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Szimbólumok jelentése

Szimbólumok Meghatározás

BF típusú defibrillátor

Defibrillátorral egyszerre is alkalmazható készülék
NIBP Start/ Stop gomb
Kimerevítés gomb

Riasztás némítás
Akkumulátoros üzemmód LED

Figyelem, használat előtt nézze meg a használati utasítást

Hálózati üzemmód LED
Akkumulátor töltés LED
Gyártási év

IPX1 Cseppmentes (csak a monitor)

Az elektromos hulladék megfelelő elhelyezést igényel



1. Felhasználás és általános információk

Ezt a készüléket állatorvosi használatra tervezték a páciens életfunkcióinak 
megfigyelésére. A készülékhez tartozik az 5 vezetékes elektorkardiográfiához 
szükséges felszerelés (ECG), non-invasive vérnyomásmérő (NIBP), alkalmas 
pulzoximetriás mérésre (SpO2), respirációs ráta (RR) és hőmérséklet (TEMP) 
megfigyelésére.
Lehetőség van riasztási határértékek beállítására is, melyek elérésére vagy 
átlépése esetén a készülék hallható és látható jelekkel figyelmeztet. A készülék 
gyors és megbízható eredményeket biztosít macskáktól a lovakig.

A készülék átmeneti légzés-kimaradás megfigyelésére nem alkalmas. 

Otthoni használatra nem ajánlott.

2. A készülék felépítése

2.1.Kijelző

A készüléknek nagy érzékenységű, nagy kontrasztú, színes LCD kijelzője van. Több 

mint 4 paraméter valós idejű, folyamatos megjelenítésére képes. 



Kijelző Leírás

Patient Type

A mérések megkezdése előtt ki kell választani a pácienst 
(ló, kutya vagy macska). A páciens kiválasztása során:

-   A riasztási határérték törlődik, alaphelyzetbe áll. Kivéve    
    "STATIC LIMITS" üzemmódban
-  NIBP felfújási beállítások törlődnek macskák, kutyák és 
    lovak esetében
-  NIBP beállításokat manuálisan is reset-elni kell.

Patient
Information Páviens neve és ágyának száma

Aktív riasztási események kijelzése
Alarm Status
       Bar

Itt változtathatunk a készülék beállításain, mint pl a 
riasztási határértékeken, páciens információkon,

Main Menu

megfigyelési paramétereken. Többféleképpen 
beléhetünk a készülék főmenüjébe, paraméter 
menüjébe és kijelző menüjébe.

Waveform
Channel 

Több, mint 3 megfigyelt paraméter jeleníthető meg 
egyszerre. A grafikonokon keresztül elérhető 
menüben tudjuk a grafikont érintő beállításokat 
elvégezni. 

Waveform
Label A grafikon felirat a grafikon nevét mutatja.

Information 
Bar

Időt, dátumot, akkumulátor szimbólumot, hangerőt 
stb.-t mutat



Parameter 
Box 

A "parameter box" -on keresztül elérhető menüben a 
paramétert érintő változásokat végezhetjük el.

Itt látható a paraméter vagy a mérés neve (parameter or 
measurement name), a mért érték (measured value), az 
alsó és felső riasztási határérték (alarm limits) és a 
mértékegység (measurement unit).

Parameter 
name A megfigyelt paraméter neve.

Numeric
Measured
Values

A kívánt mérési eredméyek (mint a
HR vagy SpO2) megjelenítése. Az érték 
lehet származtatott vagy számolt. Ha
kötőjelek (- - -) vannak a számok 
helyén, akkor a mérés nem lehetséges 
vagy érvénytelen.

High and Low
alarm limits 

A képernyőn a felső és alsó riasztási 
határértékek is megjelennek. Ha az új 
páciensnél nem állítunk be új 
értékeket, akkor az alapértelmezett 
beállítások lépnek érvénybe.

Measurement
Unit

A nyomás mértékegysége változtatható. 
Az értékek megjeleníthetők 
higanymilliméterben (mmHg) vagy 
kilopascalban (kPa).



2.2. Billentyűk

Szám     Leírás Utasítás

1 ON/OFF Nyomja 3 másodpercig a készülék be- és 
kikapcsolásához.

2 NIBP Azonnali nem-invazív vérnyomásméréshez (NIBP) 
nyomja meg ezt a gombot. A folyamatban lévő 
mérés leállításához nyomja meg mégegyszer.

3 Freeze           A képernyő kimerevítéséhez használja ezt a gombot.
4 Alarm

Silence
A riasztás némítása.

5 
Mode Key Váltás a 4 fő megjelenítési mód között

6 Menu Key Be-és kilépés a főmenübe.



7 
Rotary
Knob

A tekerőgomb a készülék elején az alsó jobb 
sarokban található. Tekerje a gombot a kurzor 
mozgatásához. Nyomja meg az adott opció 
kijelöléséhez.

8 Battery
Supply LED

A LED zölden világít, ha a készülék 
akkumulátorról üzemel.

9 AC
Power LED

A LED zölden világít, ha a készülék hálózatról 
működik.

10 Battery
Charge
LED

Az akkumulátor töltés LED zölden világít, ha a 
készülék töltés alatt áll.

11 Alarm
Silence
LED

A riasztás némítás LED pirosan villog, ha a jelzés 
le van némítva.

12 Work
Status LED

Az üzemjelző LED zöld, ha a készülék helyesen 
működik. Riasztás esetén piros.



2.3. Bal oldali panel

A készülék bal oldalán találhatók a pácienshez kifutó kábelek csatlakozói.

Connector (T1
up and T2 low)

csatlakozót a készülékbe dugják. A mért érték (TEMP) 
akkor jelenik meg, ha a kábelt a pácienshez 
csatlakoztatják.

3 Non-Invasive
Blood Pressure
Connector
(NIBP)

A mandzsettát csatlakoztassa a készülékhez. A nem-
invazív vérnyomás mérés értékei (szisztolés, diasztolés és 
átlag) megjelennek, ha az aktuális mérés befejeződött.

4 Csatlakoztassa az ECG vezetéket a készülékhez. A mért 
értékek (HR) akkor jelennek meg  ha a vezetéket az 
állathoz kapcsolják. 

Szám Leírás Utasítás

1 Oximetry
Connector
(SpO2)

Csatlakoztassa az SpO2 szenzort a készülékhez. A mért 
oxigén szaturációs értékek (%SpO2) és a  pulzusszám 
(PR) akkor jelenik meg a képernyőn, ha a szenzort a 
pácienshez csatlakoztatja.

2 Dual
Temperature

Ha a készülékkel mérhető hőmérséklet, akkor, a "TEMP 
parameter box" megjelenik a kijelzőn, amint a 

ECG Connector



2.4. Hátsó panel

Szám Leírás Utasítások 

1 Battery A készülék lítium akkumulátort tartalmaz.

2 Equipotential Grounding

3 AC Power 
Connector Dugja be az AC kábelt a készülék hátulján lévő 

csatlakozóba, másik végét a hálózatba, �����������������ekkor az 
"AC Power LED" világítani fog. 
A kábelt ne dugja olyan hálózati csatlakozóba, 
ami kapcsolóval kapcsolható. 

4 USB Connector
5 Network 

Interface 
Csatlakozás a központi készülékhez

6 Szellőző nyílás található a hátsó panel ��� felső részén és 
a készülék alján.

��������Air Vents
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Újratölthető akkumulátor cseréje:

1. Húzza ki a készüléket A hálózatból és ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva
2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
3. Húzza ki a kábeleket az akkumulátorból és vegye ki a helyéről
4. Csatlakoztassa a kábeleket az új akkumulátorhoz.
5. Az akkumulátort és kábeleket tegye vissza a helyére.
6. Tegye vissza a fedelet.
7.Töltse fel az akkumulátort.
8. Gondoskodjon a hulladék megfelelő elhelyezéséről.

Az akkumulátor lehet lítium ion (Li-ion), nikkel fém hibrid (NiMH), vagy ólomsó (SLA).

Az akkumulátorok élettartama használattól függően 2-5 év.

Ha a készülék hálózatra van dugva, akkor az akkumulátor töltődik függetlenül attól , 
hogy a készülék be vagy ki van kapcsolva.
Az akkumulátor töltés LED villog az akkumulátor töltése alatt, folyamatosan világít, ha 
fel van töltve. Töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt akkumulátorról működtetné 
a készüléket.

Ha az akkumulátor lemerüléséig már csak kb. 15 perc van hátra, akkor megjelenik a 
piros akkumulátor ikon és magas prioritású riasztás lép életbe.

Magasabb hőmérsékleten nő az akkumulátor töltési ideje (30 Celsiusfok felett).

A teljesen feltöltött akkumulátor használattól függően 2-3,5 óráig üzemképes.

2.5. Belső akkumulátor

 A készülék akkumulátorról és hálózatról is megfelelően működik. Az akkumulátort 
célszerű használat  vagy hosszabb állás után feltölteni.  



3. Beállítási instrukciók

A készüléket olyan helyiségben használja , ahol a hőmérséklet 0-50° C között van a 
relatív páratartalom 15-95% közötti és nincs kondenzáció. Ha a készülék a használat 
helyétől eltérő hőmérsékletű helyen volt üzembehelyezés előtt, akkor várjon pár 
percet a bekapcsolással.
Ellenőrizze, hogy a készülék AC csatlakozója illik-e a hálózati csatlakozóhoz. Hálózatra 
kapcsolás után a készüléken az "AC Power LED"-nek világítania kell.
Az ON/OFF gomb segítségével kapcsolja be a készüléket. Ekkora  kijelző kivilágosodik, 
a készülék rövid rendszerellenőrzést végez, majd automatikusan monitorozási 
üzemmódba kapcsol.
Ha a készülék a rendszerellenőrzés során hibát talál, akkor hibaüzenetet küld és nem 
kapcsol vizsgálati üzemmódba.

Nyomja meg a "menu" gombot, a főmenü megjelenítéséhez. A főmenüben 8 opció 
található, melyek  következők:

Opciók Utasítások

Display Megjelenítés beállítása
Alarm Riasztási határértékek megadása

Tools Mérés kiválasztása, gyógyszerezés meghatározása
Review 

Eredmények vizsgálata

Patient Páciens fajtájának és nemének kiválasztása, 
név, életkor, ágyszám megadása.

System Rendszerbeállítások
Maintenance Visszatérés az alapbeállításokhoz és karbantartás



3.1. Rendszerbeállítások

Nyomja meg a "menu" gombot a főmenü megjelenítéséhez majd a tekerőgomb 
segítségével állítsa a kurzort a “System” opcióra.  A gomb megnyomásával lépjen be a 
"System" almenübe. A következőt fogja látni:

Idő beállítása

A kijelzőn az idő és a dátum a jobb alsó sarokban látható. A készülék az idő és 
dátum beállításokat akkor is megtartja, ha készüléket kikapcsolják vagy a hálózatból 
kihúzzák.  Az időjelzés 24 órás formátumú (pl. 5:00 és 17:00).

A tekerőgomb segítségével lépjen be a "Time" opcióba. A tekerőgomb forgatásával 
majd megnyomásával válasssza ki a beállítandó paramétert. A tekerőgomb 
forgatásával növelhetők ill. csökkenthetők a kívánt értékek. A gomb megnyomásával, 
megtörtént az adott paraméter beállítása. A végén nyomjon "Ok"-ot a beállítások 
mentéséhez.



A tekerőgomb segítségével válassza ki a "Unit" opciót és ott állítsa be a kívánt 
mértékegységet.
A hőmérséklet mértékegysége lehet Celsius fok (0C) vagy Fahrenheit (0F).

A nyomás mértékegysége higanymilliméter (mmHg) vagy  kilopascal lehet (kPa). 
Az alapértelmezett mértékegység a mmHg.

Mértékegység beállítása

A TEMP és NIBP méréseknél a mértékegység beállítható. A kiválasztott mértékegyéget 
a készülék megtartja, még akkor is ha közben a készüléket kikapcsolják.

•0C = 5× (0F - 32)/9
• 0F = 9×0C /5+32

•kPa = mmHg X 0.133
•mmHg = kPa / 0.133



Hálózat beállítása

Hangerő beállítása

A riasztás hangereje és a pulzusjelzés hangereje külön-külön állíthatóa "Volume" 
menüpontban.
Riasztás esetén a beállított hangerővel fog megtörténni a jelzés, kivéve, ha le van 
némítva. Az alapértelmezett beállítás a 4-es hangerősségi fokozat. A riasztási hang 
ebben a menüpontban nem kapcsolható ki.

Ha a készüléket számítógéphez vagy központi monitorhoz szeretné csatlakoztatni, 
akkor be kell állítani az IP címet. Ezt a "Net" opció alatt teheti meg.



A kijelző fényerejének beállítása 

Hálózati frekvencia beállítása

Ha a készüléket hálózatról szeretnénk üzemeltetni, akkor be kell állítani a frekvenciát a 
"Power" menüpontban.

Nyelv beállítása

Két nyelv állítható be a készüléken a "Language" menüpontban: kínai és angol.

Az LCD kijelző fényereje 7 lépésben változtatható az "LCD" menüpont alatt. 
Az alapértelmezett beállítás a 7-es erősség.



3.2. Páciens adatatainak megadása

 Billentyűzet használata

A billentyűzet a tekerőgomb megnyomásával jeleníthető meg. 

Billenytyűk Leírás 

Szóköz 
Karakterek megjelenítése

Kilépés a karakter menüből
Kis- és nagybetűk közötti váltás

Számok és központozás megjelenítése

Törlés
Kurzormozgatás
A beírás jóváhagyása



Adat Utasítás

NO. Betegszám
Name Név

Bed Number Ágyszám
Sex Nem (hím/nőstény)
Age Kor

Patient Type A páciens típusa: kutya, macska és ló (DOG, CAT and HORSE)

A páciens adatai

Az állat vizsgálata előtt, be kell írni a készülékbe az adatait.
A készülék rögzíti és elmenti a páciens élettani paramétereit, amint rákötöttük a 
rendszerre. 
A páciens adatait a  főmenüben a “Patient” opció alatt lehet beállítani. Használja a 
billentyűzetet, ahol szükséges.



3.3. Kijelző beállításai

4 fő megjelenítési mód van, ezek között a  "Mode" gombbal tud váltani.

a). 1 ECG Display Mode b). 3 ECG Display Mode 

c). Huge Digit Display Mode d). oxyCRG Display Mode 

Nyomja meg a "menu" gombot a főmenü megjelenítéséhez, majd válassza ki a "Display" 
opciót.



A 4 fő megjelenítési módon kívül testreszabásra is van lehetőség a “Display” menün 
belül  a "Custom Format" almenüben. 



4. A készülék használata

1. Csatlakoztassa a pácienst és a szenzorokat

Tegye fel a szenzorokat a páciensre, majd kösse össze őket a készülékkel.
Amint bedugta a kábeleket a készülékbe,  a paraméterek megjelennek a 
monitoron

2. Válassza ki a mért értékek megjelenítési formátumát

Válassza ki a mért értékek megjelenítési formátumát a"Kijelző beállításai" 
fejezet segítségével.

3. Állítsa be a paramétereket

A parameter box kiválasztásához használja a tekerőgombot. Megjennek a 
kiválasztott paraméter beállítási lehetőségei.
A parameter menüben bármelyik paraméterhez bekapcsolható riasztási funkció 
is. 
Az olyan méréseknél, ahol több paraméter is megjeleníthető, mint pl. a 
vérnyomásnál (szisztolés, diasztolés, átlag), ott csak a SYS és DIA mérések alsó 
és felső limitje jeleníthető meg.

Attól függetlenül, hogy milyen paramétereket szeretne mérni, kövesse a következő 
lépéseket.

4. Állítsa be az alsó és felső riasztási határértékeket

Állítson be minden paraméterhez alsó és felső riasztási határértéket. Ha a mért 
érték eléri vagy átlépi a beállított riasztási értéket, akkor megtörténik a riasztás.
A készülék minden mért értékhez klinikailag helyes alsó és felső riasztási  
határértékeket ajánl. Mindig ellenőrizze, hogy a beállított riasztási 
határértékek, az adott páciensnek és előírásoknak megfelelnek-e. 
A készülék működése közben is van lehetőség a riasztás tesztelésére. Állítson be 
olyan határértéket, ami az aktuális mérési eredményeken belül van. A tesztelés 
után ne felejtse el visszaállítani a klinikailag helyes határértékeket.
Az alsó és felső riasztási határétrtékeket a főmenü (a "menu" gomb 
megnyomásával hívható elő) alatt,  az "Alarm" almenüben lehet beállítani.



5. További beállítási lehetőségek

Riasztás kezelése*
Ha a mért érték eléri vagy átlépi a beállított riasztási határértéket, akkor 
megtörténik a riasztás. A készülék hangjelzéssel jelez, a kritikus paraméter 
villogni fog és riasztási hibaüzenet is megjelenik.
 A riasztás vagy magától abbamarad, amint a mért érték újra a határértéken belül 
lesz vagy az "alarm silence" gombbal állítható le. Ha 2 perc elteltével az adott 
paraméter értéke még mindig a határértéken kívül van, akkor jelzőhang újra 
bekapcsol. 
Ha a helyzet úgy kívánja riasztási funkció ki is kapcsolható.

* NIBP mérés

Non-invasive vérnyomásmérés (NIBP) történhet automatikusan, manuálisan, vagy 
STAT üzemmódban. Automatikus üzemmódban a készülék a beállított 
időközönként mér vérnyomást. Manuális üzemmódban csak akkor mér, ha 
megnyomjuk a "NIBP" billenytyűt.  STAT üzemmódban a készülék 5 percen 
keresztül folyamatosan méri a páciens vérnyomását.    
NIBP mérési mód a NIBP parameter box-on keresztül elérhető NIBP parameter 
mezőben állítható be.



* Kimerevítés

A kimerevítés a képernyőn lévő információk képernyőre "fagyasztására" szolgál, 
miközben a mérés nem áll le. 
Kimerevítés közben a megjelenítési formátum nem változtatható meg.
Ha bármilyen más beállítást végez a készüléken, akkor a kimerevítés megszűnik. 
A képernyő kimerevítése:
- Nyomja meg a "Freeze" gombot  a készülék jobb oldalán. A képernyő "lefagy".
- A “Page Up” és “Page Dn” gombokkal mozgathatja a kimerevített képet, a 
“Save"gombbal pedig elmentheti fájlba.
- A kimerevítés feloldásához, nyomja meg újra a Freeze  gombot.

* Grafikonok

A alább felsorolt mérési paraméterek értékeit a készülék 10 másodpercenként 
táblázatos formában rögzíti, akár több, akár 120 órán keresztül is :
a., ECG
     - Szívfrekvencia
      - ST
b., Oximetria
      - Oxigén szaturáció (SpO2)
      - Pulzusszám, SpO2 mérésnél
c., Non-invasiv vérnyomás (NIBP) (szisztolés, diasztolés, átlag) 
d., Hőmérséklet (T1 és T2)

* Tárolt adatok megtekintése

A tárolt adatok megtekintéséhez, nyomja meg a "Menu" gombot és a 
tekerőgomb segítségével válassza ki a "Review" almenüt. Ekkor a következő lesz 
látható:



1. Grafikon megtekintése

Válassza ki a tekerőgomb segítségével a , “Graph” menüt. A készülék megmutatja a 
grafikont és a következő menüt.

Adat Utasítás 

Select 
Parameter 

Válassza ki a paramétert: HR, ST, SpO2, NIBP, RR, vagy T1/T2 a 
tekerőgomb segítségével és a kívánt adatok megjelennek a 
képernyőn.

Page up/ Dn     A megjelenített adatok "lapozgatása".
Cursor Adatok kijelölése
Step Határozza meg az adatpontok közötti távolságot. A grafikon 

ennek megfelelően jeleníti meg az adatokat. Az 
időintervallumok: 1 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp, 30 mp, 60 mp, 
90 mp és 120 mp.

Range Határozza meg Y tengely értéktartományát. Ezt a beállítást a 
készülék tárolja és újraindítás után is megtartja. A 
tartománynak 3-féle beállítása lehetséges: riasztási 
hatátérték, maximális tartomány, és kézi beállítás. Ha a 
tartományt egyszer beállították, akkor a grafikonon a 
tartományon belüli értékeket jelennek meg. Ami a 
tartományon kívül esik nem érvényes..

Table Az adatokat táblázatos megjelnítése



2. Táblázatok megtekintése

A táblázat információi listaszerűen jelennek meg. Ugyanazok az értékek és 
paraméterek lesznek a táblázatban is, mint a  grafikonokon. 

Adatok Utasítások 

Line Up/Dn Mozgás a táblázatban.
Page Up/ Dn 

Step A táblázat az adatokat a beállított időközönként jeleníti meg. 
Az időközök lehetnek: 1 perc, 5 perc, 10 perc, 20 perc, 30 
perc and 1 óra. 

Graph Vissza a grafikon megjelenítéséhez.

3. Kimerevített adatok áttekintése

A "Review" almenüben, a tekerőgomb segítségével válassza ki a “Wave” menüt. 
A következő lesz látható:

Adatok Utasítás

Select File A mentett fájl kiválasztása
Page up/ Dn Adatok áttekintése oldalról oldalra

4. Riasztások áttekintése

1000 riasztás megtekintésére van lehetőség.

A "Review" almenüben a tekerőgomb segítségével válassza ki az , “Alarm” 
funkciót. A készülék megjeleníti a tárolt riasztások adatait.



5. Riasztás

Paraméter riasztás és technikai riasztás

Paraméter riasztásról akkor beszélünk, ha a mért érték eléri vagy átlépi a beállított 
riasztási határértékeket.
Technikai riasztás lép életbe, ha a szenzoroknál vagy csatlakozóknál hiba lép fel, ha 
merül az akkumulátor, vagy ha a rendszer hibát talált öntesztelés során.
Riasztás során hibaüzenet jelenik meg és hangjelzés is figyelmeztet. Paraméter 
riasztásnál, a riasztást okozó paraméter villog.

Magas, közepes és alacsony prioritású riasztás 

Az észlelt riasztás 3-féle lehet: magas, közepes és alacsony prioritású.

A magas prioritású riasztás minden más riasztást felülír, egyidejűleg több riasztás 
esetén csak a magas prioritású kerül megjelenítésre. Magas prioritású riasztás 
esetén a hibaüzenet háttere  és a riasztást okozó paraméter értéke ispirosan 
villog.
Közepes prioritású riasztás esetén a hibaüzenet háttere sárgán villog, a riasztást 
okozó érték pedig pirosan.
Alacsony prioritású riasztás esetén a hibaüzenet háttere sárgán villog, a riasztást 
okozó érték pedig nem villog.
A 3-féle riasztást hangeffektus alapján is meg lehet különböztetni.

Riasztás oka Típus Prioritás 
HR 
SpO2 
ST 

Határértéken kívül közepes fölött 
Határértéken kívül közepes fölött 
Határértéken kívül  a prioritás beállítása 
Határértéken kívül páciens állapotának 
Határértéken kívül megfelelően 

RR 
NIBP 
Temperature Határértéken kívül 
(SpO2) pulse search over due Paraméter riasztás magas 
(ECG) lead off Technikai riasztás magas 
(ECG) channel full Technikai riasztás magas 
(SpO2) sensor off Technikai riasztás magas 
(SpO2) without sensor Technikai riasztás magas 
(NIBP) cuff leakage Technikai riasztás magas 
(NIBP) without cuff Technikai riasztás magas 
(NIBP) cuff over pressure Technikai riasztás magas 
(NIBP) test over time limit Technikai riasztás magas 



Riasztás beállítása 

A "menu" gomb megnyomásával megjelenő főmenüben válassza ki az "Alarm" 
almenüt. A "System" opciónál ki és bekapcsolható az átfogó (minden paramétert 
érintő) riasztási funkció, valamint a riasztás hangja is ideiglenesen vagy teljesen 
kikapcsolható.
A továbbiakban elvégezhetők az egyes paraméterek riasztási beállításai.

Riasztás némítás 

Riasztás esetém, ha az  "Alarm Silence" gombot egyszer megnyomja, akkor a riasztás 
némítás ikonban 30 másodperces számláló jelenik meg. A riasztás 30 másodpercig 
nem fog megismétlődni, ha a gombot nem nyomják meg újra.
Ha az  "Alarm Silence" gombot kétszer nyomja meg, akkor a riasztás némítás ikonban 
60 másodperces számláló jelenik meg. A riasztás 60 másodpercig nem fog 
megismétlődni, ha a gombot nem nyomják meg újra.
Ha az  "Alarm Silence" gombot háromszor nyomja meg, akkor a riasztás némítás 
ikonban 90 másodperces számláló jelenik meg. A riasztás 90 másodpercig nem fog 
megismétlődni, ha a gombot nem nyomják meg újra.
Ha az  "Alarm Silence" gombot négyszer nyomja meg, akkor a riasztás némítás ikonban 
120 másodperces számláló jelenik meg. A riasztás 120 másodpercig nem fog 
megismétlődni, ha a gombot nem nyomják meg újra.
Ha az  "Alarm Silence" gombot ötször nyomja meg, akkor a riasztás némítás ikon 
áthúzva jelenik meg. A riasztás nem fog megismétlődni, ha a gombot nem nyomják 
meg újra.



6. EKG mérés

 Az EKG mérés megjelenítési paramétereit a "ECG waveform menu"  alatt lehet 
beállítani (az EKG diagramra kattintva jeleníthető meg).
 Az elsődleges elektróda az "ECG waveform menu" alatt  a "LEAD" opciónál 
állítható be. Az alapértelmezett a II elektróda.

Mindig csak a megfelelő kábeleket használja a mérésekhez. Amint az elektródák a 
páciensen vannak, a szívfrekvencia (HR) és az elsődleges EKG megjelenik a 
képernyőn. Az EKG elektródák felhelyezése: 

*

5-elektródás EKG jelölései 

Elektród felirat Elhelyezés Szín 
RA jobb kar fehér 
RL jobb láb zöld 
LA bal kar fekete 
LL bal láb piros 
V 4.bordaközi izom (bal) barna 



A megjelenítés méretét is be lehet állítani az "ECG waveform menu" alatt a "Gain 
mode" menüben. Az alapértelmezett at X1.

ECG 5-LEAD CONFIGURATION 

I Lead I Configuration RA-LA 
II Lead II Configuration RA-LL 
III Lead III Configuration LA-LL 
V Lead V Configuration LA-V 

AVF Augmented Lead AVF 
AVL Augmented Lead AVL 
AVR Augmented Lead AVR 

Az EKG jel megjelenítési sebességét a "SPEED" menüpont alatt lehet beállítani.



A készülék a szívfrekvenciát/pulzust 2 paraméter segítségével képes mérni: EKG 
és oximetria (SpO2). A kiválasztott paraméter fog megjelenni a "HR parameter 
box"-ban. Beállítható AUTO, ECG vagy SPO2 megjelenítés. (A beállítás a 
"parameter menu"-ben végezhető el.)  Az alapértelmezett az AUTO.  

Ha tekerőgomb segítségével belépünk a "HR parameter box" -ból elérhető "HR 
parameter menu"-be, akkor ott beállÍthatjuk a HR alsó és felső riasztási határértékét 
és a riasztás prioritását. A riasztási funkció ki- és bekapcsolása szintén itt történhet 
meg. (Alaphelyzetben a készülék bekapcsolásakor a riasztási funkció be van 
kapcsolva). 

*



 AUTO üzemmódban a rendelkezésre álló adatok alapján a készülék választja ki a 
megjelenített paramétert:
a., Ha az EKG kábelek csatlakoztatva vannak és érvényes a mérés, akkor azt 
választja 
b., Ha nincs EKG kábel bedugva, vagy van, de az értékek nem detektálhatók az SP02 
adatok viszont igen akkor az kerül kijelzésre.

A készülék ST szegmens analízisre is képes. Ezt a funkciót is a "HR parameter menu" 
-ben lehet bekapcsolni. 

 Az adatok "HR parameter box"-ban fognak megjelenni a bekapcsolás után.

Szintén a "HR parameter menu"-ben lehet a riasztást ki- és bekapcsolni  ehhez a 
funkcióhoz, itt lehet beállítani az alsó és felső riasztási határértékeket valamint a 
riasztás prioritását is.

*



7. Oximetria

A megjelenített diagramra kattintva a "Pleth" menüben, valamint az "SPO2 
parameter box"-ra kattintva a "parameter menu"-ben elvégezhetők a méréshez 
szükséges beállítások (megjelenítési sebesség; riasztás ki-és bekapcsolás, riasztási 
határértékek, prioritás).
Az oximetria mért értékei (%SpO2 és PR) adott pulzusszám vagy másodperc  alatt 
mért értékek átlagaként is megjeleníthetők. 

Az oximetriai paraméterek segítségével a vér oxigén szaturációja (%SpO2) nem 
invazív módon követhető nyomon valamint a perifériás pulzus (PPR) is 
megfigyelhető.  A mért értékek az "SPO2 parameter box"-ban láthatóak.

Hosszú ideig tartó mérés esetén, vagy ha a páciens állapota megköveteli, akkor a  
szenzor helyét legalább 4 óránként változtatni kell, ügyelve a helyes elhelyezésre.

Sérült szenzort, kábelt ne használjon a mérésekhez!

Etilén-oxiddal vagy autoklávban ne sterilizálja a szenzort és folyadékba se merítse. 
A szenzor tisztításához használjon nedves, vagy híg szappanos oldattal nedvesített 
törlőruhát, majd törölje át izopropil alkohollal. Tisztítás előtt húzza ki a szenzort.

A mérési eredményeket az erős fény kedvezőtlenül befolyásolhatja, ezért takarja 
le a szenzorokat, ha szükséges. 

Festőanyagok jelenléte a véráramban is kedvezőtlenül hat a mérésekre.



8. Nem invazív vérnyomás mérés

A nem invazív vérnyomás (NIBP) mérés  értékei (szisztolés, diasztolés és átlag 
artériás vérnyomás) a "NIBP parameter box"-ban láthatóak. A mérés történhet 
automatic, manual, vagy  STAT módban.

A méréshez szükséges mandzsetta kiválasztásához mérje meg az állat lábának kerületét.

Láb kerülete Mandzsetta
3-9 cm Extra kicsi 

5-15 cm Kicsi
9-25 cm Közepes 

17-41 cm Nagy

A mandzsetta felhelyezése:

- Préselje ki az összes levegőt a mandzsettából.
- Helyezze az állatnak arra a lábára, amelyik oldalon a szíve. A logo felfelé nézzen. A 
mandzsetta szélessége az állat lábkerületének 30-60 %- legyen.
- Ha nem megoldható a mandzsetta szív felőli oldalon való felhelyezése, akkor 
használja a következő korrekciókat:
       - Ha a mandzsetta magasabban helyezkedik el a szívnél, akkor a mért  értékhez 
         centiméterenként adjon hozzá 0.9mmHg (0.10kPa) vagy inch- enként 
          2.2mmHg (0.25kPa).
       - Ha a mandzsetta alacsonyabban helyezkedik el a szívnél, akkor a mért 
         értékből centiméterenként vonjon ki 0.9mmHg (0.10kPa) vagy inch-enként 
         2.2mmHg (0.25kPa).



A (NIBP) mérés történhet AUTO, MANUAL és STAT üzemmódban. Az alapértelmezett 
beállítás a MANUAL. A mérési mód kiválasztása a "NIBP parameter box"- on keresztül 
elérhető "NIBP parameter" almenüben  a "Test Mode"opciónál végezhető el. 
AUTO üzemmódban a készülék a beállított időközönként mér vérnyomást. 
MANUAL üzemmódban csak akkor mér, ha megnyomjuk a "NIBP" billenytyűt. 
STAT üzemmódban a készülék 5 percen keresztül folyamatosan méri a páciens 
vérnyomását.

A "NIBP parameter menu" "Alarm" almenüjében megadhatók  az alsó és felső 
riasztási határértékek (a parameter boxban meg is jelennek), a riasztás prioritás 
és itt kapcsolható be - és ki a riasztás.  Alapértelmezett beállítás a bekapcsolt 
riasztás.  



Ha AUTO módban szeretnénk a NIBP mérést végezni, akkor a készülék az általunk 
beállított időközönként (2, 3, 5, 10 vagy 30 perc,  1, 2 óra) fog vérnyomást mérni. A 
"parameter box"-ban látható lesz, mennyi idő van még hátra a következő mérésig. 
Ez a beállítás a "NIPB parameter menu"-ben az "Interval" menü alatt végezhető el. 

A "Venous Puncture" almenüben beállítható, hogy milyen nyomással szorítsa a 
végtagot a mandzsetta és hogy mennyi idő után eresszen le automatikusan.

A MANUAL módban történő méréshez nyomja meg NIBP gombot a készüléken. 

MANUAL,  AUTO és STAT üzemmódban, ha a mérés sikeres, akkor megjelennek a 
mért értékeke a NIBP parameter box-ban. Ha a méréssel valami gond van, akkor 
kötőjelek jelennek meg a mért értékek helyén (- - -) és hibaüzenetet is láthatunk . 

A "NIBP" gomb megnyomásával bármelyik üzemmódban leállítható az éppen 
folyamatban lévő mérés. Ilyenkor AUTO üzemmód esetén, ha letelt a beállított 
időköz, akkor új mérés indul. STAT üzemmód esetén a készülék automatikusan 
az előző mérési módba kapcsol vissza (MANUAL vagy AUTO).



9. Respirációs ráta (Resp)

A respirációs mérések (Resp) eredményei az "RR parameter box"-ban láthatóak. 

Ilyenkor a páciens mellkasára helyezett két ECG elektróda közötti elektromos ellenállást 
méri a készülék. 

Az optimális méréshez a piros és fehér elektródákat egymással szemben helyezze el. A 
gyomor és máj fölé ne helyezzen kábeleket. Ez különösen újszülötteknél fontos.

A Resp méréshet a  standard ECG kábel szett használható.

A Resp jel mindig két ECG elektróda között jön létre. A standard ECG elektróda elhelyezés 
esetén a mérés az RA és LL elektródák között történik, de választható másik is. A "RESP 
waveform menu"-ben a "LEAD" almenü alatt beállítható a kívánt ECG vezeték.

A megjelenített diagram méretét is be lehet állítani a "Gain mode" menüben. Az 
alapértelmezett at X1. 



A "Speed "menüpont alatt a megjelenítés sebessége állítható be.

Az "RR parameter box"-on keresztül elérhető "RR parameter menu"-ben a 
respirációs ráta méréshez tartozó riasztás be -és kikapcsolható (az alapértelmezett 
beállítás a bekapcsolt állapot), valamint a felső és alsó riasztási határértékek és a 
riasztás prioritása is beállítható. 



10. Hőmérséklet

A hőmérséklet (T1 és T2) mérése két független csatornán lehetséges. Mindegyik 
csatorna kompatibilis a Smiths Medical PM, Inc. YSI 400 szenzorokkal.  

A mérési eredmények a "TEMP parameter box"-ban láthatók,  amint a szenzorok és 
kábelek a megfelelő helyen vannak. Ha nem lehetséges a mérés, akkor kötőjelek 
jelennek meg (- - -.-). 
Mérés előtt ellenőrizze, hogy a szenzorok kábele helyesen van-e csatlakoztatva. Ha  
az egyiket kihúzza, akkor hibaüzenet jelenik meg és hangjelzés is történik. 

A használaton kívüli szenzor, mindig lazán legyen feltekerve.

A szenzorokat évente, vagy az adott kórház protokoljának megfelelően kell 
kalibrálni. 

A mérés során minden órában 2 percig önteszt fut, normál esetben ez a készülék 
működését nem befolyásolja.

A "TEMP parameter box"-on keresztül elérhető "Temp parameter menu"-ben  a 
riasztás be- és kikapcsolható (alapértelmezett beállítás a bekapcsolt riasztás). Szintén 
itt állíthak be az alsó és felső riasztási határértékek valamint a riasztás prioritása is.



11. Gyógyszer kalkulátor

Intravénás infúzióknál fontos a gyógyszerek dózisa, aránya, mennyisége, térfogata, 
koncentrációja.
Mielőtt gyógyszert adna a páciensnek, ellenőrizze a beállított mértékegységeket, 
számításokat és azt, hogy a megfelelő páciens kategória van-e beállítva.

A gyógyszer kalkulátor megjelenítéséhez nyomja meg a "Main Menu" gombot és 
válassza ki a "Tools menu"-ben a "Drug Calculator"-t.

 - Ha a "Drug" pontban az “Any drug”-ot választjuk, akkor a mértékegység  
    beállítható: g, mg, mcg, unit, k unit, m unit, mEq.  
   Ha a gyógyszer konkrétan meg van nevezve, akkor a mértékegységet a kalkulátor 
    beállítja és nincs lehetőség a módosításra.
   Ha a mértékegység be van állítva, akkor a gyógyszer mennyiségét és 
   koncentrációját a kalkulátor hozzáállítja.
- Időegységnek óra és perc adható meg. Ha ezt beállítottuk, akkor az adagolási és 
   infúziós rátát a program beállítja.



Meghatározások

Drug weight: Bizonyos idő alatt a páciensbe juttatott gyógyszer tömege

Volume: a gyógyszert is tartalmazó oldat térfogata

Dose/min vagy Dose/hr: Időegység alatta  páciensbe juttatott gyógyszer mennyisége

Dose/(kg*min) vagy Dose/(kg*hr): Időegység alatta adagolt gyógyszer testtömeg 
 kilogrammonkénti mennyisége 

Dose/(kg*min)*Patient Weight＝Dose/min
 Dose/(kg*hr)*Patient Weight＝Dose/hr

Infusion Rate: Időegység alatt a páciensbe injektált gyógyszeres oldat térfogata. 
Mértékegység: ml/min vagy ml/hr.  

                 Infusion Rate/kg*Patient Weight＝Infusion Rate

Time: A gyógyszeres infúzió ideje (egység: min, hr). 

Concentration: A gyógyszer koncentrációja az oldatban.

Concentration＝Total Drug/Liquid Volume of Solution 

Drip/min, Drip/hr: Időegység  (min/hr)  alatti cseppszám az infúziós készülékből 
 Mértékegység: GTT.  

Drip/ml: Térfogategység alatti (ml) cseppszám az infúziós készülékből. 
 Mértékegység: GTT.



Számítások 

A készülék tartalmaz gyógyszerlistát, a hozzájuk tartozó adagolással és mértékegységgel.

- Számítási szabályok

 Egyenlet a gyógyszer mennyiségéhez 

 Total Drug = Dose/min* Duration
 Dose/min = Dose/(kg*min)*Patient Weigh 

 Egyenlet az oldathoz: 

Liquid Volume = Infusion Rate * Duration       
Infusion Rate = Infusion Rate / kg * Patient Weight

 Concentration = Total Drug / Liquid Solution Volume

 - Ismert értékek és számítási eredmények

* Total drug, dosage/min, dosage/ (kg*min), volume, infusion speed, infusion speed/kg,
time , concentration bevihető mint ismert érték, de lehet számítási eredmény is.

* A számítás követelményeinek megfelelően a felhasználónak minimum 3 értéket kell
megadnia. A készülék a számításokhoz az alapértelmezett egyenleteket fogja haszálni.

* Kezdetben minden mező értékéhez 0.00 van írva. Ha beírjuk az ismert értékeket , akkor
a készülék számolni kezd és megjeleníti a számolt eredményeket. Ezeket a program
rögzíti, csak a bevitt értékek változtathatók meg.

* A "Reset" gomb megnyomásávla visszaáll a kezdeti állapot.

-Számítások nem specifikus gyógyszerekhez

* Ha a gyógyszerválasztásnál az "any drog"-ot választják, akkor a számítások csak az

infúziós folyadékra vonatkoznak.

* Adja meg a  következő 3 adatot: páciens súlya, mértékegység, időegység

* A gyógyszerinformációkat vigye be a megfelelő mezőkbe, nyomjon "Ok"-ot és a
kalkulátor automatikusan kiszámítja a vonatkozó értékeket



- Számítások specifikus gyógyszerekhez

* A gyógyszerkalkulátor, több mint 10 általános gyógyszerhez tud számításokat végezni.
A gyógyszerek egyes értékeihez (concentration, total drug amount, dosage/
min) tartományok vannak megadva. Ha a bevitt, vagy számított értékek ezen kívül
esnek, akkor azt a kalkulátor piros színnel jelöli.

* A készülék csak figyelmeztetni tud a nem megfelelő gyógyszer dózis meghatározásáról,
a tényleges beállítást képzett szakszemély végezze.

Drug name Concentration Speed Dosage 
Aminophylline 0.5~1mg/ml <25mg/min 250~500mg 

Amrinone Lactate 1~3mg/ml 5~10ug/kg/min 5 ~10mg/kg 
Bretylium Tosilate 10mg/ml 1~50mg/min 5~10mg 

Dobutamine 0.5~5mg/ml 2.5~40ug/kg/min 250mg 
Dopamine <3.2mg/ml 1~30ug/kg/min 10~20mg 

Epinephrine <64ug/ml 1~4ug/min 0.025~1mg 
Heparin Sodium 20~40U/ml 15~20U/kg/h±10% 6000~20000U 

Isuprel 2~4ug/ml 2~20ug/min 0.5~1mg 
Lidocaine <8mg/ml 1~4mg/min 1~2mg/kg 
Morphine 

hydrochloride 
0.5~5mg/ml <2mg/min 5~15mg 

Nitroprusside 0.1~1mg/ml 0.5~10ug/kg/min 50mg 

A gyógyszerszámítás eredményei akkor is megmaradnak, ha kilépünk a programból 
vagy kikapcsoljuk a gépet. Ha újra belépünk a "Drug calculator" programba, akkor a 
legutóbbi adatok jelennek meg. Ha új számítást szeretnénk indítani, akkora "Drug 
calculator" oldalon a "Reset"-et kell nyomni, ami törli a korábbi adatokat és új 
számítást indít.
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