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Kontaktinformasjon
Hvis Camino ICP Monitor ikke fungerer som angitt, og du ikke kjenner årsaken, skal du ikke bruke den eller forsøke å
reparere den. Kontakt Natus Neuro for teknisk service:
Innenlands
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Internasjonalt
Natus Europe GmbH
Telefon: 0049 (0) 89 83942533
Faks: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
For vedlikehold og reparasjoner utenfor USA, kontakt din lokale autoriserte Natus Neuro-representant.
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Liste over symboler og forkortelser

Symboler på innpakning og etiketten
Symbol

Standardreferanse

Standardtittel

Symboltittel

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Medisinsk utstyr –
Produsent
Symboler til bruk på
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer
produsenten av det
medisinske utstyret.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

Medisinsk utstyr –
Produksjonsdato
Symboler til bruk på
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer datoen for
når den medisinske
enheten ble
produsert.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Medisinsk utstyr –
Katalognummer
Symboler til bruk på
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer
produsentens
katalognummer, slik
at det medisinske
utstyret kan
identifiseres.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Medisinsk utstyr –
Partikode
Symboler til bruk på
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer
produsentens
partikode slik at
partiet kan
identifiseres.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Medisinsk utstyr –
Serienummer
Symboler til bruk på
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Angir produsentens
serienummer slik at
en spesifikk
medisinsk
utstyrsenhet kan
identifiseres.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4

Medisinsk utstyr –
Forsiktig
Symboler til bruk på
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

ISO 60601-1
Tabell D.1 #10

Medisinsk elektrisk
utstyr – del 1:
Generelle krav til
grunnleggende
sikkerhet og
essensiell ytelse.

Indikerer at brukeren
må lese
bruksanvisningen for
viktig informasjon,
blant annet advarsler
og forholdsregler,
som av ulike grunner
ikke kan vises på det
medisinske utstyret.

ISO 60601-1
Tabell D.2 #2

Medisinsk elektrisk
utstyr – del 1:
Generelle krav til
grunnleggende
sikkerhet og
essensiell ytelse.

Generelt
varselsymbol

Indikerer en
potensiell fare for
personskade på
pasient eller bruker.
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MDR 2017/745

EU-regelverk for
medisinsk utstyr

ISO 15223-1
Symbol 5.1.2

Medisinsk utstyr –
Autorisert
Symboler til bruk på
representant i EU
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer hvem som
er autorisert
representant i EU.

2012/19/EU

Avfall med elektrisk
og elektronisk utstyr
(WEEE)

Indikerer at avfall
med elektrisk og
elektronisk utstyr
ikke skal avhendes
sammen med
restavfallet, men skal
leveres som
spesialavfall.

ISO 15223-1,
symbol 5.4.3

Medisinsk utstyr –
Les
Symboler til bruk på
bruksanvisningen
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer at brukeren
må lese
bruksanvisningen.

Medisinsk elektrisk
utstyr – del 1:
Generelle krav til
grunnleggende
sikkerhet og
essensiell ytelse

Les
bruksanvisningen.
MERKNAD om
MEDISINSK
ELEKTRONISK
UTSTYR ”Følg
bruksanvisningen”.

ISO 60601-1
Tabell D.1 #11
ISO 60601-1
Tabell D.2 #10
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CE-merking

Anvisninger for
avhending etter endt
brukstid

Følg
bruksanvisningen

Angir samsvar med
tekniske forskrifter i
EU.

ETL-merket er bevis
på at produktet
overholder
nordamerikanske
sikkerhetsstandarde
r. Myndigheter som
har jurisdiksjon
(AHJ) og
kodeansvarlige over
hele USA og
Canada aksepterer
det ETL-oppførte
merket som bevis
på produktsamsvar
med publiserte
bransjestandarder.
Innkjøpere i
detaljhandelen
godtar det på
produkter de kjøper
inn.

ETL-oppført merke

Merke for oppføring
av medisinsk utstyr
for USA og Canada
av Intertek Testing
Service.

ETL-sertifisering.

Merking –
Reseptbelagte
enheter

Kun på resept

Indikerer at
produktet er
autorisert for salg av
eller etter bestilling
fra autorisert
helsepersonell.

Nedenfor er en liste
over standarder vi
tester for, på det
nordamerikanske
markedet:
-ASME
-ASTM
-ANSI
-CSA
-NFPA
-NOM
-NSF
-UL / ULC

Kilde:
https://www.intertek.
com/marks/etl/#:~:te
xt=The%20ETL%20
Mark%20is%20proo
f,on%20products%2
0they're%20sourcin
g.
21 CFR
801.109(b)(1)

Rx only
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ISO 15223-1
Symbol 5.4.2

Medisinsk utstyr –
Må ikke brukes på
Symboler til bruk på
nytt
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer at den
medisinsk
utstyrsenheten er
tiltenkt for bruk én
gang, eller for bruk
på én pasient under
én prosedyre.

Basert på ISO
15223-1
Symbol 5.4.5

Ikke aktuelt

Indikerer at det
medisinske utstyret
ikke inneholder
naturlig
gummilateks.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Medisinsk utstyr –
Temperaturgrense
Symboler til bruk på
etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinsk utstyr

Indikerer
temperaturer som
det medisinske
utstyret trygt kan
utsettes for.

Portaria 54-2016
(Forskrift 54-2016)

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(STEMPEL FOR
SAMSVARSMYNDIG
HET)

Selo Compulsório
(Obligatorisk
stempel)

INMETROsertifisering

IEC 60417
Symbol 5172

Grafiske symboler
som brukes på utstyr

Klasse II-utstyr

Identifiserer utstyr
som oppfyller
sikkerhetskravene
spesifisert for klasse
II-utstyr i henhold til
IEC 61140.

IEC 60417
Symbol 5031

Grafiske symboler
som brukes på utstyr

Likestrøm

Viser på typeskiltet
at utstyret kun er
beregnet for
likestrøm; for å
identifisere relevante
strømuttak.

IEC 62680-2-1

Universell seriebuss- USB-kontakt
grensesnitt for data
og strøm, del 2-1:
Universell seriebussspesifikasjon, revisjon
2.0 (TA 14)

Indikerer at enheten
er koblet til en USBinngang eller er
kompatibel med en
USB-inngang.

IEC 60417
Symbol 5009

Grafiske symboler
som brukes på utstyr

Identifiserer
bryteren eller
bryterposisjonen til
en del på utstyret
som er slått på og
satt i standbytilstand.

Kilde:
http://www.inmetro.
gov.br/legislacao/rta
c/pdf/RTAC002377.
pdf
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Uten naturlig
gummilateks

Standby

IEC 60417
Symbol 5336

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED MAINTENANCE DUE

Grafiske symboler
som brukes på utstyr

Defibrilleringssikker
type CF-del

-

-

-

-

-

-

Identifiserer en
defibrilleringssikker
del klassifisert som
type CF som er i
samsvar med IEC
60601-1.

Sikkerhetsinformasjon
for transport av litiumion-batterier.
Dato for årlig
vedlikehold

72903759 Rev 1
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Programvaresymboler

14

-

-

-

Aktiv alarm

-

-

-

Lyd på pause

-

-

-

Alarm deaktivert

-

-

-

Alarm av

-

-

-

-

-

-

Vekselstrøm brukes

-

-

-

Strøm på/av

-

-

-

Vekselstrøm kan ikke
brukes/ikke
tilgjengelig

-

-

-

Batteriladerindikator

-

-

-

Ingen batterier
tilkoblet eller
batterifeil

Øvre ICPalarmgrense

-

-

-

Batteri lades

-

-

-

Systeminformasjonsp
anel
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Liste over forkortelser
Forkortelse

Definisjon

AC

Vekselstrøm

ºC

Celsius

CAMCABL
CSV

Verdier separert med komma

CT

Computertomografi

dB

Desibel

Likestrøm

Likestrøm

DMM

Digitalt multimeter

EtO

Etylenoksid

ºF

Fahrenheit

FLEX

Flex-kateter

FLEXEXT

Flex-skjøtekabel

hPA

Hektopascal trykkgrense

ICP

Intrakranielt trykk

ICT

Intrakraniell temperatur

IPA

Isopropyl-alkohol

LED

Lysdiode

mm

Millimeter

mmHg

Millimeter kvikksølv

MR

Magnetisk resonans

OR

Operasjonsrom

PMIO
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Forforsterkningskabel brukt med Natus fiberoptiske katetre

Pasientmonitor inndata utdata

TBI

Traumatisk hjerneskade

USB

Universal Serial Bus

V

Volt

W

Watt

Kassering etter endt brukstid
Natus forplikter seg til å oppfylle kravene i EUs WEEE-forskrifter (Waste Electrical and Electronic
Equipment) fra 2014. I disse forskriftene står det at elektrisk og elektronisk avfall må samles
separat for riktig behandling og gjenvinning for å sikre at WEEE blir gjenbrukt eller resirkulert på
en trygg måte. I tråd med denne forpliktelsen kan Natus overføre tilbakeleveringsplikten og plikten
til å resirkulere til sluttbrukeren med mindre andre ordninger er vedtatt. Vennligst kontakt oss for
detaljer om innsamlings- og gjenopprettingssystemer som er tilgjengelige for deg i ditt område
hos www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være
farlige og utgjøre en fare for menneskers helse og miljø, hvis WEEE ikke håndteres riktig. Sluttbrukere
har derfor også en rolle å spille for å sikre at WEEE blir gjenbrukt og resirkulert på en trygg måte.
Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste WEEE sammen med annet avfall. Brukere må
bruke de kommunale innsamlingsordningene, produsentens/importørens tilbakeleveringsplikt eller
lisensierte renovasjonsselskap for å redusere ugunstige miljøbelastninger i forbindelse med kassering
av elektrisk og elektronisk avfall, og for å øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av
elektrisk og elektronisk avfall.
Utstyr merket med symbolet nedenfor, som avbilder en overstrøket avfallsbeholder med hjul, er
elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet som avbilder en overstrøket avfallsbeholder med hjul,
angir at elektrisk og elektronisk avfall ikke må kastes sammen med ikke-separert avfall, men må
samles inn separat.
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Blank side.
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KAPITTEL 1 – Systemoversikt
Indikasjoner for bruk / tiltenkt bruk
Camino ICP Monitor er tiltenkt brukt av kvalifiserte neurokirurger eller neurointensivitister for måling
av intrakranielt trykk og temperatur.
Camino ICP Monitor må kun brukes av autoriserte brukere.

Kontraindikasjoner
Camino ICP Monitor og dens tilbehør er kontraindikert for bruk i samme område som magnetisk
resonans (MR).

Tiltenkt bruker
Camino ICP er tiltenkt brukt av følgende kvalifiserte medisinske og biomedisinske fagfolk:
• En kvalifisert lege bør utføre plasseringen og håndteringen av katetrene.
• Monitoren må brukes av kvalifisert sykehuspersonell (f.eks. nevrokirurg, sykepleier, intensivist,
traumelege eller legeassistent).
Kapittel 9 inneholder anvisninger for testing og vedlikehold av monitoren. Prosedyrene i dette
kapitlet skal utføres av sykehusets biomedisinske ingeniørpersonell.

Tiltenkt pasientgruppe
Pasienter som mottar behandling med denne monitoren for de kranie-relaterte bruksområdene,
forventes å ha gjennomgått en TBI, en større neurokirugisk prosedyre eller en annen traumatisk,
iskemisk eller hemoragisk hendelse som krever kontroll av interkranielt trykk og hjernetemperatur.
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Beskrivelse av Camino ICP Monitor
Camino ICP Monitor er en kompakt, bærbar enhet som har utstyr for kontinuerlig måling og
overvåking av intrakranielt trykk (ICP) og intrakraniell temperatur (ICT) direkte i hjernen, avhengig
av hvilke katetere som er koblet til systemet.
Denne skjermen støtter følgende katetre:
• Camino fiberoptiske katetre (110-4-serien) for måling av både intrakranielt trykk og temperatur.
• Camino fleks-kateter for måling av ICP-verdier.
Alle Natus Neuro-katetre måler sine verdier ved tuppen av kateteret. Denne utformingen fjerner behovet
for et væskefylt system som kan overføre trykket (og overføre trykkbølger) til en ekstern transduser.

Tiltenkte kliniske fordeler
Natus Camino ICP Monitor inkluderer en berøringsskjerm for å evaluere og kontrollere
parametere for å overvåke pasientens ICP og intrakranielle temperatur. Camino ICP Monitor er
en modernisert plattform som er utformet for å omfatte både gjennomboret og boltet avansert
monitorteknologi, og overvåke ICP i enten parenkymet eller det ventrikulære rommet. Denne
monitoren, som er enkel å flytte og ergonomisk utformet, integrerer strekkmåling og fiberoptisk
monitorteknologi. Den inneholder inntil fem dager med datatrender om pasientens ICP (data kan
leveres via en USB-post) og sanntids pulsformer.
Systemet sørger attpåtil for umiddelbar terapi ved bruk av Camino ventrikulært fleks-kateter for å
tappe cerebrospinalvæske mens det overvåker ICP hos kilden og forsyner kontinuerlige (120 timer),
høykvalitets pulsformer for å overvåke pasientens mottakelighet. Systemet måler dessuten
intrakraniell temperatur kontinuerlig for håndtering av hjernetemperatur. Selv om Camino er tiltenkt å
være et frittstående system, kan det være tilkoblet sykehusets monitorsystem ved sengekanten.
Et oppladbart litium-ion-batteri tillater yting av strøm til skjermen under transport av pasienten.

Monitorens viktigste funksjoner
Under klinisk bruk, tilbyr Camino ICP Monitor flere nøkkelfunksjoner for å gjøre det enklere å
kontrollere og analysere pasientdata:
• Berøringsskjerm for evaluering av data om pasientens intrakranielle trykk/intrakraniell
temperatur og konfigurering av pasientparametere.
• Fysiologisk alarm som aktiveres hvis pasientens gjennomsnitts-ICP overstiger en egendefinert
grenseverdi i mer enn 5 sekunder.
• Oppladbart litium-ion-batteri som yter strøm til skjermen under transport av pasienten.
• Inntil 5 dagers lagring av pasientens ICP-data.
• Egne utganger for overføring av pasientdata til en pasientmonitor.
• Utganger for overføring av pasientdata til eksterne medier via USB-minnepinne eller digital strømming.
For anvisninger om bruk av Natus Neuro-katetere, se bruksanvisningene som følger med hvert kateter.
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Gjennomgang av bruksanvisningen
Natus Neuro anbefaler at alle leger, sykepleiere og teknikere som skal bruke, betjene og
vedlikeholde Camino ICP Monitor går gjennom denne bruksanvisningen før de bruker systemet.
Kontakt Natus Neuro om du har spørsmål etter å ha lest denne bruksanvisningen.

Liste over advarsler for bruk av monitoren
Manglende overholdelse av en eller flere av følgende advarsler kan negativt påvirke pasientsikkerhet
eller føre til målefeil.
Advarsler
• Camino ICP Monitor skal kun brukes med én pasient av gangen.
• Camino ICP Monitor og dens tilbehør er kontraindikert for bruk i samme område som
magnetisk resonans (MR).
• Du må alltid kontrollere at øvre ICP-alarmgrense er konfigurert for hver pasient før behandling.
• Ved å velge Alarm av-funksjonen på Alarm-panelet vil den øvre ICP-alarmgrensen bli slått av
på ubestemt tid. Utvis forsiktighet hvis du velger denne funksjonen. Trykk på knappene Alarm
på og Godta for å reaktivere denne alarmen.
• Det er ikke tillatt å modifisere Camino ICP Monitor.
• Camino ICP Monitor er en sensitiv elektronisk enhet. Utvis varsomhet når du bruker skjermen.
Kontakt Natus Neuro hvis du mistenker at den har blitt skadet.
• Les bruksanvisningen fra produsenten av pasientmonitoren før du kobler Camino ICP Monitor
til en pasientmonitor.
• Du må alltid kontrollere at monitoren er festet forsvarlig til utstyrsstangen for å forhindre skade
på pasient, bruker, andre personer eller monitoren.
• Plasser kablene på en slik måte at de er fri for all fottrafikk for å forhindre skade på pasient,
bruker, andre personer eller monitoren.
• Vær spesielt varsom hvis monitoren brukes ved siden av eller oppå annet utstyr. Hvis det er
absolutt nødvendig med bruk ved siden av eller oppå annet utstyr, iaktta utstyret for å bekrefte
normal drift før bruk.
• Ikke blokker alarmens høyttaler med noe som kan blokkere alarmsignalet.
• For å redusere faren for elektrisk støt må du ikke demontere Camino ICP Monitor. Vedlikehold
skal utføres av kvalifisert Natus Neuro servicepersonell.
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• Bruk kun vekselstrømadapteren produsert av Natus Neuro (REF #025430) for å forhindre
elektrisk støt. Bruk av en annen adapter kan medføre fare for elektrisk støt.
• For å redusere faren for elektrisk støt må du bare koble til IEC 60601-sertifiserte pasientmonitorer.
• Fare - Mulig eksplosjonsfare ved bruk i nærheten av antennelige anestesimidler. Ikke egnet for
bruk i nærheten av en brannfarlig narkoseblanding med luft, oksygen eller nitrogenoksid.
• Kun tilbehør levert av Natus Neuro skal brukes med Camino ICP Monitor. Dette gjelder især
katetere, kateterkabler, batteri, vekselstrømadapter og USB-til-R232-adapterkabel.
• Hvis Camino ICP Monitor mister strøm og slår seg av mens den er koblet til en pasientmonitor,
skal du ikke bruke ICP-verdiene på pasientmonitoren til pasientmålinger; ICP-verdiene på
pasientmonitoren vil være ugyldige.
• Koble monitoren til en vekselstrømkilde med en gang hvis alarmen for lavt batteri aktiveres.
• Når du bruker batteriet:
- Ikke varm opp til over 80 °C.
- Ikke åpne batteriet.
- Ikke brenn batteriet.
- Ikke kortslutt batteriet. Batteriet kan ta fyr, eksplodere, lekke eller bli varmt, noe som kan
forårsake personskade.
- Når du bytter batteriet skal det nye batteriet ha samme produktnummer (REF #026950).
- Bruk av andre batteri kan medføre fare for brann eller eksplosjon.
• Pass på at batteridekslet er lukket forsvarlig under bruk av monitoren for å forhindre skade på
pasient, bruker eller andre personer.
• Ikke koble et Camino fiberoptisk kateter og et Camino fleks-kateter til monitoren samtidig.
Camino ICP Monitor er laget for å sende ICP-målinger med enten fleks-katetret eller det
fiberoptiske katetret tilkoblet monitoren, men ikke med begge tilkoblet samtidig.
• For å forhindre mulig pasientskade som følge av uriktige ICP-målinger, skal du alltid utføre
trinnene i Kapittel 3 før du setter et nytt Camino fiberoptisk kateter i pasienten. Du må især
passe på å justere det nye fiberoptiske kateterets ICP-verdi til null før du setter det inn, mens
kateteret er i luften. Du må aldri forsøke å nullstille på nytt et kateter som sitter i pasienten.
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• Når du har nullstilt det fiberoptiske katetret til Camino ICP Monitor, må du ikke bytte ut den
fiberoptiske kabelen som brukes til pasientmåling. Hvis du bytter den fiberoptiske kateterkabelen
med en annen kabel etter at du har nullstilt kateteret, kan det oppstå unøyaktig pasientmålinger.
• Ikke flytt det fiberoptiske katetret til en annen skjerm etter at du har nullstilt det til Camino ICP
Monitor. Å overføre et nullstilt kateter til en annen skjerm kan føre til unøyaktige ICP-målinger.
• For å forhindre mulig pasientskade som følge av uriktige ICP-målinger, skal du alltid utføre hvert
trinn i kapittel 3 før du setter et nytt Camino fleks-kateter i pasienten. Du må særlig alltid la Flexkateteret være i luften til skjermen suksessfullt fullfører nullstillingsprosessen (f.eks. initialisering).
• Når Camino fleks-katetret har blitt initialisert (nullstilt) av Camino ICP Monitor, må du ikke
erstatte Camino fleks-skjøteledningen som blir brukt for å måle pasienter. Hvis du bytter Flexskjøteledningen med en annen kabel etter at du har initialisert Flex-kateteret, kan det oppstå
unøyaktig ICP-målinger.
• Når Camino fleks-katetret har blitt initialisert (f.eks. nullstilt) av Camino ICP Monitor, må du ikke
overføre det initialiserte katetret til en annen monitor. Å overføre et initialisert kateter til en
annen monitor kan føre til unøyaktige ICP-målinger.
• Camino ICP Monitor lagrer bare gjennomsnittlige ICP-verdier fra de siste 5 dagene. All trenddata
som har vært lagret i lengre enn 5 dager går tapt. Hvis overvåking fortsetter i mer enn 5 dager,
anbefales det å sette inn et nytt kateter under sterile forhold. Merk at å bytte ut et kateter vil
tilbakestille trenddataen. Vennligst hent ut data du ønsker å beholde før utbytting av kateteret.
• Ikke autoklaver eller legg Camino ICP Monitor i væske, da den kan bli skadet. Hvis skjermen
utsettes for væske, slå av enheten, fjern vekselstrømadapteren, tørk enheten godt, og send til
biomed-personalet for evaluering før du slår på strømmen igjen.
• Bruk kun rengjøringsmiddel som er listet opp i kapittel 7, for å rengjøre og desinfisere Camino
ICP Monitor-systemet. Bruk av løsemidler eller rengjøringsmidler som ikke er oppført i Kapittel
7, kan skade plasthuset til Camino ICP Monitor.
• Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som antennekabler og eksterne
antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen deler av Camino ICP
Monitor, inkludert kabler som er spesifisert av Natus Neuro. Hvis ikke kan dette resultere i en
degradert ytelse av dette utstyret.
• Inspiser alle kabler før du slår på Camino ICP Monitor.
• Utfør den rutineverifiseringen av elektrisk sikkerhet som kreves av brukeren/bygget.
• Ikke bruk Camino ICP Monitor med ikke-medisinske enheter.
• Ikke ta på komponenter som er jordet, og pasienter samtidig.
• Sørg for at Camino ICP Monitor er jordet riktig før du slår på og bruker Camino ICP Monitor.
• Camino ICP Monitor skal kun brukes av sertifisert medisinsk fagpersonell etter at de har lest og
forstått innholdet av bruksanvisningen for Camino ICP Monitor.
• Bruk kun sikringer utvalgt av Natus i Camino ICP Monitor-systemet.
• Camino ICP Monitor bruker et hovedstøpsel for å isolere hovedstrømforsyningen. Ikke plasser
monitoren på et sted hvor det er vanskelig å bruke hovedstøpslet.

23

Deler av skjermen
Camino ICP-skjermen inneholder maskinvare, programvare, og elektriske komponenter som
støtter spesifikke Natus Neuro katetere for å overvåke pasientens ICP og temperatur. Den
følgende seksjonen gir informasjon om de forskjellige delene av skjermen.

Om frontpanelet
Frontpanelet inneholder:
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Nummer

Element

Beskrivelse

1

Håndtak

Håndtak som brukes til å bære skjermen.

2

Berøringsskjerm

Tilbyr programvareverktøy for å se data og kontrollere
parametere for å overvåke pasientens ICP og ICT-nivåer.

3

Strømstatus

Grønn LED-knapp som indikerer at skjermen får strøm fra
vekselstrømadapteren. Legg merke til at denne knappen
ikke lyser opp hvis monitoren får strøm fra batteriet.

4

Av/på-knapp

Slår skjermen på og av. Denne knappen lyser opp hvis
strømmen er på.

Om bakpanelet
Bakpanelet inneholder:

Nummer

Element

Beskrivelse

1

USB-inngang

Inngangsport for å ekstrahere data via USBoverføring eller digital strømming.

2

Vekselstrømsadapterport

Inngangsport for vekselstrøm kabel.

3

PMIO port

Tilkoblingsport for PMIO-kabel. Denne kabelen
brukes til å koble Camino ICP Monitor til en
pasientmonitor.

4

Stangklemme

Spennsystem for å feste monitoren til en utstyrstang.

5

Luftventil

Riståpning som lar luft bli sirkulert av den interne
avkjølingsviften og ut av monitoren.

6

Kabelstropp

Gummistropp som brukes til å sikre
vekselstrømadapteren ved transport.
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Om høyrepanelet
Høyrepanelet inneholder:

Nummer
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Element

Beskrivelse

1

Temperaturport

Tilkoblingsport for temperaturtilkoblingen på den fiberoptiske
kateterkabelen.

2

Trykkport

Tilkoblingsport for ICP-tilkoblingen på Natus Camino Flex
skjøteledning (kun trykk).

3

Trykkport

Tilkoblingsport for ICP-tilkoblingen på den fiberoptiske
kateterkabelen.

Om underpanelet
Bunnpanelet inneholder:

Nummer

Element

Beskrivelse

1

Deksel til batteridøren

Deksel som kan fjernes for å få tilgang til/bytte ut 14,4 V
litiumionbatteriet.

2

Luftventil

Riståpning som lar luft bli sirkulert av den interne
avkjølingsviften og ut av monitoren.
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Om venstrepanelet
Venstrepanelet inneholder ingen brukbare tilkoblingsporter eller knapper.
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KAPITTEL 2 – Å sette opp systemet for første gang
Prosedyrer for første oppsett
Trinn 1: Pakk ut systemet (REF # CAM02)
Ta ut innholdet fra Camino ICP skjerm forsendelsesboksen og bekreft at følgende gjenstander
er inkludert.
Kun tilbehør levert av Natus Neuro skal brukes med Camino ICP Monitor. Dette gjelder
især katetere, kateterkabler, batteri, vekselstrømadapter og USB-til-R232-adapterkabel.
Innhold

Beskrivelse

Camino ICP Monitor
Antall = 1

Vekselstrømadapter (18 V DC
REF # 025430
Antall = 1

, 1,67 A, 30 W)

14,4 V litiumionbatteri
REF # 026950
Antall = 1
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Natus PMIO pasient sengemonitorkabel
REF # 025420
Antall = 1

Camino fiberoptisk kateterkabel
REF # CAMCABL
Antall = 1

Camino Flex skjøteledning
REF # FLEXEXT
Antall = 1

USB-til-RS232 adapterkabel
REF # 025440
Antall = 1

Brukerhåndbok
REF # 025870
Antall = 1
Etter å ha pakket ut innholdet, inspiser sendingen etter tegn på skade eller tap. Hvis du oppdager
skader, gi beskjed til postbudet og leverandøren, og behold alle esker sendingen kom i for inspeksjon.
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Trinn 2: Installer batteriet
Utfør følgende trinn med en Phillips skrutrekker og 14,4 V litiumionbatteriet fra Natus Neuro som
fulgte med.
1.

Sikre deg at monitoren ikke er koblet til og slå av.

2.

Vend monitoren opp-ned så håndtaket vender nedover.

3.

Fjern de to skruene for å fjerne batteridekslet.

4.

Bekreft at Natus Neuro-logoen på batteriet vender opp og sett inn batteriet:

5.

A.

Juster batteriets tilkobling foran på batteriet mot tilkoblingspunktene på monitoren.

B.

Skyv batteriets tilkobling inn i skjermens tilkoblingspunkter til batteriet er helt på plass.

Sikre batteridekslet til monitoren ved å sette inn de to små skruene på nytt.
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Trinn 3: Forbered vekselstrømadapteren med et regionspesifikt støpsel
1.

Fjern vekselstrømadapteren fra pakken og fest det regionspesifikke adapterstøpselet til
baksiden av vekselstrømadapteren.

Baksiden av vekselstrømadapteren
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US

UK

Europa

Australia

A.

Juster de to punktene på adapterstøpselet over de to utstikkerne på vekselstrømadapteren.

B.

Press adapterpluggen ned på de to utstikkerne til hele pluggens base sitter tett mot
vekselstrømadapteren.

C. Skyv forsiktig adapterpluggen framover til den klikker på plass.

2.

For å fjerne adapterpluggen, trykk på utløserknappen på vekselstrømadapteren og dra
pluggen vekk fra adapteren.
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Trinn 4: Koble skjermen til vekselstrøm
Utfør følgende trinn med vekselstrømadapteren fra Natus Neuro:
1.

Plasser monitoren på en flat overflate.

2.

Koble vekselstrømadapteren til Camino ICP Monitor :
A.

Koble tilkoblingsenden til vekselstrømadapteren til porten bak på monitoren merket
.
Input: 18 V

B.

Sett inn pluggen til vekselstrømadapteren i et jordet vekselstrømuttak.

3.

Slå på monitoren. Foran på monitoren, trykk på strømknappen; Camino ICP Monitor vil
vise Natus Neuro-logoen før den begynner oppsettprosessen.

4.

Etter at den første oppsettsprosessen er ferdig, vil Camino ICP Monitor avgi en
oppstartslyd på ett sekund og vise hovedpanelet på berøringsskjermen.
Oppstartslyden bekrefter at lydalarmene fungerer som de skal. Hvis lyden ikke
høres ved oppstart, kontakter du Natus Neuro for service.
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Trinn 5: Stille inn dato og klokkeslett
1.

På berøringsskjermen, trykk på Innstillingerfanen og velg Still inn Tid og Dato.

2.

Trykk på det ønskede feltet (time, minutter, dato, måned, eller år) på panelet som vises, og
bruk pilene for å spesifisere de passende innstillingene. Legg merke til at det kan hende du
må stille inne hver av disse innstillingene før du godtar dem i neste trinn.

3.

Trykk på Aksepter; Camino ICP Monitor vil vise den valgte tiden/datoen på
berøringsskjermen.

Trinn 6: Spesifiser språk
1.

På berøringsskjermen, trykk på Innstillinger-fanen (fjerde fane fra venstre).

2.

Trykk på Still inn Språk.

3.

Bruk pilene for å velge det ønskede språket i Språk-menyen som vises.

4.

Trykk på Godta; Camino ICP Monitor vil vise all teksten som vises på berøringsskjermen
på det valgte språket.

1

Innstillingerfane 2

Velg språk-knapp

3

Språkvalg-piler
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Trinn 7: Bruk vekselstrøm for å lade batteriet til full kapasitet
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1.

Slå av enheten. Foran på monitoren, trykk på Strøm-knappen.

2.

Ha Camino ICP Monitor på vekselstrøm med monitoren avslått i 5 timer. Dette vil lade opp
batteriet til full kapasitet.

3.

Etter 5 timer, skru på monitoren ved å trykke på strømknappen.

4.

På berøringsskjermen, se batteristrømsymbolet på statusbaren for å bekrefte at
symbolet viser fire grønne barer; dette indikerer at batteriet er fullt oppladet.

KAPITTEL 3 – Å sette opp systemet for klinisk bruk
Å sette opp systemet for klinisk bruk
Den følgende seksjonen inneholder instruksjoner for å posisjonere monitoren, gi monitoren
strøm, og å koble kateterene til monitoren før klinisk bruk.

Posisjonering av monitoren
Natus Camino ICP Monitor skal posisjoneres på en hard overflate eller festes trygt til en
utstyrsstang eller sengestøtte ved siden av pasienten. Avstanden mellom pasienten og
monitoren er begrenset av lengden på Natus kateterkabelen. Det er forbudt å forlenge Natus
kateterkabelen med en ikke-Natus skjøteledning.
For å hindre at monitoren blir overopphetet:
• Ikke blokker luftventilene foran og under enheten Ikke plasser monitoren på et mykt eller
ujevnt underlag, noe som kan resultere i blokkering av monitorens luftventiler. For eksempel,
ikke plasser monitoren på sengen når pasienten transporteres.
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Å feste til utstyrsstangen (dersom det er gjeldende)
Camino ICP Monitor inkluderer en klemme for å feste monitoren til en utstyrsstang. For å feste:

1

1.

Bak på monitoren, fest stangklemmen rundt utstyrsstangen.

2.

Stram knotten på stangklemmen for å feste monitoren til utstyrsstangen.

Klemme

2

Stang

Merk at stangklemmen støtter utstyrsstenger mellom 0,5 og 1,2 tommer (12,7 og 30,5 mm) i diameter.

Du må alltid kontrollere at monitoren er festet forsvarlig til utstyrsstangen for å forhindre
skade på pasient, bruker, andre personer eller monitoren.
For å hindre væske fra å dryppe ned i monitoren og ødelegge komponentene inni, ikke
monter monitoren under en intravenøs beholder eller en sondemater. Hvis væske drypper ned på
monitoren, tørk monitoren med en gang.
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Slå systemet av og på
Å skru på systemet
Bruk kun vekselstrømadapteren produsert av Natus Neuro (REF #025430) for å
forhindre elektrisk støt. Bruk av en annen adapter kan medføre fare for elektrisk støt.
1.

2.

Plugg monitoren til en vekselsstrømkontakt:
A.

Koble tilkoblingsenden til vekselstrømadapteren til porten bak på monitoren merket
.
Input: 18 V

1

Vekselstrømsadapter

B.

Sett inn pluggen til vekselstrømadapteren i et jordet vekselstrømuttak.

2 Vekselsstrømadapterkontakt

Slå på monitoren:
A.

Trykk på strømknappen foran på monitoren.

B.

Når knappen lyser opp, vil Natus Neuro-logoen vises på berøringsskjermen i et par
sekunder før oppsettsprosessen begynner.
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3.

Etter at oppsettsprosessen er ferdig, vil monitoren avgi en oppstartstone på ett sekund og
vise Hoved panelet:
Oppstartslyden bekrefter at lydalarmene fungerer som de skal. Hvis lyden ikke
høres ved oppstart, kontakter du Natus Neuro for service.
Plasser kablene på en slik måte at de er fri for all fottrafikk for å forhindre skade på
pasient, bruker, andre personer eller monitoren.

Slå av systemet
Trykk på strømknappen foran på monitoren. Hvis monitoren fryser og ikke vil skru seg av, må du
trykke og holde nede Strøm-knappen i flere sekunder for å utføre et tvunget avbrudd av systemet.

Å bruke batteriet for strøm
Camino ICP Monitor inkluderer et oppladbart 14,4 V litiumionbatteri som supplerer monitoren med strøm i
minst 1,5 timer når batteriet er helt oppladet; batteriet skal kun brukes når pasienten transporteres.
•

For å lade batteriet til full kapasitet, slå av monitoren og plugg den inn i et strømuttak i
minst 5 timer før bruk.

•

For å sikre at batteriet beholder sin lading mens pasienten bruker monitoren, plugg alltid
monitoren til et vekselstrømuttak når det er mulig.

Hvis batteriet har problemer med å gi monitoren strøm i 1,5 timer, må du utføre ”Batterilading”testen (Kapittel 9) for å sikre at batteriet fungerer som det skal.
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Batteristrømindikator
En batteristrømindikator vil vises på statuslinjen på berøringsskjermen som viser
hvor mye lading som er tilgjengelig på batteriet.
•

Hvis batterinivået synker til 15 minutter eller mindre, vil monitoren aktivere
visuelle advarsler.

•

Hvis batterinivået synker til 5 minutter eller mindre, vil monitoren avgi en alarm.

For mer informasjon om å respondere på lavt batteri-alarmer, se Kapittel 5. For spesifikk
informasjon om testing/utbytting av batteriet, se Kapittel 9
Når du bruker batteriet:
• Ikke varm opp til over 80 °C.
• Ikke åpne batteriet.
• Ikke brenn batteriet.
• Ikke kortslutt batteriet. Batteriet kan ta fyr, eksplodere, lekke eller bli varmt, som kan forårsake
personskade.
• Når du bytter batteriet skal det nye batteriet ha samme produktnummer (REF # 026950).
• Bruk av annet batteri kan medføre fare for brann eller eksplosjon.
Pass på at batteridekslet er lukket forsvarlig under bruk av monitoren for å forhindre
skade på pasient, bruker eller andre personer.
Oppstartslyden bekrefter at lydalarmene fungerer som de skal. Hvis lyden ikke høres
ved oppstart, kontakter du Natus Neuro for service.
For å sikre passende batteristrøm ved bruk av Camino ICP Monitor , bruk kun batterier
som er levert av Natus Neuro (REF # 026950). For å bestille erstatningsbatterier, kontakt Natus
Neuro.
Merknad
Camino ICP Monitor har blitt designet for å operere mens et batteri er installert i enheten (selv
om batteriet ikke brukes for strøm). Derfor, bruk alltid monitoren med et batteri installert.
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Lagring av batteriet
Hvis Camino ICP Monitor ikke skal brukes på flere måneder eller mer, fjern batteriet fra monitoren
før monitoren lagres. Sikre at batteriet lagres i et kjølig, tørt og godt ventilert område.
Merknad
Hvis Camino ICP Monitor ikke skal brukes på lang tid, vil batteriet miste lading. Alltid sikre
deg at batteriet er ladet til full kapasitet før det tas i bruk. Camino ICP Monitor vil lade
batteriet mens monitoren er koblet til vekselsstrøm.

36

Om Natus Neuro-kateterne
Camino ICP Monitor e støtter følgende Natus Neuro-katetere:
Kateter

Målinger

Beskrivelse

Camino fiberoptisk
(110-4 Serie)

ICP/Temperatur

Fiberoptisk trykk/temperaturkateter og
trykktransdusertippkatetere.

Camino Flex

ICP

En silikon strekklapp trykktransdusertipp
9/10 FR kateter.

For fullstendige instruksjoner for bruk av katetere, se instrukser levert av Natus Neuro for hvert kateter.

Ikke koble et fiberoptisk kateter og et fleks-kateter til monitoren samtidig. Camino ICP
Monitor er laget for å sende ICP-målinger med enten fleks-katetret eller det fiberoptiske katetret
tilkoblet monitoren, men ikke med begge tilkoblet samtidig.
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Å koble til Camino fiberoptisk kateter (110-4 Serie)
Å koble det fiberoptiske kateteret (110-4 Serie) til Camino ICP Monitor krever en Camino
fiberoptisk kateterkabel (REF # CAMCABL):
For å forhindre mulig pasientskade som følge av uriktige ICP-målinger, skal du alltid
utføre hvert av de følgende trinnene før du setter et nytt fiberoptisk kateter i pasienten. Du må
især passe på å justere det nye fiberoptiske kateterets ICP-verdi til null før du setter det inn,
mens kateteret er i luften. Du må aldri forsøke å endre nullstillingen når et kateter sitter i
pasienten.
Merknad
Før du setter inn et kateter i pasienten, sikre deg at temperaturen er på et rimelig nivå, som
for eksempel romtemperatur.
Å koble til:
1. På monitorens høyre side, koble til den fiberoptiske kateterkabelen til ICP og temperaturportene:

1

38

Fiberoptisk
kateterkabel

2

Temperaturkobling fra
kateterkabelen

3

Trykkobling fra
kateterkabelen

A.

Koble kabelens ICP-kobling (P) til porten merket med ICP (CAMCABL).

For å feste:

B.

•

Juster de røde prikkene på kabeltilkoblingen med de røde trekantene på
monitorens port og trykk ordentlig inn.

•

Sjekk at kabelen er fullstendig tilkoblet til monitoren før du fortsetter.

Hvis temperaturen skal måles for pasienten, fest kabelens temperaturkobling (T) til
porten merket med ICT (CAMCABL).

For å feste:
•

Juster de røde prikkene på kabeltilkoblingen med de røde trekantene på
monitorens port og trykk ordentlig inn.

•

Sjekk at kabelen er fullstendig tilkoblet til monitoren før du fortsetter.

2.

Når du opererer i det sterile feltet, velg det ønskede Camino trykkmålingssettet (modell 110-4 serie).
For instruksjoner om bruk av settet, se instruksene for bruk levert med hvert sett.

3.

Fjern katetret fra dets sterile brett og fest dets ICP- og temperaturkoblinger godt til den
fiberoptiske kateterkabelen:
A.
B.

Fest ICP-transduseren fra katetret til ICP-koblingen på den fiberoptiske kateterkabelen.
Hvis gjeldende, fest temperaturtermistoren fra katetret til temperaturkoblingen på den
fiberoptiske kateterkabelen.

1

Temperaturtermistor fra kateteret

2

Temperaturkobling fra kateterkabelen

3

ICP-transduser fra kateteret

4

ICP-kobling fra kateterkabelen
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4.

Merk at når temperaturkateteret først er koblet til og i friluft (romtemperatur), vil Camino
ICP Monitor :
•

Avgi en alarm; og

•

Vise ”Temperatur utenfor nøyaktighetsområde” på statuslinjen.

For å slå av alarmen midlertidig (3 minutter) mens kateteret er i friluft, trykk på den gule
alarmknappen.
5.

Sjekk at ICP-verdien viser 0 mmHg på monitoren. For å verifisere, trykk på Hoved-fanen på
berøringsskjermen og se ICP-verdien. Hvis ICP-verdien ikke viser 0 mmHg:
A.

Trykk på Skala-knappen på Hoved-fanen for å velge et pulsformintervall på -10 til 20 mmHg.
Merk at ved å trykke på Skala-knappen kommer man hver gang til neste intervall.

B.

Fjern det svarte nullstillingsverktøyet fra katetersettet.

C. Bruk verktøyet for å justere skruen som befinner seg på bunnen av katetrets
transduser, for å øke/minske ICP-verdien.

1

Transduser fra kateteret

D. Still inn ICP-verdien til 0 mmHg.
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2

Nullstillingsverktøy

6.
7.

Før du setter inn kateteret i pasienten, koble det fiberoptiske kateteret fra den fiberoptiske
kateterkabelen.
Etter å ha satt inn kateteret i pasienten, koble kateteret til den fiberoptiske kateterkabelen
på nytt.
Når det fiberoptiske kateteret har blitt nullstilt til Camino ICP Monitor , ikke bytt ut
den fiberoptiske kateterkabelen som brukes til pasientmålinger. Hvis du bytter den
fiberoptiske kateterkabelen med en annen kabel etter at du har nullstilt ICP-kateteret, kan
det oppstå unøyaktig pasientmålinger.
Ikke flytt det fiberoptiske kateteret til en annen skjerm etter at du har nullstilt det til
Camino ICP Monitor. Å overføre et nullstilt kateter til en annen skjerm kan føre til
unøyaktige
ICP-målinger.
Merknad
Hvis pasienten kun trenger et ICP-kateter, vil temperaturverdien på berøringsskjermen
vises som tom (med to bindestreker).
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Å koble til Camino Flex-katetere
Å koble til Camino Flex-kateteret til Camino ICP Monitor krever Camino Flex skjøteledningen
(REF # FLEXEXT).
For å forhindre mulig pasientskade som følge av uriktig ICP-målinger, skal du alltid utføre
hvert av de følgende trinnene før du setter et nytt Camino Flex-kateter i pasienten. Du må særlig alltid
la Flex-kateteret være i luften til skjermen suksessfullt fullfører nullstillingsprosessen (f.eks.
initialisering).
Å koble til:
1.

På monitorens høyre side, fest enden på Flex-skjøteledningen nærmest til den sorte
sylinderen til porten merket med ICP (FLEXEXT).

Flex-skjøtekabel

2.
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Sort sylinder

Ta ut Flex-kateteret fra pakken. For fullstendige instruksjoner for bruk av dette kateteret, se
instrukser levert i Flex-kateter forpakningen.

3.

Når du opererer i det sterile feltet, fest hankjønnsenden av Flex-kateterkoblingen til
hunkjønnsenden av Flex-skjøteledningkoblingen (legg merke til tilpasningspilene på hver kobling):

Hankjønnsende av Flex-kateteret Hunkjønnsende av Flex-skjøteledning
4.

Når den er koblet til på rett måte, vil Camino ICP Monitor vise ”Katetret forberedes”
på statuslinjen.

5.

Verifiser at den følgende meldingen vises for å sikre at forberedelsen (f.eks. nullstillingen)
har vært suksessfull:

Hvis monitoren rapporterer en ”Kateterfeil”-melding på statuslinjen, bytter du det ut med et nytt kateter.
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6.

Trykk på Aksepter; ICP-verdien, som ikke trenger å være null, vil vises i Hovedpanelet.

ICP-verdi i Hovedpanelet
Merknad
Merk at ICP-verdien som vises ikke behøver å være null; denne verdien reflekterer
hydreringsstartpunktet til kateteret mens det fortsatt er i friluft. Denne verdien vil tilpasse seg
selv automatisk når kateteret er implantert i pasienten.
7.

Før du setter inn kateteret i pasienten, koble fra Flex-kateteret fra Flex-skjøteledningen.
Dette vil hindre monitoren i å måle ICP mens kateteret beveger seg, som kan utløse
alarmer på grunn av de plutselige trykkendringene (se følgende seksjon for detaljer).

8.

Etter at du har satt inn kateteret i pasienten, koble Flex-kateteret til Flex-skjøteledningen på nytt.
Når Camino Flex-kateteret har blitt initialisert (f.eks. nullstilt) av Camino ICP Monitor
, ikke overfør det initialiserte kateteret til noen annen skjerm. Å overføre et initialisert kateter
til en annen monitor kan føre til unøyaktige ICP-målinger.
Når Camino Flex-kateteret har blitt initialisert (f.eks. nullstilt) av Camino ICP Monitor
, ikke erstatt Flex-skjøteledningen som blir brukt for å måle pasienter. Hvis du bytter Flexskjøteledningen med en annen kabel etter at du har initialisert Flex-kateteret, kan det
oppstå unøyaktig ICP-målinger.
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Forbigående trykkendringer i løpet av innsetting eller fjerning av kateter kan
utløse alarm
Hvis Flex-kateteret er koblet til monitoren når innsettingen eller fjerningen av et kateter foregår,
kan en plutselig endring i ICP-målingene oppstå mens kateteret flyttes. Avhengig av nivået på
trykkendringen, kan ICP-målingene midlertidig overstige ICP-nøyaktighetsintervallen til
monitoren (mellom -10 mmHg og 125 mmHg) og utløse en av de følgende alarmene:
•

”ICP utenfor nøyaktighetsintervall”;

eller
•

”ICP-kateterfeil”

Hvis noen av disse alarmene utløses når innsettingen eller fjerningen av et kateter foregår, koble
fra og koble Flex-kateteret til Flex-skjøteledningen på nytt.
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Å koble til en pasientmonitor (hvis gjeldende)
Camino ICP Monitor har utganger for å koble til en pasientmonitor. Denne koblingen krever to
Natus Neuro-kabler:
Kabler
REF #
Beskrivelse
PMIO

025420

Hovedkabel for å koble Natus-monitoren til
pasientmonitoren.

Monitoradapterkabel

ICPXX og ICTXX

Adapterkabler som passer mellom PMIOkabelen og den leverandørspesifikke
pasientmonitoren.

For å bestemme hvilke monitoradapterkabler som trengs for din spesifikke monitor, kontakt
Natus Neuro.
Les bruksanvisningen fra produsenten av pasientmonitoren før du kobler Camino ICP
Monitor til en pasientmonitor.
For å redusere faren for elektrisk støt, må du bare koble til IEC 60601-sertifiserte
pasientmonitorer.
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Prosedyrer for å synkronisere to monitorer
Utfør følgende trinn for å verifisere at både Camino ICP Monitor og pasientmonitoren har
samme ICP-verdier, ±1 mmHg eller 1 % av monitorverdiene (verdien som er høyest).
Merk at disse trinnene bør utføres i hver av de følgende situasjonene:
•

Når du først kobler Camino ICP Monitor til en pasientmonitor.

•

Hvis Camino ICP Monitor blir koblet fra en pasientmonitor (f.eks. på grunn av
pasienttransport til CT eller OR), og så må kobles til på nytt.

•

Hvis, mens den er i bruk, de rapporterte ICP-verdiene mellom Camino ICP Monitor og
pasientmonitoren er forskjellige med mer enn ± 1 mmHg eller 1 % av monitorverdiene (den
som er høyest).

Hvis ICP-verdien er over 100 mmHg, kan forskjellen mellom begge monitorer være 2 mmHg.
Trinn 1: Koble de to monitorene sammen
Merknad
For å kansellere synkroniseringsprosessen i løpet av noen av de følgende trinnene, trykk på Ferdig.
Koble Camino ICP Monitor til pasientmonitoren:
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A.

På bakpanelet til Natus Neuro-monitoren, fest koblingsenden til PMIO-kabelen til
porten merket med PMIO.
•

Juster de røde prikkene på PMIO-kabeltilkoblingen med de røde trekantene på
monitorens port og trykk ordentlig inn.

•

Sjekk at kabelen er fullstendig tilkoblet til monitoren før du fortsetter.

1 Vekselstrømadapterkabel

2

PMIO-kabel

B.

Fest monitoradapterkabelen for trykk (og temperatur dersom det gjelder) på den andre
siden av PMIO-kabelen.
C. Fest PMIO-kabelen og adapterkabelen til temperatur-/trykkmodulene på pasientmonitoren.
Merknad
Camino ICP Monitor måler ikke cerebral perfusjonstrykk-verdier (CPP). Derfor vil ikke
CPP-koblingen på PMIO brukes.
Trinn 2: Trykk på ”Synkroniser til monitor”-knappen
På Camino ICP Monitor s berøringsskjerm, trykk på Synkroniser til monitor-knappen; Natus
Neuro-monitoren vil overføre en ICP-verdi på 0 mmHg i opp til ett minutt. En nedtelling vil
komme opp som viser hvor mye tid det er igjen til null på pasientmonitoren.
Trinn 3: Nullstill pasientmonitoren til Natus Neuro-monitoren
På pasientmonitoren, følg produsentens instruksjoner for å nullstille monitoren.
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Trinn 4: Sjekk ytterlige verdier for å bekrefte synkronisering
Merknad
De følgende synkroniseringssjekkene på 25 mmHg, 50 mmHg og 100 mmHg er ikke obligatoriske,
men er anbefalte av Natus Neuro.
På ICP Caminos berøringsskjerm, trykk på Sjekk ytterlige verdier-knappen for å overføre
ytterlige ICP-verdier til pasientmonitoren for skaleringsbekreftelse:
•

25 mmHg

•

50 mmHg

•

100 mmHg

Merk at ved å trykke på Sjekk ytterlige verdier hver gang tar deg til neste ICP-verdi. Hvis du ikke
sjekker ytterlige verdier, går du til siste trinn, ”Fullfør synkroniseringsprosessen”, i kapittel 3.
A.

På Camino ICP Monitor s berøringsskjerm, trykk på Sjekk ytterlige verdier-knappen for
å overføre an ICP-verdi på 25 mmHg for opp til ett minutt til pasientmonitoren.

En nedtelling vil komme opp som viser hvor mye tid det er igjen for å bekrefte at verdien også
vises på pasientmonitoren.
B.

Når ICP-verdien på pasientmonitoren stabiliserer seg, sjekk at pasientmonitoren viser
den samme verdien som Camino ICP Monitor :

25 mmHg, ± 1 mmHg
C. Repeter trinn A til B i denne seksjonen for hver ytterlige verdi du ønsker å sjekke.
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Trinn 5: Fullfør synkroniseringsprosessen
Etter du har fullført synkroniseringsprosessen, trykk på Ferdig. Når ICP-verdien på pasientmonitoren
stabiliserer seg, sjekk at pasientmonitoren viser den samme verdien som Camino ICP Monitor
(±1 mmH eller 1 % av monitorverdien, den som er høyest).
Når pasienten behandles, anbefaler Natus Neuro å sammenlikne ICP-verdiene mellom de to
monitorene mens det kliniske personalet:
•
Registrerer ICP
•
Behandler ICP
•
I samsvar med sykehusets enhetspolicy.
Hvis Camino ICP Monitor mister strøm og slår seg av mens den er koblet til en
pasientmonitor, skal du ikke bruke ICP-verdiene på pasientmonitoren til pasientmålinger; ICPverdiene på pasientmonitoren vil være ugyldige.
Merknad
Etter å ha fullført synkroniseringsprosessen, bruk alltid Camino ICP Monitor s målinger over
pasientmonitorens målinger. Hvis det er forskjell mellom de to monitorene, bruk Camino ICP
Monitor s ICP-verdier for pasientmålingene og repeter prosedyren for synkronisering av de to
monitorene (se Kapittel 4).

Om trykk og temperaturmålinger på pasientmonitoren
Camino ICP Monitor er designet for å måle vevstrykk mellom -10 mmHg og 125 mmHg, og
vevstemperatur mellom 30 °C og 42 °C. Hvis trykk- eller temperaturverdien er utenfor disse spesifikke
områdene på Camino ICP Monitor mens den er koblet til pasientmonitoren, vil Natus Neuromonitoren aktivere en lavprioritetsalarm for enten en ICP eller temperaturnøyaktighetsområdealarm.
Avhengig av typen alarmforutsetning, vil Natus Neuro-monitoren også sende enten en trykkverdi på
-15 mmHg eller en temperaturverdi på 15 °C til pasientmonitoren for å indikere at Natus Neuromonitoren ikke har mulighet til å gjøre nøyaktige målinger.
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Lagring av systemet
Hvis Camino ICP Monitor ikke skal brukes på flere måneder eller mer, fjern batteriet fra
monitoren før monitoren lagres. Under lagring, oppbevar monitoren i et tørt område som
oppfyller følgende miljømessige forhold:
•

Temperatur: -20 °C til 50 °C

•

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

Sørg også for at lagringsstedet er sikret mot væsker som kan renne ned i monitoren og
ødelegge komponenter på innsiden.

Å bruke kabelstroppen til å pakke inn vekselstrømadapteren
Camino ICP Monitor inkluderer også en stropp som kan justeres for å sikre
vekselstrømadapterledningen under pasienttransport eller lagring. For å bruke denne
kabelstroppen, surr gummistroppen rundt bunten av adapterledningen og sikre den ved å tre den
runde plastlåsen gjennom det ønskede hullet.

1

Kabelstropp

2

Vekselstrømsadapterledning
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Blank side.
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KAPITTEL 4 – Overvåking av pasientens ICP og temperatur
Om berøringsskjermen
Camino ICP Monitor inkluderer en berøringsskjerm for å evaluere og kontroller parametere for å
overvåke pasientens ICP og temperatur. Berøringsskjermen har følgende faner for å få tilgang til
og aktivere forskjellige parametere:

Fane

Beskrivelse

Hoved

Tilbyr verktøy for evaluering av pasientens gjennomsnitts-ICP (mmHg) og
temperatur (°C). For detaljer, se Kapittel 4.

Trend

Tilbyr verktøy for overvåkning av opp til 5 dagers historie av pasientens
intrakranietrykkverdier. For detaljer, se Kapittel 4.

Alarm

Tilbyr verktøy for spesifisering av en høy ICP-alarmgrense som monitoren
tåler før den avgir en alarm. For detaljer, se Kapittel 4.

Innstillinger

Tilbyr verktøy for å spesifisere språk, dato og tid. Dette panelet inneholder
også innstillinger for å spesifisere den animerte bølgeformgrafen som
vises i Hovedpanelet. For detaljer, se Kapittel 4.

Merknad
Hvis det ikke er noen brukerinteraksjon med berøringsskjermen på mer enn 3 minutter, vil
brukergrensesnittet automatisk endres til Hovedfanen, hvis en annen fane vises.
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Om knappen Synkroniser til monitor
Hvis du planlegger å vise pasientdata fra Camino ICP Monitor til en
pasientmonitor, trykk på Synkroniser til monitor-knappen for å starte
prosessen med å synkronisere de to monitorene med hverandre. Prosessen sikrer at begge
monitorene viser identiske ICP-verdier for pasienten. Merk at denne funksjonen tilbyr
synkroniseringssjekker på 0 mmHg, 25 mmHg, 50 mmHg, og 100 mmHg.
Å trykke på Sjekk ytterlige verdier hver gang vil ta deg til neste måling.
For instruksjoner om synkronisering av monitorene, se Kapittel 4.

Å se gjennom statusbaren
Når du bruker Camino ICP Monitor , vil statusbaren på bunnen av berøringsskjermen vise
meldinger som indikerer nåværende status til alarmer, kateter, og veksel-/batteristrøm.

Statuslinje

Verifisere status på batteri og vekselstrøm
Camino ICP Monitor kan få strøm fra enten vekselstrøm eller batteristrøm. For å bestemme
strømstatus til monitoren, se batteri- og støpselssymbolene som vises nederst til høyre på
berøringsskjermen:
Symbol

Status

Indikerer at vekselstrøm brukes.
Indikerer at vekselstrøm ikke er i bruk/ikke er tilgjengelig.
Indikerer at batteristrøm brukes for å gi monitoren strøm. Hver grønne bar
representerer nivået på gjenstående batteristrøm (se følgende seksjon).
Indikerer at vekselstrøm brukes for å lade batteriet.
Indikerer at enten er ikke batteriet koblet til eller at batteriet ikke fungerer
ordentlig.
For instruksjoner om å gi strøm til monitoren, se Kapittel 3.
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Verifisere hvor mye batteristrøm som er tilgjengelig
Camino ICP Monitor viser de følgende symbolene på statusbaren for å indikere batterinivå.
Symbol

Farge

Tilgjengelig strøm

Grønn

75% til 100%

Grønn

50% til 75%

Grønn

25% til 50%

Grønn

Mindre enn 25%

Blinkende gul

Mindre enn 5 minutter

Hvis batterinivået faller til 15 minutter eller mindre, vil monitoren vise en feilmelding på statusbaren.
Hvis batterinivået synker til 5 minutter eller mindre, vil monitoren aktivere en teknisk alarm. For mer
informasjon, se Kapittel 5.

Om alarmene
Camino ICP Monitor aktiverer en fysiologisk alarm på grunn av overskridelse av den høye ICPalarmgrensen og flere tekniske alarmer som indikerer utstyrsrelaterte problemer. For instruksjoner
om å stille inn en høy ICP-alarmgrense, se Kapittel 4. For detaljert informasjon om å respondere på
hver av disse alarmtypene, se Kapittel 5.
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Overvåking av pasientens ICP og temperatur
Trykk på Hoved-fanen for å se pasientens gjennomsnitts-ICP og temperaturverdier som
numerisk data. ICP kan også ses som en animert bølgeform.

Informasjonen på denne skjermen inkluderer:
Parameter
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Beskrivelse

1

Viser en graf som viser ICP i mmHg versus tid som en animert
bølgeform (heltrukken eller linje). For å spesifisere type bølgeform,
trykk på Innstillingerfanen. Se Kapittel 4 for anvisninger.

2

Viser gjennomsnittlig ICP i mmHg som numeriske verdier.

3

Viser den høye ICP-alarmgrensen for pasienten. Hvis pasientens
gjennomsnittlige ICP overgår denne grensen i mer enn 5 sekunder,
vil en alarm lyde. For å spesifisere denne grensen, se Kapittel 4.

4

Viser vevstemperatur i grader Celsius (°C).

5

Spesifiserer skalaen for trykkverdier for ICP-bølgeformen.

Om numerisk visning av gjennomsnittlige ICP-verdier
Den numeriske ICP-verdien som vises på berøringsskjermen er pasientens gjennomsnittlige
ICP-verdi, som er en tidsgjennomsnittlig representasjon av den kontinuerlig målte ICPen.
Denne viste verdien blir rundet til nærmeste 1 mmHg.

Skalering av ICP-bølgeformområde
Hvis ICP-bølgeformene på Hoved-panelet krever størrelsesomgjøring for klarhet, trykk på
Skaler-knappen

for å spesifisere forskjellige bølgeformområder. Områdene inkluderer:
Områder (mmHg)

Inkrementer (mmHg)

0 til 30

5

0 til 50

10

0 til 100

10

0 til 150

25

-10 til 20

5

Ved å trykke på Skaler-knappen kommer man hver gang til neste intervall. Merk at funksjonen til
-10 til 20 mmHg-området er å tilby passende skalering når man nullstiller det fiberoptiske
kateteret (se Kapittel 10 instruksjoner om å nullstille det fiberoptiske kateteret).
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Overvåking av trenddata
Trykk på Trend-fanen for å se en graf med innsamlet gjennomsnittlig ICP-trenddata i mmHg med
intervaller på ett minutt. Camino ICP Monitor lagrer opp til fem dager med trenddata som kan ses
på i spesifikke tidsrom. Denne dataen kan også bli tatt ut fra monitoren til andre medietyper via
enten USB eller digital strømming. For instruksjoner om å ekstrahere data, se Kapittel 6.

Informasjonen på dette panelet inkluderer:
Elementer
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Beskrivelse

1

Ekstraher data
Kopierer pasientens trenddata til en USB-enhet som har blitt koblet til via en
USB-port bak på monitoren.

2

Datastrømming
Aktivering indikerer at funksjonen som strømmer pasienttrenddata digitalt til
en annen mediatype har blitt aktivert. Denne funksjonen krever bruk av en
USB-til-RS232 adapterkabel (se Kapittel 6).

3

ICP-skalering
Spesifiserer området til ICP-verdiene som vises på trendgrafen.

4

Tidsskalering
Spesifiserer området på tidspunkter som vises på trendgrafen.

5

Viser pasientens ICP-trenddata.

6

Viser gjennomsnittlig ICP i mmHg som numerisk verdi.

7

Viser den høye ICP-alarmgrensen. Hvis en pasients gjennomsnittlige ICPverdi overgår denne grensen i mer enn 5 sekunder, vil en alarm lyde. For å
spesifisere denne grensen, se Kapittel 5.

8

Viser vevstemperatur i grader Celsius (°C).

Skalere tidsområder for trenddata
Trykk på Tidsskalering
-knappen for å spesifisere forskjellige tidsområder for å vise
trenddataen. Tidsområdene inkluderer:

•

3 timer

•

12 timer

•

24 timer

•

48 timer

•

120 timer

Merk at ved å trykke på Tidsskalering-knappen kommer man hver gang til neste intervall.

Skalere ICP-områdene for trenddata
Hvis ICP-bølgeformene på Trend-panelet krever størrelsesomgjøring, trykk på ICP Skaler
-knappen for å spesifisere forskjellige bølgeformområder. Områdene inkluderer:
Områder (mmHg)

Inkrementer (mmHg)

0 til 30

5

0 til 50

10

0 til 100

10

0 til 150

25

-10 til 20

5

Merk at ved å trykke på ICP Skaler-knappen kommer man hver gang til neste intervall.

Betingelser som tilbakestiller trenddata
Avhengig av katetertype, kan noen forhold resultere i tap av trenddata i løpet av opptaksprosessen.
For detaljer, se Kapittel 4.
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Å stille inn øvre ICP-alarmgrense
Trykk på Alarm-fanen for å spesifisere innstillinger for å kontrollere den fysiologiske alarmen.
Dette panelet inkluderer piler for å spesifisere øvre verdi for ICP-alarmgrensen, slå alarmen på
og av, og tilbakestille den øvre ICP-alarmgrensen fra en brukertilpasset innstilling til
standardinnstillinger fra fabrikken (20 mmHg).
Informasjonen på dette panelet inkluderer:

Element
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Beskrivelse

1

Alarm på
Aktiverer fysiologiske alarminnstillinger. Hvis dette er valgt, vil monitoren avgi
en alarm hvis pasientens viste gjennomsnittlige ICP overgår den spesifiserte
øvre ICP-alarmgrensen i mer enn 5 sekunder. Som standard er dette valgt
og satt til 20 mmHg.

2

Alarm av
Deaktiverer fysiologiske alarminnstillinger. Hvis dette er valgt, vil monitoren
slå av den øvre ICP-alarmen og hindre en høy ICP-alarm fra å lyde. I denne
modusen vil monitoren vise ICP-alarm av i statusbaren. Merk at tekniske
alarmer ikke kan skrus av med dette valget.

3

Øvre ICP-alarmgrense
Spesifiserer maksimum ICP-verdi som monitoren vil tolerere før den
aktiverer alarmen. For å spesifisere denne grensen, trykk på pilene til en
verdi mellom -10 mmHg og +125 mmHg med intervaller på 1 mmHg.

Element

Beskrivelse

4

Tilbakestill til standard
Tilbakestiller brukertilpassede innstillinger for øvre ICP-alarmgrense til
fabrikkinnstillinger (20 mmHg). Å trykke på denne knappen aktiverer også
Alarm på-knappen.

5

ICP
Viser gjennomsnittlig ICP i mmHg som numeriske verdier.

6

Temperatur
Viser vevstemperatur i grader Celsius (°C).

Om den øvre ICP-alarmgrensekalkulatoren
Camino ICP Monitor baserer øvre alarmgrense på pasientens gjennomsnittlige ICP-verdi, som
er representert av den numeriske ICP-verdien som vises på berøringsskjermen. Den øvre ICPalarmgrensen utløses hvis pasientens viste gjennomsnittlige ICP-verdi kontinuerlig forblir over
den øvre ICP-alarmgrensen i en periode på 5 sekunder.
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Spesifisere øvre ICP-alarmgrense
Du må alltid kontrollere at øvre ICP-alarmgrense er konfigurert for hver pasient før
behandling.
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1.

På berøringsskjermen, trykk på Alarm-fanen.

2.

Trykk på Alarm på-knappen; dette aktiverer alarminnstillingene.

3.

I feltet Øvre ICP-alarmgrense, bruk pilene til å spesifisere øvre ICP-alarmgrenseverdier for
pasienten. Merk at grenseområdet er mellom -10 og +125 mmHg i intervaller på 1 mmHg.

4.

Trykk på Aksepter. Hvis pasientens gjennomsnittlige ICP-verdier overgår denne spesifiserte
grensen i mer enn 5 sekunder, vil monitoren aktivere den fysiologiske alarmen. Merk at å
trykke på Avbryt vil tilbakestille alle endringer til de tidligere verdiene. For å respondere til
denne alarmen, se Kapittel 4.

Berøringsskjermetiketter som indikerer øvre ICP-alarmgrense
Merk at alarmgrensen spesifisert i trinn 3 vises på Hoved- og Trend-skjermene som følgende
indikatoretiketter:
•

En horisontal linje i grafen korresponderer til den spesifiserte øvre ICP-alarmgrensen

•

En numerisk verdi ved siden av alarmgrensesymbolet

1

Øvre ICP-alarmgrense

2

Øvre ICP-alarmgrense
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Slå av øvre ICP-alarm
For å slå av øvre ICP-alarm og hindre at Camino ICP Monitor avgir en fysiologisk
alarm, trykker du på Alarm av og så Aksepter Hvis dette alternativet er valgt, vil
monitoren vise ICP-alarm av på statuslinjen. Monitoren vil også fjerne
samsvarende øvre ICP-alarmgrenseindikatoretiketter fra Hoved- og Trend-skjermene.
For å slå på øvre ICP-alarm, trykk på Alarm på og så Aksepter.
Ved å velge Alarm av-funksjonen på Alarm-panelet vil den øvre ICP-alarmgrensen bli
slått av på ubestemt tid. Utvis forsiktighet hvis du velger denne funksjonen. Trykk på knappene
Alarm på og Godta for å reaktivere denne alarmen.

Slå av øvre ICP-alarm midlertidig
For å slå av den fysiologiske alarmen midlertidig trykker du på det aktive
alarmsymbolet på statuslinjen. Dette vil slå av alarmen i enten 3 minutter eller til
pasientens gjennomsnittlige ICP-verdi faller til den spesifiserte grensen. I denne
avslåtte tilstanden vil statuslinjen vise Lyd på pause og endre alarmsymbolet fra aktiv til
Lyd på pause (se avsnittet Å forstå alarmsymboler i Kapittel 5). Hvis pasientens gjennomsnittlige
ICP-verdi ikke faller ned til den spesifiserte alarmgrensen, vil alarmen fortsette.

Gjenopprette standard øvre ICP-alarmgrenseverdier
Etter å ha spesifisert øvre ICP-alarmgrenseverdi på Alarm-fanen lagrer Camino
ICP Monitor den nåværende verdien til minnet. Hvis monitoren er slått av i en
tidsperiode og så slått på igjen, vil den sist lagrede øvre ICP-alarmgrenseverdien
bli gjenopprettet. For å gjenopprette den øvre ICP-alarmgrensen fra en brukertilpasset innstilling
til fabrikkinnstillinger (20 mmHg), trykk på Gjenopprett standard og så Aksepter. Merk at å
trykke på Gjenopprett standard-knappen også vil aktivere Alarm på-modus automatisk.
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Brukertilpasning av brukerinnstillingene
Trykk på Innstillinger-fanen for å kontrollere utseendet på spesifikk grafisk og tekstuell
informasjon som vises på berøringsskjermen. Dette panelet inkluderer også en knapp for å
bestemme systeminformasjon angående programvare og firmware. Informasjonen på dette
panelet inkluderer:

Nummer

Beskrivelse

1

Spesifiserer type ICP-bølgeform (linje eller heltrukken) som blir vist på
Hovedpanelet.

2

Still inn tid og dato
Spesifiserer tidspunkt og dato som vises på monitoren. Formålet med
tid/dato-visning er for Ekstraher data-funksjonen.

3

Velg språk
Spesifiserer språket som vises på programvarens grensesnitt.

4

Systeminformasjon
Viser informasjon om systemets programvare og firmware.
Servicemodus
Tilbyr diagnostisk informasjon for feil. Denne modusen vises på
Systeminformasjonspanelet. Denne modusen er passordbeskyttet og er
bare tilgjengelig for Natus-ansatte.
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Spesifisere type bølgeform
Camino ICP Monitor tilbyr valg for å vise ICP-bølgeformen som enten en linje eller en fylt graf.

1

Bølgeform stilt inn på Fylt-modus.

1.

Trykk på Innstillinger-fanen på berøringsskjermen.

2.

Trykk på Still inn bølgeform.

3.

Spesifiser bølgeformtypen ved å velge enten Linje eller Fylt.

4.

Trykk på Aksepter.

Den valgte bølgeformtypen vil vises i Hoved-panelet.
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Å spesifisere tid og dato
Camino ICP Monitor tilbyr verktøy for å stille inn nåværende tid og dato som vises på berøringsskjermen.

For å stille inn denne informasjonen:
1.

Trykk på Innstillinger-fanen på berøringsskjermen.

2.

Trykk på Still inn tid og dato-knappen.

3.

Trykk på det ønskede feltet (time, minutter, dato, måned, eller år) på panelet som vises, og
bruk pilene for å spesifisere de passende innstillingene. Legg merke til at det kan hende du
må stille inne hver av disse innstillingene før du godtar dem i neste trinn.

4.

Trykk på Aksepter; Camino ICP Monitor vil vise den valgte tiden/datoen på berøringsskjermen.
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Spesifisere språk
Camino ICP Monitor tilbyr valg for å vise teksten på skjermen på forskjellige språk:

Listen over støttede språk inkluderer:
• Engelsk
• Fransk
• Italiensk
• Tysk
• Spansk

• Nederlandsk
• Japansk
• Russisk
• Dansk
• Polsk

• Koreansk
• Kinesisk (forenklet)
• Portugisisk (Brasil)

For å endre språk:
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1.

Trykk på Innstillinger-fanen på berøringsskjermen.

2.

Til venstre på panelet, trykk på Still inn språk.

3.

I Språk-menyen som vises, bruk pilene for å velge det ønskede språket.

4.

Trykk på Aksepter; Camino ICP Monitor vil vise all tekst på skjermen på det valgte språket.

Bestemme systeminformasjon
Hvis du opplever tekniske problemer med din Camino ICP Monitor, behøver du kanskje
å gi Natus Neuro informasjon om systemets programvare- og firmware-versjoner.
For å bestemme denne informasjonen, trykk på informasjonssymbolet.

Om ekstraher logg- og servicemodus-knappene
Ekstraher Logg-knappen vises bare på systeminformasjonspanelet hvis en USB-enhet er koblet
til Natus Camino ICP Monitor . Merk at når du kobler til en USB-enhet, kan denne knappen
bruke flere sekunder på å vises. Ved å trykke på Ekstraher logg
-knappen vil
systemlogginformasjon bli kopiert fra monitoren til USB-enheten. Under en feilsøkingsøkt, kan
Natus teknisk personale be om denne loggfilen.
Service-modus
-knappen tilbyr diagnostisk informasjon for Natus-personale for å
utføre feilsøking. Denne knappen er kun ment for Natus-personale.
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Blank side.
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KAPITTEL 5 – Å respondere på fysiologiske og
tekniske alarmer
Om de to alarmtypene
Natus Camino ICP Monitor aktiverer to typer audio/visuelle alarmer for å indikere problemer
som krever øyeblikkelig oppmerksomhet:
Alarmtype
Fysiologisk

Beskrivelse
Varsler sykepleier/lege om at pasientens gjennomsnittlige ICP-verdi
som måles har oversteget den spesifiserte grensen i mer enn 5
sekunder.
Varsler sykepleier/lege om at det er et problem med monitorens batteri,
elektriske komponenter, programvareversjon, eller kateterforbindelser.
Disse tekniske alarmene inkluderer:

Teknisk

• Irreversible systemfeil
• ICP-kateterfeil
• Temperatursensorfeil
• Lavt batterinivå
(5 minutter eller mindre)
• Overoppheting av monitor

• Kjøleviftefeil
• Gjennomsnittlig ICP er utenfor
presisjonsområdet
• Temperaturområde er utenfor
presisjonsområde
• Batterifeil

Alarmhøytaleren med materialer som kan dempe alarmlyden.

Om de tekniske meldingene
I tillegg til tekniske alarmer, viser Camino ICP Monitor også tekniske meldinger på statusbaren
for å indikere problemer med:
• Lavt batterinivå (15 minutter eller mindre)

• Ingen kateter tilkoblet

• Flere katetere er tilkoblet

• Feil med kateterinitialisering

• Kateter initialiseres

• Kan ikke skrive til loggfil

For mer informasjon om å respondere på disse meldingene, se Kapittel 5.
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Å forstå alarmsymbolene
På statusbaren viser Camino ICP Monitor forskjellige variasjoner av alarmsymbolet for å
indikere tre forskjellige alarmtilstander: Aktiv, audio på pause, og inaktiv:
Symbol

Tilstand

Beskrivelse

Aktiv

Indikerer en aktiv fysiologisk eller teknisk alarm.
I denne tilstanden viser statusbaren beskrivelsen
av feilen som aktiverte alarmen.

Lyd på pause

Indikerer en aktiv fysiologisk eller teknisk alarm
som har blitt satt på pause midlertidig ved å
trykke på det aktive alarmsymbolet. I denne
tilstanden viser statusbaren Lyd på pause.
Etter 3 minutter med stillhet, forsvinner Lyd på
pause-meldingen og alarmen reaktiveres
automatisk.

deaktivert

Indikerer at ingen fysiologisk eller teknisk alarm
er aktiv.

Alarm av

Indikerer at monitoren vil slå av den øvre ICPalarmen og hindre en høy ICP-alarm fra å lyde.

(gule kanter)

(utkryssede gule kanter)

(gråtonet)
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Hvordan monitoren prioriterer alarmene
Camino ICP Monitor tildeler hver feil som kan aktivere en fysiologisk eller teknisk alarm med en
rekke kliniske prioriteter mellom medium og lav. Disse prioriteringene er bestemt av to faktorer:
•
Den potensielle skaden på pasienten
•
Hvor raskt det kan oppstå potensiell skade hvis brukeren ikke responderer på årsaken til alarmen.
Klinisk prioritet

Potensiell skade hvis alarmen
ignoreres

Tidsramme for potensiell
skade

Medium

Reversibel skade

Rask

Lav

Reversibel skade

Utsatt

Audio og visuelle indikatorer for alarmer med prioritet medium
og lav
Avhengig av den kliniske prioriteten til feilen som forårsaker alarmen, aktiverer Camino ICP
Monitor audio og visuelle indikatorer for å varsle brukeren om tilstanden:
Klinisk prioritet

Medium

Lav

Audioindikatorer

Visuelle indikatorer

• Utløser en alarm som
bryter ut i tre pulser, der
hver puls lyder ved et
mellomrom på 180
millisekunder og hvert
utbrudd bryter ut med et
mellomrom på 3 sekunder.
• Volumet på hver alarmpuls
har et lydtrykk på 70 dB.

• En melding vil komme opp på
statuslinjen som identifiserer feilen
• Hvis en systemfeil oppstår, vil et
enkelt meldingsvindu komme opp
som identifiserer en feilkode og en
beskrivelse av feilen.
• Kantene rundt spesifikke symboler
(f.eks. alarm, batteri) på
berøringsskjermen vil blinke gult.
• I noen tilfeller av feil vil
pasientverdiene blinke gult.

• Utløser en alarm med en
enkelt puls, der hvert
utbrudd bryter ut med et
mellomrom på 16
sekunder.
• Volumet på en enkelt
alarmpuls har et lydtrykk
på 69 dB.

• En melding vil komme opp på
statuslinjen som identifiserer feilen.
• Pasientverdiene vil være gule (ikke
blinkende).
• For batterirelaterte feil indikerer
batterisymbolet at batteriet ikke har
mer strøm.

For spesifikk informasjon om hvilke audio/visuelle indikatorer som oppstår for hver enkelt
medium-prioritet og lav-prioritet alarmtype, se Å respondere på den fysiologiske alarmen
(ICP over alarmgrense) og Å respondere på tekniske alarmer i Kapittel 5.
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Prioriteter på fysiologiske og tekniske alarmer
Camino ICP Monitor inkluderer en medium-prioritet fysiologisk alarm som blir aktivert hvis pasientens
gjennomsnittlige ICP-verdi overgår den brukerspesifiserte grensen i mer enn 5 sekunder; det er ingen
andre fysiologiske alarmer. Hvis to eller flere feil skjer samtidig, som kan aktivere en fysiologisk alarm
og en teknisk alarm, vil den fysiologiske alarmen alltid ha førsteprioritet (med mindre den tekniske
alarmen blir utløst av en irreversibel systemfeil, som kan resultere i at monitoren blir ubrukelig).
De gjenstående tekniske alarmene vil bare bli erklært etter at den fysiologiske alarmen er løst.

Hvordan monitoren prioriterer mellom to tekniske alarmer
Hvis to eller flere feil med samme kliniske prioritet skjer samtidig, som kan aktivere forskjellige
tekniske alarmer, prioriterer Camino ICP Monitor hvilke alarmer den aktiverer basert på hvordan
alarmforholdene påvirker sikkerheten til pasienten eller stabiliteten til utstyret. Merk at en teknisk
alarm med høyere prioritet alltid blir aktivert før en teknisk alarm med lavere prioritet; en alarm
med lavere prioritet vil ikke vises før alarmen med høyere prioritet er løst.
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Liste med prioriteringer for hver alarm
Merknad
Hvis enten programvaren, firmware eller elektriske komponenter inni monitoren lider av en
seriøs funksjonsfeil i løpet av en fysiologisk alarm, vil Camino ICP Monitor aktivere en
irreversibel teknisk alarm som overstyrer den fysiologiske alarmen og indikere en systemfeil.
Hvis denne irreversible tekniske alarmen er aktivert, vil monitoren ikke lenger rapportere
pasientverdier og brukeren må kontakte Natus Neuro for service. For mer informasjon om
denne feilen, se Kapittel 5.
Følgende tabell lister opp prioriteten til hver alarm:
Alarmprioritet

Type feil

Type klinisk prioritet

1

Irreversible systemfeil

Medium

2

Øvre ICP-alarm

Medium

3

ICP-kateterfeil

Medium

4

Temperatursensorfeil

Medium

5

Lavt batterinivå (5 minutter eller mindre)

Medium

6

Overoppheting av monitor

Medium

7

Kjøleviftefeil

Lav

8

Gjennomsnittlig ICP er utenfor
presisjonsområdet

Lav

9

Temperaturområde er utenfor presisjon

Lav

10

Batterifeil

Lav

11

Lavt batterinivå (15 minutter eller mindre)

I/T

12

Flere katetere er tilkoblet

I/T

13

Kateter initialiseres

I/T

14

Ingen kateter tilkoblet

I/T

15

Feil med kateterinitialisering

I/T

16

Kan ikke skrive til loggfil

I/T
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Å respondere på den fysiologiske alarmen (ICP over alarmgrense)
Hvis pasientens gjennomsnittlige ICP-verdier overgår den spesifiserte grensen i mer enn 5
sekunder, vil Camino ICP Monitor aktivere en fysiologisk alarm med medium prioritet som:
•

Utløser en alarm som inneholder et utbrudd med tre pulser

•

Vise følgende feilmelding på statuslinjen: ”ICP over alarmgrense”

•

Alarmsymbolet vil blinke på statuslinjen

•

Vise gjennomsnittlig ICP-verdi i gult på Hoved-, Trend-, og Alarm-skjermene

For å slå av alarmen midlertidig, trykk på det blinkende alarmsymbolet på berøringsskjermen.
Dette vil slå av alarmen i enten 3 minutter eller til pasientens gjennomsnittlige ICP-verdi faller til
den spesifiserte alarmgrensen på minst én måling. Etter 3 minutter blir alarmen reaktivert. For å
slå av alarmen helt, trykk på Alarm-fanen og velg Alarm av og Aksepter. For instruksjoner om
å spesifisere øvre ICP-alarmgrense.
Å velge Alarm av-funksjonen vil slå av øvre ICP-alarmgrense på ubestemt tid. Utvis
forsiktighet hvis du velger denne funksjonen.
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Å respondere på tekniske alarmer
Følg de følgende retningslinjene for å respondere på hver tekniske alarm.

Å respondere på alarm om irreversibel systemfeil
Hvis enten programvaren, firmware, eller elektriske komponenter inni monitoren lider av en
seriøs systemsvikt under bruk, vil Camino ICP Monitor stoppe rapportering av måleverdier på
berøringsskjermen og aktivere en teknisk alarm med medium prioritet. Når denne alarmmodusen
er på, vil monitoren:
•

Utløser en alarm som bryter ut i tre pulser

•

Vise et enkeltstående meldingsvindu som spesifiserer en feilkode og en beskrivelse av
gjeldende systemfeil, som inkluderer følgende:
•

Feil med sensorbrettet

•

Feil med strømbrettet

•

Generell programmeringsfeil ved programvaren

•

Inkompatibel firmware-feil

For en fullstendig liste over feilkoder, se Kapittel 8. Vennligst legg merke til at hver av disse
alarmene er irreversible. Hvis noen av disse alarmene oppstår, ta deg av pasientens behov,
skriv ned den spesifikke feilkoden, og kontakt Natus Neuro for service.

Å respondere på ICP-kateterfeilalarmen
Hvis ICP-kateteret mislykkes i løpet av oppstart eller bruk, vil monitoren aktivere en alarm med
medium prioritet som:
•

Utløser en alarm som bryter ut i tre pulser

•

Viser følgende feilmelding på statuslinjen: ”Kateterfeil”

•

Fjern ICP og temperaturverdiene fra skjermen

For å løse dette problemet, koble fra kateteret. For å fortsette å overvåke ICP må hele kateteret
byttes ut.

Å slå av lyden på kateterfeilalarmen midlertidig
Trykk på det blinkende alarmsymbolet på berøringsskjermen. Alarmen slås av i 3 minutter.
Hvis kateteret ikke kobles fra innen 3 minutter vil alarmen bli reaktivert.
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Å respondere på alarmen for temperatursensorfeil
Hvis temperaturkateteret mislykkes under bruk, vil monitoren aktivere en alarm med medium
prioritet som:
•

Utløser en alarm som bryter ut i tre pulser

•

Viser følgende feilmelding på statuslinjen: ”Temperatursensorfeil”

•

Fjern ICP og temperaturverdiene fra skjermen

For å løse dette problemet, koble fra temperaturkabelen. For å fortsette å overvåke temperatur
må hele kateteret byttes ut.

Å slå av lyden på temperatursensorfeil midlertidig
Trykk på det blinkende alarmsymbolet på berøringsskjermen. Alarmen slås av i 3 minutter.
Hvis kateteret ikke kobles fra innen 3 minutter vil alarmen bli reaktivert.

Å respondere på alarm for lavt batteri
Camino ICP Monitor inkluderer et utskiftbart 14,4 V litiumionbatteri som gir strøm til monitoren i
minst 1,5 timer. Batteriet er ment til å gi strøm til monitoren kun under pasienttransport; bruk
vekselstrøm når det er mulig.

15 minutter eller mindre strøm igjen
Hvis batterinivået faller til 15 minutter eller mindre av resterende lading, vil Camino ICP Monitor
vise følgende melding på statuslinjen: ”Batteriet er lavt” Hvis dette skjer, må du koble monitoren
til et vekselstrømuttak. Denne advarselen forsvinner ikke før monitoren blir koblet til vekselstrøm.
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5 minutter eller mindre strøm igjen
Hvis batterinivået faller til 5 minutter eller mindre av resterende lading, vil Camino ICP Monitor
aktivere en alarm med medium prioritet som:
•

Utløser en alarm som bryter ut i tre pulser

•

Viser følgende melding på statuslinjen: ”Batteriet er lavt”

•

Batterisymbolet vil blinke gult på statuslinjen

Hvis dette oppstår, koble monitoren til et vekselstrømuttak med en gang. Denne alarmen
stopper når monitoren er koblet til vekselstrøm
Koble monitoren til en vekselstrømkilde med en gang hvis alarmen for lavt batteri
aktiveres.

Å slå av alarmen for lavt batteri midlertidig
Trykk på det blinkende alarmsymbolet på berøringsskjermen. Dette vil slå av lyden på alarmen i
3 minutter mens du kobler monitoren til et vekselstrømuttak for å lade batteriet. Hvis batteriet
ikke blir ladet innen 3 minutter, vil alarmen starte opp igjen.
Camino ICP-monitorbatteriet kan byttes ut av sykehusets biomedisinske ingeniør. Se Kapittel 9
for anvisninger.

79

Å respondere på alarm om at monitoren er overopphetet
Hvis temperaturen på innsiden av Camino ICP Monitor er over 80 °C, vil monitoren aktivere en
alarm med medium prioritet som:
•

Utløser en alarm som bryter ut i tre pulser

•

Viser følgende feilmelding på statuslinjen: ”Monitor er overopphetet, sjekk ventil”

For å løse dette problemet, sjekk ventilene på bak- og underpanelene på monitoren for å sikre at
ingenting blokkerer dem. Hvis noe blokkerer dem, fjern det med en gang. Når temperaturen inni
monitoren faller under 80 °C vil alarmen stoppe og meldingen forsvinner.

Å slå av alarmen om at monitoren overopphetes midlertidig
Trykk på det blinkende alarmsymbolet på berøringsskjermen. Dette vil slå av lyden på alarmen i
3 minutter mens du rengjører ventilen for eventuelle hindringer. Hvis temperaturen inni
monitoren ikke faller under 80 °C innen 3 minutter vil alarmen reaktiveres.

Å respondere på alarm om feil på kjølevifte
Camino ICP Monitor inneholder en vifte på innsiden som sirkulerer luft for å kjøle ned de interne
elektroniske komponentene. Hvis monitoren oppdager at kjøleviften har sluttet å gå, vil
monitoren aktivere en teknisk alarm med lav prioritet som:
•
Utløser en alarm som bryter ut med en puls hvert 16. sekund
•
Viser følgende feilmelding på statuslinjen: ”Kjøleviftefeil”
Hvis dette problemet oppstår, slå av monitoren for å hindre mulig overoppheting. Etter du har
slått av monitoren, kontakt Natus Neuro for service.

Å slå av alarmen om kjøleviftefeil midlertidig
Trykk på det gule alarmsymbolet på berøringsskjermen. Dette vil slå av alarmen i 3 minutter
mens du slår av monitorens strøm for å hindre mulig overoppheting. Hvis monitoren fortsatt er
på etter 3 minutter og det fortsatt er registrert svikt i kjølevifte blir alarmen reaktivert.
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Å respondere på alarm om presisjonsområde
Camino ICP Monitor er designet for å måle ICP og vevstemperatur mellom spesifikke kliniske områder:
Målinger

Område

ICP

Mellom -10 og +125 mmHg, som inkluderer følgende presisjonsnivåer,
avhengig av katetertype:
Fiberoptisk kateter:
• -10 til 50 mmHg (±2 mmHg)
• 51 til 125 mmHg (±6%)
Flex-kateter:
• -10 til 10 mmHg (±2 mmHg)
• 11 til 33 mmHg (±3 mmHg)
• 34 til 125 mmHg: ± (6% + 1 mmHg)

Temperatur

Mellom 30 °C til 42 °C (±0,3 °C)

Hvis det målte intrakranielle trykket eller temperaturen havner utenfor dette området, aktiverer
skjermen en lavprioritets alarm som:
•

Utløser en alarm som avgir en puls hvert 16. sekund

•

Viser en av de følgende meldingene på statuslinjen:

”ICP ligger utenfor presisjonsområdet” eller ”Temperaturen er utenfor presisjonsområdet”
•

Viser gjennomsnittlig intrakranielt trykk eller temperaturverdi i gult på Hoved, Trend- og
Alarm -skjermene

For å løse dette problemet må snittverdien for ICP eller temperatur falle innenfor det nominelle
presisjonsområdet som er oppgitt i tabellen nedenfor.

Midlertidig slå av presisjonsalarmen for ICP og temperaturområde

.

Trykk på det gule alarmsymbolet på berøringsskjermen. Alarmen vil slås av i 3 minutter mens
snittverdien for ICP eller temperatur faller tilbake til det nominelle området for presisjonsverdier
som vises på tabellen ovenfor. Hvis snittverdien for ICP eller temperatur fortsatt er utenfor det
nominelle presisjonsområdet i 3 minutter, blir alarmen reaktivert.
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Hvordan respondere til batterisviktalarmen
Hvis batterikontrollsystemet i ICP Camino Monitor svikter mens du bruker den, vil ikke skjermen
kunne vise det gjenværende batterinivået. Hvis dette problemet oppstår, aktiverer skjermen en
alarm med lav prioritet som:
•

Utløser en alarm som avgir en puls hvert 16. sekund

•

Batterisymbolet på berøringsskjermen vises med en strek tegnet over.

•

Viser følgende melding på statuslinjen:

”Batterisvikt”
Hvis denne batterisviktalarmen aktiveres, skal du ikke bruke skjermen med strøm fra batteriet.
Om nødvendig kobler du monitoren til vekselstrøm for å opprettholde strøm. Etter at du har
behandlet pasienten kan du prøve følgende:
•

Slå monitoren av og på igjen.

•

Bytt batteriet.

Hvis alarmen fortsetter, kontakter du Natus Neuro for service.

Slå av batterisviktalarmen midlertidig
Trykk på det gule alarmsymbolet på berøringsskjermen. Alarmen slås av i 3 minutter. Hvis monitoren
fortsatt er på etter 3 minutter og det fortsatt er registrert svikt i batteriet, blir alarmen reaktivert.
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KAPITTEL 6 – Hente ut trenddata for fjernevaluering
Om ekstrahering av data
Camino ICP Monitor har to alternativer for ekstrahering av snittrenddata for intrakranielt trykk.
•

Ekstern USB-minnepinne

•

Digital strømming via USB-to-RS232-adapterkabelen

Begge medietyper kobles til monitoren via USB-kontakten på bakpanelet.
Merknad
USB-kontakten på Camino ICP Monitor er kun tiltenkt for tilkobling til et USB-medium og en
USB-til-RS232-adapterkabel for ekstrahering av ICP-trenddata. USB-porten er ikke ment å
kobles til en nettverkstilkobling (f.eks USB-bluetooth-adapter, USB-ethernet-adapter, osv.)
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Overføre data til USB-minne
Bruk funksjonen Hentdata for å eksportere inntil 5 dagers snittverdier for ICP fra monitoren til en
ekstern USB-pinne. Når du bruker denne funksjonen, kopierer Camino ICP Monitor data til USBminnet som en .csv-fil (comma separated value file). Denne .csv-filen lagrer dato, klokkeslett og
snittverdi for ICP i intervaller på ett minutt og viser informasjonen som ASCII-tekst. Følgende
viste tekst gir et eksempel på .csv-trenddataoppføring:
2011-04-20-13:38, 18.3
År Måned Dag Klokkeslett Gjennomsnittlig ICP (mmHg)

For å overføre data til et USB-minne:
1.

Koble USB-minnet til USB-kontakten på bakpanelet.

1 USB-minne

84

2

Vekselstrømsadapter

3

2.

På berøringsskjermen, trykk på Trend-fanen og velg Hent data.

3.

Kontroller at den følgende meldingen vises:

PMIO-kabel

4.

Trykk på Godta, fjern USB-minnet og vis .csv-filen på ønsket enhet (f.eks. bærbar PC).

Merknad
USB-stasjonen må være en formatert FAT (FAT16 eller FAT32). Andre filsystemformater
støttes ikke.

Merknad
Det kan ta inntil 1 minutt før USB-stasjonen blir registrert av Camino ICP Monitor.

Merknad
I .csv -filen er tidsstemplet for datahentingen basert på skjermens dato-/og klokkeslettinnstillinger
som er angitt i fanen Innstillinger. I land med sommertid må du justere klokkeslettet manuelt.
Se Kapittel 2 for anvisninger.

Hvordan monitoren lagrer trend-data i opptil 5 dager
Camino ICP Monitor lagrer bare gjennomsnittlige ICP-verdier fra de siste 5 dagene.
All trenddata som har vært lagret i lengre enn 5 dager går tapt. Hvis overvåking fortsetter i mer
enn 5 dager, anbefales det å sette inn et nytt kateter under sterile forhold. Merk at å bytte ut et
kateter vil tilbakestille trenddataen. Vennligst hent ut data du ønsker å beholde før utbytting av
kateteret.
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Hent data via digital strømming
Bruk datastrømmefunksjonen til å eksportere snittverdier for ICP-trenddata digitalt fra Camino
ICP Monitor til en ekstern enhet via en USB-til-RS232-adapterkabel. Merk at du trenger USB-tilRS232-adapterkabelen som leveres av Natus Neuro for å bruke denne funksjonen. Når du
strømmer data, måler skjermen snittverdien for ICP i mmHg av den gjeldende ICP-trenddata i
intervaller på ett minutt. USB-til-RS232-adapterkabelen leverer informasjonen som 9600 baud,
8 databits, 1 stoppbitt, jevne paritetskonfigurasjoner.
Du trenger en null-modem RS232-kabel med hunn til hunn for å koble USB-til-RS232adapterkabelen til en datamaskin. For å hente data via digital strømming:
1.

Koble USB-enden av USB-til-RS232-adapterkabelen til USB-kontakten på bakpanelet.

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

USB-enden av adapterkabelen

Trykk på Trend på berøringsskjermen og bekreft at den følgende meldingen vises på
skjermen: ”datastrømming aktivert”
Koble den andre enden av USB-til-RS232-adapterkabelen til den eksterne måleenheten.

Forhold som gjør at trenddata nullstilles under lagring
Avhengig av typen kateter du bruker til å måle pasientens snittdata for ICP, vil de følgende
forholdene føre til at trenddata nullstilles for pasienten:
Kateter

Forhold

Natus Camino Fiber Optic
(110-4-serien)

• Når du slår monitoren av og på igjen.
• Batteriet utlades, noe som gjør at målingen slås av og
deretter på igjen.
• Det gjeldende ICP-kateteret kobles fra monitoren og kobles
deretter til igjen.
• Det gjeldende temperaturkateteret kobles fra monitoren og
kobles deretter til igjen.
• Når du bytter katetret som er i bruk med et annet kateter.

Natus Camino Flex

• Når du bytter katetret som er i bruk med et annet kateter.

Når du bytter ut et kateter blir trenddata nullstilt. Vennligst hent ut data du ønsker å
beholde før utbytting av kateteret.
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KAPITTEL 7 – Rengjøring og sterilisering av systemet
Rengjøring av systemet og dets komponenter
Før du rengjør overflaten og berøringsskjermen til Camino ICP Monitor, må du være
oppmerksom på følgende punkter:
•

Slå av monitoren før du rengjør den.

•

Følg alle sikkerhetsmerknader for å redusere faren for støt. Du må aldri åpne dekslet til monitoren.

•

Monitoren er kun laget for å rengjøres på overflaten - du skal IKKE dyppe den i væske.

•

Du må aldri spraye rengjøringsmidler eller andre væsker direkte på monitoren.

•

Vær ekstra forsiktig når du rengjør rundt ventilene, kontaktene og USB-sporet. Pass på å
tørke vekk overflødig væske som samler seg i disse områdene.

•

Ikke bruk klut eller svamp som kan gi riper i skjermflaten, når du rengjør berøringsskjermen.
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Retningslinjer for rengjøring
Bruk de følgende retningslinjene når du rengjører Camino ICP Monitor og systemkomponentene
som er oppført nedenfor:
•

Ekstern overflate

•

Berøringsskjerm

•

Natus Camino fiberoptisk kateterkabel

•

Natus Camino fleks-skjøteledning

•

Kabelstropp

Merk at alle disse komponentene bør rengjøres så fort det oppstår urenheter.
Bruk kun rengjøringsmiddel som er listet opp i denne seksjonen for å rengjøre og
desinfisere Camino ICP Monitor-systemet. Bruk av løsemidler eller rengjøringsmidler som ikke
er oppført i retningslinjene for rengjøring, kan skade plasthuset til Camino ICP Monitor.
Ikke autoklaver eller legg Camino ICP Monitor i væske da den kan bli skadet. Hvis
skjermen utsettes for væske, slå av enheten, fjern vekselstrømadapteren, tørk enheten godt, og
send til biomed-personalet for evaluering før du slår på strømmen igjen.
Du bør ikke rengjøre den fiberoptiske kateterkabelen og fleksskjøteledningen med
maskinvask.
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Element

Retningslinje

Klargjøring for rengjøring

Kontroller at alle koblingene mellom kablene, kateteret, kabelstroppen, strømadapteren, USB-til-RS232serieadapteren og skjermen har blitt fjernet før du rengjør Natus Camino ICP Monitoren.

Øvre grense for gjenbruk

Den fiberoptiske kateterkabelen kan steriliseres tretti (30) ganger og rengjøres/desinfiseres hundre
(100) ganger. Ikke bruk kabelen når du har nådd denne grensen. Bruk gjenbruksarket (doc # 025471)
som følger med den fiberoptiske kateterkabelen for å se hvor langt unna du er denne grensen.
Flex-skjøtekabelen kan steriliseres tretti (30) ganger. Ikke bruk kabelen når du har nådd denne
steriliseringsgrensen. Bruk gjenbruksarket (doc # 026426) som følger med fleks-skjøtekabelen for å se
hvor langt unna du er denne grensen.
Det er ingen grense for hvor mange ganger du kan bruke Natus Camino ICP Monitor og kabelstroppen.

Anbefalt metode for
manuell rengjøring
(ikke sterilisering)

Bruk enten 70 % IPA med en lofri klut eller en Super Sani-Cloth® (eller tilsvarende) og tørk alle flater
nøye minst tre (3) ganger. Kontroller deretter flatene for synlige urenheter. Hvis du fortsatt finner
urenheter, bruker du en ny Super Sani-Cloth (eller tilsvarende) eller en lofri klut dyppet i 70 % IPA og
fortsett å rengjøre flatene til de er fri for synlige urenheter. Hvis du ikke kan rengjøre fleks-skjøtekabelen
eller den fiberoptiske kateterkabelen nøye, må du kaste og bytte ut kablene.

Anbefalt metode for
desinfeksjon

Bruk enten 70 % IPA med en lofri klut ELLER Super Sani-Cloth (eller tilsvarende) og rengjør
omhyggelig alle flatene én gang. Kontroller at flatene er synlig våte i minst to (2) minutter og bruk flere
kluter om nødvendig, for å sikre to (2) minutters kontinuerlig våt kontakttid. La Natus Camino ICP
Monitor og alle systemkomponentene lufttørke før du bruker dem igjen.

Inspeksjon og
funksjonstesting

Hver gang du gjenbruker den, må du visuelt inspisere Natus Camino ICP-Monitor og dens komponenter
for slitasje.

Oppbevaring og transport

Det anbefales at du rengjør og desinfiserer Natus Camino ICP Monitor og dens systemkomponenter
etter bruk så fort det rimelig lar seg gjøre.
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Sterilisering av Camino fiberoptiske kateterkabel
Den fiberoptiske kabelen (REF # CAMCABL) leveres usterilisert.
Merknad
Den fiberoptiske kateterkabelen må steriliseres hver gang den skal brukes i det sterile feltet.
Før sterilisering må du rengjøre kabelen i henhold til retningslinjene i Kapittel 7.

Øvre grense for sterilisering
Den fiberoptiske kateterkabelen kan steriliseres tretti (30) ganger og rengjøres/desinfiseres
hundre (100) ganger. Ikke bruk kabelen når du har nådd denne grensen. Bruk gjenbruksarket
(doc # 025471) som følger med kabelen for å se hvor langt unna du er denne grensen.

Steriliseringsparametere
Camino fiberoptisk kateterkabel støtter steriliseringsmetodene EtO og Sterrad.
Merknad
Du bør pakke kabelen separat i en selvforseglende steriliseringspose med dimensjonene 10”
x 15” (eller tilsvarende poser laget for EtO-gassterilisering) før EtO-sterilisering.

Merknad
Før Sterrad-sterilisering:
Kabelen bør plasseres i en 12” x 15” Tyvek® selvforseglende pose (eller tilsvarende poser
laget for Sterrad-sterilisering);
- eller Kabelen bør plasseres i et 23” x 11” x 4” Sterrad®-kompatibelt Aptimax®-brett (eller tilsvarende
instrumentbrett laget for Sterrad-sterilisering), pakkes inn i en Kimguard® One-Step® Kc400steriliseringspakke og deretter sikres med Sterrad-kompatibel Sealsure® kjemisk indikatortape
(eller tilsvarende steriliseringspakke og indikatortape laget for Sterrad-sterilisering).
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Steriliseringssyklusparametre for den fiberoptiske kabelen
EtOsteriliseringssyklusparametre for
fiberoptisk kabel

Sterrad® 100S syklusparametre for
fiberoptisk kabel

Temperatur

55 ±3 ºC

Forbehandling

For-plasma

10 minutter

Eksponeringstid

60 minutter

Fase 1 Eksponering 1

Injeksjon
Diffusjon
Plasma

6 minutter
2 minutter
2 minutter

Fuktighet

50-80% RH

Fase 2 Eksponering 2

Injeksjon
Diffusjon
Plasma

2 minutter
2 minutter
2 minutter

Lufting ved 55 °C

> 8 timer

Injeksjonsvolum av H2O2
(59 % pålydende
konsentrasjon etter vekt)

Konsentrasjon

725 ±25 mg/L

1 800 μl ±50 μl

Etter sterilisering
La kablene kjøles ned til romtemperatur før du starter målingen. Gjør en visuell kontroll av de
steriliserte kablene for eventuelle defekter. Ikke bruk defekte kabler.

Sterilisering av Camino Flex-skjøtekabel
Flex-skjøtekabel (REF # FLEXEXT) leveres usterilisert.
En steril Flex-skjøtekabel kreves under implantering av kateteret. Før sterilisering må du
rengjøre kabelen i henhold til retningslinjene i Kapittel 7.

Øvre grense for sterilisering
Flex-skjøtekabelen kan steriliseres tretti (30) ganger. Ikke bruk denne kabelen når du har nådd
steriliseringsgrensen. Bruk gjenbruksarket (doc # 026426) som følger med kabelen for å se hvor
langt unna du er denne grensen.

Steriliseringsparametere
Flex-skjøtekabelen støtter kun damp-sterilisering. Kablene må pakkes individuelt i en selvforseglende
steriliseringspose med dimensjonene 7,5” x 13” eller større før sterilisering.
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Parametre for dampsterilisering før vakuum
Parametre

Alternativ 1 (USA)

Alternativ 2 (EU)

Alternativ 3 (EU)

Spesifikasjoner
Temperatur

132 ºC (270 ºF)

134 ºC til 137 ºC
(273 ºF til 279 ºF)

134 ºC (273 ºF)

Eksponeringstid

4 minutter

3 minutter

18 minutter

Tørr syklustid

20 minutter

16 minutter

20 minutter

Steriliseringssyklusene i alternativ 2 og 3 er ikke klassifisert som standard steriliseringssykluser
av den amerikanske reguleringsetaten US FDA (United States Food and Drug Administration).
Brukere bør kun bruke sterilisatorer og tilbehør (som steriliseringskluter, steriliseringsposer,
kjemiske indikatorer, biologiske indikatorer og steriliseringsbeholdere) som har blitt godkjent av
US FDA for de angitte parametrene for steriliseringssyklusen du har valgt (tid og temperatur).

Etter sterilisering
La kablene kjøles ned til romtemperatur før du starter målingen. Gjør en visuell kontroll av de
steriliserte kablene for eventuelle defekter. Ikke bruk defekte kabler.

Oppbevaring og transport av steriliserte kabler
Det anbefales å sterilisere FLEX-skjøtekabelen så fort som mulig etter bruk.

Oppbevaring av steriliserte kabler
Steriliserte kabler skal oppbevares ved romtemperatur i sterile poser.
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Om engangs-katetere
Natus Neuro-katetere egner seg bare til engangsbruk. Gjenbruk av denne enheten
kan føre til kontaminering og/eller spredning av sykdom. Dette produktet skal ikke
re-steriliseres. Re-sterilisering kan påvirke ytelsen og tryggheten til enheten.
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KAPITTEL 8 – Feilsøking av systemet
Om problemløsningsprosessen
Dette kapitlet inneholder retningslinjer for hvordan du følger opp tekniske feil, systemfeil og
systemmeldinger som vises på berøringsskjermen. Se Kapittel 5 for anvisninger om hvordan du
behandler alarmer.
Hvis Camino ICP Monitor feiler i å yte som spesifisert, og årsaken ikke kan spores, må
du rapportere enhver forekommende alvorlig hendelse til produsenten. Ikke bruk eller prøv å
reparere Camino ICP Monitor eller tilhørende tilbehør. Kontakt Natus Neuro for teknisk service i
stedet.

Behandling av systemstatusmeldinger
Den følgende tabellen angir alfabetisk hver feilmelding som kan vises, på berøringsskjermen.
Systemmelding

Årsak

Anbefaling

Batterifeil

Feil i batteriets kontrollsystem.

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.
Skru Camino ICP Monitor av og på igjen etter
pasientbehandlingen.
Bytt batteriet.
Kontakt Natus Neuro om problemet vedvarer.

Batterinivået er lavt

Batteriet har 15 minutter eller mindre
igjen med lading.

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

Batteriet har 5 minutter eller mindre igjen Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.
med lading (etterfølges av en alarmtone).
Kan ikke skrive til loggfil

Kan ikke overføre data til en loggfil som
brukes av Natus Neuro under
vedlikehold.

Kan ikke løses. Kontakt Natus Neuro.
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Systemmelding

Årsak

Anbefaling

Kateterfeil

Det kan oppstå plutselige trykkendringer
under implantering eller fjerning av Flexkateteret.

Koble Flex-kateteret fra og til igjen etter implantering
eller fjerning.

Kateteret går i stykker under bruk.

Koble fra kateteret og bytt det ut med et nytt
(se bruksanvisningene som fulgte med kateteret).

Kateteret slutter å fungere under
initialisering.

Koble fra kateteret og bytt det ut med et nytt
(se bruksanvisningene som fulgte med kateteret).

Kateteret initialiseres

Camino ICP Monitor initialiserer en ny
katetertilkobling.

Vent til Camino ICP Monitor fullfører initialiseringen
av kateteret.

Kjøleviftefeil

Kjøleviften i Camino ICP Monitor har
sluttet å fungere.

Slå av Camino ICP Monitor for å forhindre
overoppheting og kontakt Natus Neuro.

Data kunne ikke eksporteres.
Kunne ikke finne eller
overføre til USB-stasjon.

Problem med tilkoblingen eller
kompatibiliteten til USB-stasjon.

Ingen overføring av trenddata via USB-tilkobling.

ICP over alarmgrense

Pasientens snittverdi for ICP har overgått
ICP-alarmgrensen i mer enn 5 sekunder.

Følg opp pasientens behov øyeblikkelig. Når
pasientens ICP-snittverdi faller innenfor
alarmgrensen, slås alarmen av.

ICP utenfor
nøyaktighetsintervall

Snittverdien for ICP er utenfor området
Hvis meldingen utløses når innsettingen eller
som Camino ICP Monitor kan gi en presis fjerningen av et fleks-kateter foregår, koble fra og
måling av (mellom -10 mmHg og
koble Flex-kateteret til Flex-skjøteledningen på nytt.
+125 mmHg).
Hvis meldingen vises under pasientbehandling, kan
du ikke bruke ICP-målingene før snittverdien er
innenfor presisjonsområdet.

Monitor er overopphetet,
sjekk ventil
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Temperaturen i Camino ICP Monitor er
over 80 °C.

Kontroller luftventilen på bakpanelet på Camino ICP
Monitor. Fjern gjenstander som blokkerer ventilen.

Systemmelding

Årsak

Anbefaling

Flere enn ett kateter er
tilkoblet.

To typer ICP-katetere (Fiberoptisk og
Flex) er koblet til samtidig.

Fjern ICP-kateteret som du ikke skal bruke under
pasientbehandlingen.

Ingen kateter tilkoblet

Det er ikke koblet et ICP-kateter til
Camino ICP Monitor.

Koble til et ICP-kateter (se Kapittel 3).

Temperaturen er utenfor
nøyaktighetsintervallet

Temperaturverdien er utenfor området
Ikke bruk temperaturmålingene før temperaturen er
som Camino ICP Monitor kan gi en presis innenfor presisjonsområdet.
måling av (mellom 30 °C og 42 °C).

Temperatursensorfeil

Temperaturkateteret er ødelagt.

Koble fra temperaturkateteret og bytt det ut med et
nytt (se bruksanvisningene som fulgte med
kateteret).
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Å respondere på problemer under bruk
Den følgende tabellen inneholder retningslinjer for oppfølging til tekniske problemer som kan oppstå med Camino ICP Monitor under bruk.
Problem

Årsak

Anbefaling

Camino ICP Monitor fungerer
ikke med vekselstrøm.

Vekselstrømadapteren er ikke koblet til

Koble vekselstrømadapteren til Camino ICP Monitor.

Feil i vekselstrømadapterkabelen

• Koble vekselstrømadapterkabelen til Camino
ICP Monitor.
• Utfør en vekselstrømtest for å sikre at denne
fungerer.
• Kontakt Natus Neuro for å bestille en ny
vekselstrømadapterkabel.

Det er ikke satt inn batteri

• Koble vekselstrømadapteren til Camino
ICP Monitor.
• Kontroller berøringsskjermens batteriindikator på
statuslinjen for å se om batteriet er satt inn.
• Sett inn batteriet.

Batteriet er ikke ladet

• Koble vekselstrømadapteren til Camino
ICP Monitor.
• Kontroller berøringsskjermens batteriindikator på
statuslinjen for å se om batteriet er satt inn.

Batterifeil

• Koble vekselstrømadapterkabelen til Camino
ICP Monitor.
• Utfør en batterinivåtest for å sikre at batteriet
lades riktig.
• Kontakt Natus Neuro for å bestille et nytt batteri.

Camino ICP Monitor fungerer
ikke med batterier.
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Problem

Årsak

Anbefaling

Berøringsskjermen fryser

Feil i systemets maskinvare

• Trykk og hold nede strømknappen i flere sekunder
for å tvinge systemet til å slå seg av.
• Trykk på strømknappen for å skru på systemet.

Camino ICP Monitor slår seg
ikke på eller av når du
trykker på strømknappen.

Firmware-feil

• Koble vekselstrømadapterkabelen fra Camino ICP
Monitor og ta ut batteriet.
• Sett inn batteriet på nytt.
• Koble vekselstrømadapterkabelen til Camino ICP
Monitor på nytt.
• Trykk på strømknappen.

Snittverdien for ICP vises på
berøringsskjermen med to
bindestreker (- -).

Dårlig forbindelse mellom den
fiberoptiske kateterkabelen og Camino
ICP Monitor.

Kontroller at kabelen er koblet til Camino ICP
Monitor på korrekt måte.

Dårlig forbindelse mellom den
fiberoptiske kateterkabelen eller Flexskjøtekabelen og kateteret.

Bytt kateteret (se bruksanvisningen som fulgte
med kateteret).

Kateterfeil

Bytt kateteret (se bruksanvisningen som fulgte
med kateteret).

Skade på den fiberoptiske
kateterkabelen

Bytt den fiberoptiske kateterkabelen.

Skade på Camino Flex-kateterkabel

Bytt Flex-kateterkabelen.

Kateterfeil

Bytt kateteret (se bruksanvisningen som fulgte
med kateteret).

Kun ICP-kateteret er i bruk

Bytt kateteret med ICP/temperatur-kateteret
(se bruksanvisningene som følger med kateteret).

Skade på den fiberoptiske kateterkabelen

Bytt den fiberoptiske kateterkabelen.

Temperaturen vises på
berøringsskjermen med to
bindestreker (- -).
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Problem

Årsak

Anbefaling

ICP-bølgelengden er for kort
eller for lang.

ICP-bølgelengden er ikke skalert riktig.

Trykk på fanen Generelt og bruk Skala-knappen for
å justere skaleringsfaktoren.

ICP-bølgelengden vises som
en solid bølge i stedet for en
linjebølge.

Bølgeformen er satt til Utfylling-modus.

Trykk på fanen Innstillinger på berøringsskjermen
og velg Juster bølgeform->Linje.

ICP-bølgelengden vises som
en linje i stedet for en solid
bølge.

Bølgeformen er satt til Linje-modus.

Trykk på fanen Innstillinger på berøringsskjermen
og velg Juster bølgeform->Utfylling.

Klokkeslett/dato vises ikke
på korrekt vis.

Klokkeslett og/eller dato er ikke justert
på korrekt måte.

Trykk på fanen Innstillinger på berøringsskjermen
og velg Juster klokkeslett og dato for å angi riktig
tid og dato.

Feil språk vises.

Du har ikke konfigurert språk riktig.

Trykk på fanen Innstillinger på berøringsskjermen
og velg Velg språk for å angi språk.

ICP-målingene til Camino
ICP Monitor og
pasientmonitoren stemmer
ikke overens.

Pasientmonitoren er ikke synkronisert
riktig til Camino ICP Monitor.

Trykk på Synkroniser til monitor på Camino ICP
Monitor for å re-kalibrere de to monitorene.

Du bruker ikke riktig adapterkabel til
pasientmonitorene.

Kontroller at du bruker riktig kabel til
pasientmonitoren.

Feil med PMIO-kabelen eller
pasientmonitorens adapterkabel.

Bytt PMIO-kabelen eller pasientmonitorens
adapterkabel.

PMIO-kabel eller pasientmonitorens
adapterkabel er løs.

Kontroller tilkoblingene mellom Camino ICP Monitor
og pasientmonitoren.

Pasientmonitoren har en funksjonsfeil.

Se produsentens problemløsningsveiledning for
pasientmonitoren.
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Problem

Årsak

Anbefaling

Uoverensstemmelser mellom
temperaturmålingene til
Camino ICP Monitor og
pasientmonitoren.

Du bruker ikke riktig adapterkabel til
pasientmonitorene.

Kontroller at du bruker riktig kabel til
pasientmonitoren.

Feil med PMIO-kabelen eller
pasientmonitorens adapterkabel.

Bytt PMIO-kabelen eller pasientmonitorens
adapterkabel.

PMIO-kabel eller pasientmonitorens
adapterkabel er løs.

Kontroller tilkoblingene mellom Camino ICP Monitor
og pasientmonitoren.

Pasientmonitoren har en funksjonsfeil.

Se produsentens problemløsningsveiledning for
pasientmonitoren.

Ingen overføring av trenddata Løs USB-til-RS232 adapterkabel.
via digital strømming med en
USB-til-RS232-adapterkabel.

• Koble til USB-to-RS232-adapterkabelen på nytt.
• Trykk på fanen Trend på berøringsskjermen og
kontroller at meldingen Datastrømming aktivert
vises.

Feil i USB-til-RS232-adapterkabel.

• Bytt USB-to-RS232-adapterkabelen.
• Trykk på fanen Trend på berøringsskjermen og
kontroller at meldingen Datastrømming aktivert
vises.

Den eksterne måleenheten er ikke
konfigurert riktig for digital strømming.

Se kravene til digital strømming i Kapittel 6.
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Problem

Årsak

Ingen overføring av trenddata Ingen USB-stasjon er koblet til.
via USB-tilkobling.
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Anbefaling
• Koble USB-stasjonen til bakpanelet.
• Trykk på fanen Trend på berøringsskjermen og
velg knappen Hent data. Kontroller at en melding
som bekrefter USB-overføringen, vises.

USB-stasjonen er ikke satt inn skikkelig.

• Kontroller kontakten til USB-stasjonen på
bakpanelet.
• Trykk på fanen Trend på berøringsskjermen og
velg knappen Hent data. Kontroller at en melding
som bekrefter USB-overføringen, vises.

USB-stasjonen er formatert med
filsystemet FAT (FAT16 eller FAT32).

Sett inn en USB-stasjon med et FAT-formatert
(FAT16 eller FAT32) filsystem.

USB-stasjonen ble tatt ut før
dataoverføringen ble fullført.

• Koble USB-stasjonen til bakpanelet på nytt.
• Trykk på fanen Trend på berøringsskjermen og
velg knappen Hent data. Kontroller at en melding
som bekrefter USB-overføringen, vises.

USB-stasjonen har blitt skadet.

• Koble en ny USB-stasjon til Camino ICP Monitor.
• Trykk på fanen Trend på berøringsskjermen og
velg knappen Hent data. Kontroller at en melding
som bekrefter USB-overføringen, vises.

USB-stasjonen er av et merke som ikke
blir gjenkjent av Camino ICP Monitor.

Sett inn en annen USB-stasjon i bakpanelet til
Camino ICP Monitor.

Behandling av systemfeilmeldinger
Hvis en systemfeil oppstår, viser Camino ICP Monitor et meldingsvindu med en feilkode og en beskrivelse av problemet. Den følgende
tabellen viser feilkodene som er assosiert med systemfeil:
Feilkoder

Årsak

Anbefaling

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

Feil med sensorbrettet.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

Feil med strømbrettet.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

E0013

Generell programvarefeil.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

E0015

Inkompatibel firmware-feil.

Kan ikke løses, kontakt Natus Neuro.

E2051

Monitoren ble slått på med USBstasjonen tilkoblet.

Ta ut USB-stasjonen og start
monitoren på nytt.
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Blank side.
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KAPITTEL 9 – Testing og preventivt vedlikehold
Om disse prosedyrene
Merknad
Prosedyrene i dette kapitlet er ment for sykehusets biomedisinske ingeniørpersonell.
Utfør de følgende funksjonskontrollene for å sjekke at Camino ICP Monitor fungerer trygt og
effektivt. Noen kontroller kan bidra til å diagnostisere problemer som kan oppstå i systemet.
Ingen av disse kontrollene krever at du demonterer monitoren.
Merknad
Det er ingen bestemt rekkefølge for funksjonskontrollene.

Bruk fiberoptiske katetre til alle testene
Alle de følgende testene krever at du bruker:
•

Camino fiberoptiske katetre (110-4-serien)

•

Camino fiberoptisk kateterkabel

Camino fiberoptisk kateterkabel
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Testing av trykk
Utfør de følgende ICP-testene med en gradert dreneringspose eller en trykksimulator.

Med en gradert dreneringspose
Merk de følgende testretningslinjene:
Retningslinjer

Krav

Intervall for vedlikehold

En gang hver tredje måned anbefales.

Utstyr

• Natus Camino fiberoptisk kateterkabel
• Nytt Natus Camino fiberoptisk kateter
(110-4-serien, kun ICP-målinger)
• I.V.-pose med vann
• I.V.-stang
• Y-hemostaseventil
• Linjal

Merknad
Før du utfører denne testen, kontrollerer du at Camino ICP Monitor er slått av og ikke koblet til
noen kabler.
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•

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

•

Sett den fiberoptiske kateterkabelen og et fungerende fiberoptisk kateter til ICP (CAMCABL)inngangen på monitorens høyre side.

•

Fyll halvparten av I.V.-posen med vann.

•

Koble en ende av slangen til I.V.-posen og den andre enden til en Y-hemostaseventil.

1

Katetertupp

2

Y-hemostaseventil
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•

Sett tuppen til det fiberoptiske kateteret i Y-hemostaseventilen via nebbdyrventilen.

•

Åpne ventilen fra I.V.-posen og fjern enden av lokket fra Y-hemostaseventilen. La vannet
renne til slangen og Y-hemostaseventilen er fylt med vann.

•

Kontroller at det ikke er luftbobler i vannet og bytt endelokket.

•

Bekreft at vannivået fra I.V.-posen og tuppen til det fiberoptiske kateteret er på samme nivå.
I dette eksemplet er katetertuppen og vannet justert opp til 10-tomme-merket til linjalen.

1
•
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Vannivå og katetertupp

2

Endehette

Slå på monitoren. Trykk på fanen Generell på berøringsskjermen og bekreft at ICP-verdien
er 0. Hvis den ikke er null, bruker du nullstillingsjusteringsverktøyet fra katetertilbehøret for
å justere ICP-verdien til 0 mmHg.

•

Hev I.V.-posen 4 tommer. Vannivået bør justeres til 6-tomme-merket på linjalen. Merk den
følgende enhetsomregningen:

1 tomme H20 = 1,8683 mmHg
Bekreft at ICP-verdien på berøringsskjermen er 7 ± 2 mmHg.
•
•

Hev I.V.-posen ytterligere 6 tommer.
Bekreft at ICP-verdien på berøringsskjermen er 18 ± 2 mmHg.

7 mmHg-posisjon

18 mmHg-posisjon
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Med en trykksimulator (anbefalt metode)
Merk de følgende testretningslinjene:
Retningslinjer

Krav

Intervall for vedlikehold

En gang hver tredje måned anbefales.

Utstyr

• Natus Camino fiberoptisk kateterkabel
• Nytt Natus Camino fiberoptisk kateter
(delnummer #110-4BT, ICP-/temperatur-målinger)
• Trykksimulator, mellom 0 og 125 mmHg
(f.eks. Delta-Cal™ 650-950)
• Slange og forgreiningsrør

1 Katetertupp

2

Slange

3 Trykksimulator

Merknad
Før du utfører denne testen, kontrollerer du at ICP Monitor er slått av og ikke koblet til noen kabler.
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1.

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

2.

Sett den fiberoptiske kateterkabelen og et fungerende fiberoptisk kateter til ICP (CAMCABL)inngangen på monitorens høyre side.

3.

Slå på monitoren. Trykk på fanen Generell på berøringsskjermen og bekreft at ICP-verdien
er 0. Hvis den ikke er null, bruker du nullstillingsjusteringsverktøyet fra det fiberoptiske
katetertilbehøret for å justere ICP-verdien til 0 mmHg.

4.

Sett det fiberoptiske kateteret i forgreiningsrøret.

5.

Koble den andre enden av forgreiningsrøret til trykksimulatoren.

6.

Om nødvendig, justerer trykksimulatoren til 0 mmHg.

7.

Kontroller at ICP-verdiene til både trykksimulatoren og Natus-monitorens berøringsskjerm
viser 0 mmHg.

8.

Juster trykksimulatorens kontrollbryter til følgende trykkverdier og kontroller at ICP-monitoren
viser ICP-verdien innenfor de angitte grenseverdiene. Du må også ta hensyn til
innstillingspresisjonen til trykksimulatoren:
Påført trykk (mmHg)

ICP-Monitor (mmHg)

0

-2 til 2

20

18 til 22

40

38 til 42

60

56 til 64

100

94 til 106

125

117 til 133
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Testing av trykkeffekt
Merk de følgende testretningslinjene:
Retningslinjer

Krav

Intervall for vedlikehold

En gang hver tredje måned anbefales.

Utstyr

• Digitalt multimeter (DMM), 1 mV (oppløsning)
• PMIO-kabel (del # 025420)
• DC benkstrømforsyning (10 V DC)

Merknad
Før du utfører denne testen, kontrollerer du at Camino ICP Monitor er slått av og ikke koblet til
noen kabler.
1.

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

2.

Koble en PMIO-kabel til PMIO-kontakten på baksiden av monitoren, men ikke til en ekstern
pasientmonitor.

3.

Gjør følgende når du bruker DC benkstrømforsyningen og det digitale multimeteret (DMM):

4.

A.

Juster strømforsyningen til 10 ± 0,1 volt og koble ”+” og ”-”-polene til henholdsvis
pinne ”1” og ”4” på sekspinnekontakten.

B.

Koble ”+” og ”-”-polene på DMM til henholdsvis pinne ”2” og ”3” på
sekspinnekontakten.

Slå på monitoren. Trykk på Synkroniser til skjermen på berøringsskjermen for å teste de
følgende ICP-verdiene.
Simulert trykk (mmHg)

Simulert spenning (mVDC)

0

0,000 ± .25

25

1,250 ± .25

50

2,500 ± .25

100

5,000 ± .25

Merk at ved å trykke på Sjekk ytterlige verdier hver gang tar deg til neste ICP-verdi:
5.
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Slå av alt testutstyr, slå av monitoren og koble fra alt testutstyr.

Testing av temperatur
Merk de følgende testretningslinjene:
Retningslinjer

Krav

Intervall for vedlikehold

En gang hver tredje måned anbefales.

Utstyr

• Digitalt multimeter (DMM), 1 mV (oppløsning)
• Natus Camino fiberoptisk kateterkabel
• Natus Camino fiberoptisk kateter
(delnummer #110-4BT, ICP-/temperaturmålinger)
• PMIO-kabel
• Resistorer (10 kΩ x2)
• Potentiometer (10 KΩ x1, 10 vendinger)

Merknad
Før du utfører denne testen, kontrollerer du at Camino ICP Monitor er slått av og ikke koblet til
noen kabler.
1.

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

2.

Koble en fiberoptisk kateterkabel til ICP og Temperatur-kontaktene på høyre side av skjermen.

3.

Bruk et fungerende fiberoptisk kateter for å koble trykkomformerkontakten til den
fiberoptiske kateterkabelen.

4.

Koble polene på det digitale multimeteret (DMM) til pinnene 1 (1 volt) og 3 (GND) på
kontakten for den fiberoptiske kateterkabelen.

5.

Slå på monitoren. Kontroller at DMM viser 1,0000 ± 0,002 VDC.

6.

Slå av monitoren og fjern DMM-polene fra Temperatur-kontakten.

7.

Koble to 10KΩ resistorer og et 10KΩ potentiometer til temperaturomformerkontakten.
Koble polene på DMM til pinne 2 (Vin) og 3 (GND).
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Diagram for temperaturomformerkontaktens testkrets

Juster 10K Ω-skålen for spenningene på pinne 2 over
8.

Slå på skjermen og juster 10KΩ potentiometeret for å gi en avlesning på DMM på 0,350 VDC.
Temperatur-verdien på berøringsskjermen skal være 30,0 ± 0,3 °C.
9. Juster 10KΩ potentiometeret for å gi en avlesning på DMM på 0,438 VDC. Temperaturverdien på berøringsskjermen skal være 40,0 ± 0,3 °C.
10. Slå av monitoren. Fjern alle komponentene fra Temperatur-kontakten på høyre side av
monitoren.
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Testing av temperatureffekt
Merk de følgende testretningslinjene:
Retningslinjer

Krav

Intervall for vedlikehold

En gang hver tredje måned anbefales.

Utstyr

• Digitalt multimeter (DMM), 1 mV (avlesninger på
minst 1 k og 2 k ohm har en feilmargin på 1 ohm)
• Vannbad eller beger med termometer (mellom 30 og
40 °C)
• Fiberoptisk kateterkabel
• Natus Camino fiberoptisk kateter
(delnummer #110-4BT, ICP-/temperaturmålinger)
• PMIO-kabel (del #025420)

Merknad
Før du utfører denne testen, kontrollerer du at Camino ICP Monitor er slått av og ikke koblet til
noen kabler.
1.

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

2.

Koble en fiberoptisk kateterkabel til ICP- og Temperatur-kontaktene på monitorens høyre side.

3.

Bruk et fungerende fiberoptisk kateter for å koble trykkomformerkontakten til den
fiberoptiske kateterkabelen.

4.

Koble en PMIO-kabel til PMIO-kontakten på baksiden av monitoren, men ikke til en ekstern
pasientmonitor.

5.

Koble polene på det digitale multimeteret (DMM) til en ¼” jackplugg:
•

Sett rød til tuppen

•

Sett svart til sylinderen.

•

Sett DMM til ohm.

117

6.

Fyll et vannbad eller beger med varmt vann med en temperatur på ca. 32 °C og gjør følgende:
A.

Plasser det fiberoptiske katetret i vannet.

B.

Plasser termometeret i vannet om nødvendig.

C. Trykk på fanen Hoved på berøringsskjermen og kontroller at Temperatur-verdien
samsvarer med ±,3 av en celsiusgrad fra termometeravlesningen.
7.

Bruk tabellen som vises etter trinn 10, til å kontrollere at målt motstand ligger innenfor
minste- og maksgrensen for den angitte temperaturverdien.

8.

Fyll et vannbad eller beger med varmt vann med en temperatur på ca. 38 °C og gjør følgende:

9.

A.

Plasser det fiberoptiske katetret i vannet.

B.

Trykk på fanen Hoved på berøringsskjermen og kontroller at Temperatur-verdien
samsvarer med ±,3 av en celsiusgrad fra termometeravlesningen.

Bruk tabellen som vises etter trinn 10, til å kontrollere at målt motstand ligger innenfor
minste- og maksgrensen for den angitte temperaturverdien.

10. Koble fra DMM og slå av monitoren.
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Temperatur vs. Motstandstabell
Temperatureffektområde: 31 °C til 33 °C
31
1727
1751
31,1
1718
1751
31,2
1709
1742
31,3
1692
1742
31,4
1692
1733
31,5
1684
1716
31,6
1676
1708
31,7
1676
1700
31,8
1668
1700
31,9
1660
1692
32
1652
1684
32,1
1635
1684
32,2
1635
1676
32,3
1627
1659
32,4
1627
1651
32,5
1620
1651
32,6
1612
1644
32,7
1604
1636
32,8
1597
1628
32,9
1582
1628
33
1582
1621

Temperatureffektområde: 37 °C til 39 °C
37
1337
1367
37,1
1335
1361
37,2
1330
1359
37,3
1325
1354
37,4
1320
1349
37,5
1310
1344
37,6
1305
1334
37,7
1300
1329
37,8
1295
1324
37,9
1290
1319
38
1285
1314
38,1
1280
1309
38,2
1275
1304
38,3
1270
1299
38,4
1266
1294
38,5
1261
1290
38,6
1256
1285
38,7
1251
1280
38,8
1242
1275
38,9
1238
1266
39
1233
1262
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Testing av ICP-alarmens øvre grense
Merk de følgende testretningslinjene:
Retningslinjer

Krav

Intervall for vedlikehold

En gang hver tredje måned anbefales.

Utstyr

• Natus Camino fiberoptisk kateterkabel
• Natus Camino fiberoptisk kateter
(enten del #110-4BT eller 110-4HMT)
• Trykkenhet (enten gradert dreneringspose;
trykkmåler, mellom 0 og 125 mmHg
(minimum) eller elektronisk trykksimulator,
0 til 125 mmHg (minimum)

Merknad
Før du utfører denne testen, kontrollerer du at Camino ICP Monitor er slått av og ikke koblet til
noen kabler.
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1.

Koble Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

2.

Koble en fiberoptisk kateterkabel til ICP- og Temperatur-kontaktene på høyre side av skjermen.

3.

Bruk et fungerende fiberoptisk kateter for å koble trykkomformerkontakten til den fiberoptiske
kateterkabelen. Ikke koble til temperaturomformerkontakten hvis du bruker et kateter med
modellnummer 110-4BT eller 110-4HMT.

4.

Bruk en av følgende trykk-kilder til å utøve trykk på kateteret med en av metodene
beskrevet i seksjonen ICP-inputtester:
•

Gradert dreneringspose (se side 108)

•

Trykksimulator (se side 112)

5.

Slå på monitoren. Trykk på fanen Alarm og juster Øvre grense for ICP-alarm til 4 mmHg.

6.

Still trykk-kilden til 10 mmHg.

7.

8.

9.

Trykk på fanen Generell på berøringsskjermen og bekreft at ICP-verdien er ca. 10 ± 2 mmHg.
Etter 5 sekunder sjekker du at monitoren:
•

Utløser en alarm som bryter ut i tre pulser

•

Viser følgende feilmelding på statuslinjen: ”ICP over alarmgrense”

•

Viser et blinkende alarmsymbol på statuslinjen

•

Viser gjennomsnittlig ICP-verdi i gult på Hoved-, Trend- og Alarm-skjermene

Slå av alarmen midlertidig. Trykk på det blinkende alarmsymbolet på berøringsskjermen og
sjekk at monitoren:
•

Slår av alarmen.

•

Endrer det aktive alarmsymbolet til symbolet for avslått alarm.

•

ViserLyd på pause på statuslinjen.

Vent i ca. 3 minutter og kontroller at monitoren reaktiverer alarmene angitt i trinn 7.

10. Reduser simulert trykk til 0 mmHg og kontroller at alarmen slås av.
11. Trykk på fanen Alarm på berøringsskjermen og velg Alarm av.
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Testing av vekselstrøm og batterinivå
Vekselstrøm
Natus Neuro anbefaler at du utfører denne testen én gang hver tredje måned:
1.

Koble Natus Camino ICP Monitor til et vekselstrømuttak.

2.

Trykk på Strøm-knappen for å skru på monitoren.

3.

Bekreft følgende:
•

Kontroller at LED-vekselstrømindikatoren på frontdelen av monitoren som vises over
strømknappen, lyser.

•

Kontroller at støpselikonet på berøringsskjermen vises på statuslinjen.

4. Koble fra strømkabelen på baksiden av monitoren og bekreft følgende:
•

Kontroller at den grønne LED-vekselstrømindikatoren på fremsiden av monitoren slås av.

•

Kontroller at støpselikonet er krysset ut på statuslinjen på berøringsskjermen.

Kontakt Natus Neuro om det oppstår strømproblemer.
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Alarm for lavt batteri
Natus Neuro anbefaler at du utfører denne testen én gang hver tredje måned:
1.
2.

Kjør Camino ICP Monitor på strøm fra batteriet til følgende melding vises: ”Lavt batterinivå”,
som angir at batteriet har maksimalt 15 minutter igjen før monitoren slås av. Merk at det vil ta
over en time for et fulladet batteri til å nå et lavt nok nivå til at Lavt batterinivå vises.
Fortsett å kjøre monitoren med strøm fra batteriet i 10 minutter til. Etter 10 minutter sjekker
du at monitoren:
•

Utløser en alarm som bryter ut i tre pulser

•

Viser følgende feilmelding på statuslinjen: ”Batteriet er lavt”

•

Batterisymbolet vil blinke gult på statuslinjen

Disse lydbaserte og visuelle alarmene angir at batteriet har maksimalt 5 minutter igjen før
monitoren slås av. Kontakt Natus Neuro om problemer med alarmen for lavt batterinivå vedvarer.
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Batterinivå
1.

Kjør Camino ICP Monitor med strøm fra batteriet til batteriet lades helt ut. Merk at når
gjenværende batterilading synker til ca. 5 minutter eller mindre, vil monitoren utløse en
lydalarm. Monitoren slås automatisk av etter at alarmen har ringt i ca. 5 minutter.

2.

Koble monitoren til et vekselstrømuttak for å lade opp batteriet.

3.

Trykk på Strøm-knappen for å skru på monitoren. Kontroller at
batterisymbolet på berøringsskjermen vises med strømsymbol.

4.

Trykk på strømknappen igjen for å skru av monitoren. Fortsett å lade opp batteriet til full
kapasitet. Det tar mindre enn 5 timer å lade opp batteriet når monitoren er slått av.
Merknad
Hvis det tar mer enn 5 timer å lade opp batteriet til full kapasitet, kan du prøve å bytte ut
batteriet med et nytt. Kontakt Natus Neuro for å bestille et nytt batteri.
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5.

Batterisymbolet vises med fire grønne stolper når batteriet er fulladet.

6.

Koble fra monitoren og kjør den med strøm fra batteriet og kontroller at
batteriet varer i minst 1 time og 30 minutter. Hvis batteriet ikke varer i minst 1 time og
30 minutter, kontakt Natus Neuro for å bestille et nytt batteri.

Sette inn et nytt batteri
Camino ICP Monitor trenger 14,4 V litium-ion-batteriet som leveres av Natus Neuro (REF # 026950)
for å gi batteristrøm til monitoren under transportering. For å bestille et erstatningsbatteri, kontakt
Natus Neuro.
For å sette inn batteriet:
1.

Kontroller at Camino ICP Monitor er slått av og at strømadapteren er koblet fra uttaket.

2.

Vend monitoren opp-ned så håndtaket vender nedover.

3.

Fjern de 2 skruene og fjern batteridekslet.

4.

Om nødvendig tar du ut det gamle batteriet ved å forsiktig dra batteriet ut av monitorens
kontaktspor. Kasser det gamle batteriet i tråd med lokale forskrifter.

5.

Sett inn det nye batteriet:
A.

Kontroller at Natus Neuro-logoen på batterietiketten vender oppover.

B.

Juster batteriets tilkobling foran på batteriet mot tilkoblingspunktene på monitoren.

C. Skyv batteriets tilkobling inn i skjermens tilkoblingspunkter til batteriet er helt på plass.
Merknad
Batteriet til Camino ICP Monitor kan bare settes inn i én retning.
6.

Sikre batteridekslet til monitoren ved å sette inn de to små skruene på nytt.
Pass på at batteridekslet er lukket forsvarlig under bruk av monitoren for å forhindre
skade på pasient, bruker eller andre personer.
Merknad
Hvis du ikke bruker monitoren vil batteriet lades ut. Alltid sikre deg at batteriet er ladet til
full kapasitet før det tas i bruk. Camino ICP Monitor vil lade batteriet mens monitoren er
koblet til vekselsstrøm.
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Sjekke programvareversjonen
Trykk på Innstillinger-fanen på berøringsskjermen og velg Systeminformasjon.

Testing av synkronisering til pasientmonitor
Utfør prosedyrene for synkronisering av Camino ICP Monitor til en pasientmonitor i Kapittel 4.
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KAPITTEL 10 – Kontakte Natus Neuro for teknisk
kundestøtte og årlig vedlikehold
Om teknisk kundestøtte
Hvis Camino ICP Monitor ikke fungerer som angitt og du ikke kjenner årsaken,
skal du ikke bruke den eller forsøke å reparere den. Kontakt Natus Neuro for
teknisk service:
Innenlands og internasjonalt
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
For vedlikehold og reparasjoner utenfor USA, kontakt din lokale autoriserte
Natus Neuro-representant.
For å redusere faren for elektrisk støt, må du ikke demontere Camino
ICP Monitor. Vedlikehold skal utføres av kvalifisert Natus Neuro
servicepersonell.
Det er ikke tillatt å modifisere Camino ICP Monitor.
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Om årlig vedlikehold
Camino ICP Monitor må få utført vedlikehold årlig av Natus Neuro på deres
service-senter, for å sikre riktig funksjon og kalibrering av monitoren. Under
denne prosessen evaluerer også Natus Neuro batteribruken, antall ganger
batteriet har blitt ladet og kalibreringsstatusen, og skifter batteriet om nødvendig.
•

Se etiketten på bakpanelet for å sjekke dato for neste årlige vedlikehold.

•

Kontakt Natus Neuro for å avtale årlig vedlikehold av Camino ICP Monitor.

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED
MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1
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TILLEGG A – Tekniske spesifikasjoner
Liste over tekniske spesifikasjoner
Den følgende tabellen viser de tekniske spesifikasjonene til Camino ICP Monitor:
Element

Spesifikasjon

Monitortype

Camino ICP Monitor

Mål

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

Vekt

3,0 kg (6,7 lbs)

Skjerm

• 7,0” WVGA-farge TFT LCD-skjerm
• Oppløsning på 800 x 480 piksler
• De numeriske parametrene som vises på berøringsskjermen, kan leses ved en avstand på
3 meter i en vinkel på inntil 30° fra midten av skjermen.

Strømforsyning

Bruk bare strømadaptere som leveres av Natus Neuro, REF #025430, 18 V DC, 1,67 A, 30 W

Batteri

Bruk bare 14,4 V litium-ion batterier som leveres av Natus Neuro, REF # 026950.
• Ladetid = Ikke mer enn 5 timer mens monitoren er koblet til et vekselstrømuttak og
monitoren er slått av.
• Brukstid = 1,5 timer

Hovedteknologi

Trykksensortype:
• Fiberoptisk trykkomformer; og
• Trykkomformer for trykkmåler
Temperatursensortype:
• Termistoromformer

Transient responstid
for temperatur

Transient responstid for en endring på 2 °C i temperatur vises: Maksimalt 30 sekunder

Øvre ICP-alarmgrense

• -10 til 125 mmHg, intervaller på 1 mm
• Fabrikkinnstillingen er 20 mmHg

Utsignal til sykesengmonitor

• ICP-måling = 5,0 μV/V/mmHg
• Temperaturmåling = følger et standard 3-lednings YSI 400 termistorgrensesnitt.
• ICP = skjermavlesning på ±1 mmHg eller 1 % (avhengig av hvilken er størst)
• Temperatur = ±0,2 °C til standard YSI 400

Datahenting

• USB = USB 1.1
• RS232 = 9600 baud, 8 databits, 1 stoppbit, selv paritetskonfigurasjoner
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Element

Spesifikasjon

Driftstrykk

700 til 1 060 hPa

Frakt / oppbevaringstrykk

500 til 1 060 hPa

Driftsgrenser

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

Grenser for frakt / oppbevaring

• Temperatur = -20 °C til 50 °C
• Fuktighet = relativ fuktighet spenner fra 25 % til 80 %.

Feilmargin på lang sikt

ICP-kateterlinearitet med Camino Flex kateter:
• Område -10 til 10 mmHg: ±2 mmHg
• Område 11 til 33 mmHg: ±3 mmHg
• Område 34 til 125 mmHg: ± (6% + 1 mmHg)
ICP-kateterlinearitet med fiberoptisk kateter:
• Område -10 til 50 mmHg: ±2 mmHg
• Område 51 til 125 mmHg: ±6%
Temperaturkateter: ±0,3 °C

Nominell ICP-presisjonsområde -10 til 125 mmHg
Nominelt
temperaturpresisjonsområde
(direkte modusmåling)

30 °C til 42 °C

Vern mot elektrisk støt

Klasse II, type CF, deler vernet mot defibrillering: ICP-katetertilkoblinger,
temperaturkatetertilkoblinger.

Vern mot skadelig inntrenging
av vann

IPX0

Driftsmodus

Kontinuerlig

HF kirurgisk utstyr

Systemet overholder kravene i IEC 60601-2-49

Defibrillator-gjenoppretting

0-15 sek

Brannfare

Ikke egnet for bruk i nærheten av en brannfarlig narkoseblanding med luft, oksygen eller
nitrogenoksid.

Språk

Engelsk, dansk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk, portugisisk (Brasil),
kinesisk (forenklet), japansk, koreansk, russisk
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Klassifiseringer og standarder
Camino ICP monitor har blitt laget for kontinuerlig bruk. Camino ICP Monitor overholder de
elektriske sikkerhetskravene for:
•

IEC 60601-1, Utgave 4 og aktuelle spesifikke og sideordnede standarder

EMI / EMC
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Strømsikkerhet
•

IEC 60601-1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Produsentens erklæringstabell
Informasjonen i denne seksjonen (som separasjonsavstand) er generelt sett skrevet spesifikt
med tanke på Camino ICP Monitor. Tallene som er oppført garanterer ikke problemfri bruk, men
bør sikre rimelig sikker bruk. Generelle merknader
Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler når det gjelder elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) og må installeres og tas i bruk i henhold til EMC-informasjonen som følger
med dette dokumentet og de gjenværende bruksanvisningene som fulgte med denne enheten.
Manglende overholdelse av disse forholdsreglene for EMC kan føre til midlertidig tap av
målepresisjon eller deaktivering av monitoren.
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr.
Kabler og tilbehør som ikke er angitt i bruksanvisningene er ikke godkjent. Bruk av andre kabler
og/eller tilbehør kan ha en negativ effekt på sikkerhet, ytelse og elektromagnetisk kompatibilitet
(økt utstråling og redusert immunitet).
Vær spesielt varsom hvis monitoren brukes ved siden av eller oppå annet utstyr. Hvis
det er absolutt nødvendig med bruk ved siden av eller oppå annet utstyr, iaktta utstyret for å
bekrefte normal drift før bruk.
Camino ICP Monitor bruker et hovedstøpsel for å isolere hovedstrømforsyningen. Ikke plasser
monitoren på et sted hvor det er vanskelig å bruke hovedstøpslet.
Når du bruker en defibrillator med Camino ICP Monitor, følger du veiledningen som ble levert
av defibrillatorprodusenten.
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Veiledning og erklæring fra produsenten - elektromagnetiske utslipp
Natus Camino ICP Monitor er ment å brukes i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av
Natus Camino ICP Monitor må påse at det brukes i et slikt miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø - veiledning

RF-utslipp
CISPR 11

Gruppe 1

Natus Camino ICP Monitor bruker kun RF-energi for sin interne funksjon. Derfor er
RF-utslippene svært lave og vil neppe forårsake interferens i elektronisk utstyr i
nærheten.

RF-utslipp
CISPR 11

Klasse A

Harmonisk utstråling
IEC 61000-3-2

Klasse A

UTSLIPPS-karakteristikkene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i
industriområder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i boligområder
(for hvor CISPR 11 klasse B normalt er nødvendig), kan Camino ICP Monitor ikke
gi tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvens kommunikasjonstjenester. Brukeren
må kanskje ta formildende tiltak, slik som å flytte eller reorientere utstyret.

Spenningssvingninger /
flimmer utslipp
IEC 61000-3-3

Samsvarer
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Veiledning og erklæring fra produsenten - elektromagnetisk immunitet
Natus Camino ICP Monitor er ment å brukes i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av
Natus Camino ICP Monitor må påse at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Overholdelsesnivå

Elektromagnetisk miljø - veiledning

Elektrostatisk utladning,
(ESD)
IEC 61000-4-2

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

±8 kV
±15 kV

Gulvene bør være av tre, betong eller
keramikkfliser. Bruk av utstyret i et miljø
med fuktighet under 30 % kan forårsake
statiske utladinger som midlertidig
deaktiverer monitoren og krever en
omstart.

Elektrisk rask
forbigående/serie
IEC 61000-4-4

± 2 kV for strømledninger
± 1 kV for inngangs/utgangsledninger

±2 kV
±1 kV

Kvaliteten på nettstrømmen må være som
i et vanlig kommersielt miljø eller
sykehusmiljø.

Støt
IEC 61000-4-5

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

±1 kV

Kvaliteten på nettstrømmen må være som
i et vanlig kommersielt miljø eller
sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte
0 % UT; 0,5 sykluser ved
avbrudd og
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
spenningsvariasjoner på 225°, 270° og 315°
nettledningene.
IEC 61000-4-11

±2 kV
0 % UT; 0,5 sykluser
ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° og 315°

0 % UT; 1 syklus

0 % UT; 1 syklus

70 % UT;
25/30 sykluser ved 0°

70 % UT;
25/30 sykluser ved 0°

0 % UT;
250/300 syklus

0 % UT;
250/300 sykluser

Strømfrekvens (50/60 Hz) 30 A/m
magnetisk felt
IEC 61000-4-8

30 A/m

Merk: UT er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået.
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Kvaliteten på nettstrømmen må være som
i et vanlig kommersielt miljø eller
sykehusmiljø. Hvis brukeren av Natus
Camino ICP Monitor krever kontinuerlig
drift ved brudd på nettstrømforsyningen,
anbefales det at Natus Camino ICP
Monitor får strøm fra en avbruddsfri
strømforsyning eller batteri.

Strømfrekvensens magnetfelt bør være på
nivåer karakteristiske for en typisk lokalitet i
et typisk kommersielt- eller sykehusmiljø.

Veiledning og erklæring fra produsenten - elektromagnetisk immunitet
Natus Camino ICP Monitor er ment å brukes i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av Natus
Camino ICP Monitor må påse at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Overholdelsesnivå

Elektromagnetisk miljø - veiledning
Bærbart og mobilt RF kommunikasjonsutstyr bør ikke
brukes nærmere noen del av Natus Camino ICP
monitor, inklusive kabler, enn den anbefalte
separasjonsavstanden beregnet av formelen gjeldende
for senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand.

Ledet RF
IEC 61000-4-6

Vrm fra 150 KHz til 80 MHz
ved 80 % AM 1 KHz 6 Vrm i
ISM-bånd mellom 150 KHz og
80 MHz ved 80 % AM 1 KHz

3 Vrms, 6 Vrms

d = 1,17 √P

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 V/m fra 80 MHz til 2,7 GHz
ved 80 % AM 1 KHz

3 V/m

d = 1,17 √P 80 MHz til 800 MHz
d = 2,33 √P 800 MHz til 2,5 GHz
Der P er maksimal klassifisert utgangseffekt fra
senderen i watt (W) i henhold til produsenten av
senderen og d er den anbefalte separasjonsavstanden i
meter (m).
Feltstyrkene fra faste RF-sendere, som fastslått av en
elektromagnetisk undersøkelse på stedeta, skal være
mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde.b
Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr merket med
følgende symbol:

MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHZ, gjelder separasjonsavstanden for den høyere frekvensrekkevidden.
MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes ved absorpsjon og refleksjon fra
strukturer, gjenstander og mennesker.
a Feltstyrken fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner, (mobile/trådløse) og landmobile radiosett, amatørradioer, AM- og FM-radiosendinger og TVsendinger kan ikke beregnes teoretisk med særlig god presisjon. For å få vurdert det elektromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere, bør det overveies å
utføre en elektromagnetisk undersøkelse på stedet. Hvis den målte feltstyrken på stedet der Natus Camino ICP Monitor brukes overstiger gjeldende RFsamsvarsnivå ovenfor, skal Natus Camino ICP Monitor kontrolleres for å bekrefte normal bruk. Hvis unormal ytelse observeres, kan det være nødvendig med
ytterligere tiltak, som å endre retning på eller flytte Natus Camino ICP Monitor-systemet.
b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være under 3 V/m.
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Testspesifikasjoner for KAPSLINGSPORT IMMUNITET for RF-trådløst kommunikasjonsutstyr
Testfrekvens
(MHz)

Bånd a
(MHz)

Service a

Modulering b

Maksimal
strøm
(W)

Avstand
(m)

Immunitetstestnivå
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Pulsmodulering b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM c
± 5 kHz avvik
1 kHz sinus

2

0,3

28

710
745
780

704 – 787

LTE Bånd 13,
17

Pulsmodulering b
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930

800 – 960

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

Pulsmodulering b
18 Hz

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

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

Pulsmodulering b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

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

Pulsmodulering b
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulering b
217 Hz

0,2

0,3

9

MERKNAD Om nødvendig for å oppnå IMMUNITETSTESTNIVÅET, kan avstanden mellom senderantennen og ME-UTSTYRET
eller ME-SYSTEMET reduseres til 1 m. Testavstanden på 1 m er tillatt av IEC 61000-4-3.
a For noen tjenester er bare opplinkfrekvenser inkludert.
b Bæreren skal moduleres med et kvadratbølgesignal med en arbeidssyklus på 50 %.
c Som et alternativ til FM-modulering kan 50 % pulsmodulering ved 18 Hz brukes, fordi selv om den ikke representerer virkelig modulering, vil det være verste fall.
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Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Natus Camino ICP Monitor.
Natus Camino ICP Monitor er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller
brukeren av Natus Camino ICP Monitor kan bidra til å hindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand
mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Natus Camino ICP Monitor som anbefalt nedenfor, i henhold til
kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Senderens nominelle
maksimale
utgangseffekt
W

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens
m
150 kHz til 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz til 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz til 2,7 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

For sendere klassifisert med en maksimal utgangseffekt som ikke er listet opp ovenfor, kan den anbefalte separasjonsavstanden
d i meter (m) estimeres ved hjelp av den formelen som gjelder senderens frekvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt i
watt (W) i henhold til senderens produsent.
MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHZ gjelder separasjonsavstanden for den høyere frekvensrekkevidden.
MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes ved absorpsjon og
refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.
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Blank side.
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Indeks
Å feste monitoren til utstyrsstangen, 32
Å koble til en pasientmonitor, 46
Å sette opp systemet for første gang, 29
Å sette opp systemet for klinisk bruk, 31
Å skru på systemet, 33
Advarsler for bruk av monitoren, 21
Alarm av, 60
Alarm på, 60
Alarmer
Å forstå alarmsymbolene, 72
Å respondere på alarm for lavt batteri, 78
Å respondere på alarm om feil på kjølevifte, 80
Å respondere på alarm om irreversibel systemfeil, 77
Å respondere på alarm om presisjonsområde, 81
Å respondere på alarmen for temperatursensorfeil, 78
Å respondere på alarmen om at monitoren er
overopphetet, 80
Å respondere på fysiologiske og tekniske alarmer, 71
Å respondere på ICP-kateterfeilalarmen, 77
Å respondere på tekniske alarmer, 77
Å slå av alarmen for lavt batteri midlertidig, 79
Å slå av alarmen om at monitoren overopphetes
midlertidig, 80
Å slå av alarmen om kjøleviftefeil midlertidig, 80
Å slå av lyden på kateterfeilalarmen midlertidig, 77, 78
Alarm av, 14
Alarm deaktivert, 14
Alarm for lavt batteri, 123
Audio og visuelle indikatorer for alarmer med prioritet
medium og lav prioritet., 73
Batteri lades, 15
Hvordan monitoren prioriterer alarmene, 73
Hvordan respondere til batterisviktalarmen, 82
ICP over alarmgrense, 76
Ingen batterier tilkoblet eller batterifeil, 14
Midlertidig slå av presisjonsalarmen for ICP og
temperaturområde, 81
Om alarmene, 55
Prioriteter på fysiologiske og tekniske alarmer, 74
Slå av batterisviktalarmen midlertidig, 82
Systeminformasjonspanel, 15
Ansvarsfraskrivelse, 3
Årlig vedlikehold, 127
Batteri
Å bruke batteriet for strøm, 34
Å respondere på alarm for lavt batteri, 78
Batteristrømindikator, 35
Lagring av batteriet, 36
Sette inn et nytt batteri, 125
Testing av batteriladningen, 124
Verifisere hvor mye batteristrøm som er tilgjengelig, 55
Verifisere status på batteri og vekselstrøm, 54
Berøringsskjerm, 53
Betingelser som tilbakestiller trenddata, 59
Brukertilpasning av brukerinnstillingene, 65
Datahenting, 83
Deler av skjermen, 24

Om bakpanelet, 25
Om frontpanelet, 24
Om høyrepanelet, 26
Om underpanelet, 27
Om venstrepanelet, 28
Ekstraher logg- og servicemodusknappene, 69
Faner, 53
Alarm, 53
Hoved, 53
Innstillinger, 53
Trend, 53
Feilsøking av systemet, 97
Forkortelser, 16
Gjenopprett til fabrikkstandard, 61
Hent data via digital strømming, 86
Hente ut trenddata, 83
Hvordan monitoren lagrer trenddata i inntil 5 dager, 85
ICP, 61
Kassering etter endt brukstid, 17
Katetre, 37
Å koble til Camino fiberoptiske katetre (110-4-serien), 38
Å koble til Camino fleks-katetre, 42
Klassifiseringer og standarder, 131
Kontaktinformasjon, 4
Kontraindikasjoner, 19
Lagring av systemet, 51
Liste over symboler og forkortelser, 9
Monitorens viktigste funksjoner, 20
Nullstill trenddata under opptaksforhold, 87
Numerisk visning av gjennomsnittlige ICP-verdier, 57
Om engangskatetre, 95
Om trykk- og temperaturmålinger på pasientmonitoren, 50
Opphavsrettsinformasjon, 3
Overføre data til USB-minnepinne, 84
Overvåking av pasientens ICP og temperatur, 53
Overvåking av trenddata, 58
Øvre ICP-alarmgrense, 60
Berøringsskjermetiketter som indikerer øvre ICPalarmgrense, 63
Gjenopprette standard øvre ICP-alarmgrenseverdier, 64
Kalkulering av øvre ICP-alarmgrense, 61
Slå av øvre ICP-alarm, 64
Slå av øvre ICP-alarm midlertidig, 64
Spesifisere øvre ICP-alarmgrense, 62
Pasientens ICP og temperatur - Overvåking, 56
Posisjonering av monitoren, 31
Presisjonsområder - ICP og temperatur, 81
Prioriteter for hver alarm, 75
Produsentens erklæringstabell, 132
Programvaresymboler, 14
Programvareversjon - Beregner, 126
Pulsformtype, 66
Rengjøring og sterilisering av systemet, 89
Servicemodus, 65
Servicemodusknapp, 69
Skalere ICP-områdene for trenddata, 59
Skalere tidsområder for trenddata, 59
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Skalering av ICP-bølgeformområde, 57
Slå av systemet, 34
Slå systemet av og på, 33
Språk, 68
Statuslinje, 54
Sterilisering av Camino fiberoptisk kateterkabel, 92
Sterilisering av Camino fleks-skjøteledningen, 93
Sterilisering av systemet, 89
Still inn tid og dato, 65
Symboler
Aktiv alarm, 14
Batteriladerindikator, 14
Lyd på pause, 14
Øvre ICP-alarmgrense, 14
Strøm på/av, 14
Vekselstrøm brukes, 14
Vekselstrøm kan ikke brukes/ikke tilgjengelig, 14
Symboler og forkortelser, 9
Synkroniser til monitor-knappen, 54
Synkroniserer de to monitorene, 47
Systeminformasjon, 65, 69
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Teknisk støtte og årlig vedlikehold, 127
Tekniske meldinger, 71
Tekniske spesifikasjoner, 129
Temperatur, 61
Testing og preventivt vedlikehold, 107
Diagram for temperaturomformerkontaktens testkrets, 116
Med en trykksimulator, 112
Testing av ICP-alarmens øvre grense, 120
Testing av synkronisering til pasientmonitor, 126
Testing av temperatur, 115
Testing av temperatureffekt, 117
Testing av trykk, 108
Testing av trykkeffekt, 114
Testing av vekselstrøm og batterinivå, 122
Tid og dato, 67
Tiltenkt bruker, 19
Tiltenkt pasientgruppe, 19
Tiltenkte kliniske fordeler, 20
Varemerker, 3
Velg språk, 65

