 1

Kabel przejściowy USB‑RS232
Nr. kat. 025440
Sztuk = 1

Podręcznik użytkownika
Nr. kat. 025870
Sztuk = 1
Po rozpakowaniu zawartości należy sprawdzić dostarczone elementy pod kątem oznak uszkodzeń
oraz braków. W przypadku odkrycia uszkodzeń należy powiadomić o nich przewoźnika (dostawcę) i
zachować wszystkie kartony transportowe w celu ich sprawdzenia.
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Krok 2: Montaż baterii
Korzystając ze śrubokręta krzyżowego i baterii litowo-jonowej 14,4 V dostarczonej przez firmę
Natus Neuro, należy wykonać poniższe czynności.
1.

Upewnić się, że monitor nie jest podłączony do zasilania i jest wyłączony.

2.

Ustawić monitor spodnią częścią do góry, aby uchwyt był skierowany w dół.

3.

Wykręcić 2 śruby, aby zdjąć pokrywę baterii.

4.

Sprawdzić, czy logo firmy Natus Neuro na baterii jest skierowane do góry i włożyć baterię:

5.

A.

Wyrównać łączniki baterii z przodu baterii z gniazdami łącznika w monitorze.

B.

Wsunąć łączniki baterii do gniazd łącznika monitora aż do całkowitego umieszczenia
baterii w miejscu.

Przymocować pokrywę komory baterii do monitora, umieszczając ponownie dwie małe śruby.
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Krok 3: Przygotowanie zasilacza sieciowego z zastosowaniem wtyczki
odpowiedniej dla określonego regionu
1.

Wyjąć zasilacz sieciowy z opakowania i podłączyć do jego tylnej części wtyczkę
odpowiednią dla określonego regionu.

Tylna część zasilacza sieciowego
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USA

Wielka Brytania

Europa

Australia

A.

Dopasować dwie szczeliny wtyczki do dwóch wtyków zasilacza sieciowego.

B.

Wcisnąć wtyczkę na dwa wtyki, aż cała podstawa wtyczki zrówna się z zasilaczem sieciowym.

C. Przesunąć delikatnie wtyczkę do przodu, aż zatrzaśnie się w zasilaczu.

2.

Aby wyjąć wtyczkę, należy nacisnąć przycisk zwalniający zasilacza i wyciągnąć wtyczkę z zasilacza.
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Krok 4: Podłączanie monitora do źródła zasilania
Korzystając z zasilacza sieciowego dostarczonego przez firmę Natus Neuro, należy wykonać
następujące czynności:
1.

Ustawić monitor na płaskiej powierzchni.

2.

Podłączyć zasilacz sieciowy do Camino ICP Monitor:
A.

Podłączyć końcówkę złącza zasilacza sieciowego z tyłu monitora do portu oznaczonego
.
napisem Input: 18 V

B.

Włożyć końcówkę wtyczki zasilacza sieciowego do ściennego gniazda sieciowego z
uziemieniem.

3.

Włączyć monitor. Nacisnąć przycisk zasilania z przodu Camino ICP Monitor. Wyświetlone
zostanie logo firmy Natus Neuro, a następnie zainicjowany proces uruchamiania monitora.

4.

Po zakończeniu procesu uruchamiania Camino ICP Monitor emituje przez jedną sekundę
dźwiękowy sygnał początkowy i na ekranie dotykowym wyświetlony zostaje panel Dane.
Sygnał początkowy służy do sprawdzenia, czy alarmy dźwiękowe działają prawidłowo.
Jeśli podczas procesu uruchamiania monitor nie emituje sygnału, należy skontaktować się
z firmą Natus Neuro w celu naprawy.
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Krok 5: Ustawianie godziny i daty
1.

Na ekranie dotykowym należy nacisnąć zakładkę Ustawienia i wybrać opcję Ustaw
godzinę i datę.

2.

Na wyświetlonym panelu nacisnąć odpowiednie pole (godzinę, minuty, dzień, miesiąc lub
rok) i za pomocą przycisków strzałek wybrać odpowiednie ustawienie. Należy pamiętać, że
każde z tych ustawień można zmienić przed ich zaakceptowaniem w następnym kroku.

3.

Nacisnąć przycisk Akceptuj, a na ekranie dotykowym Camino ICP Monitor wyświetlona
zostanie wybrana godzina/data.

Krok 6: Wybór języka
1.

Na ekranie dotykowym należy nacisnąć zakładkę Ustawienia (czwarta zakładka od lewej strony).

2.

Nacisnąć przycisk Ustaw język.

3.

W wyświetlanym menu Język wybrać odpowiedni język za pomocą przycisków strzałek.

4.

Nacisnąć przycisk Akceptuj, a tekst na ekranie dotykowym Camino ICP Monitor
wyświetlany będzie w wybranym języku.

1

Zakładka
„Ustawienia”

2

Przycisk „Ustaw język”

3

Przyciski strzałek wyboru
języka
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Krok 7: Pełne ładowanie baterii za pomocą zasilania sieciowego
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1.

Wyłączyć monitor. Nacisnąć przycisk Zasilanie z przodu monitora.

2.

Camino ICP Monitor powinien być podłączony do zasilania sieciowego i wyłączony przez
5 godzin. Przez ten czas bateria zostanie ponownie całkowicie naładowana.

3.

Po 5 godzinach włączyć monitor, naciskając przycisk zasilania.

4.

Sprawdzić, czy na pasku stanu na ekranie dotykowym wyświetlany jest
symbol stanu baterii z czterema zielonymi paskami; oznacza to całkowite
naładowanie baterii.

ROZDZIAŁ 3 – Przygotowanie systemu do użycia w
warunkach klinicznych
Ustawianie systemu do użycia w warunkach klinicznych
W tej części znajdują się instrukcje dotyczące ustawienia monitora, jego zasilania oraz
podłączania cewników do monitora przed użyciem w warunkach klinicznych.

Ustawienie monitora
Należy ustawić Natus Camino ICP Monitor na twardej, płaskiej powierzchni lub pewnie
przymocować do stojaka do sprzętu, lub ramy łóżka obok pacjenta. Odległość między pacjentem
a monitorem jest ograniczona długością kabla cewnika Natus. Przedłużanie kabla cewnika
Natus przy użyciu przedłużaczy niewyprodukowanych przez firmę Natus jest zabronione.

Aby zapobiec przegrzaniu monitora:
• nie blokować wlotów powietrza z tyłu i na spodzie urządzenia
nie ustawiać monitora na miękkiej lub nierównej powierzchni, gdyż może to spowodować
zablokowanie otworów wentylacyjnych monitora. (na przykład nie umieszczać monitora na łóżku
podczas przewożenia pacjenta).
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Mocowanie do stojaka do sprzętu (jeżeli dotyczy)
Camino ICP Monitor jest wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie monitora do
stojaka do sprzętu. Aby zamocować monitor:
1.

Zacisk do stojaka z tyłu monitora spasować wokół stojaka do sprzętu.

2.

Przymocować monitor do stojaku do sprzętu, dokręcając pokrętło zacisku do stojaka.

1

Zacisk

2

Stojak

Należy zwrócić uwagę, że zacisk do stojaka może być mocowany do stojaków do sprzętu o
średnicy od 12,7 do 30,5 mm (od 0,5 do 1,2 cala).
Aby zapobiec obrażeniom ciała pacjenta, użytkownika oraz innych osób i uszkodzeniu
monitora, należy zawsze upewnić się, że monitor jest pewnie zamocowany na stojaku do
sprzętu.

Aby zapobiec dostawaniu się płynów do monitora i uszkodzeniu jego wewnętrznych
elementów, nie należy mocować monitora pod workiem infuzyjnym lub sondą pokarmową. Jeśli
płyn kapie na monitor, należy natychmiast osuszyć urządzenie.
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Włączanie i wyłączanie zasilania systemu
Włączanie systemu
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy używać wyłącznie zasilacza
sieciowego dostarczonego przez firmę Natus Neuro (nr kat. 025430). Korzystanie z innego
zasilacza sieciowego może nie zapewnić wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
1.

2.

Podłączyć monitor do gniazda zasilania sieciowego:
A.

Podłączyć końcówkę złącza zasilacza sieciowego z tyłu monitora do portu oznaczonego
.
napisem Input: 18 V

1

Zasilacz sieciowy

B.

Włożyć końcówkę wtyczki zasilacza sieciowego do ściennego gniazda sieciowego z
uziemieniem.

2 Złącze zasilacza sieciowego

Włączyć monitor:
A.

Nacisnąć przycisk zasilania z przodu monitora.

B.

Po podświetleniu przycisku na ekranie dotykowym przez kilka sekund wyświetla się
logo firmy Natus Neuro, a następnie rozpoczyna się proces uruchamiania.
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3.

Po zakończeniu procesu uruchamiania monitor emituje przez jedną sekundę dźwiękowy
sygnał początkowy i wyświetlony zostaje panel Dane:
Sygnał początkowy służy do sprawdzenia, czy alarmy dźwiękowe działają
prawidłowo. Jeśli podczas procesu uruchamiania sygnał nie zostaje wyemitowany, należy
skontaktować się z firmą Natus Neuro w celu wykonania naprawy.
Aby zapobiec uszkodzeniom ciała pacjenta, użytkownika lub innych osób lub
uszkodzeniu monitora, należy upewnić się, że kable są rozmieszczone poza ciągiem
komunikacyjnym.

Wyłączanie systemu
Nacisnąć przycisk Zasilanie z przodu monitora. W przypadku gdy ekran monitora zastyga i monitor
nie wyłącza się, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Zasilanie, aby wymusić
zamknięcie systemu.

Korzystanie z zasilania z baterii
Do Camino ICP Monitor dołączono baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania 14,4 V, która,
jeśli jest całkowicie naładowana, umożliwia zasilanie monitora przez co najmniej 1,5 godziny i
jest przeznaczona do użycia wyłącznie podczas przewożenia pacjenta.
•

Aby całkowicie naładować baterię, należy wyłączyć monitor i przed użyciem podłączyć go
do gniazda zasilania sieciowego na co najmniej 5 godzin.

•

Aby utrzymać naładowanie baterii podczas użytkowania przez pacjenta, należy zawsze,
gdy jest to możliwe, podłączać monitor do gniazda zasilania sieciowego.

Jeśli pojawią się problemy z zasilaniem monitora z baterii przez okres 1,5 godziny, należy przeprowadzić
test „Ładowanie baterii” (Rozdział 9), aby sprawdzić, czy bateria funkcjonuje prawidłowo.
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Wskaźnik napięcia baterii
Wskaźnik napięcia baterii informujący o dostępnym poziomie naładowania baterii
wyświetla się na pasku stanu ekranu dotykowego.
•

Jeśli stan naładowania baterii spadnie do poziomu umożliwiającego pracę urządzenia przez
15 minut lub mniej, w monitorze zostaną uruchomione ostrzeżenia w postaci graficznej.

•

Jeśli poziom naładowania baterii pozwala najwyżej na 5 minut pracy, monitor wyemituje
dźwiękowy sygnał alarmowy.

Więcej informacji na temat postępowania w przypadku alarmów dotyczących niskiego poziomu
naładowania baterii znajduje się w rozdziale 5. Szczegółowe informacje na temat
sprawdzania/wymiany baterii przedstawiono w rozdziale 9.
Podczas korzystania z baterii:
• Nie nagrzewać do temperatury wyższej niż 80 °C.
• Nie otwierać komory baterii.
• Nie wrzucać do ognia.
• Nie powodować zwarć, gdyż bateria może zapalić się, wybuchnąć, może dojść do wycieku
elektrolitu lub nagrzania baterii, co w efekcie może prowadzić do obrażeń ciała.
• Wymieniać baterię wyłącznie na baterię o tym samym numerze części (nr kat. 026950).
• Zastosowanie innej baterii może stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu.
Aby zapobiec obrażeniom ciała pacjenta, użytkownika oraz innych osób i uszkodzeniu
monitora, należy upewnić się, że podczas korzystania z monitora pokrywa komory baterii jest
dokładnie zamknięta.
Sygnał początkowy służy do sprawdzenia, czy alarmy dźwiękowe działają prawidłowo.
Jeśli podczas procesu uruchamiania sygnał nie zostaje wyemitowany, należy skontaktować się
z firmą Natus Neuro w celu naprawy.
Aby zapewnić odpowiednie zasilanie z baterii podczas stosowania Camino ICP Monitor,
należy używać wyłącznie baterii dostarczonych przez firmę Natus Neuro (nr kat. 026950). Aby
zamówić baterie zamienne, należy skontaktować się z firmą Natus Neuro.
Uwaga
Camino ICP Monitor jest przeznaczony do użytkowania z baterią umieszczoną w urządzeniu
(nawet jeśli bateria nie jest wykorzystywana do zasilania). W związku z powyższym należy
zawsze używać monitora z zamontowaną baterią.
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Przechowywanie baterii
Jeśli Camino ICP Monitor nie będzie używany przez okres kilku miesięcy lub dłużej, należy
przed rozpoczęciem przechowywania monitora usunąć z niego baterię. Należy się upewnić,
że bateria jest przechowywana w chłodnym, suchym miejscu z dobrą wentylacją.
Uwaga
Jeśli Camino ICP Monitor nie jest używany przez dłuższy czas, bateria ulega
rozładowaniu. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że bateria jest całkowicie
naładowana. Bateria Camino ICP Monitor ładuje się, gdy monitor jest podłączony do
gniazda zasilania prądem przemiennym.
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Informacje o cewnikach Natus Neuro
Camino ICP Monitor współpracuje z następującymi cewnikami Natus Neuro:
Cewnik

Pomiary

Opis

Cewnik światłowodowy
Camino
(seria 110-4)

CWC/Temperatura

Cewniki światłowodowe do pomiaru
ciśnienia/temperatury i cewniki
zakończone przetwornikiem ciśnienia.

Camino Flex

CWC

Cewnik 9/10 FR zakończony silikonowym
tensometrycznym przetwornikiem
ciśnienia.

Dokładne informacje dotyczące stosowania cewników znajdują się w instrukcjach użytkowania
dostarczonych z poszczególnymi cewnikami Natus Neuro.

Do monitora nie należy podłączać jednocześnie cewnika światłowodowego oraz
cewnika Flex. Camino ICP Monitor jest przeznaczony do raportowania pomiarów CWC przy
użyciu podłączonego do monitora cewnika Flex lub cewnika światłowodowego, ale nie obu tych
cewników jednocześnie.
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Podłączanie cewników światłowodowych Camino (seria 110-4)
Do podłączenia cewników światłowodowych (seria 110-4) do Camino ICP Monitor konieczne
jest użycie kabla cewnika światłowodowego Camino (nr. kat. CAMCABL).
Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała pacjenta spowodowanym
nieprawidłowymi pomiarami CWC, należy zawsze przed implantacją nowego cewnika
światłowodowego u pacjenta wykonać wszystkie poniższe czynności. W szczególności należy
zawsze pamiętać, aby przed implantacją, gdy cewnik znajduje się na zewnątrz, ustawić wartość
CWC w nowym cewniku światłowodowym na zero. Nie wolno w żadnym wypadku próbować
zerować cewnika, gdy znajduje się on w ciele pacjenta.
Uwaga
Przed implantacją cewnika do ciała pacjenta należy upewnić się, że podana jest właściwa
wartość temperatury (temperatura pokojowa).
Podłączanie:
1. Podłączyć kabel cewnika światłowodowego do portów CWC i temperatury z prawej strony monitora:

1
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Kabel cewnika
światłowodowego

2

Złącze sondy temperatury
na kablu cewnika

3

Złącze sondy ciśnienia
na kablu cewnika

A.

Podłączyć złącze kabla CWC (P) do portu oznaczonego napisem ICP (CAMCABL).

Aby przyłączyć:

B.

•

Ustawić w jednej linii czerwoną kropkę na złączu kabla i czerwony trójkąt na
porcie monitora i mocno wcisnąć złącze.

•

Przed podjęciem dalszych działań upewnić się, że kabel jest całkowicie
połączony z monitorem.

Jeśli ma być monitorowana temperatura pacjenta, podłączyć kabel sondy temperatury (T)
do portu oznaczonego napisem ICT (CAMCABL).

Aby przyłączyć:
•

Ustawić w jednej linii czerwoną kropkę na złączu kabla i czerwony trójkąt na
porcie monitora i mocno wcisnąć złącze.

•

Przed podjęciem dalszych działań upewnić się, że kabel jest całkowicie
połączony z monitorem.

2.

Podczas zabiegu w strefie sterylnej należy wybrać żądany zestaw do monitorowania
ciśnienia Camino (model serii 110-4). Instrukcja użytkowania zestawu, patrz instrukcja
użytkowania dostarczona z danym zestawem.

3.

Zdjąć cewnik z podstawki sterylnej i mocno przyłączyć łączniki do pomiaru CWC i
temperatury do kabla cewnika światłowodowego:
A.
B.

Połączyć przetwornik CWC na cewniku z łącznikiem CWC na kablu cewnika
światłowodowego.
W razie potrzeby podłączyć termistor do pomiaru temperatury z cewnika do złącza na
kablu cewnika światłowodowego.

1

Termistor do pomiaru temperatury na
cewniku

2

Złącze sondy temperatury na kablu
cewnika

3

Przetwornik CWC na cewniku

4

Złącze CWC na kablu cewnika
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4.

Należy zwrócić uwagę, że kiedy cewnik do pomiaru temperatury zostaje podłączony po raz
pierwszy i kiedy znajduje się na zewnątrz (w temperaturze pokojowej) Camino ICP Monitor:
•

Emituje alarm dźwiękowy i

•

na pasku stanu wyświetla komunikat „Temperatura poza zakresem
dokładności”.

Aby przejściowo wyciszyć dźwięk alarmu (3 minuty), podczas gdy cewnik znajduje się na
zewnątrz, należy nacisnąć żółty przycisk alarmu.
5.

Upewnić się, że odczytana wartość CWC na monitorze wynosi 0 mmHg. Aby sprawdzić
odczyt, nacisnąć zakładkę Dane na ekranie dotykowym i wyświetlić wartość CWC. Jeśli
odczytana wartość CWC nie wynosi 0 mmHg:
A.

Nacisnąć przycisk Zakres w zakładce Dane, aby wybrać zakres wykresu od -10 do
20 mmHg. Należy zwrócić uwagę, że każdorazowe naciśnięcie przycisku Zakres
powoduje przesunięcie do następnego zakresu.

B.

Z zestawu cewnika wyjąć czarny regulator zera.

C. Użyć narzędzia, aby dokręcić śrubę znajdującą się na dole przetwornika cewnika,
zmniejszając/zwiększając wartość CWC.

1

Przetwornik od cewnika

D. Ustawić wartość CWC na 0 mmHg.
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2

Regulator zera

6.
7.

Przed implantacją cewnika w ciele pacjenta odłączyć cewnik światłowodowy od kabla
cewnika światłowodowego.
Po implantacji cewnika w ciele pacjenta ponownie połączyć cewnik z kablem cewnika
światłowodowego.
Z chwilą wyzerowania cewnika światłowodowego w Camino ICP Monitor nie należy
wymieniać kabla cewnika światłowodowego używanego do pomiaru wyników pacjenta.
Wymiana kabla cewnika światłowodowego na inny kabel po wyzerowaniu cewnika do
pomiaru ciśnienia może spowodować nieprawidłowy pomiar wyników pacjenta.
Po wyzerowaniu cewnika światłowodowego przez Camino ICP Monitor nie należy
przenosić wyzerowanego cewnika do innego monitora. Przeniesienie wyzerowanego
cewnika do innego monitora może spowodować nieprawidłowy pomiar CWC.
Uwaga
Jeśli u pacjenta wymagane jest stosowanie wyłącznie cewnika do pomiaru ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, wyświetlane pole z wartością temperatury na ekranie
dotykowym jest puste (z dwoma liniami przerywanymi).

41

Podłączanie cewników Camino Flex
Do podłączenia cewnika Camino Flex do Camino ICP Monitor konieczne jest użycie
przedłużacza Camino Flex (nr kat. FLEXEXT).
Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała pacjenta spowodowanym nieprawidłowymi
pomiarami CWC, należy przed implantacją u pacjenta nowego cewnika Camino Flex zawsze
wykonywać wszystkie poniższe czynności. W szczególności należy pamiętać, aby cewnik Flex
pozostawał poza ciałem pacjenta (na zewnątrz) aż do pomyślnego zakończenia procesu
automatycznego zerowania (tj. inicjowania) przez monitor.
Podłączanie:
1.

Z prawej strony monitora podłączyć końcówkę przedłużacza Flex znajdującą się najbliżej
czarnej tulei do portu oznaczonego nazwą ICP (FLEXEXT).

Przedłużacz Flex

2.

42

Czarna tuleja.

Wyjąć cewnik Flex z opakowania. Dokładne informacje dotyczące stosowania tego cewnika
znajdują się w instrukcjach użytkowania dostarczonych w opakowaniu cewnika Flex.

3.

Podczas zabiegu w strefie sterylnej połączyć męską końcówkę złącza cewnika Flex z
żeńską końcówką złącza przedłużacza Flex (należy zwrócić uwagę na strzałki do
wyrównania na każdym ze złączy):

Męska końcówka cewnika Flex Żeńska końcówka przedłużacza Flex
4.

W przypadku prawidłowego połączenia elementów na pasku stanu Camino ICP Monitor
wyświetla się komunikat „Inicjowanie pracy cewnika”.

5.

Należy sprawdzić, czy pojawia się następujący komunikat, aby upewnić się, że proces
inicjowania (automatycznego wyzerowania) zakończył się powodzeniem:

Jeśli na pasku stanu monitora wyświetla się komunikat „Awaria cewnika”, należy wymienić
cewnik na nowy.
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6.

Nacisnąć przycisk Akceptuj, a na panelu Dane wyświetli się wartość CWC, która może nie
być równa zero.

Wartość CWC na panelu Dane
Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że wyświetlana wartość CWC może nie być równa zero – wartość ta
odzwierciedla współczynnik nawodnienia cewnika, gdy cewnik znajduje się jeszcze w
powietrzu. Wartość ta dostosuje się automatycznie po implantacji cewnika w ciele pacjenta.
7.

Przed implantacją cewnika w ciele pacjenta należy odłączyć cewnik Flex od przedłużacza
Flex. Czynność ta uniemożliwia pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego przez monitor w
trakcie przemieszczania cewnika, co może uruchamiać alarmy spowodowane nagłymi
zmianami ciśnienia (szczegółowe informacje znajdują się w części poniżej).

8.

Po implantacji cewnika w ciele pacjenta ponownie połączyć cewnik Flex z przedłużaczem Flex.
Z chwilą zainicjowania pracy cewnika Flex (automatycznego wyzerowania) przez
Camino ICP Monitor nie należy przenosić zainicjowanego cewnika do innego monitora.
Przeniesienie wyzerowanego cewnika do innego monitora może spowodować
nieprawidłowy pomiar CWC.

Po zainicjowaniu pracy cewnika Flex (po automatycznym wyzerowaniu) przez
Camino ICP Monitor nie należy wymieniać przedłużacza Flex używanego do
przeprowadzania pomiaru u pacjenta. Wymiana przedłużacza Flex na inny po zainicjowaniu
pracy cewnika Flex może spowodować nieprawidłowy pomiar ciśnienia
wewnątrzczaszkowego pacjenta.
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Przejściowe zmiany ciśnienia podczas implantacji lub usuwania cewnika mogą
powodować uruchomienie alarmu
Jeśli cewnik Flex jest podłączony do monitora podczas implantacji lub usuwania cewnika, w
trakcie przemieszczania cewnika mogą pojawić się nagłe zmiany w pomiarach ciśnienia
wewnątrzczaszkowego. W zależności od wielkości zmiany ciśnienia, pomiary CWC mogą
przejściowo przekraczać zakres dokładności pomiaru CWC dla monitora (od -10 mmHg do
125 mmHg) i spowodować uruchomienie jednego z następujących alarmów:
•

„CWC poza zakresem dokładności”

lub
•

„Awaria cewnika CWC”

Jeśli podczas implantacji lub usuwania cewnika uruchomi się którykolwiek z tych alarmów,
należy odłączyć cewnik Flex od przedłużacza Flex i przyłączyć go ponownie.

45

Podłączanie do monitora przyłóżkowego pacjenta (jeżeli dotyczy)
Camino ICP Monitor jest zaopatrzony w wyjście umożliwiające podłączenie do monitora
przyłóżkowego pacjenta. Do podłączenia potrzebne są dwa kable firmy Natus Neuro:
Kable
PMIO

NR. KAT.
025420

Opis
Kabel główny służący do podłączenia monitora
Natus do monitora przyłóżkowego pacjenta.

Kabel przejściowy monitora ICPXX i ICTXX Kable przejściowe, które łączą kabel PMIO z
właściwym dla producenta monitorem
przyłóżkowym pacjenta.
Aby określić, jakie kable przejściowe monitora są niezbędne do konkretnego monitora
przyłóżkowego pacjenta, należy skontaktować się z firmą Natus Neuro.
Przed podłączeniem Camino ICP Monitor do monitora przyłóżkowego pacjenta należy
zapoznać się z instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta monitora przyłóżkowego
pacjenta.
Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy podłączać
tylko do monitorów przyłóżkowych posiadających certyfikat zgodności z normą IEC60601.
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Procedura synchronizacji dwóch monitorów
Należy wykonać następujące czynności w celu sprawdzenia, czy Camino ICP Monitor i monitor
przyłóżkowy pacjenta podają takie same wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego ±1 mmHg
lub 1% odczytu w monitorze (w zależności od tego, która wartość jest większa).
Należy zwrócić uwagę, aby przeprowadzać te czynności w każdej z następujących sytuacji:
•

przy pierwszym podłączeniu Camino ICP Monitor do monitora przyłóżkowego pacjenta,

•

jeśli Camino ICP Monitor został odłączony od monitora przyłóżkowego pacjenta (np. w trakcie
przewożenia pacjenta na badanie KT lub salę operacyjną) i musi zostać ponownie podłączony.

•

jeśli podczas użytkowania różnice w odnotowanych wartościach ciśnienia wewnątrzczaszkowego
między Camino ICP Monitor a monitorem przyłóżkowym pacjenta są większe niż ±1 mmHg lub
1% odczytu w monitorze (w zależności od tego, która wartość jest większa).

Jeśli wartość ciśnienia wewnątrzczaszkowego (CWC) przekracza 100 mmHg, różnica między
odczytem obu monitorów może wynosić 2 mmHg.
Krok 1: Połączenie dwóch monitorów
Uwaga
Aby anulować proces synchronizacji w trakcie wykonywania poniższych czynności, należy
nacisnąć przycisk Ukończono.
Podłączyć Camino ICP Monitor do monitora przyłóżkowego pacjenta:

47

A.

Podłączyć końcówkę złącza kabla PMIO do gniazda oznaczonego PMIO na tylnym
panelu monitora Natus Neuro.
•

Ustawić w jednej linii czerwoną kropkę na łączniku kabla PMIO i czerwony trójkąt
na gnieździe monitora i mocno popchnąć.

•

Przed podjęciem dalszych działań upewnić się, że kabel jest całkowicie
połączony z monitorem.

1 Kabel zasilacza sieciowego

2 Przewód połączeniowy monitora pacjenta

B.

Drugi koniec kabla PMIO połączyć z kablem przejściowym monitora do pomiaru
ciśnienia (i temperatury, jeśli dotyczy).
C. Połączyć kabel PMIO i kabel przejściowy z modułami temperatury/ciśnienia na
monitorze przyłóżkowym pacjenta.
Uwaga
Camino ICP Monitor nie mierzy zakresu ciśnienia perfuzyjnego mózgu (CPP). W związku
z powyższym łącznik CPP kabla PMIO nie jest używany.
Krok 2: Nacisnąć przycisk „Synchronizuj z monitorem”
Na ekranie dotykowym Camino ICP Monitor należy nacisnąć przycisk Synchronizuj z
monitorem; monitor Natus Neuro prześle wartość CWC równą 0mmHg w czasie do jednej
minuty. Na ekranie wyświetli się odliczanie, wskazujące, ile czasu pozostało do wyzerowania
monitora przyłóżkowego pacjenta.
Krok 3: Zerowanie monitora przyłóżkowego pacjenta względem monitora Natus Neuro
Należy wyzerować monitor przyłóżkowy pacjenta zgodnie z instrukcją producenta monitora.
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Krok 4: Sprawdzanie dodatkowych wartości w celu potwierdzenia synchronizacji
Uwaga
Poniższe testy synchronizacji dla wartości 25 mmHg, 50 mmHg i 100 mmHg nie są wymagane,
ale ich przeprowadzenie jest zalecane przez firmę Natus Neuro.
Na ekranie dotykowym monitora Camino ICP należy nacisnąć przycisk Spr. dodat. wartości
powodujący przesłanie dodatkowych wartości CWC do monitora przyłóżkowego pacjenta w celu
sprawdzenia skalowania:
•

25 mmHg

•

50 mmHg

•

100 mmHg

Należy zwrócić uwagę, że każdorazowe naciśnięcie przycisku Spr. dodat. wartości powoduje
przesunięcie do następnej wartości CWC. Jeśli dodatkowe wartości nie są sprawdzane, należy
przystąpić do ostatniej czynności „Zakończenie procesu synchronizacji” opisanej w rozdziale 3.
A.

Na ekranie dotykowym Camino ICP Monitor nacisnąć przycisk Spr. dodat. wartości
powodujący przesłanie w ciągu jednej minuty pomiaru CWC o wartości 25 mmHg do
monitora przyłóżkowego pacjenta.

Na ekranie wyświetli się odliczanie, wskazujące, ile czasu pozostało do potwierdzenia, czy ta
wartość wyświetla się również w monitorze przyłóżkowym pacjenta.
B.

Gdy wartość CWC w monitorze przyłóżkowym pacjenta ustabilizuje się, należy
upewnić się, że odczytana wartość w monitorze przyłóżkowym pacjenta jest taka sama
jak w Camino ICP Monitor:

25 mmHg, ± 1 mmHg
C. Powtórzyć czynności opisane w niniejszej części w punktach od A do B dla każdej
dodatkowej wartości, która ma zostać sprawdzona.
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Krok 5: Zakończenie procesu synchronizacji
Po zakończeniu procesu synchronizacji należy nacisnąć przycisk Ukończono. Gdy wartość
CWC w monitorze przyłóżkowym pacjenta ustabilizuje się, upewnić się, że odczytana wartość
CWC w monitorze przyłóżkowym pacjenta jest taka sama jak w Camino ICP Monitor (±1 mmHg
lub 1% odczytu w monitorze, w zależności od tego, która wartość jest większa).
Firma Natus Neuro zaleca, aby w trakcie leczenia pacjenta personel medyczny porównywał
wartości CWC na dwóch monitorach w następujących sytuacjach:
•
zapis CWC,
•
leczenie CWC,
•
zgodnie z zaleceniami szpitalnymi.
Jeśli nastąpi utrata zasilania i wyłączenie Camino ICP Monitor, gdy jest podłączony do
monitora przyłóżkowego pacjenta, nie należy korzystać z wartości CWC na monitorze
przyłóżkowym pacjenta do pomiarów parametrów określających stan pacjenta (wartości CWC na
monitorze przyłóżkowym pacjenta będą nieprawidłowe).
Uwaga
Po zakończeniu procesu synchronizacji należy zawsze korzystać z pomiarów Camino ICP
Monitor poza korzystaniem z pomiarów monitora przyłóżkowego pacjenta. Jeśli pojawiają się
różnice w wynikach między dwoma monitorami, do pomiarów parametrów określających stan
pacjenta należy korzystać z wartości CWC na Camino ICP Monitor i powtórzyć procedurę
synchronizacji obu monitorów (patrz Rozdział 4).

Pomiary ciśnienia i temperatury na monitorze przyłóżkowym pacjenta
Camino ICP Monitor jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia w tkankach w zakresie od -10 mmHg do
125 mmHg i temperatury tkanek w zakresie od 30 °C do 42 °C. Jeśli w połączonym z monitorem
przyłóżkowym pacjenta Camino ICP Monitor wartość ciśnienia lub temperatury znajduje się poza
określonym zakresem, w monitorze Natus Neuro zostaje uruchomiony alarm o niskim priorytecie
dotyczący dokładności zakresu temperatury lub ciśnienia wewnątrzczaszkowego. W zależności od
rodzaju stanu alarmowego monitor Natus Neuro przesyła również wartość ciśnienia równą -15 mmHg
lub wartość temperatury równą 15 °C do monitora przyłóżkowego pacjenta, aby zasygnalizować,
że w monitorze Natus Neuro nie może wykonywać precyzyjnych pomiarów.
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Przechowywanie systemu
Jeśli Camino ICP Monitor nie będzie używany przez okres kilku miesięcy lub dłużej, należy przed
rozpoczęciem przechowywania monitora usunąć z niego baterie. W czasie przechowywania
umieścić monitor w suchym pomieszczeniu spełniającym następujące warunki:
•

Temperatura: od -20 °C do 50 °C

•

Wilgotność: od 25% do 80% wilgotności względnej, bez kondensacji

Należy również upewnić się, że miejsce przechowywania jest zabezpieczone przed płynami,
które mogłyby dostać się do monitora i uszkodzić jego wewnętrzne elementy.

Używanie paska do kabli do owijania zasilacza sieciowego
Camino ICP Monitor jest również wyposażony w regulowany pasek zabezpieczający przewód
zasilacza sieciowego podczas przewożenia pacjenta lub przechowywania urządzenia. Aby użyć
paska do kabli, należy owinąć gumowy pasek wokół zwiniętego przewodu zasilacza i
zabezpieczyć, wkładając okrągłe, plastikowe zapięcie przez wybrany otwór.

1

Pasek do kabli

2

Przewód zasilacza sieciowego
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Pusta strona.
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ROZDZIAŁ 4 – Monitorowanie CWC i temperatury pacjenta
Informacje o ekranie dotykowym
Camino ICP Monitor jest wyposażony w ekran dotykowy umożliwiający ocenę i kontrolowanie
parametrów na potrzeby monitorowania CWC i temperatury pacjenta. Na ekranie dotykowym znajdują
się następujące zakładki umożliwiające dostęp do różnych parametrów i ich aktywowanie:

Zakładka

Opis

Dane

Udostępnia narzędzia do oceny średniej wartości CWC (mmHg) i
temperatury (°C) pacjenta. Informacje szczegółowe — patrz Rozdział 4.

Trend

Udostępnia narzędzia do monitorowania historii wartości ciśnienia
wewnątrzczaszkowego pacjenta do 5 dni wstecz. Informacje szczegółowe
— patrz Rozdział 4.

Alarm

Udostępnia narzędzia do określania górnej granicy alarmowej CWC, po
osiągnięciu której monitor wygeneruje alarm dźwiękowy. Informacje
szczegółowe — patrz Rozdział 4.

Ustawienia

Udostępnia narzędzia do określania języków, daty i godziny. Panel ten
zawiera także ustawienia do określania animowanego wykresu wyświetlanego
na panelu Dane. Informacje szczegółowe — patrz Rozdział 4.

Uwaga
W przypadku niekorzystania z ekranu dotykowego dłużej niż 3 minuty interfejs użytkownika
samoczynnie przechodzi do zakładki Dane, jeżeli wyświetlana jest jakakolwiek inna zakładka.
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Informacje o przycisku „Synchronizuj z monitorem”
Aby móc wyświetlać dane pacjenta pochodzące z Camino ICP Monitor na
monitorze przyłóżkowym pacjenta, należy nacisnąć przycisk Synchronizuj z
monitorem w celu zainicjowania procesu synchronizacji tych dwóch monitorów.
Proces ten zapewnia wyświetlanie identycznych wartości CWC pacjenta na obu monitorach.
Należy pamiętać, że funkcja ta zapewnia kontrolę synchronizacji na poziomie
0 mmHg, 25 mmHg, 50 mmHg i 100 mmHg. Każde naciśnięcie przycisku
Spr. dodat. wartości powoduje przejście do następnego pomiaru. Instrukcje
dotyczące synchronizacji monitorów — patrz Rozdział 4.

Przeglądanie paska stanu
Podczas korzystania z Camino ICP Monitor na pasku stanu u dołu ekranu dotykowego
wyświetlane są komunikaty informujące o aktualnych stanach alarmów, cewników i zasilania
sieciowego lub zasilania bateryjnego.

Pasek stanu

Sprawdzanie stanu baterii i zasilania sieciowego
Camino ICP Monitor może być zasilany sieciowo lub bateryjnie. Stan zasilania monitora
przedstawiają symbole baterii i wtyczki wyświetlane w prawej dolnej części ekranu dotykowego:
Symbol

Stan

Oznacza, że używane jest zasilanie sieciowe.
Oznacza, że zasilanie sieciowe jest nieużywane/niedostępne.
Oznacza, że monitor jest zasilany z baterii. Każdy zielony pasek odpowiada
poziomowi pozostałego naładowania baterii (patrz poniższa część).
Oznacza, że zasilanie sieciowe jest używane do ładowania baterii.
Oznacza, że bateria nie jest podłączona lub działa nieprawidłowo.
Instrukcje dotyczące zasilania monitora — patrz Rozdział 3.
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Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania baterii
Na pasku stanu Camino ICP Monitor wyświetlane są następujące symbole wskazujące poziomy
naładowania baterii:
Symbol

Kolor

Dostępny poziom naładowania

Zielony

Od 75% do 100%

Zielony

Od 50% do 75%

Zielony

Od 25% do 50%

Zielony

Poniżej 25%

Migający na żółto

Mniej niż 5 minut

Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do poziomu wystarczającego na co najwyżej 15 minut
działania, na pasku stanu monitora wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeśli poziom
naładowania baterii spadnie do poziomu umożliwiającego pracę urządzenia przez maksymalnie
5 minut, wygenerowany zostanie alarm techniczny monitora. Więcej informacji na ten temat —
patrz Rozdział 5.

Informacje o alarmach
Camino ICP Monitor generuje jeden alarm fizjologiczny po przekroczeniu górnej granicy
alarmowej CWC i kilka alarmów technicznych wskazujących problemy związane ze sprzętem.
Instrukcje na temat ustawiania górnej granicy alarmowej CWC — patrz Rozdział 4. Szczegółowe
informacje na temat postępowania w przypadku poszczególnych typów alarmów — patrz
Rozdział 5.
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Monitorowanie CWC i temperatury pacjenta
Aby wyświetlić średnie wartości CWC i temperatury pacjenta w postaci danych liczbowych, należy
nacisnąć zakładkę Dane. Wartości CWC można też wyświetlać w postaci animowanego wykresu.

Na tym ekranie wyświetlane są następujące informacje:
Parametr
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Opis

1

Animowany wykres zależności CWC wyrażonego w mmHg od czasu
(wypełnione pole pod wykresem lub linia). Aby określić typ wykresu,
należy nacisnąć zakładkę Ustawienia. Instrukcje — patrz Rozdział 4.

2

Średnie wartości CWC wyrażone w mmHg w postaci liczbowej.

3

Górna granica alarmowa CWC dla pacjenta. Jeśli średnia wartość CWC
pacjenta będzie przekraczać tę granicę przez okres dłuższy niż
5 sekund, wyemitowany zostanie alarm dźwiękowy. Informacje na temat
określania tej granicy — patrz Rozdział 4.

4

Temperatura tkanki wyrażona w stopniach Celsjusza (°C).

5

Zakresy ciśnienia dla wykresu CWC.

Informacje o wyświetlaniu średnich wartości CWC w postaci liczbowej
Liczbowa wartość CWC wyświetlana na ekranie dotykowym to średnia wartość CWC pacjenta,
czyli uśredniona w czasie wartość ciśnienia wewnątrzczaszkowego mierzonego w sposób
ciągły. Wyświetlana wartość jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej (do 1 mmHg).

Skalowanie zakresów wykresu CWC
Jeśli wykresy CWC na panelu Dane wymagają zmiany rozmiaru w celu zwiększenia
przejrzystości, należy nacisnąć przycisk Zakres
Dostępne są następujące zakresy:

, aby określić inne zakresy dla wykresu.

Zakres (mmHg)

Przyrost (mmHg)

0 do 30

5

0 do 50

10

0 do 100

10

0 do 150

25

-10 do 20

5

Każdorazowe naciśnięcie przycisku Zakres powoduje przejście do następnego zakresu.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że zakres od -10 do 20 mmHg służy do zapewnienia odpowiedniej
skali podczas zerowania cewnika światłowodowego (patrz Rozdział 10 – instrukcje dotyczące
zerowania cewnika światłowodowego).
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Monitorowanie danych trendu
Naciśnięcie zakładki Trend umożliwia wyświetlenie wykresu zarejestrowanych danych trendu
średnich wartości CWC wyrażonych w mmHg w odstępach jednominutowych. Camino ICP Monitor
przechowuje dane trendu do pięciu dni wstecz. Dane te można wyświetlać dla wybranych okresów.
Dane te można także wyodrębnić na inne typy nośników za pośrednictwem transferu USB lub
cyfrowego przesyłania strumieniowego. Instrukcje dotyczące wyodrębniania danych — patrz
Rozdział 6.

Na tym panelu wyświetlane są następujące informacje:
Elementy
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Opis

1

Wyodrębnij dane
Kopiuje dane trendu pacjenta na dysk USB podłączony do portu USB z
tyłu monitora.

2

Przesyłanie danych
Oznacza, że jest aktywna funkcja cyfrowego przesyłania strumieniowego
danych trendu pacjenta na inny typ nośnika. Do korzystania z tej funkcji
wymagane jest użycie kabla przejściowego USB‑RS232 (patrz Rozdział 6).

3

Zakres CWC
Określa zakres wartości CWC wyświetlanych na wykresie trendu.

4

Zakres czasu
Określa zakres czasu wyświetlany na wykresie trendu.

5

Dane trendu CWC pacjenta.

6

Średnia wartość CWC wyrażona w mmHg w postaci liczbowej.

7

Górna granica alarmowa CWC. Jeśli średnia wartość CWC pacjenta będzie
przekraczać tę granicę przez okres dłuższy niż 5 sekund, wyemitowany
zostanie alarm dźwiękowy. Informacje na temat określania tej granicy —
patrz Rozdział 5.

8

Temperatura tkanki wyrażona w stopniach Celsjusza (°C).

Skalowanie zakresów czasu dla danych trendu
Naciśnięcie przycisku Zakres czasu
umożliwia określenie różnych zakresów czasu
używanych do wyświetlania danych trendu. Dostępne są następujące zakresy czasu:

•

3 godziny

•

12 godzin

•

24 godziny

•

48 godzin

•

120 godzin

Każdorazowe naciśnięcie przycisku Zakres czasu powoduje przejście do następnego zakresu czasu.

Skalowanie zakresów CWC dla danych trendu
Jeśli wykresy CWC na panelu Trend wymagają zmiany rozmiaru w celu optymalizacji
wyświetlania, należy nacisnąć przycisk Zakres CWC
wykresu. Dostępne są następujące zakresy:

, aby określić inne zakresy dla

Zakres (mmHg)

Przyrost (mmHg)

0 do 30

5

0 do 50

10

0 do 100

10

0 do 150

25

-10 do 20

5

Każdorazowe naciśnięcie przycisku Zakres CWC powoduje przejście do następnego zakresu
dostępnego dla wykresu.

Uwarunkowania powodujące resetowanie danych trendu
W zależności od typu cewnika niektóre uwarunkowania mogą powodować utratę danych trendu w
trakcie procesu rejestracji. Informacje szczegółowe — patrz Rozdział 4.
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Ustawianie górnej granicy alarmowej CWC
Aby wybrać ustawienia kontroli alarmu fizjologicznego, należy nacisnąć zakładkę Alarm. Panel
ten zawiera przyciski strzałek umożliwiające określenie wartości górnej granicy alarmowej CWC,
włączanie i wyłączanie alarmu oraz przywrócenie fabrycznego ustawienia domyślnego górnej
granicy alarmowej (20 mmHg).
Na tym panelu wyświetlane są następujące informacje:

Element
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Opis

1

Alarm włączony
Aktywuje ustawienia alarmu fizjologicznego. Po wybraniu tej opcji monitor będzie
emitował alarm dźwiękowy, gdy wyświetlana średnia wartość CWC pacjenta
będzie przekraczać podaną górną granicę alarmową CWC przez okres dłuższy
niż 5 sekund. Domyślnie opcja ta jest wybrana, a jej ustawienie to 20 mmHg.

2

Alarm wyłączony
Dezaktywuje ustawienia alarmu fizjologicznego. Po wybraniu tej opcji alarm
dźwiękowy związany z przekroczeniem górnej granicy alarmowej CWC nie będzie
emitowany przez monitor. W tym trybie na pasku stanu monitora wyświetlana jest
informacja Alarm CWC wył. Należy pamiętać, że alarmów technicznych nie
można wyłączyć za pomocą tej opcji.

3

Górna granica alarmowa CWC
Określa maksymalną wartość CWC tolerowaną przez monitor przed aktywacją
alarmu. Granicę tę można ustawić za pomocą przycisków strzałek. Dostępne są
wartości od -10 mmHg do +125 mmHg z przyrostem co 1 mmHg.

Element

Opis

4

Przywróć ust. domyślne
Przywraca domyślne ustawienia fabryczne górnej granicy alarmowej CWC (20 mmHg).
Naciśnięcie tego przycisku uaktywnia także przycisk Alarm włączony.

5

CWC
Wyświetla średnie wartości CWC wyrażone w mmHg w postaci liczbowej.

6

Temperatura
Wyświetla temperaturę tkanki wyrażoną w stopniach Celsjusza (°C).

Informacje o obliczaniu górnej granicy alarmowej CWC
Camino ICP Monitor ustala górną granicę alarmową na podstawie średniej wartości CWC
pacjenta wyświetlanej na ekranie dotykowym w postaci liczbowej. Alarm CWC jest generowany,
gdy wyświetlana średnia wartość CWC pacjenta przekracza górną granicę alarmową CWC
przez okres 5 sekund.
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Określanie górnej granicy alarmowej CWC
Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia u pacjenta należy zawsze sprawdzić, czy
granicę alarmową CWC ustawiono odpowiednio dla tego pacjenta.
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1.

Wybrać zakładkę Alarm na ekranie dotykowym.

2.

Nacisnąć przycisk Alarm włączony; spowoduje to uaktywnienie ustawień alarmu.

3.

W polu Górna gran. alarm. CWC za pomocą przycisków strzałek określić wartość górnej
granicy alarmowej CWC dla pacjenta. Dostępne są wartości od -10 mmHg do +125 mmHg
z przyrostem co 1 mmHg.

4.

Nacisnąć przycisk Akceptuj. Alarm fizjologiczny jest aktywowany przez monitor, gdy
średnia wartość CWC pacjenta przekracza określoną w ten sposób granicę przez okres
dłuższy niż 5 sekund. Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje wycofanie wszystkich zmian
i przywrócenie poprzednich wartości. Informacje na temat postępowania w przypadku
wygenerowania tego alarmu — patrz Rozdział 4.

Oznaczenia ekranu dotykowego wskazujące górną granicę alarmową CWC
Granica alarmowa określona w punkcie 3 jest wyświetlana na ekranach Dane i Trend w postaci
następujących wskaźników:
•

linia pozioma na wykresie odpowiadająca określonej górnej granicy alarmowej CWC,

•

wartość liczbowa obok symbolu granicy alarmowej.

1

Górna granica alarmowa CWC

2

Górna granica alarmowa CWC
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Wyłączanie alarmu wysokiego CWC
Aby wyłączyć alarm fizjologiczny związany z przekroczeniem górnej granicy
CWC i zapobiec emitowaniu sygnału dźwiękowego przez Camino ICP Monitor,
należy nacisnąć przycisk Alarm wyłączony, a następnie przycisk Akceptuj.
Po wybraniu tej opcji na pasku stanu monitora wyświetlana będzie informacja Alarm CWC
wyłączony. Przestaną być wówczas także wyświetlane odpowiednie wskaźniki górnej granicy
alarmowej CWC na ekranach Dane i Trend. Aby ponownie włączyć alarm wysokiego CWC,
należy nacisnąć przycisk Alarm włączony, a następnie przycisk Akceptuj.
Wybranie funkcji Alarm wyłączony na panelu Alarm spowoduje wyłączenie górnej
granicy alarmowej CWC na czas nieokreślony. Jeśli wybrano tę funkcję, należy zachować
ostrożność. Aby ponownie włączyć ten alarm, należy nacisnąć przyciski Alarm włączony i
Akceptuj.

Czasowe wyciszanie alarmu wysokiego CWC
Aby czasowo wyciszyć dźwięk alarmu fizjologicznego, należy nacisnąć symbol
aktywnego alarmu na pasku stanu. Spowoduje to wyciszenie alarmu na 3 minuty
lub do czasu, gdy średnia wartość CWC pacjenta spadnie poniżej określonej
granicy alarmowej. Po wyciszeniu alarmu na pasku stanu wyświetlana jest informacja Dźwięk
wyciszony, a symbol alarmu zmienia się z aktywnego na Dźwięk wyciszony (patrz Objaśnienie
symboli alarmowych w Rozdziale 5). Jeśli średnia wartość CWC pacjenta nie spadnie poniżej
określonej granicy alarmowej, emisja sygnału dźwiękowego alarmu zostanie wznowiona.

Przywracanie domyślnych wartości górnej granicy alarmowej CWC
Górna granica alarmowa CWC określona w zakładce Alarm zostanie zapisana w
pamięci Camino ICP Monitor. Po wyłączeniu monitora na dowolny czas, a
następnie jego ponownym włączeniu, zapisana ostatnio wartość górnej granicy
alarmowej CWC zostanie przywrócona. Aby przywrócić fabryczne ustawienie domyślnej górnej
granicy alarmowej CWC (20 mmHg), należy nacisnąć przycisk Przywróć ust. domyślne, a
następnie przycisk Akceptuj. Naciśniecie przycisku Przywróć ust. domyślne spowoduje także
automatyczne uaktywnienie trybu Alarm włączony.
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Dostosowywanie ustawień użytkownika
Naciśnięcie zakładki Ustawienia umożliwia zmianę wyglądu określonych informacji graficznych i
tekstowych wyświetlanych na ekranie dotykowym. Panel ten zawiera także przycisk służący do
określania informacji o systemie dotyczących oprogramowania (w tym oprogramowania
układowego). Na tym panelu wyświetlane są następujące informacje:

Numer

Opis

1

Umożliwia określenie typu wykresu CWC (linia lub wypełnione pole pod
wykresem) wyświetlanego w panelu Dane.

2

Ustaw godzinę i datę
Umożliwia określenie godziny i daty wyświetlanych na monitorze. Godzina i
data są wyświetlane na potrzeby funkcji „Wyodrębnij dane”.

3

Ustaw język
Umożliwia określenie języka w jakim jest wyświetlany interfejs oprogramowania.

4

Informacje o systemie
Wyświetla informacje dotyczące oprogramowania (w tym oprogramowania
układowego) systemu.
Tryb serwisowy
Udostępnia informacje diagnostyczne w przypadku wystąpienia błędów.
Przycisk tego trybu jest widoczny w panelu Informacje o systemie. Jest on
chroniony hasłem i dostępny wyłącznie dla personelu firmy Natus.
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Określanie typu wykresu
Camino ICP Monitor udostępnia opcje wyświetlania wykresu CWC w postaci linii lub
wypełnionego pola pod wykresem.

1

Typ wykresu jest ustawiony na tryb Wypełnij pole pod wykresem.

1.

Nacisnąć zakładkę Ustawienia na ekranie dotykowym.

2.

Nacisnąć przycisk Ustaw typ wykresu.

3.

Wybrać typ wykresu, naciskając przycisk Linia lub Wypełnij pole pod wykresem.

4.

Nacisnąć przycisk Akceptuj.

Wybrany typ wykresu pojawi się w panelu Dane.
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Określanie godziny i daty
Camino ICP Monitor udostępnia narzędzia umożliwiające ustawienie aktualnej godziny i daty
wyświetlanych na ekranie dotykowym.

Aby ustawić te informacje:
1.

Nacisnąć zakładkę Ustawienia na ekranie dotykowym.

2.

Nacisnąć przycisk Ustaw godzinę i datę.

3.

Na wyświetlonym panelu nacisnąć odpowiednie pole (godzinę, minuty, dzień, miesiąc lub
rok) i za pomocą przycisków strzałek wybrać odpowiednie ustawienie. Należy pamiętać, że
każde z tych ustawień można zmienić przed ich zaakceptowaniem w następnym kroku.

4.

Nacisnąć przycisk Akceptuj, a na ekranie dotykowym Camino ICP Monitor wyświetlona
zostanie wybrana godzina/data.
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Określanie języka
Camino ICP Monitor udostępnia opcje wyświetlania tekstu ekranowego w różnych językach.

Lista obsługiwanych języków:
• angielski
• francuski
• włoski
• niemiecki
• hiszpański

• holenderski
• japoński
• rosyjski
• duński
• polski

• koreański
• chiński (uproszczony)
• portugalski (brazylijski)

Aby zmienić język:
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1.

Nacisnąć zakładkę Ustawienia na ekranie dotykowym.

2.

Nacisnąć przycisk Ustaw język po lewej stronie panelu.

3.

W wyświetlanym menu Język: wybrać odpowiedni język za pomocą przycisków strzałek.

4.

Nacisnąć przycisk Akceptuj, a tekst na ekranie Camino ICP Monitor będzie wyświetlany w
wybranym języku.

Ustalanie informacji o systemie
W przypadku występowania problemów technicznych związanych z używanym
Camino ICP Monitor może być potrzebne udostępnienie firmie Natus Neuro informacji
dotyczących wersji oprogramowania (w tym oprogramowania układowego) systemu.
Aby ustalić te informacje, należy nacisnąć symbol informacji.

Informacje o przyciskach Utwórz dziennik i Tryb serwisowy
Przycisk Utwórz dziennik jest wyświetlany w panelu Informacje o systemie tylko wówczas, gdy do
Natus Camino ICP Monitor jest podłączony dysk USB. Należy pamiętać, że po podłączeniu dysku
USB może upłynąć kilka sekund do momentu wyświetlenia tego przycisku. Naciśnięcie przycisku
Utwórz dziennik
spowoduje skopiowanie informacji z dziennika systemowego monitora
na dysk USB. Podczas sesji diagnostyki personel techniczny firmy Natus może potrzebować tego
pliku dziennika.
Przycisk Tryb serwisowy
udostępnia informacje diagnostyczne personelowi firmy
Natus na potrzeby likwidacji błędów. Jest on przeznaczony wyłącznie dla personelu firmy Natus.
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Pusta strona.
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ROZDZIAŁ 5 – Postępowanie w przypadku alarmów
fizjologicznych i technicznych
Informacje o dwóch rodzajach alarmów
Monitor Natus Camino ICP generuje dwa rodzaje alarmów dźwiękowych/wizualnych w celu
wskazania problemów wymagających natychmiastowej uwagi.
Rodzaj alarmu
Fizjologiczny

Opis
Informuje pielęgniarkę/lekarza, że monitorowana wartość średniego
ciśnienia wewnątrzczaszkowego (CWC) przekraczała ustawioną
granicę przez czas dłuższy niż 5 sekund.
Informuje pielęgniarkę/lekarza, że wystąpił problem z baterią monitora,
elementami elektrycznymi, wersją oprogramowania lub połączeniami
cewnika. Do alarmów technicznych należą:

Techniczny

alarmu.

• Nieodwracalne awarie systemu
• Awaria cewnika CWC
• Awaria czujnika temperatury
• Niski poziom naładowania
baterii (pozostało maksymalnie
5 minut działania)
• Przegrzanie monitora

• Awaria chłodzenia
• Średnie CWC poza zakresem
dokładności
• Zakres temperatury poza
zakresem dokładności
• Awaria baterii

Nie należy zasłaniać głośnika alarmu żadnymi materiałami, które mogłyby stłumić dźwięk

Informacje o komunikatach technicznych
Oprócz generowania alarmów technicznych Camino ICP Monitor wyświetla na pasku stanu
komunikaty techniczne wskazujące następujące problemy:
• Niski poziom naładowania baterii
(pozostało maksymalnie 15 minut działania)

• Nie podłączono cewnika

• Podłączono więcej niż jeden cewnik

• Niepowodzenie inicjowania pracy cewnika

• Inicjowanie pracy cewnika

• Nie można zapisać w pliku dziennika

Więcej informacji na temat postępowania w przypadku tych alarmów — patrz Rozdział 5.
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Objaśnienie symboli alarmowych
Na pasku stanu Camino ICP Monitor są wyświetlane różne wersje symbolu dzwonka
alarmowego wskazujące trzy odmienne stany alarmu: Aktywny, Dźwięk wyciszony i Nieaktywny.
Symbol

Stan

Opis

Aktywny

Wskazuje aktywny alarm fizjologiczny lub
techniczny. W tej sytuacji na pasku stanu jest
wyświetlany opis błędu, który spowodował
uruchomienie alarmu.

Dźwięk
wyciszony

Wskazuje aktywny alarm fizjologiczny lub
techniczny, który został czasowo wyciszony
poprzez naciśnięcie symbolu alarmu aktywnego.
W tej sytuacji na pasku stanu jest wyświetlany
komunikat Dźwięk wyciszony. Po upływie 3
minut wyciszenia komunikat Dźwięk wyciszony
znika, a alarm jest automatycznie wznawiany.

Nieaktywny

Wskazuje brak aktywnych alarmów
fizjologicznych lub technicznych.

Alarm
wyłączony

Po wybraniu tej opcji alarm dźwiękowy związany
z przekroczeniem górnej granicy alarmowej
CWC nie jest emitowany przez monitor.

(żółta ramka)

(żółta ramka, symbol
przekreślony)

(szare pole)
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Nadawanie priorytetów alarmom przez monitor
Camino ICP Monitor przypisuje każdemu warunkowi wystąpienia błędu mogącego aktywować
alarm fizjologiczny lub techniczny określony priorytet kliniczny z zakresu od średniego do
niskiego. Priorytety są uzależnione od dwóch czynników:
•
potencjalnego wystąpienia urazu pacjenta,
•
szybkości wystąpienia potencjalnego urazu w przypadku braku reakcji użytkownika na
przyczynę alarmu.
Priorytet
kliniczny

Potencjalny uraz w przypadku
zignorowania alarmu

Czas do wystąpienia
potencjalnego urazu

Średni

Uraz odwracalny

Natychmiast

Niski

Uraz odwracalny

Z opóźnieniem

Wizualne i dźwiękowe wskaźniki alarmów o średnim i niskim priorytecie
W zależności od priorytetu klinicznego warunku wystąpienia błędu powodującego alarm Camino
ICP Monitor aktywuje wskaźniki dźwiękowe i wizualne w celu zaalarmowania użytkownika.
Priorytet
kliniczny

Średni

Niski

Wskaźniki dźwiękowe

Wskaźniki wizualne

• Dźwięk alarmu składa się z serii
trzech sygnałów generowanych
co 180 milisekund, przy czym
odstęp między kolejnymi seriami
wynosi 3 sekundy.
• Głośność każdego sygnału jest
równa poziomowi ciśnienia
akustycznego o wartości 70 dB.

• Na pasku stanu pojawi się komunikat
wskazujący błąd.
• W przypadku wystąpienia awarii
systemu pojawi się autonomiczne okno
komunikatu, w którym zostanie
wskazany kod błędu oraz opis usterki.
• Ramki otaczające określone symbole
(np. alarmu czy baterii) na ekranie
dotykowym będą migać na żółto.
• W przypadku pewnych warunków
wystąpienia błędu wartości dotyczące
pacjenta będą migać na żółto.

• Dźwięk alarmu składa się z
pojedynczego sygnału
generowanego co 16 sekund.
• Głośność pojedynczego sygnału
alarmu jest równa poziomowi
ciśnienia akustycznego o
wartości 69 dB.

• Na pasku stanu pojawi się komunikat
wskazujący błąd.
• Wartości dotyczące pacjenta będą
wyświetlane na żółto (bez migania).
• W przypadku błędów związanych z
baterią symbol baterii wskazuje, że
uległa ona wyczerpaniu.

Informacje na temat przypisania wskaźników dźwiękowych/wizualnych do każdego typu alarmu
o niskim i średnim priorytecie – patrz Rozdział 5, „Postępowanie w przypadku alarmu fizjologicznego
(CWC powyżej granicy alarmowej)” i „Postępowanie w przypadku alarmów technicznych”.

73

Priorytety alarmów fizjologicznych i technicznych
Camino ICP Monitor obsługuje jeden alarm fizjologiczny o średnim priorytecie, który zostanie
aktywowany, jeśli średnia wartość CWC pacjenta będzie przekraczać określoną przez
użytkownika granicę przez okres dłuższy niż 5 sekund. Urządzenie nie obsługuje innych
alarmów fizjologicznych. Jeśli zaistnieją jednocześnie co najmniej dwa warunki wystąpienia
błędu mogące aktywować alarm fizjologiczny i techniczny, pierwszeństwo przysługuje zawsze
alarmowi fizjologicznemu (chyba że alarm techniczny wynika z nieodwracalnej awarii systemu
powodującej bezużyteczność monitora). Pozostałe alarmy techniczne zostaną zgłoszone po
rozwiązaniu problemu powodującego alarm fizjologiczny.

Nadawanie priorytetu jednemu z dwóch alarmów technicznych przez monitor
Jeśli zaistnieją jednocześnie co najmniej dwa warunki wystąpienia błędu o takim samym
priorytecie klinicznym mogące aktywować różne alarmy techniczne, Camino ICP Monitor nada
im priorytety na podstawie stopnia wpływu warunku alarmu na bezpieczeństwo pacjenta lub
stabilność sprzętu. Należy pamiętać, że alarm techniczny o wyższym priorytecie zostanie
zawsze aktywowany przed alarmem technicznym o niższym priorytecie, natomiast alarm o
niższym priorytecie nie zostanie zgłoszony do czasu usunięcia alarmu o wyższym priorytecie.
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Lista priorytetów dla poszczególnych alarmów
Uwaga
Jeśli którykolwiek z elementów oprogramowania, oprogramowania układowego lub
elektrycznych elementów wewnętrznych monitora wykaże poważną awarię podczas alarmu
fizjologicznego, Camino ICP Monitor aktywuje nieodwracalny alarm techniczny, który zastąpi
alarm fizjologiczny i wskaże awarię systemu. W przypadku aktywowania nieodwracalnego
alarmu technicznego monitor przestanie raportować wartości dotyczące pacjenta, a
użytkownik będzie musiał się skontaktować z firmą Natus Neuro w celu przeprowadzenia
naprawy. Więcej informacji na temat tego warunku wystąpienia błędu — patrz Rozdział 5.
W poniższej tabeli zostały przedstawione priorytety każdego z warunków alarmowych.
Priorytet alarmu

Rodzaj warunku wystąpienia błędu

Rodzaj priorytetu klinicznego

1

Nieodwracalne awarie systemu

Średni

2

Górna granica alarmowa CWC

Średni

3

Awaria cewnika CWC

Średni

4

Awaria czujnika temperatury

Średni

5

Niski poziom naładowania baterii
(pozostało maksymalnie 5 minut
działania)

Średni

6

Przegrzanie monitora

Średni

7

Awaria chłodzenia

Niski

8

Średnie CWC poza zakresem
dokładności

Niski

9

Zakres temperatury poza zakresem
dokładności

Niski

10

Awaria baterii

Niski

11

Niski poziom naładowania baterii
(pozostało maksymalnie 15 minut
działania)

Nd.

12

Podłączono więcej niż jeden cewnik

Nd.

13

Inicjowanie pracy cewnika

Nd.

14

Nie podłączono cewnika

Nd.

15

Niepowodzenie inicjowania pracy
cewnika

Nd.

16

Nie można zapisać w pliku dziennika

Nd.
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Postępowanie w przypadku alarmu fizjologicznego
(CWC powyżej granicy alarmowej)
Jeśli średnia wartość CWC pacjenta będzie przekraczać ustawioną granicę przez okres dłuższy niż
5 sekund, Camino ICP Monitor aktywuje alarm fizjologiczny o średnim priorytecie, który spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu składającego się z serii trzech sygnałów,

•

wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie na pasku stanu: „CWC powyżej
granicy alarmowej”

•

miganie symbolu alarmu na pasku stanu,

•

miganie na żółto średniej wartości CWC na ekranach Dane, Trend oraz Alarm.

Aby czasowo wyciszyć dźwięk alarmu, należy nacisnąć migający symbol alarmu na ekranie
dotykowym. Spowoduje to wyciszenie alarmu na 3 minuty albo do czasu, kiedy średnia wartość
CWC pacjenta będzie niższa od ustawionej granicy alarmowej przez co najmniej jeden pomiar.
Po 3 minutach alarm zostanie wznowiony. Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy nacisnąć
zakładkę Alarm i wybrać opcje Alarm wyłączony oraz Akceptuj. Instrukcje na temat
wyznaczania górnej granicy alarmu CWC.
Wybranie funkcji Alarm wyłączony spowoduje wyłączenie górnej granicy alarmu CWC
na czas nieokreślony. Jeśli wybrano tę funkcję, należy zachować ostrożność.
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Postępowanie w przypadku alarmów technicznych
Poniższe wytyczne określają sposoby postępowania w przypadku każdego z alarmów technicznych.

Postępowanie w przypadku alarmów o nieodwracalnej awarii systemu
Jeśli którykolwiek z elementów oprogramowania, oprogramowania układowego lub elektrycznych
elementów wewnętrznych monitora wykaże poważną awarię podczas użytkowania, Camino ICP
Monitor przestanie raportować na ekranie dotykowym wartości pomiarów i aktywuje alarm
techniczny o średnim priorytecie. W tym trybie alarmowym monitor spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu składającego się z serii trzech sygnałów;

•

wyświetlenie autonomicznego okna komunikatu, w którym zostanie wskazany kod błędu
oraz opis odpowiedniej usterki systemu, która może być jedną z następujących:
•

awaria tablicy dotykowej,

•

awaria tablicy zasilania,

•

ogólny błąd oprogramowania,

•

błąd niezgodnego oprogramowania układowego,

Pełna lista kodów — patrz Rozdział 8. Należy pamiętać, że każdy z tych warunków wystąpienia
alarmu jest nieodwracalny. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z tych alarmów należy
zająć się pacjentem, zanotować kod konkretnego błędu i skontaktować się z firmą Natus Neuro
w celu naprawy monitora.

Postępowanie w przypadku alarmu o awarii cewnika CWC
Jeśli cewnik CWC ulegnie awarii podczas inicjowania lub użytkowania, monitor aktywuje alarm o
średnim priorytecie, który spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu składającego się z serii trzech sygnałów;

•

wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie na pasku stanu: „Awaria cewnika”;

•

usunięcie z ekranu wartości CWC i temperatury.

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć cewnik. Aby można było wznowić monitorowanie
CWC, należy wymienić cały cewnik.

Czasowe wyciszenie alarmu o awarii czujnika temperatury
Należy nacisnąć migający symbol alarmu na ekranie dotykowym. Spowoduje to wyciszenie alarmu
na 3 minuty. Jeśli cewnik nie zostanie odłączony w ciągu 3 minut, alarm zostanie wznowiony.
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Postępowanie w przypadku alarmu o awarii czujnika temperatury
Jeśli cewnik do pomiaru temperatury ulegnie awarii podczas użytkowania, monitor aktywuje
alarm o średnim priorytecie, który spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu składającego się z serii trzech sygnałów;

•

wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie na pasku stanu: „Awaria czujnika
temperatury”,

•

usunięcie z ekranu wartości CWC i temperatury.

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć kabel temperatury. Aby można było wznowić
monitorowanie temperatury, należy wymienić cały cewnik.

Czasowe wyciszenie alarmu o awarii czujnika temperatury
Należy nacisnąć migający symbol alarmu na ekranie dotykowym. Spowoduje to wyciszenie alarmu
na 3 minuty. Jeśli cewnik nie zostanie odłączony w ciągu 3 minut, alarm zostanie wznowiony.

Postępowanie w przypadku alarmu o słabej baterii
Do Camino ICP Monitor dołączono wymienną baterię litowo-jonową o napięciu 14,4 V, która
umożliwia zasilanie monitora przez co najmniej 1,5 godziny. Bateria jest przeznaczona do użycia
wyłącznie podczas przewożenia pacjenta, jednak w miarę możliwości należy korzystać z
zasilania prądem przemiennym.

Zasilanie wystarczy maksymalnie na 15 minut
Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do poziomu zapewniającego zasilanie przez 15 minut
lub mniej, na pasku stanu Camino ICP Monitor zostanie wyświetlony następujący komunikat:
„Słaba bateria” Jeśli to nastąpi, należy podłączyć monitor do gniazda zasilania prądem
przemiennym. Ten komunikat ostrzegawczy zniknie dopiero po podłączeniu monitora do źródła
zasilania prądem przemiennym.
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Zasilanie wystarczy maksymalnie na 5 minut
Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do poziomu zapewniającego zasilanie przez 5 minut
lub mniej, Camino ICP Monitor aktywuje alarm o średnim priorytecie, który spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu składającego się z serii trzech sygnałów;

•

wyświetlenie następującego komunikatu na pasku stanu: „Słaba bateria”

•

miganie symbolu baterii na żółto na pasku stanu.

Jeśli to nastąpi, należy natychmiast podłączyć monitor do gniazda zasilania prądem
przemiennym. Ten alarm zostanie przerwany dopiero po podłączeniu monitora do źródła
zasilania prądem przemiennym.
Jeśli zostanie aktywowany alarm o słabej baterii, należy niezwłocznie podłączyć monitor
do źródła zasilania prądem przemiennym.

Czasowe wyciszanie alarmu o słabej baterii
Należy nacisnąć migający symbol alarmu na ekranie dotykowym. Spowoduje to wyciszenie
alarmu na 3 minuty, podczas których należy podłączyć monitor do gniazda zasilania prądem
przemiennym w celu naładowania baterii. Jeśli ładowanie baterii nie rozpocznie się w ciągu
3 minut, alarm zostanie wznowiony.
Wymianę baterii Camino ICP Monitor może przeprowadzać inżynier biomedyczny szpitala.
Instrukcje — patrz Rozdział 9.
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Postępowanie w przypadku alarmu o przegrzaniu monitora
Jeśli temperatura wewnątrz Camino ICP Monitor przekroczy 80 °C, monitor aktywuje alarm o
średnim priorytecie, który spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu składającego się z serii trzech sygnałów;

•

wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie na pasku stanu: „Przegrzanie
monitora, sprawdź wentylator”

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić, czy nic nie zasłania otworów wentylacyjnych na
tylnym i dolnym panelu monitora. Wszelkie blokady należy niezwłocznie usunąć. Gdy temperatura
we wnętrzu monitora spadnie poniżej 80 °C, alarm zakończy się, a komunikat zniknie.

Czasowe wyciszanie alarmu o przegrzaniu monitora
Należy nacisnąć migający symbol alarmu na ekranie dotykowym. Spowoduje to wyciszenie
alarmu na 3 minuty, podczas których należy usunąć wszelkie przedmioty zasłaniające otwory
wentylacyjne. Jeśli temperatura we wnętrzu monitora nie spadnie poniżej 80 °C w ciągu 3 minut,
alarm zostanie wznowiony.

Postępowanie w przypadku alarmu o awarii chłodzenia
Camino ICP Monitor zawiera wewnętrzny wentylator zapewniający obieg powietrza w celu
chłodzenia wewnętrznych elementów elektronicznych. Jeśli monitor wykryje, że wentylator
przestał działać, aktywuje alarm techniczny o niskim priorytecie, który spowoduje:
•
wyemitowanie dźwięku alarmu w postaci pojedynczego sygnału co 16 sekund;
•
wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie na pasku stanu: „Awaria chłodzenia”
W przypadku wystąpienia tego problemu należy wyłączyć monitor, aby nie dopuścić do
możliwego przegrzania. Po wyłączeniu monitora należy skontaktować się z firmą Natus Neuro w
sprawie naprawy.

Czasowe wyciszanie alarmu o chłodzeniu
Należy nacisnąć żółty symbol alarmu na ekranie dotykowym. Spowoduje to wyciszenie alarmu
na 3 minuty, podczas których należy wyłączyć zasilanie monitora, aby zapobiec możliwemu
przegrzaniu. Jeśli monitor pozostanie włączony przez 3 minuty, a warunek wystąpienia błędu nie
zostanie w tym czasie usunięty, alarm zostanie wznowiony.
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Postępowanie w przypadku alarmu o zakresie dokładności pomiaru
Camino ICP Monitor jest przeznaczony do pomiarów CWC i temperatury tkanek w następujących
zakresach klinicznych:
Pomiary

Zakres

CWC

Od -10 do +125 mmHg z uwzględnieniem następujących poziomów
dokładności pomiaru zależnie od typu cewnika:
Cewnik światłowodowy:
• od -10 do 50 mmHg (±2 mmHg)
• od 51 do 125 mmHg (±6%)
Cewnik Flex:
• od -10 do 10 mmHg (±2 mmHg)
• od 11 do 33 mmHg (±3 mmHg)
• od 34 do 125 mmHg: ±(6% + 1 mmHg)

Temperatura

od 30 °C do 42 °C (±0,3 °C)

Jeśli zmierzone wartości CWC lub temperatury znajdą się poza wymienionymi zakresami,
monitor aktywuje alarm o niskim priorytecie, który spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu w postaci pojedynczego sygnału co 16 sekund;

•

wyświetlenie jednego z następujących komunikatów na pasku stanu:

„CWC poza zakresem dokładności” lub „Temperatura poza zakresem dokładności”;
•

wyświetlenie średniej wartości CWC lub temperatury na żółto na ekranach Dane, Trend
oraz Alarm.

Aby ten problem został rozwiązany, średnie CWC lub średnia temperatura muszą znaleźć się w
granicach znamionowych zakresów dokładności podanych w powyższej tabeli.

Czasowe wyciszanie alarmu o CWC i temperaturze poza zakresem dokładności

.

Należy nacisnąć żółty symbol alarmu na ekranie dotykowym. Spowoduje to wyciszenie alarmu
na 3 minuty, podczas których średnia wartość CWC lub temperatury znajdzie się w granicach
znamionowych zakresów dokładności podanych w powyższej tabeli. Jeśli średnie wartości CWC
lub temperatury pozostaną poza znamionowym zakresem dokładności przez 3 minuty, alarm
zostanie wznowiony.
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Postępowanie w przypadku alarmu o awarii baterii
Jeśli system kontroli baterii monitora ICP Camino ulegnie awarii w czasie używania monitora,
monitor przestanie raportować pozostały poziom naładowania baterii. Jeśli ten problem wystąpi,
monitor aktywuje alarm techniczny o niskim priorytecie, który spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu w postaci pojedynczego sygnału co 16 sekund;

•

wyświetlenie na ekranie dotykowym przekreślonego symbolu baterii.

•

Wyświetla następujący komunikat na pasku stanu:

„Awaria baterii”
W przypadku wystąpienia alarmu o awarii baterii nie należy korzystać z monitora zasilanego z
baterii. W razie potrzeby należy podłączyć monitor do gniazda prądu przemiennego, aby
podtrzymać zasilanie. Po zakończeniu zabiegu u pacjenta należy:
•

wyłączyć monitor, a następnie włączyć go ponownie;

•

wymienić baterię.

Jeśli warunek alarmowy występuje nadal, należy skontaktować się z firmą Natus Neuro w
sprawie naprawy.

Czasowe wyciszanie alarmu o awarii baterii
Należy nacisnąć żółty symbol alarmu na ekranie dotykowym. Spowoduje to wyciszenie alarmu
na 3 minuty. Jeśli monitor pozostanie włączony przez 3 minuty i nadal będzie raportowana
awaria baterii, alarm zostanie wznowiony.
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ROZDZIAŁ 6 – Wyodrębnianie danych trendu w celu
zdalnej oceny
Wyodrębnianie danych
Camino ICP Monitor umożliwia dwa sposoby wyodrębnienie danych trendu średnich wartości CWC:
•

zewnętrzny dysk USB,

•

cyfrowe przesyłanie strumieniowe przez kabel przejściowy USB-RS232.

Oba rodzaje nośników podłącza się do monitora przez port USB znajdujący się na tylnym panelu.
Uwaga
Port USB w Camino ICP Monitor jest przeznaczony wyłącznie do przyłączania dysku USB lub
kabla przejściowego USB-RS232 w celu wyodrębniania danych trendu CWC. Port USB nie
jest przeznaczony do tworzenia połączenia sieciowego (np. przyłączania adaptera USB
bluetooth, adaptera USB sieci Ethernet itp.).
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Wyodrębnianie danych na dysk USB
Aby wyeksportować dane trendu średniego CWC z okresu do 5 dni z monitora na zewnętrzny
dysk USB, należy użyć funkcji Wyodrębnij dane. W przypadku korzystania z tej funkcji dane z
Camino ICP Monitor są kopiowane na dysk USB jako plik zawierający wartości oddzielone
przecinkami (.csv). W pliku .csv zostaje zapisana data, godzina i średnie wartości CWC w
odstępach jednominutowych, a informacje są wyświetlane jako tekst ASCII. Poniżej znajduje się
przykładowy zapis danych trendu w pliku *.csv:
2011-04-20-13:38, 18,3
Rok Miesiąc Dzień Godzina Średnie CWC (mmHg)

Wyodrębnianie danych na dysk USB:
1.

Należy podłączyć dysk USB do portu USB na panelu tylnym.

1 Dysk USB
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2

Zasilacz sieciowy

3

Przewód połączeniowy monitora pacjenta

2.

Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i wybrać opcję Wyodrębnij dane.

3.

Upewnić się, że został wyświetlony następujący komunikat:

4.

Nacisnąć przycisk Akceptuj, usunąć dysk USB i wyświetlić plik *.csv w żądanym
urządzeniu wyjściowym (np. w laptopie).

Uwaga
Dysk USB musi być sformatowany w systemie FAT (FAT16 lub FAT32). Inne systemy plików
nie są obsługiwane.

Uwaga
Wykrywanie dysku USB przez Camino ICP Monitor może potrwać do 1 minuty.

Uwaga
Znacznik czasu wyodrębnienia danych w pliku .csv jest przypisywany na podstawie ustawień
daty/godziny w monitorze, określonych w zakładce Ustawienia. W krajach, w których
wprowadza się zmianę czasu, godzinę należy ustawić ręcznie. Instrukcje — patrz Rozdział 2.

Przechowywanie danych trendu w monitorze do 5 dni
Camino ICP Monitor przechowuje dane o średnim CWC wyłącznie z ostatnich 5 dni.
Wszystkie dane trendu starsze niż 5 dni zostaną utracone. Jeśli monitorowanie jest
kontynuowane przez okres dłuższy niż 5 dni, zaleca się wprowadzenie nowego cewnika w
warunkach sterylnych. Należy pamiętać, że wymiana cewnika powoduje skasowanie danych
trendu. Przed wymianą cewnika należy wyodrębnić dane, które mają być zachowane.
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Wyodrębnianie danych przez cyfrowe przesyłanie strumieniowe
Aby eksportować cyfrowo dane trendu średniego CWC z Camino ICP Monitor do urządzenia
zdalnego przez kabel przejściowy USB‑RS232 należy użyć funkcji przesyłania strumieniowego
danych. Należy pamiętać, że do korzystania z tej funkcji wymagane jest użycie kabla
przejściowego USB‑RS232 dostarczonego z monitorem Natus Neuro. Podczas strumieniowego
przesyłania danych monitor wyświetla w odstępach jednominutowych średnią wartość CWC w
mmHg z aktualnych danych trendu CWC. Kabel przejściowy USB‑RS232 dostarcza informacje
w następujących konfiguracjach: 9600 bodów, 8 bitów danych, 1 bit stopu i parzystość.
Aby podłączyć kabel przejściowy USB‑RS232 do komputera, potrzebny jest kabel RS232 typu
null modem, żeńsko-żeński. Wyodrębnianie danych przez cyfrowe przesyłanie strumieniowe:
1.

Należy podłączyć końcówkę USB kabla przejściowego USB‑RS232 do portu USB na
panelu tylnym.

1 Kabel przejściowy USB‑RS232
2.
3.
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2

Końcówka USB kabla przejściowego

Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i sprawdzić, czy na ekranie wyświetla się
następujący komunikat: „przesyłanie danych włączone”
Podłączyć drugą końcówkę kabla przejściowego USB‑RS232 do zewnętrznego urządzenia
monitorującego.

Uwarunkowania powodujące resetowanie danych trendu
podczas zapisu
W zależności od rodzaju cewnika używanego do zapisu danych trendu CWC pacjenta dane
pacjenta zostaną zresetowane w następujących warunkach:
Cewnik

Uwarunkowania

Cewnik światłowodowy
Natus Camino (seria 110-4)

• Monitor został wyłączony, a następnie włączony ponownie.
• Bateria rozładowała się całkowicie, powodując wyłączenie
funkcji monitorowania, a następnie urządzenie zostało
ponownie włączone.
• Odłączono aktualnie używany cewnik CWC od monitora, a
następnie ponownie go podłączono.
• Odłączono od monitora aktualnie używany cewnik do
pomiaru temperatury, a następnie ponownie go podłączono.
• Zastąpiono aktualnie używany cewnik innym cewnikiem.

Natus Camino Flex

• Zastąpiono aktualnie używany cewnik innym cewnikiem.

Wymiana cewnika powoduje zresetowanie danych trendu. Przed wymianą cewnika
należy wyodrębnić dane, które mają być zachowane.
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Pusta strona.
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ROZDZIAŁ 7 – Czyszczenie i sterylizacja systemu
Czyszczenie systemu i jego elementów
Przed czyszczeniem powierzchni i ekranu dotykowego Camino ICP Monitor należy zwrócić
uwagę na następujące zalecenia:
•

Przed czyszczeniem wyłączyć monitor.

•

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, postępować zgodnie ze
wszystkimi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa i nigdy nie otwierać obudowy monitora.

•

Można czyścić wyłącznie powierzchnię monitora — NIE wolno go zanurzać w płynach.

•

Nigdy nie rozpylać środków czyszczących ani innych płynów bezpośrednio na monitor.

•

W szczególności należy uważać czyszcząc okolice otworów wentylacyjnych, łączniki i gniazda
USB. Należy dokładnie zetrzeć pozostałości płynu nagromadzone w tych miejscach.

•

Do czyszczenia ekranu dotykowego nie należy używać ściereczek ani gąbek mogących
zarysować powierzchnię.
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Wytyczne dotyczące czyszczenia
Podczas czyszczenia Camino ICP Monitor i wszystkich elementów systemu wymienionych w
poniżej, należy przestrzegać wytycznych zawartych w tej części:
•

Powierzchnia zewnętrzna

•

Ekran dotykowy

•

Kabel cewnika światłowodowego Natus Camino

•

Przedłużacz Natus Camino Flex

•

Pasek do kabli

Należy pamiętać, że każdy z tych elementów należy czyścić niezwłocznie po jego zanieczyszczeniu.
Do czyszczenia i dezynfekcji Camino ICP Monitor należy używać wyłącznie środków
czyszczących wymienionych w tej części. Stosowanie rozpuszczalników lub środków czyszczących
niewymienionych w wytycznych dotyczących czyszczenia może uszkodzić plastikową obudowę
Camino ICP Monitor.
Camino ICP Monitor nie należy sterylizować w autoklawie ani zanurzać w płynach, gdyż
mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku styczności monitora z płynem należy
go wyłączyć, odłączyć zasilacz sieciowy, dokładnie wysuszyć urządzenie i przekazać
personelowi biomedycznemu do oceny przed ponownym podłączeniem zasilania.
Kabla cewnika światłowodowego i przedłużacza Flex nie należy czyścić metodami
automatycznymi.
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Element

Wytyczne

Przygotowanie do
czyszczenia

Należy się upewnić, że przed czyszczeniem Natus Camino ICP Monitor rozłączono wszystkie
połączenia między kablami, cewnikiem, paskiem do kabli, zasilaczem sieciowym, kablem przejściowym
USB-RS232 i monitorem.

Ograniczenia dotyczące
przygotowania do
ponownego użycia

Kabel cewnika światłowodowego można wysterylizować trzydzieści (30) razy oraz
wyczyścić/zdezynfekować sto (100) razy. Po osiągnięciu tych wartości granicznych przygotowania do
ponownego użycia nie należy już używać kabla. W celu monitorowania tych wartości należy korzystać z
arkusza do rejestracji procedur przygotowania do ponownego użycia (nr dok. 025471) dostarczonego
wraz z kablem cewnika światłowodowego.
Przedłużacz Flex można wysterylizować trzydzieści (30) razy. Po osiągnięciu tej wartości granicznej
sterylizacji nie należy używać kabla. W celu monitorowania tej wartości należy korzystać z arkusza do
rejestracji procedur przygotowania do ponownego użycia (nr dok. 026426) dostarczonego wraz z
przedłużaczem FLEX.
Nie ma ograniczeń dotyczących przygotowania do ponownego użycia Natus Camino ICP Monitor i
paska do kabli.

Zalecana metoda
czyszczenia ręcznego
(bez procedury
sterylizacji)

Dokładnie przetrzeć wszystkie powierzchnie co najmniej trzykrotnie (3) niestrzępiącą się ściereczką
nasączoną 70% alkoholem izopropylowym lub chusteczką Super Sani-Cloth® (bądź jej odpowiednikiem),
a następnie sprawdzić te powierzchnie pod kątem widocznych pozostałości zanieczyszczeń. Jeśli
widoczne są pozostałości zanieczyszczeń, użyć nowej chusteczki Super Sani-Cloth (bądź jej
odpowiednika) lub niestrzępiącej się ściereczki nasączonej 70% alkoholem izopropylowym i kontynuować
przecieranie powierzchni, aż będą czyste. Jeśli dokładne wyczyszczenie przedłużacza Flex lub kabla
cewnika światłowodowego nie jest możliwe, należy je zutylizować i wymienić na nowe kable.

Zalecana metoda
dezynfekcji

Dokładnie przetrzeć jednokrotnie wszystkie powierzchnie niestrzępiącą się ściereczką nasączoną 70%
alkoholem izopropylowym LUB chusteczką Super Sani-Cloth (bądź jej odpowiednikiem). Upewnić się,
że powierzchnie pozostają w widoczny sposób wilgotne przez co najmniej dwie (2) minuty i, w razie
potrzeby, użyć dodatkowych ściereczek lub chusteczek, aby zapewnić ciągły kontakt powierzchni z
roztworem przez dwie (2) minuty. Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż Natus Camino ICP
Monitor i elementy systemu wyschną na powietrzu.

Kontrola i testy
funkcjonalne

Po każdym przygotowaniu do ponownego użycia należy skontrolować wzrokowo Natus Camino ICP
Monitor i wszystkie elementy systemu pod kątem zużycia oraz uszkodzeń.

Przechowywanie i
transport

Zaleca się czyszczenie i dezynfekcję Natus Camino ICP Monitor i wszystkich elementów systemu
najszybciej, jak to możliwe po ich użyciu.
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Sterylizacja kabla cewnika światłowodowego Camino
Kabel światłowodowy (NR KAT. CAMCABL) jest dostarczany niesterylny.
Uwaga
Kabel cewnika światłowodowego należy sterylizować zawsze wtedy, gdy ma być używany w
polu jałowym. Przed sterylizacją kabel ten należy wyczyścić zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale 7.

Ograniczenia sterylizacji
Kabel cewnika światłowodowego można wysterylizować trzydzieści (30) razy oraz wyczyścić/
zdezynfekować sto (100) razy. Po osiągnięciu tych wartości granicznych przygotowania do
ponownego użycia nie należy już używać kabla. W celu monitorowania tych wartości należy
korzystać z arkusza do rejestracji procedur przygotowania do ponownego użycia (nr dok.
025471) dostarczonego wraz z kablem.

Parametry sterylizacji
Kabel cewnika światłowodowego Camino można sterylizować tlenkiem etylenu i metodą Sterrad.
Uwaga
Przed sterylizacją tlenkiem etylenu kabel należy zapakować oddzielnie w samouszczelniającą
się torebkę do sterylizacji o wymiarach 254 mm x 381mm (10 x 15 cali) (lub jej odpowiednik
również przeznaczony do sterylizacji gazowej) przy użyciu tlenku etylenu.

Uwaga
Przed sterylizacją metodą Sterrad:
Kabel należy umieścić w samouszczelniającej się torebce Tyvek® o wymiarach 305 mm x
381 mm (12 x 15 cali) lub jej odpowiedniku również przeznaczony do sterylizacji Sterrad.
- lub Kabel należy umieścić na podstawce Aptimax® o wymiarach 584 mm x 279 mm x 102 mm
(23 x 11 x 4 cali) zgodnej z metodą Sterrad lub jej odpowiedniku przeznaczonym do sterylizacji
Sterrad i owinąć w opakowanie do sterylizacji Kimguard® One-Step® Kc400, a następnie
zabezpieczyć taśmą ze wskaźnikiem chemicznym Sealsure® zgodną z metodą Sterrad
(można też użyć odpowiedników opakowania i taśmy przeznaczonych do sterylizacji Sterrad).
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Parametry cyklu sterylizacji dla kabla światłowodowego
Parametry cyklu sterylizacji
tlenkiem etylenu dla kabla
światłowodowego

Parametry cyklu sterylizacji Sterrad® 100S dla
kabla światłowodowego

55 ±3 ºC

Obróbka
wstępna

Plazmowa
sterylizacja
wstępna

10 minut

Czas ekspozycji

60 minut

Faza 1 —
ekspozycja 1

Iniekcja
Dyfuzja
Sterylizacja
plazmowa

6 minut
2 minuty
2 minuty

Wilgotność

50–80%
wilgotności
względnej

Faza 2 —
ekspozycja 2

Iniekcja
Dyfuzja
Sterylizacja
plazmowa

2 minuty
2 minuty
2 minuty

Napowietrzanie w
temperaturze 55 ºC

> 8 godzin

Objętość H2O2 podawana
podczas iniekcji (nominalne
stężenie wagowe: 59%)

Stężenie

725
±25 mg/l

Temperatura

1800 μl ±50 μl

Po zakończeniu sterylizacji
Przed rozpoczęciem procesu monitorowania należy odczekać aż kable ostygną do temperatury
otoczenia. Przed każdym użyciem należy wzrokowo skontrolować wysterylizowane kable pod
kątem potencjalnych uszkodzeń. Nie należy używać uszkodzonych kabli.

Sterylizacja przedłużacza Camino Flex
Przedłużacz Flex (NR KAT. FLEXEXT) jest dostarczany niesterylny.
Podczas implantacji cewnika wymagane jest stosowanie sterylnego przedłużacza Flex.
Przed sterylizacją kabel ten należy wyczyścić zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w rozdziale
7.

Ograniczenia sterylizacji
Przedłużacz Flex można wysterylizować trzydzieści (30) razy. Po osiągnięciu tej wartości
granicznej sterylizacji nie należy używać kabla. W celu monitorowania tych wartości należy
korzystać z arkusza do rejestracji procedur przygotowania do ponownego użycia (nr dok.
026426) dostarczonego wraz z kablem.

Parametry sterylizacji
Przedłużacz Flex można sterylizować wyłącznie metodą parową. Przed sterylizacją kable należy
zapakować oddzielnie w samouszczelniającą się torebkę do sterylizacji o wymiarach 191 mm x
330 mm (7,5 x 13 cali) lub większą.
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Parametry sterylizacji parowej z próżnią wstępną
Parametry

Opcja 1 (USA)

Opcja 2 (UE)

Opcja 3 (UE)

Dane
Temperatura

132 ºC (270 ºF)

od 134 ºC do 137 ºC
(od 273º F do 279º F)

134 ºC (273 ºF)

Czas ekspozycji

4 minuty

3 minuty

18 minut

Czas cyklu suszenia

20 minut

16 minut

20 minut

Cykle sterylizacji przedstawione w opcjach 2 i 3 nie są uznawane przez Amerykańską Agencję
ds. Żywności i Leków (US FDA, United States Food and Drug Administration) za standardowe
cykle sterylizacji. Użytkownicy powinni stosować wyłącznie sterylizatory i akcesoria (takie jak
opakowania i torebki do sterylizacji, wskaźniki chemiczne i biologiczne oraz pojemniki do
sterylizacji) zatwierdzone przez agencję US FDA dla wybranych wartości parametrów cyklu
sterylizacji (czasu i temperatury).

Po zakończeniu sterylizacji
Przed rozpoczęciem procesu monitorowania należy odczekać aż kable ostygną do temperatury
otoczenia. Przed każdym użyciem należy wzrokowo skontrolować wysterylizowane kable pod
kątem potencjalnych uszkodzeń. Nie należy używać uszkodzonych kabli.

Przechowywanie i transport wysterylizowanych kabli
Zaleca się wysterylizowanie przedłużacza FLEX jak najszybciej po użyciu.

Przechowywanie wysterylizowanych kabli
Wysterylizowane kable należy przechowywać w sterylnych woreczkach, w temperaturze pokojowej.
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Informacje o cewnikach jednorazowego użytku
Cewniki firmy Natus Neuro są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
Ponowne użycie urządzenia może być przyczyną zakażenia i/lub przeniesienia
choroby. Produktu nie należy ponownie sterylizować. Mogłoby to wpłynąć na jego
parametry działania i bezpieczeństwo stosowania.
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Pusta strona.
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ROZDZIAŁ 8 – Diagnostyka problemów dotyczących systemu
Informacje o procesie diagnostyki
W niniejszym rozdziale znajdują się wytyczne dotyczące postępowania w przypadku błędów
technicznych, awarii systemu i komunikatów systemowych wyświetlanych na ekranie
dotykowym. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku alarmów – patrz Rozdział 5.
Jeśli Camino ICP Monitor nie działa zgodnie z ustawieniami i nie można określić
przyczyny, należy zgłosić producentowi wszelkie poważne incydenty, które wystąpiły. Nie należy
używać ani próbować naprawiać Camino ICP Monitor ani żadnego z jego akcesoriów. Należy
skontaktować się z firmą Natus Neuro w celu uzyskania pomocy technicznej.

Postępowanie w przypadku komunikatów dotyczących
stanu systemu
W poniższej tabeli zamieszczono w kolejności alfabetycznej wszystkie komunikaty o błędach, które mogą zostać wyświetlone na
ekranie dotykowym.
Komunikat systemowy

Przyczyna

Zalecane postępowanie

Awaria baterii

System kontroli baterii nie działa.

Podłączyć Camino ICP Monitor do gniazda zasilania
prądem przemiennym.
Po zakończeniu zabiegu u pacjenta wyłączyć
Camino ICP Monitor, a następnie włączyć go
ponownie.
Wymienić baterię.
Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować
się z firmą Natus Neuro.

Słaba bateria

Nie można zapisać w pliku
dziennika

Pozostało maksymalnie 15 minut do
wyczerpania baterii.

Podłączyć Camino ICP Monitor do gniazda zasilania
prądem przemiennym.

Pozostało maksymalnie 5 minut do
wyczerpania baterii (temu stanowi
towarzyszy sygnał alarmu).

Podłączyć Camino ICP Monitor do gniazda zasilania
prądem przemiennym.

Zapis danych w pliku dziennika
używanego przez firmę Natus Neuro w
celach serwisowych nie jest możliwy.

Brak rozwiązania. Należy skontaktować się z firmą
Natus Neuro.
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Komunikat systemowy

Przyczyna

Zalecane postępowanie

Awaria cewnika

Nagła zmiana ciśnienia, która może
wystąpić podczas implantacji lub
usuwania cewnika Flex.

Odłączyć cewnik Flex i przyłączyć go ponownie po
zakończeniu implantacji lub procesu usuwania
cewnika.

Złamanie cewnika podczas użycia.

Odłączyć cewnik i wymienić go na nowy (patrz
instrukcja użytkowania dostarczona z cewnikiem).

Nieprawidłowe działanie cewnika
podczas inicjowania pracy cewnika.

Odłączyć cewnik i wymienić go na nowy (patrz
instrukcja użytkowania dostarczona z cewnikiem).

Inicjowanie pracy cewnika

W Camino ICP Monitor trwa proces
inicjowania połączenia z nowym
cewnikiem.

Poczekać, aż w Camino ICP Monitor zakończy się
proces inicjowania pracy cewnika.

Awaria chłodzenia

Wentylator znajdujący się wewnątrz
Camino ICP Monitor przestał działać.

Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, wyłączyć
Camino ICP Monitor i skontaktować się z firmą
Natus Neuro.

Eksport danych nie powiódł
się. Brak dysku USB lub brak
możliwości zapisu.

Problem z podłączeniem dysku USB lub
jego zgodnością.

Brak transferu danych trendu za pośrednictwem
złącza USB.

CWC powyżej granicy
alarmowej

Średnia wartość CWC pacjenta
Należy natychmiast zająć się pacjentem. Gdy
przekracza określoną przez użytkownika średnia wartość CWC spadnie poniżej granicy
granicę alarmową dla wysokiego poziomu alarmowej, alarm wyłącza się.
CWC przez okres dłuższy niż 5 sekund.

CWC poza zakresem
dokładności

Średnia wartość CWC wykracza poza
zakres, w którym możliwy jest precyzyjny
pomiar przez Camino ICP Monitor (od 10 mmHg do +125 mmHg).

Jeśli komunikat wyświetla się podczas implantacji
lub usuwania cewnika Flex, odłączyć cewnik Flex
od przedłużacza Flex i przyłączyć go ponownie.
Jeśli komunikat wyświetla się podczas zabiegu u
pacjenta, nie należy korzystać z pomiarów CWC,
dopóki średnia wartość CWC nie znajdzie się w
zakresie dokładności.

Przegrz. monitora, spr.
wentylator
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Temperatura wewnątrz Camino ICP
Monitor przekracza 80 °C.

Sprawdzić wlot powietrza na tylnym panelu Camino
ICP Monitor. Usunąć wszelkie ewentualne blokady
wlotu powietrza.

Komunikat systemowy

Przyczyna

Zalecane postępowanie

Podłączono więcej niż jeden
cewnik

Dwa rodzaje cewników CWC
(światłowodowy i Flex) są podłączone
jednocześnie.

Usunąć cewnik CWC, który nie będzie używany u
pacjenta podczas zabiegu.

Nie podłączono cewnika

Do Camino ICP Monitor nie podłączono
cewnika CWC.

Podłączyć cewnik CWC (patrz Rozdział 3).

Temperatura poza zakresem
dokładności

Wartość temperatury spadła poniżej
zakresu, w którym możliwy jest
precyzyjny pomiar przez Camino ICP
Monitor (od 30 °C do 42 °C).

Nie należy korzystać z pomiarów temperatury,
dopóki wartość temperatury nie znajdzie się w
zakresie dokładności.

Awaria czujnika temperatury

Cewnik do pomiaru temperatury jest
uszkodzony.

Odłączyć cewnik do pomiaru temperatury i
wymienić go na nowy (patrz instrukcja użytkowania
dostarczona z cewnikiem).
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Postępowanie w przypadku problemów w czasie użytkowania
W poniższej tabeli przedstawiono wytyczne dotyczące postępowania w przypadku problemów technicznych, które mogą się pojawić
podczas użytkowania Camino ICP Monitor.
Problem

Przyczyna

Zalecane postępowanie

Camino ICP Monitor nie działa Niepodłączony zasilacz sieciowy
przy zasilaniu prądem
przemiennym.
Wadliwy przewód zasilacza sieciowego

Podłączyć zasilacz sieciowy do Camino ICP Monitor.

Camino ICP Monitor nie działa Nie włożono baterii
przy zasilaniu bateryjnym.

• Podłączyć zasilacz sieciowy do Camino ICP
Monitor.
• Sprawdzić wskaźnik baterii na pasku stanu na
ekranie dotykowym, aby upewnić się, że bateria
została umieszczona w urządzeniu.
• Włożyć baterię.
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• Podłączyć przewód zasilacza sieciowego do
Camino ICP Monitor.
• Przeprowadzić test zasilania sieciowego, aby
upewnić się, że zasilanie sieciowe działa.
• Skontaktować się z firmą Natus Neuro, aby
zamówić nowy przewód zasilacza sieciowego.

Bateria nie jest naładowana

• Podłączyć zasilacz sieciowy do Camino ICP
Monitor.
• Sprawdzić wskaźnik baterii na pasku stanu na
ekranie dotykowym, aby upewnić się, że bateria
została umieszczona w urządzeniu.

Wadliwa bateria

• Podłączyć przewód zasilacza sieciowego do
Camino ICP Monitor.
• Wykonać test naładowania baterii, aby upewnić się,
że bateria prawidłowo utrzymuje poziom
naładowania.
• Skontaktować się z firmą Natus Neuro, aby
zamówić nową baterię.

Problem

Przyczyna

Zalecane postępowanie

Ekran dotykowy zastyga

Błąd sprzętowy

• Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk
zasilania, aby wymusić zamknięcie systemu.
• Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć system.

Po naciśnięciu przycisku
zasilania Camino ICP
Monitor nie włącza się ani
nie wyłącza.

Błąd oprogramowania układowego

• Odłączyć przewód zasilacza sieciowego od Camino
ICP Monitor i wyjąć baterię.
• Ponownie włożyć baterię.
• Ponownie podłączyć przewód zasilacza sieciowego
do Camino ICP Monitor.
• Nacisnąć przycisk zasilania.

Średnia wartość CWC na
ekranie dotykowym jest
wyświetlana jako dwie linie
przerywane (- -).

Połączenie między kablem cewnika
światłowodowego a Camino ICP
Monitor jest nieprawidłowe.

Upewnić się, że kabel jest prawidłowo podłączony do
Camino ICP Monitor.

Połączenie między kablem cewnika
światłowodowego lub przedłużaczem
Flex a cewnikiem jest nieprawidłowe.

Wymienić cewnik (patrz instrukcja użytkowania
dostarczona z cewnikiem).

Wadliwy cewnik

Wymienić cewnik (patrz instrukcja użytkowania
dostarczona z cewnikiem).

Uszkodzony kabel cewnika
światłowodowego

Wymienić kabel cewnika światłowodowego.

Uszkodzony kabel cewnika Camino
Flex.

Wymienić kabel cewnika Camino Flex.

Wadliwy cewnik

Wymienić cewnik (patrz instrukcja użytkowania
dostarczona z cewnikiem).

Używany jest tylko cewnik CWC

Wymienić cewnik na cewnik do pomiaru
CWC/temperatury (patrz instrukcja użytkowania
dostarczona z cewnikiem).

Uszkodzony kabel cewnika
światłowodowego

Wymienić kabel cewnika światłowodowego.

Wartość temperatury na
ekranie dotykowym jest
wyświetlana jako dwie kreski
(- -).
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Problem

Przyczyna

Zalecane postępowanie

Wykres CWC wydaje się zbyt
mały lub zbyt duży.

Nieprawidłowe skalowanie wykresu
CWC.

Wykres CWC przybiera
postać wykresu z
wypełnieniem zamiast
wykresu liniowego.

Typ wykresu jest ustawiony na tryb
Wypełnij pole pod wykresem.

Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Dane i
przy użyciu przycisku Zakres dostosować
współczynnik skalowania.
Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę
Ustawienia i wybrać opcję Ustaw typ wykresu>Linia.

Wykres CWC przybiera
postać wykresu liniowego
zamiast wykresu z
wypełnieniem.

Typ wykresu jest ustawiony na tryb
Linia.

Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę
Ustawienia i wybrać opcję Ustaw typ wykresu>Wypełnij pole pod wykresem.

Wyświetla się nieprawidłowa
godzina/data.

Ustawienie godziny i/lub daty jest
nieprawidłowe.

Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę
Ustawienia i wybrać opcję Ustaw godzinę i datę,
aby określić aktualną godzinę i datę.

Niewłaściwy język
wyświetlania.

Ustawienia wyboru języka są
nieprawidłowe.

Rozbieżności w pomiarach
CWC między Camino ICP
Monitor, a monitorem
przyłóżkowym pacjenta.

Monitor przyłóżkowy pacjenta nie jest
prawidłowo zsynchronizowany z
Camino ICP Monitor.

Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę
Ustawienia i wybrać opcję Ustaw język, aby
określić język.
Na Camino ICP Monitor nacisnąć przycisk
Synchronizuj z monitorem, aby ponownie
skalibrować oba monitory.
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Użyto nieprawidłowego kabla
przejściowego do monitora
przyłóżkowego pacjenta.

Sprawdzić, czy używany kabel przejściowy jest
odpowiedni do monitora przyłóżkowego pacjenta.

Wadliwy kabel PMIO lub kabel
przejściowy do monitora przyłóżkowego
pacjenta.

Wymienić kabel PMIO lub kabel przejściowy do
monitora przyłóżkowego pacjenta.

Poluzowany kabel PMIO lub kabel
przejściowy do monitora przyłóżkowego
pacjenta.

Sprawdzić podłączenia kabli między Camino ICP
Monitor a monitorem przyłóżkowym pacjenta.

Awaria monitora przyłóżkowego
pacjenta.

Zapoznać się z wytycznymi producenta dotyczącymi
diagnostyki problemów z monitorem przyłóżkowym
pacjenta.

Problem

Przyczyna

Zalecane postępowanie

Rozbieżności w pomiarach
wartości temperatury między
Camino ICP Monitor, a
monitorem przyłóżkowym
pacjenta.

Użyto nieprawidłowego kabla
przejściowego do monitora
przyłóżkowego pacjenta.

Sprawdzić, czy używany kabel przejściowy jest
odpowiedni do monitora przyłóżkowego pacjenta.

Wadliwy kabel PMIO lub kabel
przejściowy do monitora przyłóżkowego
pacjenta.

Wymienić kabel PMIO lub kabel przejściowy do
monitora przyłóżkowego pacjenta.

Poluzowany kabel PMIO lub kabel
przejściowy do monitora przyłóżkowego
pacjenta.

Sprawdzić podłączenia kabli między Camino ICP
Monitor a monitorem przyłóżkowym pacjenta.

Awaria monitora przyłóżkowego
pacjenta.

Zapoznać się z wytycznymi producenta dotyczącymi
diagnostyki problemów z monitorem przyłóżkowym
pacjenta.

Brak transferu danych trendu Poluzowany kabel przejściowy
za pośrednictwem cyfrowego USB‑RS232.
przesyłania strumieniowego
przy użyciu kabla
przejściowego USB-RS232.

• Ponownie podłączyć kabel przejściowy
USB‑RS232.
• Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i
sprawdzić, czy jest wyświetlany komunikat
Przesyłanie danych włączone.

Wadliwy kabel przejściowy
USB‑RS232.

• Wymienić kabel przejściowy USB‑RS232.
• Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i
sprawdzić, czy jest wyświetlany komunikat
Przesyłanie danych włączone.

Zewnętrzne urządzenie monitorujące
nie jest skonfigurowane prawidłowo do
cyfrowego przesyłania strumieniowego.

Wymagania dotyczące cyfrowego przesyłania
strumieniowego — patrz Rozdział 6.
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Problem

Przyczyna

Brak transferu danych trendu Nie podłączono dysku USB.
za pośrednictwem złącza
USB.

104

Zalecane postępowanie
• Podłączyć dysk USB do tylnego panelu.
• Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i
wybrać przycisk Wyodrębnij dane. Należy upewnić
się, że wyświetla się komunikat potwierdzający
pomyślny transfer danych za pośrednictwem złącza
USB.

Dysk USB nie jest prawidłowo
umieszczony w monitorze.

• Sprawdzić podłączenie dysku USB na tylnym
panelu.
• Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i
wybrać przycisk Wyodrębnij dane. Należy
upewnić się, że wyświetla się komunikat
potwierdzający pomyślny transfer danych za
pośrednictwem złącza USB.

Zewnętrzny dysk USB nie jest
sformatowany w systemie plików FAT
(FAT16 lub FAT32).

Włożyć dysk USB z systemem plików FAT (FAT16
lub FAT32).

Dysk USB został usunięty przed
zakończeniem transferu danych.

• Ponownie podłączyć dysk USB do tylnego panelu.
• Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i
wybrać przycisk Wyodrębnij dane. Należy
upewnić się, że wyświetla się komunikat
potwierdzający pomyślny transfer danych za
pośrednictwem złącza USB.

Dysk USB jest uszkodzony.

• Podłączyć nowy dysk USB do Camino ICP Monitor.
• Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Trend i
wybrać przycisk Wyodrębnij dane. Należy
upewnić się, że wyświetla się komunikat
potwierdzający pomyślny transfer danych za
pośrednictwem złącza USB.

Camino ICP Monitor nie rozpoznaje
marki dysku USB.

Włożyć dysk USB innej marki do tylnego panelu
Camino ICP Monitor.

Postępowanie w przypadku komunikatów o awarii systemu
W przypadku wystąpienia awarii systemu na Camino ICP Monitor pojawi się okno komunikatu, w którym zostanie wskazany kod błędu
oraz opis problemu. W poniższej tabeli zamieszczono wszystkie kody błędów powiązanych z wystąpieniem awarii systemu:
Kody błędów

Przyczyna

Zalecane postępowanie

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

Awaria tablicy dotykowej.

Brak rozwiązania, skontaktować się z
firmą Natus Neuro.

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

Awaria tablicy zasilania.

Brak rozwiązania, skontaktować się z
firmą Natus Neuro.

E0013

Ogólny błąd oprogramowania.

Brak rozwiązania, skontaktować się z
firmą Natus Neuro.

E0015

Błąd niezgodnego
oprogramowania układowego.

Brak rozwiązania, skontaktować się z
firmą Natus Neuro.

E2051

Monitor jest włączony z
podłączonym dyskiem USB.

Wyjąć dysk USB i ponownie
uruchomić monitor.
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Pusta strona.
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ROZDZIAŁ 9 – Testowanie i konserwacja zapobiegawcza
Informacje o procedurach
Uwaga
Procedury przedstawione w tym rozdziale powinni przeprowadzać inżynierowie biomedyczni
szpitala.
Aby zweryfikować bezpieczeństwo i skuteczność pracy Camino ICP Monitor, należy sprawdzić
działanie urządzenia, wykonując poniższe czynności. Niektóre kontrole mogą pomóc w
zdiagnozowaniu problemów, które mogą wystąpić w systemie. Żadna z przedstawionych kontroli
nie wymaga demontażu monitora.
Uwaga
Kontrole działania można przeprowadzać w dowolnej kolejności.

Stosowanie cewników światłowodowych do każdego testu
Każdy z poniższych testów wymaga użycia następujących elementów:
•

Cewnik światłowodowy Camino (seria 110-4)

•

Kabel cewnika światłowodowego Camino

Kabel cewnika światłowodowego Camino
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Testowanie gniazda wejściowego ciśnienia
Wymienione poniżej testy gniazda wejściowego CWC należy przeprowadzić za pomocą worka
drenażowego z podziałką lub symulatora ciśnienia.

Użycie worka drenażowego z podziałką
Należy pamiętać o następujących wytycznych dotyczących testu:
Wytyczne

Wymagania

Interwał konserwacji

Zaleca się testowanie co trzy miesiące.

Sprzęt

• Kabel cewnika światłowodowego Natus Camino
• Nowy cewnik światłowodowy Natus Camino
(seria 110-4; tylko do pomiarów CWC)
• Worek do infuzji wypełniony wodą
• Stojak do infuzji
• Zawór hemostatyczny typu Y
• Linijka

Uwaga
Przed przystąpieniem do testu należy sprawdzić, czy Camino ICP Monitor jest wyłączony i
czy nie jest podłączony do jakichkolwiek kabli.
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•

Podłączyć Camino ICP Monitor do ściennego gniazda zasilania prądem przemiennym.

•

Z prawej strony monitora podłączyć końcówkę kabla cewnika światłowodowego oraz
sprawny cewnik światłowodowy do portu ICP (CAMCABL).

•

Napełnić worek do infuzji do połowy wodą.

•

Podłączyć jedną końcówkę drenu do worka do infuzji, a drugą do zaworu hemostatycznego
typu Y.

1

Końcówka cewnika

2

Zawór hemostatyczny typu Y
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•

Umieścić końcówkę cewnika światłowodowego w zaworze hemostatycznym typu Y poprzez
zawór typu duckbill („kaczy dziób”).

•

Otworzyć zawór prowadzący od worka do infuzji i wyjąć zaślepkę z zaworu hemostatycznego
typu Y. Umożliwić przepływ wody aż do wypełnienia drenów i zaworu hemostatycznego typu Y.

•

Sprawdzić, czy nie ma pęcherzyków powietrza i ponownie założyć zaślepkę na końcówkę.

•

Sprawdzić, czy poziom wody w worku do infuzji odpowiada wysokości, na jakiej znajduje
się końcówka cewnika światłowodowego. W tym przykładzie końcówka cewnika i woda
zostały wypoziomowane za pomocą oznaczenia 25,4 cm (10 cali) na linijce.

1
•
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Poziom wody i końcówka cewnika

2

Zaślepka

Włączyć monitor. Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Dane i sprawdzić, czy wartość
CWC wynosi 0. Jeśli tak nie jest, skorzystać z czarnego regulatora zera z zestawu cewnika,
aby ustawić wartość CWC na 0 mmHg.

•

Podnieść worek do infuzji o 10,2 cm (4 cale). Poziom wody powinien się wyrównać na wysokości
oznaczenia 15,2 cm (6 cali) na linijce. Należy pamiętać o następującej konwersji jednostek:

2,5 cm (1 cal) H20 = 1,8683 mmHg
Na ekranie dotykowym sprawdzić, czy wartość CWC wynosi 7 ±2 mmHg.
•
•

Podnieść worek do infuzji o kolejne 15,2 cm (6 cali).
Na ekranie dotykowym sprawdzić, czy wartość CWC wynosi 18 ±2 mmHg.

Położenie odpowiadające ciśnieniu 7 mmHg

Położenie odpowiadające ciśnieniu 18 mmHg
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Użycie symulatora ciśnienia (metoda preferowana)
Należy pamiętać o następujących wytycznych dotyczących testu:
Wytyczne

Wymagania

Interwał konserwacji

Zaleca się testowanie co trzy miesiące.

Sprzęt

• Kabel cewnika światłowodowego Natus Camino
• Nowy cewnik światłowodowy Natus Camino
(nr części 110-4BT, do pomiarów CWC/temperatury)
• Symulator ciśnienia o zakresie od 0 do 125 mmHg
(np. Delta-Cal™ 650-950)
• Zestaw drenów i rozgałęźnika

1 Końcówka cewnika

2

Dreny

3 Symulator ciśnienia

Uwaga
Przed przystąpieniem do testu należy sprawdzić, czy monitor CWC jest wyłączony i czy nie
jest podłączony do jakichkolwiek kabli.
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1.

Podłączyć Camino ICP Monitor do ściennego gniazda zasilania prądem przemiennym.

2.

Z prawej strony monitora podłączyć końcówkę kabla cewnika światłowodowego oraz
sprawny cewnik światłowodowy do portu ICP (CAMCABL).

3.

Włączyć monitor. Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Dane i sprawdzić, czy wartość
CWC wynosi 0. Jeśli tak nie jest, skorzystać z czarnego regulatora zera z zestawu cewnika
światłowodowego, aby ustawić wartość CWC na 0 mmHg.

4.

Włożyć cewnik światłowodowy do rozgałęźnika.

5.

Podłączyć drugi koniec rozgałęźnika do symulatora ciśnienia.

6.

W razie potrzeby wyregulować symulator ciśnienia do 0 mmHg.

7.

Sprawdzić, czy wartości CWC na symulatorze ciśnienia i ekranie dotykowym monitora
Natus wynoszą 0 mmHg.

8.

Za pomocą pokrętła regulacji ustawić poniższe ciśnienia i sprawdzić, czy wartości CWC
wyświetlane na ekranie monitora CWC mieszczą się w podanych granicach. Konieczne
będzie także uwzględnienie dokładności ustawień symulatora ciśnienia.
Ciśnienie podane (mmHg)

Monitor CWC (mmHg)

0

-2 do 2

20

18 do 22

40

38 do 42

60

56 do 64

100

94 do 106

125

117 do 133
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Testowanie gniazda wyjściowego ciśnienia
Należy pamiętać o następujących wytycznych dotyczących testu:
Wytyczne

Wymagania

Interwał konserwacji

Zaleca się testowanie co trzy miesiące.

Sprzęt

• Miernik cyfrowy (DMM), 1 mV (rozdzielczość)
• Przewód połączeniowy monitora pacjenta (nr części 025420)
• Zasilacz laboratoryjny prądu stałego (10 V prądu stałego)

Uwaga
Przed przystąpieniem do testu należy sprawdzić, czy Camino ICP Monitor jest wyłączony i
czy nie jest podłączony do jakichkolwiek kabli.
1.

Podłączyć Camino ICP Monitor do ściennego gniazda zasilania prądem przemiennym.

2.

Z tyłu monitora podłączyć przewód połączeniowy PMIO do łącznika PMIO, ale nie do
zewnętrznego monitora przyłóżkowego pacjenta.

3.

Za pomocą zasilacza laboratoryjnego prądu stałego i miernika cyfrowego (DMM) wykonać
następujące czynności:

4.

A.

Ustawić zasilacz prądu stałego na 10 ± 0,1 woltów i podłączyć przewody „+” i „-”
odpowiednio do wtyków „1” i „4” sześciowtykowego łącznika typu Cannon.

B.

Podłączyć przewody „+” i „-” miernika DMM odpowiednio do wtyków „2” i „3”
sześciowtykowego łącznika typu Cannon.

Włączyć monitor. Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Synchronizuj z monitorem,
aby przetestować wymienione poniżej wartości CWC.
Ciśnienie symulowane (mmHg)

Napięcie symulowane (mV, prąd stały)

0

0,000 ± 0,25

25

1,250 ± 0,25

50

2,500 ± 0,25

100

5,000 ± 0,25

Należy zwrócić uwagę, że każdorazowe naciśnięcie przycisku Spr. dodat. wartości spowoduje
przesunięcie do następnej ustalonej wartości CWC.
5.
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Wyłączyć wszystkie urządzenia testowe, wyłączyć zasilanie monitora, a następnie odłączyć
wszystkie urządzenia testowe.

Testowanie gniazda wejściowego temperatury
Należy pamiętać o następujących wytycznych dotyczących testu:
Wytyczne

Wymagania

Interwał konserwacji

Zaleca się testowanie co trzy miesiące.

Sprzęt

• Miernik cyfrowy (DMM), 1 mV (rozdzielczość)
• Kabel cewnika światłowodowego Natus Camino
• Cewnik światłowodowy Natus Camino
(nr części 110-4BT, do pomiarów CWC/temperatury)
• Przewód połączeniowy PMIO
• Oporniki (10 kΩ x2)
• Potencjometr (10 kΩ x1, 10-obrotowy)

Uwaga
Przed przystąpieniem do testu należy sprawdzić, czy Camino ICP Monitor jest wyłączony i
czy nie jest podłączony do jakichkolwiek kabli.
1.

Podłączyć Camino ICP Monitor do ściennego gniazda zasilania prądem przemiennym.

2.

Podłączyć kabel cewnika światłowodowego do złącza CWC i temperatury z prawej
strony monitora.

3.

Za pomocą cewnika światłowodowego trwale podłączyć łącznik przetwornika ciśnienia do
kabla cewnika światłowodowego.

4.

Podłączyć przewody miernika cyfrowego (DMM) do wtyków 1 (1 V) i 3 (GND) (uziemienie)
złącza temperatury kabla cewnika światłowodowego.

5.

Włączyć monitor. Sprawdzić, czy miernik DMM wskazuje 1,0000 ±0,002 V prądu stałego.

6.

Wyłączyć monitor i wyjąć przewody miernika DMM ze złącza temperatury.

7.

Podłączyć dwa oporniki 10 kΩ i potencjometr 10 kΩ do złącza przetwornika temperatury.
Podłączyć przewody miernika DMM do wtyków 2 (Vin) (napięcie wejściowe) i 3 (GND)
(uziemienie).

115

Schemat obwodu testowego łącznika przetwornika temperatury

Wyregulować potencjał 10 kΩ dla napięć na wtyku 2 powyżej.
8.

Włączyć monitor i wyregulować potencjometr 10 kΩ do uzyskania na mierniku DMM
odczytu 0,350 V prądu stałego. Wartość Temperatura na ekranie dotykowym powinna
wynieść 30,0 ±0,3 °C.
9. Wyregulować potencjometr 10 kΩ do uzyskania na mierniku DMM odczytu 0,438 V prądu
stałego. Wartość Temperatura na ekranie dotykowym powinna wynieść 40,0 ±0,3 °C.
10. Wyłączyć monitor. Wyjąć wszystkie elementy ze złącza temperatury po prawej stronie monitora.
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Testowanie gniazda wyjściowego temperatury
Należy pamiętać o następujących wytycznych dotyczących testu:
Wytyczne

Wymagania

Interwał konserwacji

Zaleca się testowanie co trzy miesiące.

Sprzęt

• Miernik cyfrowy (DMM), 1 mV (minimalny odczyt 1 kΩ i 2 kΩ z
dokładnością do 1 Ω)
• Łaźnia wodna lub zlewka z termometrem (między 30 a 40 °C)
• Kabel cewnika światłowodowego
• Cewnik światłowodowy Natus Camino (nr części 110-4BT,
do pomiarów CWC/temperatury)
• Przewód połączeniowy PMIO (nr części 025420)

Uwaga
Przed przystąpieniem do testu należy sprawdzić, czy Camino ICP Monitor jest wyłączony i
czy nie jest podłączony do jakichkolwiek kabli.
1.

Podłączyć Camino ICP Monitor do ściennego gniazda zasilania prądem przemiennym.

2.

Podłączyć kabel cewnika światłowodowego do złączy CWC i temperatury z prawej strony
monitora Camino.

3.

Za pomocą cewnika światłowodowego trwale podłączyć łącznik przetwornika ciśnienia do
kabla cewnika światłowodowego.

4.

Z tyłu monitora podłączyć przewód połączeniowy PMIO do łącznika PMIO, ale nie do
zewnętrznego monitora przyłóżkowego pacjenta.

5.

Podłączyć przewody cyfrowego miernika (DMM) do łącznika typu jack o średnicy 6,35 mm
(¼ cala):
•

Zestawić czerwony z końcówką

•

Zestawić czarny z tuleją.

•

Ustawić miernik DMM na omy.
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6.

Wypełnić łaźnię wodną lub zlewkę ciepłą wodą o temperaturze ok. 32 °C i wykonać
opisane poniżej czynności:
A.

Umieścić cewnik światłowodowy w wodzie.

B.

W razie potrzeby umieścić termometr w wodzie.

C. Nacisnąć zakładkę Dane na ekranie dotykowym i sprawdzić, czy wartość Temperatura
odpowiada odczytom termometru z dokładnością do ±0,3 stopnia Celsjusza.
7.

Korzystając z tabeli umieszczonej po punkcie 10 sprawdzić, czy zmierzony opór należy do
przedziału pomiędzy dolną i górną granicą wyświetlanej wartości temperatury.

8.

Wypełnić łaźnię wodną lub zlewkę ciepłą wodą o temperaturze ok. 38 °C i wykonać
następujące czynności:

9.

A.

Umieścić cewnik światłowodowy w wodzie.

B.

Nacisnąć zakładkę Dane na ekranie dotykowym i sprawdzić, czy wartość Temperatura
odpowiada odczytom termometru z dokładnością do ±0,3 stopnia Celsjusza.

Korzystając z tabeli umieszczonej po punkcie 10 sprawdzić, czy zmierzony opór należy do
przedziału pomiędzy dolną i górną granicą wyświetlanej wartości temperatury.

10. Odłączyć miernik DMM i wyłączyć monitor.
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Tabela zależności temperatury od oporu
Zakres temperatury wyjściowej: Od 31 °C do 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

Zakres temperatury wyjściowej: Od 37 °C do 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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Testowanie górnej granicy alarmu CWC
Należy pamiętać o następujących wytycznych dotyczących testu:
Wytyczne

Wymagania

Interwał konserwacji

Zaleca się testowanie co trzy miesiące.

Sprzęt

• Kabel cewnika światłowodowego Natus Camino
• Cewnik światłowodowy Natus Camino
(nr części 110-4BT lub 110-4HMT)
• Urządzenie źródłowe ciśnienia (worek drenażowy z
podziałką; ciśnieniomierz, pomiędzy 0 a 125 mmHg
(minimum) lub elektroniczny symulator ciśnienia,
od 0 do 125 mmHg (minimum))

Uwaga
Przed przystąpieniem do testu należy sprawdzić, czy Camino ICP Monitor jest wyłączony i
czy nie jest podłączony do jakichkolwiek kabli.
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1.

Podłączyć Camino ICP Monitor do ściennego gniazda zasilania prądem przemiennym.

2.

Podłączyć kabel cewnika światłowodowego do złącza CWC i temperatury z prawej strony monitora.

3.

Za pomocą cewnika światłowodowego trwale podłączyć złącze przetwornika ciśnienia do
kabla cewnika światłowodowego. Nie należy podłączać złącza przetwornika temperatury,
jeśli jest używany cewnik o modelu 110-4BT lub 110-4HMT.

4.

Do dostarczenia ciśnienia do cewnika za pomocą dowolnej metody opisanej w części
Testy gniazda wejściowego CWC należy użyć następujących źródeł ciśnienia:
•

Worek drenażowy z podziałką (patrz str. 108)

•

Symulator ciśnienia (patrz str. 112)

5.

Włączyć monitor. Nacisnąć zakładkę Alarm na ekranie dotykowym i ustawić wartość
Górna gran. alarm. CWC na 4 mmHg.

6.

Ustawić źródło ciśnienia na 10 mmHg.

7.

8.

9.

Nacisnąć zakładkę Dane na ekranie dotykowym i sprawdzić, czy wartość CWC wynosi
około 10 ±2 mmHg. Po około 5 sekundach sprawdzić, czy:
•

monitor emituje dźwięk alarmu składający się z serii trzech sygnałów;

•

na pasku stanu monitora jest wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „CWC
powyżej granicy alarmowej”

•

symbol alarmu na pasku stanu miga;

•

aktualna wartość CWC na ekranach Dane, Trend oraz Alarm miga na żółto.

Wyciszyć czasowo alarm. Należy nacisnąć migający symbol alarmu na ekranie dotykowym i
sprawdzić, czy monitor:
•

wycisza alarm;

•

zmienia symbol aktywnego alarmu na symbol wyciszonego alarmu;

•

wyświetla komunikat Dźwięk wyciszony na pasku stanu.

Odczekać ok. 3 minut i sprawdzić, czy monitor wznowił alarmy określone w punkcie 7.

10. Zmniejszyć symulowane ciśnienie do 0 mmHg i sprawdzić, czy alarm został wyłączony.
11. Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Alarm i wybrać opcję Alarm wyłączony.
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Testowanie zasilania prądem przemiennym i ładowania baterii
Zasilanie prądem przemiennym
Firma Natus Neuro zaleca przeprowadzanie opisanego poniżej testu co trzy miesiące.
1.

Należy podłączyć Natus Camino ICP Monitor do gniazda zasilania prądem przemiennym.

2.

Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć monitor.

3.

Sprawdzić, czy:

4.

•

świeci się wskaźnik LED zasilania prądem przemiennym z przodu monitora powyżej
przycisku zasilania;

•

na pasku stanu na ekranie dotykowym pojawia się ikona wtyczki.

Odłączyć przewód zasilania z tyłu monitora i sprawdzić, czy:
•

jest wyłączony zielony wskaźnik LED zasilania prądem przemiennym z przodu monitora;

•

na pasku stanu na ekranie dotykowym pojawia się przekreślona ikona
wtyczki.

W przypadku problemów z zasilaniem prądem przemiennym należy się skontaktować z firmą
Natus Neuro.
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Alarm o słabej baterii
Firma Natus Neuro zaleca przeprowadzanie opisanego poniżej testu co trzy miesiące.
1.

2.

Należy uruchomić Camino ICP Monitor na zasilaniu bateryjnym i pozostawić aż do
wyświetlenia następującego komunikatu: „Słaba bateria”, wskazującego, że zasilania
wystarczy na najwyżej 15 minut, po czym monitor się wyłączy. Należy pamiętać, że
w przypadku całkowicie naładowanej baterii czas rozładowania do poziomu powodującego
wyświetlenie komunikatu „Słaba bateria” wyniesie ok. 1 godziny.
Utrzymać pracę monitora na zasilaniu bateryjnym przez kolejne 10 minut. Po 10 minutach
sprawdzić, czy monitor spowoduje:
•

wyemitowanie dźwięku alarmu składającego się z serii trzech sygnałów;

•

wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie na pasku stanu: „Słaba bateria”

•

na pasku stanu miga na żółto symbol baterii.

Te alarmy dźwiękowe i wizualne wskazują, że zasilania wystarczy na około 5 minut lub
mniej, po czym monitor się wyłączy. W przypadku nierozwiązania problemu powodującego
alarm o słabej baterii należy się skontaktować z firmą Natus Neuro.
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Ładowanie baterii
1.

Uruchomić Camino ICP Monitor na zasilaniu z baterii i pozostawić aż do rozładowania baterii.
Należy pamiętać, że jeśli poziom naładowania baterii spadnie do poziomu wystarczającego
na około 5 minut działania lub mniej, monitor wygeneruje alarm dźwiękowy. Po około 5
minutach emitowania alarmu dźwiękowego monitor wyłączy się automatycznie.

2.

Podłączyć monitor do gniazda zasilacza prądu przemiennego, aby rozpocząć ładowanie baterii.

3.

Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć monitor. Sprawdzić na ekranie
dotykowym, czy symbol baterii na pasku stanu wyświetla symbol ładowania.

4.

Nacisnąć ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć monitor. Całkowicie naładować baterię.
Czas ładowania baterii przy wyłączonym monitorze powinien być krótszy niż 5 godzin.
Uwaga
Jeśli czas ładowania baterii do pełna wynosi więcej niż 5 godzin, należy wymienić baterię na
nową. Aby zamówić baterię, należy skontaktować się z firmą Natus Neuro.

124

5.

Po całkowitym naładowaniu baterii na symbolu stanu akumulatora zostaną
wyświetlone cztery zielone paski.

6.

Odłączyć monitor i uruchomić go wyłącznie na zasilaniu bateryjnym, aby sprawdzić, czy
wystarczy energii na co najmniej 1 godzinę i 30 minut pracy. Jeśli pozostały czas pracy
będzie krótszy niż 1 godzina i 30 minut, należy skontaktować się z firmą Natus Neuro, aby
zamówić nową baterię.

Wkładanie nowej baterii
Aby zapewnić zasilanie podczas transportu, Camino ICP Monitor wymaga zastosowania
dostarczanej przez firmę Natus Neuro baterii litowo-jonowej 14,4 V (nr kat. 026950).
Aby zamówić baterię zamienną, należy skontaktować się z firmą Natus Neuro.
Aby włożyć baterię:
1.

Sprawdzić, czy Camino ICP Monitor jest wyłączony i czy zasilacz prądu przemiennego jest
odłączony.

2.

Ustawić monitor spodnią częścią do góry, aby uchwyt był skierowany w dół.

3.

Odkręcić 2 śruby i zdjąć pokrywę komory baterii.

4.

W razie potrzeby wyjąć starą baterię, delikatnie wyciągając ją ze gniazd złączy monitora.
Upewnić się, że sposób pozbywania się starej baterii jest zgodny z lokalnymi przepisami.

5.

Włożyć nową baterię:
A.

Sprawdzić, czy logo firmy Natus Neuro na etykiecie baterii jest skierowane w górę.

B.

Wyrównać łączniki baterii z przodu baterii z gniazdami łącznika w monitorze.

C. Wsunąć łączniki baterii do gniazd łącznika monitora aż do całkowitego umieszczenia
baterii w miejscu.
Uwaga
Baterię Camino ICP Monitor można wkładać tylko w jednym położeniu.
6.

Przymocować pokrywę komory baterii do monitora, umieszczając ponownie dwie małe śruby.
Aby zapobiec obrażeniom ciała pacjenta, użytkownika oraz innych osób i
uszkodzeniu monitora, należy upewnić się, że podczas korzystania z monitora pokrywa
komory baterii jest dokładnie zamknięta.
Uwaga
Bateria rozładowuje się, gdy monitor nie jest używany. Przed użyciem należy zawsze
upewnić się, że bateria jest całkowicie naładowana. Bateria Camino ICP Monitor ładuje
się, gdy monitor jest podłączony do gniazda zasilania prądem przemiennym.
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Sprawdzanie wersji oprogramowania
Na ekranie dotykowym nacisnąć zakładkę Ustawienia i wybrać opcję Informacje o systemie.

Testowanie synchronizacji z monitorem przyłóżkowym pacjenta
Należy przeprowadzić procedury synchronizacji Camino ICP Monitor z monitorem przyłóżkowym
pacjenta, patrz Rozdział 4.
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ROZDZIAŁ 10 – Kontakt z firmą Natus Neuro w celu
uzyskania pomocy technicznej i przeprowadzenia
corocznej konserwacji
Informacje o pomocy technicznej
Jeśli Camino ICP Monitor nie działa prawidłowo i nie można ustalić przyczyny
powstałych nieprawidłowości, nie należy go używać ani próbować naprawiać.
Należy skontaktować się z firmą Natus Neuro w celu uzyskania pomocy
technicznej pod adresem:
Rynek USA i międzynarodowy
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
W celu przeprowadzenia konserwacji i napraw poza Stanami Zjednoczonymi
należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy
Natus Neuro.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy
demontować Camino ICP Monitor. Wszelkie prace konserwacyjne powinien
przeprowadzać wykwalifikowany personel serwisu firmy Natus Neuro.
Modyfikacje Camino ICP Monitor są niedozwolone.
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Informacje o corocznej konserwacji
Aby zapewnić prawidłowe działanie i właściwą kalibrację Camino ICP Monitor,
wymagana jest jego coroczna konserwacja przeprowadzana w centrum
serwisowym firmy Natus Neuro. Podczas tego procesu personel firmy Natus
Neuro oceni także stopień zużycia, liczbę cykli ponownego ładowania oraz
stan kalibracji baterii i, w razie potrzeby, wymieni ją na nową.
•

Informacje na temat kolejnego terminu corocznej konserwacji znajdują
się na etykiecie na panelu tylnym.

•

Aby zaplanować coroczną konserwację Camino ICP Monitor, należy
skontaktować się z firmą Natus Neuro.

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED
MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1

128

ZAŁĄCZNIK A – Dane techniczne
Wykaz danych technicznych
Poniższa tabela zawiera listę danych technicznych Camino ICP Monitor.
Element

Dane

Typ monitora

Camino ICP Monitor

Wymiary

240 mm x 165 mm x 185 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

Masa

3,0 kg (6,7 funta)

Wyświetlacz

• Kolorowy wyświetlacz TFT LCD WVGA o przekątnej 7 cali
• Rozdzielczość 800 x 480 pikseli
• Liczby wyświetlane na ekranie dotykowym można odczytać z odległości 3 metrów (10 stóp),
pod kątem wynoszącym maksymalnie 30° względem środka ekranu.

Zasilanie

Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego przez firmę Natus Neuro,
nr kat. 025430, 18 V prądu stałego, 1,67 A, 30 W

Bateria

Należy używać wyłącznie baterii litowo-jonowej 14,4 V dostarczonej przez firmę Natus Neuro,
nr kat. 026950.
• Czas ładowania = nie więcej niż 5 godzin, gdy monitor jest wyłączony i podłączony do
gniazda zasilania prądem przemiennym.
• Czas pracy = 1,5 godziny

Podstawowa technologia

Typ czujnika ciśnienia:
• światłowodowy przetwornik ciśnienia oraz
• tensometryczny przetwornik ciśnienia
Typ czujnika temperatury:
• przetwornik termistorowy

Czas reakcji na zmianę
temperatury

Czas reakcji w przypadku krokowej zmiany wyświetlanej temperatury o 2 °C: maksymalnie
30 sekund

Górna gran. alarm. CWC

• Od -10 do 125 mmHg z przyrostem co 1 mmHg
• Fabryczne ustawienie domyślne to 20 mmHg

Dane wyświetlane na monitorze • Pomiar CWC = 5,0 μV/V/mmHg
przyłóżkowym pacjenta
• Pomiar temperatury = zgodny ze standardowym interfejsem 3-żyłowego termistora YSI 400.
• CWC = ±1 mmHg lub 1% odczytu monitora (większa z tych wartości)
• Temperatura = ±0,2 °C względem standardowego termistora YSI 400
Wyodrębnianie danych

• USB = USB 1.1
• RS232 = 9 600 bodów, 8 bitów danych, 1 bit stopu, kontrola parzystości
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Element

Dane

Ciśnienie robocze

Od 700 do 1060 hPa

Ciśnienie podczas transportu i
przechowywania

Od 500 do 1060 hPa

Robocze wartości graniczne

• Temperatura = 15 °C do 40 °C
• Wilgotność = od 30% do 75% wilgotności względnej, bez skraplania

Wartości graniczne podczas
transportu i przechowywania

• Temperatura = -20 °C do 50 °C
• Wilgotność = od 25% do 80% wilgotności względnej

Dokładność podczas
długotrwałego działania

Liniowość pomiarów CWC przy użyciu cewnika Camino Flex:
• Zakres -10 do 10 mmHg: ±2 mmHg
• Zakres 11 do 33 mmHg: ±3 mmHg
• Zakres 34 do 125 mmHg: ±(6% + 1 mmHg)
Liniowość pomiarów CWC przy użyciu cewnika światłowodowego:
• Zakres -10 do 50 mmHg: ±2 mmHg
• Zakres 51 do 125 mmHg: ±6%
Cewnik do pomiaru temperatury: ±0,3 °C

Znamionowy zakres
dokładności pomiaru CWC
Znamionowy zakres
dokładności pomiaru
temperatury (pomiar metodą
bezpośrednią)

Od -10 do 125 mmHg

Ochrona przed porażeniem
prądem elektrycznym

Klasa II, części aplikacyjne typu CF odporne na defibrylację: połączenia cewnika do pomiaru
CWC, połączenia cewnika do pomiaru temperatury.

Od 30 °C do 42 °C

Ochrona przed wnikaniem wody IPX0
do wnętrza urządzenia
Tryb pracy

Ciągły

Sprzęt chirurgiczny wysokiej
częstotliwości

Spełnia wymagania normy IEC 60601-2-49

Czas odzyskania
funkcjonalności defibrylatora

0-15 sek.

Zagrożenie pożarem

Urządzenia nie wolno stosować w pobliżu łatwopalnej mieszaniny środków znieczulających z
powietrzem, tlenem ani podtlenkiem azotu.

Języki

Angielski, duński, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, polski, hiszpański,
portugalski (brazylijski), chiński (uproszczony), japoński, koreański, rosyjski
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Klasyfikacje i normy
Camino ICP Monitor jest przeznaczony do pracy ciągłej. Camino ICP Monitor spełnia
wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego określone w normie:
•

IEC 60601-1 wyd. 4. oraz w stosownych normach szczegółowych i dodatkowych

Zakłócenia elektromagnetyczne i zgodność elektromagnetyczna
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Bezpieczeństwo elektryczne
•

IEC 60601-1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Tabela zawierająca deklaracje producenta
W niniejszej części podano ogólne informacje (np. odległości oddzielające) dotyczące Camino
ICP Monitor. Podane wartości nie gwarantują bezbłędnego działania urządzenia, powinny
jednak zapewnić takie działanie.

Uwagi ogólne
Medyczne urządzenia elektryczne wymagają specjalnych środków ostrożności związanych z
zachowaniem zgodności elektromagnetycznej (Electromagnetic Compatibility, EMC). Należy je
instalować i użytkować zgodnie z informacjami EMC podanymi w niniejszym dokumencie oraz
pozostałymi instrukcjami użytkowania tego urządzenia. Nieprzestrzeganie środków ostrożności
związanych z zachowaniem zgodności elektromagnetycznej może skutkować tymczasową
utratą dokładności pomiaru lub dezaktywacją monitora.
Przenośny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe może wpływać na
działanie medycznych urządzeń elektrycznych.
Kable i akcesoria niewymienione w instrukcjach użytkowania nie zostały zatwierdzone do
stosowania z niniejszym urządzeniem. Korzystanie z takich kabli i/lub akcesoriów może
niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, działanie urządzenia i zgodność
elektromagnetyczną (przez zwiększenie emisji i zmniejszenie odporności).
Należy zachować ostrożność, umieszczając urządzenia obok siebie lub ustawiając je
jedno nad drugim. W razie konieczności ustawienia urządzeń w ten sposób należy stale
kontrolować prawidłowość pracy sprzętu w konfiguracji, w jakiej jest używany.
Monitor Camino ICP wykorzystuje wtyczkę przewodu zasilania jako środek zapewniający
izolację źródła zasilania. Nie należy umieszczać monitora w miejscu, w którym dostęp do
wtyczki przewodu zasilania byłby utrudniony.
Podczas korzystania z defibrylatora wraz z Camino ICP Monitor należy postępować według
wytycznych określonych przez producenta defibrylatora.
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Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne
Natus Camino ICP Monitor jest przeznaczony do stosowania w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca
lub użytkownik Natus Camino ICP Monitor powinien zapewnić takie środowisko pracy urządzenia.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisje fal radiowych
CISPR 11

Grupa 1

Natus Camino ICP Monitor wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej tylko na
potrzeby funkcji wewnętrznych. Dlatego też poziom emisji fal o częstotliwości
radiowej jest bardzo niski i nie powinien zakłócać pracy znajdujących się w pobliżu
urządzeń elektronicznych.

Emisje fal radiowych
CISPR 11

Klasa A

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Wahania
napięcia/wywoływanie
migotania
IEC 61000-3-3

Spełnia
wymagania

Charakterystyka EMISJI Camino ICP Monitor umożliwia jego użytkowanie w
obszarach przemysłowych i szpitalach (klasa A wg CISPR 11). Jeśli Camino ICP
Monitor będzie używany w budynkach mieszkalnych (co wymaga z reguły
oznaczenia klasy B wg CISPR 11), może nie zapewniać stosownej ochrony przed
usługami łączności radiowej. Użytkownik może być zmuszony do zastosowania
środków ograniczających zakłócenia, na przykład do przemieszczenia sprzętu lub
skierowania go w inną stronę.
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Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Natus Camino ICP Monitor jest przeznaczony do stosowania w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca
lub użytkownik Natus Camino ICP Monitor powinien zapewnić takie środowisko pracy urządzenia.
Badanie odporności
Wyładowania
elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2

Poziom testowy wg normy
IEC 60601
±8 kV stykowe
±2 kV, ±4 kV, ± 8 kV,
±15 kV powietrzne

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne —
wytyczne

±8 kV
±15 kV

Podłogi powinny być drewniane, betonowe
lub pokryte płytkami ceramicznymi.
Korzystanie z urządzenia w środowisku o
wilgotności poniżej 30% może powodować
wyładowania elektrostatyczne skutkujące
tymczasową dezaktywacją monitora i
wymuszające jego ponowne uruchomienie.

Serie szybkich
±2 kV dla linii zasilających
elektrycznych stanów ±1 kV dla linii wejścia/wyjścia
przejściowych
IEC 61000-4-4

±2 kV
±1 kV

Jakość głównej sieci zasilającej powinna
odpowiadać poziomowi dla typowego
środowiska komercyjnego lub szpitalnego.

Zaburzenia udarowe
IEC 61000-4-5

±1 kV

Jakość głównej sieci zasilającej powinna
odpowiadać poziomowi dla typowego
środowiska komercyjnego lub szpitalnego.

±0,5 kV, ±1 kV między liniami
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV między
liniami a uziemieniem

Spadki napięcia,
0% UT; 0,5 cyklu w temperaturze
krótkie przerwy i
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
zmiany napięcia
270° i 315°
zasilającego w liniach
zasilających
IEC 61000-4-11

Pole magnetyczne o
częstotliwości sieci
zasilającej (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

±2 kV
0% UT; 0,5 cyklu w
temperaturze 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° i
315°

0 % UT; 1 cykl

0 % UT; 1 cykl

70 % UT; 25/30 cykli w
temperaturze 0°

70% UT;
25/30 cykli w
temperaturze 0°

0 % UT; 250/300 cykli

0% UT;
250/300 cykli

30 A/m

30 A/m

Jakość głównej sieci zasilającej powinna
odpowiadać poziomowi dla typowego
środowiska komercyjnego lub szpitalnego.
Jeśli wymagane jest zapewnienie ciągłości
działania Natus Camino ICP Monitor
podczas przerw w zasilaniu sieciowym,
zalecane jest zasilanie go z zasilacza
bezprzerwowego (Uninterruptible Power
Supply, UPS) lub z baterii.

Natężenie pól magnetycznych o
częstotliwości sieci energetycznej powinno
utrzymywać się na poziomach właściwych
dla typowej lokalizacji w typowym
środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

Uwaga: UT oznacza napięcie sieciowe prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Natus Camino ICP Monitor jest przeznaczony do stosowania w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub
użytkownik Natus Camino ICP Monitor powinien zapewnić takie środowisko pracy urządzenia.
Badanie
odporności

Poziom testowy wg
normy IEC 60601

Poziom
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne
Przenośny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości
radiowe nie powinien być używany w odległości mniejszej od
jakiejkolwiek części Natus Camino ICP Monitor, w tym jego kabli,
niż zalecana odległość oddzielająca obliczona na podstawie
równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość

Przewodzone
zakłócenia o
częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-6

Emitowane
zakłócenia o
częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-3

Vrms od 150 kHz do
80 MHz przy 80% AM
1 kHz 6 Vrms w
pasmach ISM od 150
kHz do 80 MHz przy
80% AM 1 kHz

3 Vrms, 6 Vrms

d = 1,17 √P

3 V/m od 80 MHz do
2,7 GHz przy 80% AM
1 KHz

3 V/m

d = 1,17 × √P

od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,33 × √P

od 800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P oznacza maksymalną wyjściową moc znamionową
nadajnika w watach (W), podaną przez producenta nadajnika,
a d oznacza zalecaną odległość w metrach (m).
Natężenie pola pochodzącego od stałych nadajników fal o
częstotliwości radiowej określone na podstawie badania
elektromagnetycznego w miejscu apowinno być mniejsze niż
poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości b.
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym symbolem mogą
występować zakłócenia:

UWAGA 1: Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość oddzielająca odpowiednia dla wyższego zakresu
częstotliwości.
UWAGA 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma
wpływ absorpcja i odbicia od konstrukcji, obiektów i ludzi.
a Nie jest możliwe dokładne teoretyczne określenie natężenia pola pochodzącego od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonii radiowej
(komórkowej/bezprzewodowej), naziemne przenośne systemy radiowe, radiostacje amatorskie, nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki
telewizyjne. W celu ustalenia warunków elektromagnetycznych powodowanych przez stałe nadajniki radiowe należy przeprowadzić pomiar
poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w danej lokalizacji. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu zainstalowania Natus Camino ICP Monitor
przekracza określony powyżej dopuszczalny poziom zgodności dla fal o częstotliwości radiowej, należy skontrolować, czy monitor działa
prawidłowo. W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania może być konieczne podjęcie dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia
lub przeniesienie Natus Camino ICP Monitor.
b W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola nie powinno przekraczać 3 V/m.
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Specyfikacja testu ODPORNOŚCI PORTU OBUDOWY na oddziaływanie bezprzewodowego sprzętu do łączności radiowej
Częstotliwość
testowa
(MHz)

Pasmo a
(MHz)

Przesyłanie a

Modulacja b

Moc
maksymal
na
(W)

Odległoś
ć
(m)

Poziom testu
odporności
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Modulacja impulsu b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM c
Odchylenie pasma
± 5 kHz
Fala sinusoidalna
1 kHz

2

0,3

28

710
745
780

704–787

Pasmo LTE
13,
17

Modulacja impulsu b
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930

800–960

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

Modulacja impulsu b
18 Hz

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700–1990

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

Modulacja impulsu b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400–2570

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

Modulacja impulsu b
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100–5800

WLAN 802.11
a/n

Modulacja impulsu b
217 Hz

0,2

0,3

9

UWAGA: jeśli konieczne jest osiągnięcie POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość między anteną nadawczą i MEDYCZNYM
URZĄDZENIEM ELEKTRYCZNYM lub MEDYCZNYM SYSTEMEM ELEKTRYCZNYM można zmniejszyć do 1 m. Odległość testowa
1 m jest dozwolona przez normę IEC 61000-4-3.
a W przypadku niektórych funkcji przesyłu są uwzględniane tylko częstotliwości łącza nadawczego (uplink).
b Nośnik musi być modulowany przy użyciu sygnału fali prostokątnej 50% cyklu pracy.
c Zamiast modulacji FM można zastosować modulację impulsu 50% przy 18 Hz. Nie jest to faktyczna modulacja, ale byłby to najgorszy przypadek.
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Zalecane odległości oddzielające między przenośnym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości
radiowe a Natus Camino ICP Monitor.
Natus Camino ICP Monitor jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanym poziomie
emitowanych zakłóceń o częstotliwości radiowej. Nabywca lub użytkownik Natus Camino ICP Monitor może zapobiec
występowaniu zakłóceń elektromagnetycznych przez zachowanie minimalnej odległości między przenośnym sprzętem
komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a Natus Camino ICP Monitor, przestrzegając poniższych
zaleceń, stosownie do maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
Maksymalna
znamionowa moc
wyjściowa nadajnika
W

Odległość oddzielająca w zależności od częstotliwości nadajnika
m
Od 150 kHz do 80 MHz
d = 1,17 √P

Od 80 MHz do 800 MHz
d = 1,17 √P

Od 800 MHz do 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

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nieokreślonej powyżej zalecaną odległość oddzielającą d w metrach (m) można
oszacować za pomocą równania zależnego od częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w
watach (W) podana przez producenta nadajnika.
UWAGA 1 Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość oddzielająca odpowiednia dla wyższego zakresu
częstotliwości.
UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal
elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie fal przez budynki, przedmioty i ludzi.
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Pusta strona.
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Indeks
Akronimy, 16
Alarm włączony, 60
Alarm wyłączony, 60
Alarmy
Alarm nieaktywny, 14
Alarm słabej baterii, 123
Alarm wyłączony, 14
CWC powyżej granicy alarmowej, 76
Czasowe wyciszanie alarmu o awarii baterii, 82
Czasowe wyciszanie alarmu o chłodzeniu, 80
Czasowe wyciszanie alarmu o CWC i temperaturze poza
zakresem dokładności, 81
Czasowe wyciszanie alarmu o przegrzaniu monitora, 80
Czasowe wyciszanie alarmu o słabej baterii, 79
Czasowe wyciszenie alarmu o awarii czujnika
temperatury, 77, 78
Informacje o alarmach, 55
Nadawanie priorytetów alarmom przez monitor, 73
Nie podłączono baterii lub awaria baterii, 14
Objaśnienie symboli alarmowych, 72
Panel informacji o systemie, 15
Postępowanie w przypadku alarmów fizjologicznych i
technicznych, 71
Postępowanie w przypadku alarmów o nieodwracalnej
awarii systemu, 77
Postępowanie w przypadku alarmów technicznych, 77
Postępowanie w przypadku alarmu o awarii baterii, 82
Postępowanie w przypadku alarmu o awarii cewnika
CWC, 77
Postępowanie w przypadku alarmu o awarii chłodzenia,
80
Postępowanie w przypadku alarmu o awarii czujnika
temperatury, 78
Postępowanie w przypadku alarmu o przegrzaniu
monitora, 80
Postępowanie w przypadku alarmu o słabej baterii, 78
Postępowanie w przypadku alarmu o zakresie dokładności
pomiaru, 81
Priorytety alarmów fizjologicznych i technicznych, 74
Trwa ładowanie baterii, 15
Wizualne i dźwiękowe wskaźniki alarmów o średnim i
niskim priorytecie, 73
Bateria
Korzystanie z zasilania z baterii, 34
Postępowanie w przypadku alarmu o słabej baterii, 78
Przechowywanie baterii, 36
Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania baterii,
55
Sprawdzanie stanu baterii i zasilania sieciowego, 54
Testowanie ładowania baterii, 124
Wkładanie nowej baterii, 125
Wskaźnik napięcia baterii, 35
Cewniki, 37
Podłączanie cewników Camino Flex, 42
Podłączanie cewników światłowodowych Camino (seria
110-4), 38
Cewniki jednorazowego użytku, 95

Coroczna konserwacja, 127
CWC, 61
CWC i temperatury pacjenta – Monitorowanie, 56
Części monitora, 23
Informacje o panelu dolnym, 26
Informacje o panelu lewym, 27
Informacje o panelu prawym, 25
Informacje o panelu przednim, 23
Informacje o panelu tylnym, 24
Czyszczenie i sterylizacja systemu, 89
Dane kontaktowe, 4
Dane techniczne, 129
Docelowa populacja pacjentów, 18
Docelowe korzyści kliniczne, 19
Docelowi użytkownicy urządzenia, 18
Dostosowywanie ustawień użytkownika, 65
Ekran dotykowy, 53
Godzina i data, 67
Górna granica alarmowa CWC, 60
Czasowe wyciszanie alarmu wysokiego CWC, 64
Obliczenie górnej granicy alarmowej CWC, 61
Określanie górnej granicy alarmowej CWC, 62
Oznaczenia ekranu dotykowego wskazujące górną
granicę alarmową CWC, 63
Przywracanie domyślnych wartości górnej granicy
alarmowej CWC, 64
Wyłączanie alarmu wysokiego CWC, 64
Informacje o prawach autorskich, 3
Informacje o systemie, 65, 69
Języki, 68
Klasyfikacje i normy, 131
Kluczowe funkcje monitora, 19
Komunikaty techniczne, 71
Lista symboli i akronimów, 9
Mocowanie monitora do stojaka do sprzętu, 32
Monitorowanie CWC i temperatury pacjenta, 53
Monitorowanie danych trendu, 58
Ograniczenie odpowiedzialności, 3
Ostrzeżenia dotyczące korzystania z monitora, 20
Pasek stanu, 54
Podłączanie do monitora przyłóżkowego pacjenta, 46
Pomiary ciśnienia i temperatury na monitorze przyłóżkowym
pacjenta, 50
Pomoc techniczna i coroczna konserwacja, 127
Potwierdzenia dotyczące znaków towarowych, 3
Priorytety dla poszczególnych alarmów, 75
Przechowywanie danych trendu w monitorze do 5 dni, 85
Przechowywanie systemu, 51
Przeciwwskazania, 18
Przycisk Synchronizuj z monitorem, 54
Przycisk trybu serwisu, 69
Przyciski Utwórz dziennik i Tryb serwisu, 69
Przygotowanie systemu do pierwszego użycia, 28
Przywróć ust. domyślne, 61
Rodzaj wykresu, 66
Rozwiązywanie problemów związanych z Systemem, 97
Skalowanie zakresów CWC dla danych trendu, 59
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Skalowanie zakresów czasu dla danych trendu, 59
Skalowanie zakresów wykresu CWC, 57
Sterylizacja kabla cewnika światłowodowego Camino, 92
Sterylizacja przedłużacza Camino Flex, 93
Sterylizacja systemu, 89
Symbole
Alarm aktywny, 14
Dźwięk wyciszony, 14
Górna granica alarmowa CWC, 14
Trwa zasilanie prądem przemiennym, 14
Wł./wył. zasilanie, 14
Wskaźnik poziomu naładowania baterii, 14
Zasilanie prądem przemiennym nieużywane/niedostępne,
14
Symbole i akronimy, 9
Symbole w oprogramowaniu, 15
Synchronizacja dwóch monitorów, 47
Tabela zawierająca deklaracje producenta, 132
Temperatura, 61
Testowanie i konserwacja zapobiegawcza, 107
Schemat obwodu testowego łącznika przetwornika
temperatury, 116
Testowanie gniazda wejściowego ciśnienia, 108
Testowanie gniazda wejściowego temperatury, 115
Testowanie gniazda wyjściowego ciśnienia, 114
Testowanie gniazda wyjściowego temperatury, 117
Testowanie górnej granicy alarmu CWC, 120
Testowanie synchronizacji z monitorem przyłóżkowym
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pacjenta, 126
Testowanie zasilania prądem przemiennym i ładowania
baterii, 122
Użycie symulatora ciśnienia, 112
Tryb serwisu, 65
Ustaw godzinę i datę, 65
Ustaw język, 65
Ustawianie systemu do użycia w warunkach klinicznych, 31
Ustawienie monitora, 31
Utylizacja na koniec okresu użytkowania, 17
Warunki, w których następuje skasowanie danych trendu, 59
Wersja oprogramowania - sprawdzanie, 126
Włączanie i wyłączanie zasilania systemu, 33
Włączanie systemu, 33
Wyłączanie systemu, 34
Wyodrębnianie danych, 83
Wyodrębnianie danych na dysk USB, 84
Wyodrębnianie danych przez cyfrowe przesyłanie strumieniowe,
86
Wyodrębnianie danych trendu, 83
Wyświetlanie średnich wartości CWC w postaci liczbowej, 57
Zakładki, 53
Alarm, 53
Dane, 53
Trend, 53
Ustawienia, 53
Zakresy dokładności pomiaru – CWC i temperatura, 81
Zresetować dane trendu podczas zapisu, 87

