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ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Γλωσσάριο και Όροι
Όρος

iv

Εξήγηση

Όχημα (Drive
Train)

Αποκαλείται και S1. Πρόκειται για τις 6-8 τακτικές διεγέρσεις βηματοδότησης
πριν εφαρμοστεί καθόλου επιπρόσθετη διέγερση.

ΗΚΓ (ECG)

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

EP

Ηλεκτροφυσιολογία

ΕΗΚΓ (IECG)

Ενδοκαρδιακό Ηλεκτροκαρδιογράφημα

LCD

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων

LED

Δίοδος Εκπομπής Φωτός

P/QRS

Κύμα P ή QRS. Σημαίνει επίσης οποιαδήποτε κυματομορφή IECG

PC

Προσωπικός Υπολογιστής

RA

Δεξιός Κόλπος

RV

Δεξιά Κοιλία

RF

Ραδιοσυχνότητα, π.χ. Αποκόλληση RF

RR

Διάστημα R-R στο ΗΚΓ ή διάστημα κορυφής με κορυφή στο IECG

S1

Διάστημα βασικής διέγερσης

SGU

Μονάδα Παραγωγής Διέγερσης Micropace

SM-Box

Κουτί Multiplexer Διέγερσης – μετατρέπει τα δύο κανάλια εξόδου διέγερσης του
EPS320 σε τέσσερα κανάλια

SNRT

Χρόνοι Ανάνηψης Φλεβόκομβου (Sinus Node Recovery Times)

StimLink™

Καλώδιο Επικοινωνίας για σύνδεση στον Εξοπλισμό Καταγραφής EP

Sx

Το όνομα, και το διάστημα σύζευξης, μίας ή περισσότερων υπερ-διεγέρσεων
(extra-stimuli) που προστίθενται μετά το Όχημα που λέγεται S2, S3…S7

GUI

Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη
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ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
1.1

Περιγραφή Συσκευής

1.1.1

Περιγραφή συστήματος

Τα συστήματα καρδιακού διεγέρτη Micropace είναι κατασκευασμένα βάσει του καρδιακού διεγέρτη
EPS320. Ο εν λόγω διεγέρτης είναι ένας διαγνωστικός εξωτερικός προγραμματίσιμος καρδιακός
διεγέρτης. Η περιγραφή του κάθε συστήματος παρέχεται σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω.

1.1.2





Συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίωσης
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήστη(Instructions for Use), this document.
Technical Description, which includes installation instructions and advanced usage information
(English-only).
Περιεχόμενα Μονάδας Εξαρτημάτων και Φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης
Service Manual is available on request

Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσει ο Χειριστής ολόκληρο το έγγραφο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήστη και
να εξοικειωθεί με τα περιεχόμενά του πριν χρησιμοποιήσει τον Διεγέρτη σε ασθενείς.

1.1.3

Χρήση για την οποία προορίζεται

Ο διεγέρτης Micropace προορίζεται για χρήση για διαγνωστική ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς για τον
σκοπό της εκκίνησης και του τερματισμού ταχυαρρυθμιών, διαθλαστικών μετρήσεων και μετρήσεων
ηλεκτρικής αγωγής.

1.1.4

Ενδείξεις Χρήσεως

Το Σύστημα Διεγέρτη είναι μια γεννήτρια ηλεκτρικής διέγερσης για διαγνωστική καρδιακή διέγερση
κατά τη διάρκεια ηλεκτροφυσιολογικών δοκιμών της ανθρώπινης καρδιάς.

1.1.5

Περιβάλλον λειτουργίας

Ο διεγέρτης προορίζεται για χρήση σε κλιματιζόμενο νοσοκομειακά εργαστήρια της καρδιακής
ηλεκτροφυσιολογίας εξοπλισμένο για τις προηγμένες καρδιακή ανάνηψη, από τεχνικούς που έχουν
εκπαιδευτεί στη διαγνωστική καρδιακή διέγερση υπό συνεχή παρακολούθηση από καρδιολόγο.
Διεγέρτη Μέρη απομακρυσμένο σταθμό MP3168 και κουτιά σύνδεσης MP3086 και MP3014 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον του ασθενούς, αλλά πρέπει να προστατεύεται από την εισχώρηση
υγρών. Η απαιτούμενη εγκατάσταση και ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που περιγράφεται στο Τεχνικό
Εγχειρίδιο.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εύφλεκτα αέρια των υγρών , κανένα τμήμα του δεν είναι
αποστειρωμένο ή να αποστειρωθεί και η συσκευή δεν προστατεύεται από εισροή υγρών.
Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε EPS320 συστατικών ή τη χρήση τους σε άμεση γειτνίαση με άλλες
συσκευές . Εάν η χρήση σε αυτή είναι απαραίτητη , βεβαιωθεί η φυσιολογική λειτουργία στη διάταξη
σύμφωνα με τις οδηγίες επαλήθευσης του συστήματος σε Οδηγιών χρήσης .

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Page 1 of 50

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

1.1.6

Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα για μηχάνημα υποστήριξης της ζωής σε ασθενείς με βραδυκαρδία
που απειλεί τη ζωή τους. Αντ’αυτού, χρησιμοποιήστε προσωρινό εξωτερικό βηματοδότη.

1.2

Συμβατά Μηχανήματα

Η πρωταρχική λειτουργία του Καρδιακού Διεγέρτη Micropace είναι η παραγωγή κατ’εξοχήν
τετραγωνικών παλμών διέγερσης συνεχούς ρεύματος με εύρος ισχύος από 0,1 ως 25mA, διάρκεια
από 0,5 ως 10ms και με μέγιστη τάση +/- 27V. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τρίτα μηχανήματα
αλλαγής με τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά προκειμένου να μεταφέρουν τους παλμούς διέγερσης
στα ενδοκαρδιακά ηλεκτρόδια με μόνο αμελητέα αλλοίωση :


Σειριακή αντίσταση: < 100 Ohms στα μέχρι και +/- 25mA



Παράλληλη αντίσταση: > 100.000 Ohms στα μέχρι και +/- 27V



Πεδίο συχνοτήτων: DC ως 300 Hz



Πηγές ενέργειας παρεμβολής RF: < 350Vpp στα 400 kHz ως 600 kHz, ή 150W μέσα σε ένα
φορτίο 300 Ohm

Micropace Stimulator προορίζεται για χρήση με τον ακόλουθο εξοπλισμό;
Καθετήρες ηλεκτροδίων διαγνωστικής and Ablation βηματοδότησης
Όλοι οι διατιθέμενοι και νόμιμα πωλούμενοι αυτή τη στιγμή καθετήρες ηλεκτροδίων
ηλεκτροφυσιολογικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων όσων κατασκευάζονται από τις εταιρείες
Cordis Biosense Webster, Daig, CR Bard, Medtronic και EPT.
Μηχανήματα καταγραφής EP


Για χρήση με τον Διεγέρτη EPS320 έχουν ελεγχθεί τα συστήματα Καταγραφής EP μέσω
υπολογιστή τα οποία κατασκευάζουν οι Bard Electrophysiology (LabSystemTM DuoTM και LS
ProTM) και η GE/Prucka (CardioLab 4000, 7000).

1.3

Σημαντικές Προειδοποιήσεις για την Ασφάλεια Ασθενούς

1.3.1

Γενική Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: Ο διεγέρτης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη καρδιολόγου.


Για να αποτρέψουμε τον τραυματισμό ή και το θάνατο του ασθενούς από αρρυθμίες, ο
Διεγέρτης υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιείται σε ανθρώπους μόνο υπό την άμεση
επίβλεψη ιατρού που είναι εξοικειωμένος με την ηλεκτροφυσιολογία και με τον χειρισμό του
Διεγέρτη, σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα.



Ο επιβλέπων ιατρός πρέπει να επαληθεύσει όλες τις ρυθμίσεις του Διεγέρτη πριν ξεκινήσει
την βηματοδότηση.

Προειδοποίηση: Εγκατάσταση και χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.


Uόνο εξειδικευμένο προσωπικό, όπως εκπρόσωποι της Micropace Pty Ltd, ο
εξουσιοδοτημένος της αντιπρόσωπος ή οι βιοϊατρικοί μηχανικοί που έχει διορίσει το
νοσοκομείο, επιτρέπεται να διεξάγει την εγκατάσταση του Διεγέρτη και τη σύνδεσή του με
άλλα μηχανήματα.



Για να μειωθούν τα σφάλματα χρήσης, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η εκπαίδευση
των πελατών θα πρέπει να γίνεται με τρόπο staff authorized by Micropace,, που επιτρέπει τη
βέλτιστη χρήση του διεγέρτη από τον χρήστη.
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Προειδοποίηση: Ο Διεγέρτης δεν είναι συσκευή για την υποστήριξη της ζωής – ο Χειριστής
πρέπει να έχει διαθέσιμο έναν εφεδρικό προσωρινό εξωτερικό βηματοδότη


Για να αποφευχθεί τραυματισμός του ασθενούς από βραδυκαρδία, ο Χειριστής πρέπει να έχει
διαθέσιμο έναν εφεδρικό προσωρινό εξωτερικό βηματοδότη.

Προειδοποίηση: Ο Διεγέρτης πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο απομονωμένο ρεύμα από την
κεντρική παροχή.


Για να αποφευχθούν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, όλα τα τμήματα του Διεγέρτη,
συμπεριλαμβανόμενου του υπολογιστή, του μόνιτορ και της Μονάδας Παραγωγής Διέγερσης,
πρέπει να είναι όλα ανεξαιρέτως συνδεδεμένα με τον Μετασχηματιστή Απομόνωσης
Κεντρικής Παροχής και ποτέ άμεσα σε πρίζα της κεντρικής παροχής.

Προειδοποίηση: Για την αποφυγή κινδύνων ηλεκτροπληξίας, Συνδέετε το σύστημα του
Διεγέρτη μόνο σε ηλεκτρικά μηχανήματα νόμιμα πωλούμενα και χρησιμοποιούντα
απομονωμένο ρεύμα από την κεντρική παροχή.


Συνδέστε διεγέρτη μόνο για τα τμήματα που καθορίζονται από την Micropace ως συμβατό ή
στον εξοπλισμό πιστοποιημένο με το πρότυπο IEC 60601-1.



Μην συνδέετε τον εξοπλισμό εκτός εκείνων που καθορίζονται από την Micropace στα
πολύπριζα για το Micropace παρεχόμενο μετασχηματιστή απομόνωσης .



Εάν αυτός ο εξοπλισμός έχει τροποποιηθεί , κατάλληλη επιθεώρηση και τις δοκιμές ,
συμπεριλαμβανομένων EN60601-1 : 2005 , πρέπει να εκτελείται για να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη, ασφαλής χρήση του εξοπλισμού .



Αποφύγετε την σύνδεση τμημάτων των συσκευών στον ασθενή αγγίζοντας ταυτόχρονα
αγώγιμο μέρος αυτής ή άλλο εξοπλισμό και τον ασθενή .

Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε τον Διεγέρτη μόνο σε αεριζόμενους χώρους και μακρυά
από εύφλεκτα αέρια.


1.3.2

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης, ο Διεγέρτης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε
αεριζόμενο χώρο, δεδομένου ότι κατά τη φόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας ενδέχεται να
εκλυθούν αέρια, όπως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε και σε θαλάμους με εύφλεκτα υλικά
αναισθησίας.

Προειδοποιήσεις Ειδικά για τον Διεγέρτη Micropace

Προειδοποίηση: Να παρακολουθείτε συνεχώς τη λειτουργία του Διεγέρτης καθώς και τις
ζωτικές ενδείξεις του ασθενούς.


Ο Διεγέρτης Micropace ενδέχεται να μην διεγείρει ή να διεγείρει κατά λάθος τον ασθενή μέσω
του λογισμικού, του υλικού, ή από ανθρώπινο σφάλμα. Για να αποφευχθούν τυχόν
τραυματισμού στον ασθενή από αρρυθμίες, να παρακολουθείτε συνεχώς τη λειτουργία του
Διεγέρτη και τις ζωτικές ενδείξεις του ασθενούς ενόσο ο Διεγέρτης είναι συνδεδεμένος στον
ασθενή.



Σε περίπτωση επανειλημμένης εμφάνισης ανεξήγητων αρρυθμιών που κινδυνεύουν να
αποβούν μοιραίες παρά την καρδιομετατροπή/απινίδωση κατά τη διάρκεια της χρήσης του
Διεγέρτη, αποσυνδέστε τον Διεγέρτη από τον ασθενή βγάζοντας από την υποδοχή την
πράσινη πρίζα Εξόδου Βηματοδότησης (Pace Output) που βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο,
σε περίπτωση που έχει κάποια δυσνόητη δυσλειτουργία που προκαλεί επαναλαμβανόμενη
μικρο-ηλεκτροπληξία ή επαναλαμβανόμενη διέγερση συνεχούς ρεύματος (DC).

Προειδοποίηση: Οι μετρήσεις που δίνει ο διεγέρτης είναι μόνο για πληροφοριακό σκοπό.


Οι μετρήσεις που εμφανίζει ο διεγέρτης, συμπεριλαμβανόμενων των μετρήσεων Σύνθετης
Αντίστασης, των διαστημάτων RR και των μετρήσεων SNRT είναι για τη διευκόλυνση της
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χρήσης του διεγέρτη. Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τρίτες νόμιμα πωλούμενες
συσκευές μέτρησης ανεξάρτητα από τον Διεγέρτη για να μετράει αυτές τις παραμέτρους με
σκοπό τις κλινικές διαγνώσεις.
Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό Κουτί Multiplexer Διέγερσης (SM-Box)
Τεσσάρων Καναλιών


Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για αποστείρωση και πρέπει να προστατεύεται από εισχώρηση
υγρών.



Προκειμένου να αποτρέπει την κατά λάθος ή μη αποτελεσματική βηματοδότηση, ο χρήστης θα
πρέπει πάντα να επαληθεύει ότι το κανάλι εκείνο στο οποίο γίνεται βηματοδότηση
χρησιμοποιεί ανεξάρτητο Εξοπλισμό Καταγραφής EP.

1.3.3 Προειδοποιήσεις Σχετικές με τη χρήση του Διεγέρτη Micropace με Μηχανήματα
Αποκόλλησης RF
Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε τον Διεγέρτη μόνο με σύνδεση διέγερσης φιλτραρίσματος
RF. (Ανταλλακτικά Micropace: MP3014, MP3086).


Να χρησιμοποιείτε μόνο προμηθευμένα συστατικά μέρη Κουτιού Σύνδεσης Διέγερσης
(MP3014) ή προαιρετικού Κουτιού Multiplexer Διέγερσης (MP3086) για να συνδέετε την έξοδο
διέγερσης του Διεγέρτη στα κυκλώματα ασθενούς.



Τα συστατικά μέρη MP3014 και MP3086 είναι προστατευμένα από υπερβολική τάση με
εντοπιστές αερίων για διαφορετικές τάσεις > 350V εναλλασσόμενου (AC). Το να εκτεθούν
αυτά τα συστατικά μέρη σε αφιλτράριστες RF ενέργειες αποκόλλησης που υπερβαίνουν αυτό
το όριο (π.χ. μέσω άμεσης σύνδεσης σε αφιλτράριστες RF ενέργειες Αποκόλλησης > 150W ή
που καταλήγουν με αποκόλληση σε φορτία > 300 Ohm), ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της
ενέργειας RF που είναι διαθέσιμη για αποκόλληση, και δη σε υπερθέρμανση και κίνδυνο
πυρκαγιάς στο εσωτερικό των εν λόγων συστατικών μερών.

Προειδοποίηση: Μην διεγείρετε μέσω ηλεκτροδίου αποκόλλησης κατά την απόδοση της
ενέργειας RF Αποκόλλησης.


1.4

Για να αποφευχθεί η πιθανότητα κατά λάθος πρόκλησης αρρυθμίας, μην διεγείρετε το
μυοκάρδιο μέσω του ηλεκτροδίου αποκόλλησης κατά την εφαρμογή ενέργειας RF. Η
αποτελεσματικότητα και το ενδεχόμενο εμφάνισης ανεπιθύμητων επιδράσεων διέγερσης του
θερμασμένου μυοκαρδίου στην διαδικασία της αποκόλλησης δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα.

Γενικές Προφυλάξεις για το Χειρισμό του Διεγέρτη

Προφύλαξη: Λαμβανόμενες προφυλάξεις πριν από τη χρήση.


Για να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία του διεγέρτη , να το εγκαταστήσετε σε καλά
αεριζόμενο μέρος μακριά από σκόνη , υπερβολική θερμότητα ή υγρασία , άμεσο ηλιακό φως
και το πιτσίλισμα υγρών .



Για να εξασφαλιστεί χειριστής μπορεί να δει σημαντικά μηνύματα λάθους που εμφανίζονται
κατά τη λειτουργία , εγκατάσταση με την πρόσοψη της Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης ορατή
από το χειριστή .



Για να μην προκληθεί ζημιά στο διεγέρτη , να αποφεύγουν την έκθεση σε χημικά αέρια ,
υπερβολικούς κραδασμούς , τις επιπτώσεις , θερμοκρασίες άνω των 60 ° . Κελσίου ή του
ατμοσφαιρικού αέρα πιέσεις που ισοδυναμεί με πάνω από το υψόμετρο 10000m κατά τη
μεταφορά και το χειρισμό .



Για να διασφαλιστεί ότι η εφεδρική μπαταρία παραμένει πλήρως φορτισμένη , το σύστημα
αποθήκευσης μεταξύ των χρήσεων με την Μονάδα Παραγωγής Διέγερσης συνδεδεμένη με
την παροχή ρεύματος , ενεργοποιείται με το διακόπτη πίσω πάνελ .
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Συνέλευση και τροποποίηση αυτού του Ιατρικού Συστήματος κατά τη διάρκεια της
πραγματικής διάρκειας ζωής απαιτεί αξιολόγηση για τις απαιτήσεις του προτύπου
IEC60601-1:2005 .

Προσοχή: Προφυλάξεις πριν από τη χρήση


Όταν ενεργοποιείτε την SGU , βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανάβουν οι λυχνίες LED κατά τη
διάρκεια του Power On Self Test και χωρίς μηνύματα λάθους εμφανίζονται , αλλιώς ανατρέξτε
στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων παρακάτω.



Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν εγκατασταθεί και σιγουρευτεί σωστά.



Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απομονωμένη και ότι η συνημμένη εξοπλισμός είναι
επίσης ηλεκτρικά απομονωμένη και δεν δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας .



Εάν ο διεγέρτης έχει μείνει αχρησιμοποίητος ή ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από την
κεντρική παροχή ρεύματος επί πάνω από ένα μήνα, φορτίστε όλη τη νύχτα την εφεδρική
μπαταρία αφήνοντάς την συνδεδεμένη στην κεντρική παροχή ρεύματος σε Κατάσταση
Ετοιμότητας (Standby Mode) και βεβαιωθείτε ότι η Επείγουσα Βηματοδότηση Σταθερού
Ρυθμού και ο διεγέρτης γενικά λειτουργούν σωστά.



Μην χρησιμοποιείτε τον διεγέρτη εάν οποιοδήποτε συστατικό μέρος φαίνεται να έχει πάθει
ζημιά, ή εάν ο υπολογιστής φαίνεται να ξεκινάει με ασυνήθιστο τρόπο, ή αν εμφανίζονται
μηνύματα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή ή στο μπροστινό πλαίσιο του Διεγέρτη. Εάν
έχετε αμφιβολία, επικοινωνήστε τον Αντιπρόσωπο της Περιοχής σας ή απευθείας με την
Micropace.



Βεβαιωθείτε ότι ο Χειριστής είναι πλήρως εκπαιδευμένος στον τρόπο που περνάει ο Διεγέρτης
στην Εφεδρική Χειροκίνητη κατάσταση (Backup Manual) ή στις καταστάσεις Επείγουσας
Βηματοδότησης Σταθερού Ρυθμού.



Προκειμένου να αποτρέψετε έθιμο δυσλειτουργία λογισμικού του, μην εγκαθιστάτε άλλο
λογισμικό.

Προφύλαξη: Λαμβανόμενες προφυλάξεις κατά τη χρήση.


Να παρατηρείτε πάντα και τον διεγέρτη και τους ασθενείς μήπως παρουσιαστεί ασυνήθιστη
λειτουργία και να διορθώνετε οποιοδήποτε πρόβλημα άμεσα ή να αποσυνδέετε τον ασθενή
από τον Διεγέρτη (αφαιρώντας την πράσινη πρίζα από την πράσινη υποδοχή εξόδου
βηματοδότησης [PACE OUTPUT] στο μπροστινό πλαίσιο).



Μην χρησιμοποιείτε τον Διεγέρτη και αποσυνδέστε τον από τον ασθενή εάν επανειλημμένως
περνάει στην Εφεδρική Χειροκίνητη κατάσταση (Backup Manual) και εμφανίζει μηνύματα
σφάλματος στο μπροστινό πλαίσιο. Επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο Micropace της
περιοχής σας.



Η χρήση υπερβολικών ρευμάτων διέγερσης ενδέχεται να προκαλέσει μαρμαρυγή και να δώσει
παραπλανητικά αποτελέσματα στις μελέτες κοιλιακής διέγερσης. κατά τη διάρκεια
βηματοδότησης
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2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Συμμόρφωση με Σήμα CE
Το σύστημα Καρδιακού Διεγέρτη, συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες ΕΟΚ:
89/336/ΕΟΚ & 92/31/ΕΟΚ (Οδηγία - EMC)
93/42/ΕΟΚ (Οδηγία περί Ιατρικής Συσκευής)
93/68/ΕΟΚ (Οδηγία περί Σήματος CE)

Προσδιορι
σμός
Αρμόδιου
Φορέα –
BSI group

Διεξήχθησαν δοκιμές ως προς τη συμμόρφωση και συντονίστηκαν από τους
ακόλουθους Πιστοποιημένους Φορείς:


EMC Technologies, Castle Hill, Australia



TCA - Testing and Certification Australia, Chatswood, Australia

Ταξινόμηση του Καρδιακού Διεγέρτη Micropace:


TGA, Ταξινόμηση Κανόνα 4.3
Τάξη Iib



Οδηγίες περί Ιατρικών Συσκευών (93/42/ΕΟΚ, 2007/47/EEC & 93/68/ΕΟΚ), Ταξινόμηση
Κανόνα 10:
Ιατρική συσκευή Τάξης IIb



IEC60601-1 ταξινόμηση ηλεκτρικής συσκευής:
Τάξη II (με απομόνωση της κεντρικής παροχής με εγκεκριμένον εξωτερικό μετασχηματιστή
απομόνωσης), IPX0, Τύπος CF



Επίπεδο Ανησυχίας Ιατρικών Συσκευών κατά τον FDA
Επίπεδο II



Ταξινόμηση Ιατρικών Συσκευών Health Canada, Κανόνας 10(2)
Τάξη III

Ταξινόμηση ισχύος του συστήματος Καρδιακού Διεγέρτη Micropace:
220-240VAC 50-60Hz, 0,7A μέγ / 110-120VAC 60Hz, 1,4A μέγ.

Προσδιορισμός των τεχνικών προτύπων με τα οποία υποστηρίζεται ότι υπάρχει
συμμόρφωση :




ISO 13485 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας - Ιατρικές συσκευές - Απαιτήσεις συστήματος για
ρυθμιστικούς σκοπούς
IEC60601-1:2005 Ιατρικά μηχανήματα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια.
IEC60601-1-2 Ιατρικά μηχανήματα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια.
Παράπλευρο Πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις και δοκιμές

Environmental Conditions


Operating T° Range
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+5ºC to +35ºC (30% to 80% RH)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση Πνευματικών Δικαιωμάτων
Copyright © 1994-2012 by Micropace Pty Ltd.
7/186 - 188 Canterbury Road, Canterbury NSW 2193, Australia
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Εκτυπώνεται στην Αυστραλία

Εμπορικά Σήματα
Τα Datalight και ROM-DOS είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Datalight, Inc. Copyright
1989-2008 Datalight, Inc., Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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4 ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Σύμβολο

Ονομασία
Εγχειρίδιο
οδηγιών
χρήστη

Διαβάστε το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήστη
πριν από τη χρήση.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

συστατικό του

Αυτό είναι ένα συστατικό ενός συστήματος

Τοποθεσία
Ετικέτα προϊόντος

Από την ετικέτα
αποστολής

Ετικέτα προϊόντος

κατασκευάζετ
αι στην

Κατασκευάζεται στην ημερομηνία ΥΥΥY ΜΜ

Την ιατρική συσκευή στην
ετικέτα του προϊόντος

κατασκευάζετ
α

κατασκευάζετα

Την ιατρική συσκευή στην
ετικέτα του προϊόντος

Απινιδωτής
CF

Μηχάνημα τύπου CF προστατευμένο από
απινιδωτή.

Μπροστινό μέρος της
Μονάδας Παραγωγής
Διέγερσης:
1. Υποδοχή Εξόδου
Βηματοδότησης (Pace
Output Socket).
2. Υποδοχή εξόδου
Επείγουσας
Βηματοδότησης
Σταθερού Ρυθμού.

εξόδου του
ασθενούς

εξόδους ερέθισμα συνδεθείτε με κουτί
ασθενή, ή SM κουτί εδώ

όπως παραπάνω

Προσοχή

Προσοχή
(Attention)
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Νόημα

Έξοδος καρδιακής
βηματοδότησης.Διαβάστε, στο μπροστινό
μέρος του παρόντος εγγράφου, την
παράγραφο Σημαντικές Προειδοποιήσεις
Σχετικά με την Ασφάλεια Ασθενούς και
Γενικές Λαμβανόμενες Προφυλάξεις στον
Χειρισμό του Διεγέρτη.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. βεβαιωθείτε ότι ο
Μετασχηματιστής Απομόνωσης διαθέτει
δακτύλιο συγκράτησης του καλωδίου
τροφοδοσίας.

όπως παραπάνω

Μετασχηματιστή
Απομόνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Προσοχή
(Attention)

Συνδέστε μόνο για Micropace μέρη

Βοηθητική θύρα MP3008

Προειδοποίησ
η

Δεν είναι κατάλληλο για άμεση σύνδεση με
Ρεύμα Αποκόλλησης RF > 150W στα 300
Ohms

Στις MP3086 και MP3014

Σήμα CE και
Προσδιορισμό
ς Αρμόδιου
Φορέα

Complies with European Medical Devices
Directive (MDD).

On MP3008

Σήμα CE

συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα
EMC και ασφαλείας Standards for
distribution in Europe.

Accessories.
1 ετασχηματιστής
απομόνωσης.
2 ετασχηματιστής
χαμηλής τάσης

Ισοδυναμικότ
ητα

Τερματικό συστήματος κεντρικής γείωσης.

Μετασχηματιστή
Απομόνωσης

0

Απενεργοποίη
ση (Power
OFF)

Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η
μπαταρία ΔΕΝ φορτίζεται.

POWER ON/OFF switch
of MP3008

I

Ενεργοποίησ
η (Power ON)

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η
μπαταρία φορτίζεται.

POWER ON/OFF switch
of MP3008

Αύξηση /
Μείωση

Αύξηση / Μείωση της παρακείμενης
παραμέτρου διαστήματος (Interval) ή
Ρεύματος (Current).

Πάνω στο μπροστινό
μέρος της Μονάδας
Παραγωγής Διέγερσης
δίπλα στις οθόνες
Ρεύματος Διαστήματος

Θετική
Έξοδος
Αρνητική
Έξοδος

Έξοδος θετικής διέγερσης.Εξάρτημα με CF
Προστασία Απινιδωτή

On MP3014 and MP3086

Έξοδος αρνητικής διέγερσης,Εξάρτημα με
CF Προστασία Απινιδωτή
Ανιχνεύθηκε σφάλμα στο Κουτί multiplexer
διέγερσης – χρησιμοποιήστε επείγουσα
παράκαμψη (Emergency Bypass).

On MP3086

Επείγουσα
Παράκαμψη

Υποδοχή εξόδου επείγουσας παράκαμψης
(Emergency Bypass) - βηματοδοτείτε το Ch2
(Κοιλιακό), ή χρησιμοποιείτε Επείγουσα
Βηματοδότηση πάνω στον διεγέρτη.

On MP3086

Δημιουργία
αντιγράφων
ασφαλείας
του διεγέρτη
εδώ

Συνδεθείτε τοποθεσία ένδειξη διεγέρτη SGU
MP3008 για backup βηματοδότηση

Δίπλα στο σημείο όπου
είναι εγκατεστημένο SGU
MP3008

Σφάλμα
(FAULT)

Πίνακας 1 Εξήγηση συμβόλων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Πίνακας 2 που ακολουθεί απαριθμούνται οι εξηγήσεις των συμβόλων που εμφανίζονται μόνο στην
Ευρωπαϊκή έκδοση της SGU. MP3008.
Σύμβολο

Ονομασία

Νόημα

Τοποθεσία

Κανένα φωτάκι δεν ανάβει: παίρνει εξωτερικό ρεύμα.
Πορτοκαλί φωτάκι: Συνδεδεμένο στο Ρεύμα από την
Κεντρική Παροχή, Η μπαταρία δεν φορτίζεται., SGU off
Ρεύμα από
την Κεντρική
Παροχή

Πράσινο φωτάκι: Συνδεδεμένο στο Ρεύμα από την
Κεντρική Παροχή και η SGU είναι ενεργοποιημένη – στις
καταστάσεις Εφεδρική Χειροκίνητη (Manual Backup) ή
Ελέγχου Βηματοδότησης από το PC (PC Pace Control).
Η μπαταρία φορτίζεται.
Το πράσινο φωτάκι αναβοσβήνει: Συνδεδεμένο στο
Ρεύμα από την Κεντρική Παροχή και η SGU βρίσκεται
σε κατάσταση Ετοιμότητας (Standby). Η μπαταρία
φορτίζεται.

Ρεύμα
Μπαταρίας

Η SGU τροφοδοτείται από τη Μπαταρία.

Χαμηλή η
Μπαταρία

Η Μπαταρία έχει σχεδόν αποφορτιστεί.
Συνδέστε στο ρεύμα της κεντρικής παροχής
για να εξακολουθήσετε τη χρήση της SGU.

Έλεγχος
Βηματοδότη
σης από το
PC (PC Pace
Control)

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας /
χειρωνακτική διακίνηση βηματοδότησης εδώ.
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
βαθμολογήσετε όταν ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένος

Ενεργοποίηση /
Απενεργοποίησ
η
Βηματοδότησης

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ εκκίνησης και
παύσης της βηματοδότησης.

Εφεδρικό /
Σε
Ετοιμότητα

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ Εφεδρικού
Χειροκίνητου Ελέγχου Βηματοδότησης
(Backup Manual Pace Control), και
Ετοιμότητας (Standby).

Διάστημα
Βηματοδότη
σης (Pace
Interval)

Βασικό διάστημα βηματοδότησης σε ms.

εξόδου Pace
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Η SGU βρίσκεται υπό τον έλεγχο του
Υπολογιστή.

αντιγράφων
ασφαλείας
Pace

Ρεύμα
(Current)

Αριστερό
Μπροστινό
πλαίσιο της
Μονάδας
Παραγωγής
Διέγερσης

Αριστερό
κεντρικό
Μπροστινό
πλαίσιο της
Μονάδας
Παραγωγής
Διέγερσης

Εύρος ισχύος της διέγερσης.
Εξόδου ερεθίσματος και ενδεικτικές λυχνίες
είναι εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Ch1
(Κολπικό)

Αναβοσβήνει το πράσινο: Διέγερση προς το
Κανάλι 1, που συνήθως βρίσκεται στον Κόλπο.

Ch2
(Κοιλιακό)

Αναβοσβήνει το πράσινο: Διέγερση προς το
Κανάλι 2, που συνήθως βρίσκεται στην Κοιλία.

Έλεγχος
Απαγωγού

Το ρεύμα της διέγερσης δεν καταφέρνει να
έρθει εξαιτίας κάποιας διακοπής στον
ηλεκτρικό απαγωγό / κύκλωμα.

Επείγουσα
Σταθερό
Ρυθμό
Εξόδου

Συνδέστε το πράσινο καλώδιο στην πρίζα για
να ξεκινήσει τη βηματοδότηση Ch2 Κοιλίας σε
100ppm @ 5mA. Σημείωση : CH1 Atrium δεν
βαθμολογήσετε

Pace V σε
100ppm @
5mmA

όπως παραπάνω

Βηματοδότη
ση Κοιλιακού
Καναλιού 2
(V Ch2)
Μπαταρία

Αναβοσβήνει το πράσινο: Διέγερση στο Κανάλι
2, που συνήθως βρίσκεται στον Κόλπο.

Δεξί Μπροστινό
πλαίσιο της
Μονάδας
Παραγωγής
Διέγερσης

Έχει ενεργοποιηθεί η Επείγουσα Έξοδος
Σταθερού Ρυθμού και τροφοδοτείται από μια
μπαταρία με επαρκή φόρτιση.

Συνεχές
ρεύμα (DC)

Είσοδος συνεχούς ρεύματος, ενώ η τάση και
το ρεύμα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Θύρα
Σύνδεσης
Υπολογιστή
(Computer
Link Port)

Θύρα για σύνδεση στον ελέγχοντα
υπολογιστή, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια της
Micropace

Επικουρική
Θύρα

Θύρα για σύνδεση στο Κουτί Multiplexer
Διέγερσης, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια της
Micropace

Είσοδος
ECG-1
Είσοδος
ECG-2

Είσοδος ΗΚΓ Υψηλού Επιπέδου, 1V κορυφή
με κορυφή (peak-to-peak).

Έξοδος
Sync-1

Ψηφιακή έξοδος sync 0-5V για ενεργοποίηση
καταγραφέων

αντικατέστησ
ε

αντικατέστησε την μπαταρία την συγκεκριμένη
ημερομηνία με της συγκεκριμένες μπαταρίες.

μπαταρία

Δεξί κεντρικό
Μπροστινό
πλαίσιο της
Μονάδας
Παραγωγής
Διέγερσης

περιλαμβάνει μπαταρίες

Πίσω πλαίσιο
της Μονάδας
Παραγωγής
Διέγερσης

Αντικατάσταση
μπαταρίας
Ένδειξη στο
SGU

Πίνακας 2 Επεξήγηση συμβόλων - ειδικά το SGU

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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5 ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΕPS320

Σχήμα 1 EPS320B/T, StimCor™ και StimLab™

5.1

Περιγραφή συστήματος

Ο Καρδιακός Διεγέρτης EPS320, είναι ένας διαγνωστικός εξωτερικός προγραμματιζόμενος καρδιακός
διεγέρτης.
Ο Καρδιακός Διεγέρτης αποτελείται από μια αυτόνομη Μονάδα Παραγωγής Διέγερσης δύο καναλιών,
βασιζόμενη σε μικρο-ελεγκτή , MP3008, (microcontroller), η οποία έχει τη δυνατότητα να παράγει
απλούς τακτικούς παλμούς βηματοδότησης μέσω των διακοπτών στο μπροστινό της πλαίσιο.
Κατά την κανονική χρήση, ωστόσο, μπορεί να προγραμματιστεί εξωτερικά από το χρήστη
χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ώστε να παράγει σύνθετα μοτίβα βηματοδότησης. Τα δύο κανάλια
διέγερσης είναι ανεξάρτητοι και απομονωμένοι παραγωγοί παλμού ρεύματος με δυνατότητα
παραγωγής παλμών από 0,5 ως 10 ms στα 0,1 ως 25mA με μέγιστη τάση εξόδου 27V. Η έξοδος της
διέγερσης υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για να διεγείρει την ανθρώπινη καρδιά κατά τη
διάρκεια μελετών ηλεκτροφυσιολογίας μέσω οποιωνδήποτε τρίτων, νόμιμα πωλούμενων ενδοφλεβίων
ενδοκαρδιακών καθετήρων βηματοδότησης. Οι εν λόγω καθετήρες ενδέχεται να είναι συνδεδεμένοι
άμεσα ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου, νόμιμα πωλούμενου εξοπλισμού καταγραφής EP που
προορίζεται για να περνάει παλμούς βηματοδότησης με την παραπάνω περιγραφή σε επιλεγμένους
συγκεκριμένους καθετήρες και ηλεκτρόδια.
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6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ EPS320B/BT
6.1

Περιγραφή συστήματος

Το Σύστημα Διεγέρτη Micropace EPS320B/BT EP είναι ένα σύστημα καρδιακού διαγνωστικού
διεγέρτη ΕΡ με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

οθόνη Αφής, MP3076
ή MP3114 (αφή)

Υπολογιστών
, MP3093

απομόνωση
μετασχηματιστής,
e.g. MP3107

Τέσσερις Έξοδος
σύνδεσης ,
Χρηματοκιβώτιο,
MP3086 /
MP3014 (2Ch)

πληκτρολόγι
οMP3016
Stimulus Generator Unit
(SGU), MP3008

Σχήμα 2 EPS320BT εξαρτήματα του συστήματος

6.2

Εξαρτήματα συστήματος

Η παρούσα παραμετροποίηση περιλαμβάνει έναν Υπολογιστή Bona Computech Light System, μία
ξεχωριστή Οθόνη Εμφάνισης NEC LCD και έναν Μετασχηματιστή Απομόνωσης της Κεντρικής
Παροχής Ρεύματος 110-240VAC με το σύστημα EPS320. Συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα καλώδια
κεντρικής παροχής ρεύματος για σωστή εγκατάσταση του συστήματος, όπως περιγράφεται στη Λίστα
συσκευασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Σχήμα 3 EPS320BT Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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6.3

EPS320B / BT Προαιρετικά Αξεσουάρ εγκατάστασης

Αριθμός
Παρτίδας

Ονομασία

Περιγραφή

MP3114
MP3113
(Κουτί)

Kit Οθόνης Αφής

Οθόνη LCD Διαισθητικής Αφής ELO

MP3086
MP3091
(Κουτί)

Κουτί Multiplexer
Τεσσάρων
Καναλιών

Εναλλακτικό, ελεγχόμενο από το PC, Κουτί Σύνδεσης Διέγερσης
με τέσσερις Εξόδου Καναλιών Διέγερσης 1-4.

MP3096
(Κουτί)

Κουτί StimLinkTM
για επικοινωνία με
Καταγραφέα EP.

Οπτο-απομονωμένο κανάλι επικοινωνίας προς τα έξω RS232
για σύνδεση με Καταγραφέα EP με αντίστοιχο Δέκτη Λογισμικού.

MP3070-XX
XX = 08
XX = 13
XX = 17

Κουτί Καλωδίου
Προέκτασης Stim
– Για Κουτί
Σύνδεσης
Διέγερσης – 8m,
13m & 17m

Καλώδιο σύνδεσης προέκτασης διέγερσης χαμηλής
χωρητικότητας

MP3090

MP3084-12
MP3084-25

Παράταση
Ερέθισμα
Multiplexer
καλώδιο, 15m
Σειριακό Καλώδιο
Προέκτασης
RS232,
(συμπεριλ.
αφαίρεση RF) –
12m ή 25m

Εκτεταμένο καλώδιο ελέγχου για ερέθισμα multiplexer τεσσάρων
καναλίων - MP3086.

Στάνταρ καλώδιο σύνδεσης προέκτασης RS232 για σύνδεση
μεταξύ SGU και PC

Πίνακας 3 Λίστα των διαθέσιμων Επιλογών για τον Καρδιακό Διεγέρτη EPS320B/BT.
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7 STIMCOR™ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
7.1

Περιγραφή συστήματος

Το Σύστημα Διεγέρτη Micropace StimCor ™ EP είναι ένα σύστημα καρδιακού διαγνωστικού διεγέρτη
ΕΡ με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο διαθέτει νέο ενσωματωμένο εξοπλισμό για την
υποστήριξη εργαστηρίων "Cockpit" και απομακρυσμένου μόνιτορ.

7.2

Πώς παρέχεται

Τα κύρια συστατικά μέρη του συστήματος StimCor™ περιλαμβάνουν τη Μονάδα Γεννήτριας
Διέγερσης EPS320 (SGU), την κονσόλα υπολογιστή και τους τοπικούς ελεγκτή.

Stimulus
Generator
Unit, MP3008
StimCor κουτί
υπολογιστή,
MP3346

πληκτρολόγιο,
MP3393 or
πληκτρολόγιο,
MP3016

Σχήμα 4 Συστατικά μέρη του συστήματος StimCor™

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Page 17 of 50

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

7.3

Εξαρτήματα συστήματος

Σχήμα 5 StimCor™ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
StimCor ™ Αξεσουάρ Προαιρετική εγκατάσταση: Όπως και στο EPS320B/BT.
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8 ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ STIMLAB™
8.1

Περιγραφή συστήματος

Το Σύστημα Διεγέρτη Micropace StimLab™ EP είναι ένα σύστημα καρδιακού διαγνωστικού διεγέρτη
ΕΡ με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο βασίζεται στον καρδιακό διεγέρτη EPS320 και
διαθέτει νέα πλατφόρμα εξοπλισμού για την υποστήριξη δευτερεύοντος απομακρυσμένου παρακλίνιου
μόνιτορ και ελεγκτή που βρίσκεται σε απόσταση έως και 17 m από την κεντρική εγκατάσταση. Ο
απομακρυσμένος παρακλίνιος ελεγκτής εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις του Διεγέρτη και επιτρέπει την
επίβλεψη και την προσαρμογή του από τον υπεύθυνο ιατρό, εφόσον είναι απαραίτητο.

8.2

Πώς παρέχεται

Τα κύρια συστατικά μέρη του συστήματος StimLab™ περιλαμβάνουν τη Μονάδα Γεννήτριας
Διέγερσης EPS320 (SGU), την κονσόλα υπολογιστή, τους τοπικούς και τους απομακρυσμένους
παρακλίνιους ελεγκτές.
Τοπική Οθόνη
αφής Σταθμός
MP3114

Τηλεχειριστήριο,
MP3168
(στερεωμένο σε
βάση ρολό ή
τρόλεϊ , MP3183)

κουτί υπολογιστή
MP3167

EPS320 Stimulus
Generator Unit
(SGU), MP3008

Τέσσερις
Έξοδος
σύνδεσης ,
Χρηματοκιβώτι
ο, MP3086

Κομοδίνο ελεγκτή
ζεστό pluggable
σύνδεσμος

Σχήμα 6 Συστατικά μέρη συστήματος StimLab™

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Page 19 of 50

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

8.3

Εξαρτήματα συστήματος

Σχήμα 7 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
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8.4

Προαιρετικά εξαρτήματα εγκατάστασης StimLab ™

Τα παρακάτω προαιρετικά εξαρτήματα διατίθενται από τη Micropace για το Σύστημα StimLab™.
Κωδικός
εξαρτήματος

Όνομα

Περιγραφή

MP3096 (κιτ)

Κιτ StimLink™ για
επικοινωνία με τον
καταγραφέα ΕΡ.

Οπτικά μονωμένο εξερχόμενο κανάλι επικοινωνίας RS232
για σύνδεση με τον καταγραφέα ΕΡ με τον αντίστοιχο δέκτη
λογισμικού.

MP3084-12
MP3084-25

Σειριακό καλώδιο
επέκτασης RS232
(συμπ. καταστολής
RF) – 12m ή 25m

Τυπικό καλώδιο επέκτασης RS232 για σύνδεση μεταξύ της
μονάδας SGU και του υπολογιστή

MP3183

Κινητή βάση
StimLab™

Προσαρμόσιμη βάση με πέντε ροδάκια για την
απομακρυσμένη οθόνη αφής.

Πίνακας 4 Κατάλογος διαθέσιμων επιλογών για το Σύστημα Καρδιακού Διεγέρτη StimLab™.

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ανατρέξτε στο Micropace EPS320 Οικογένεια Τεχνική Περιγραφή για πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης .
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό , όπως διανομέα σας
ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Micropace .

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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10 ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΏΝ ΔΙΕΓΕΡΤΏΝ
MICROPACE
10.1 Συνδέστε το Κουτί Σύνδεσης Διέγερσης
Συνδέστε το Κουτί Σύνδεσης Διέγερσης, το MP3014, στην πράσινη υποδοχή Εξόδου
Βηματοδότησης (PACE OUTPUT) στο μπροστινό πλαίσιο της Μονάδας Παραγωγής Διέγερσης. Το
καλώδιο ή τα καλώδια εισόδου διέγερσης του Μηχανήματος Καταγραφής EP συνδέονται σε αυτό το
κουτί σύνδεσης μέσω επικαλυμμένων εξαρτημάτων σύνδεσης 2mm.
Μην συνδέσετε καμία πρίζα στην κόκκινη έξοδο Επείγουσας Βηματοδότησης Σταθερού Ρυθμού
(EMERGENCY FIXED RATE PACING OUTPUT) εκτός από την περίπτωση που έχει βλάβη η Μονάδα
Παραγωγής Διέγερσης όταν απαιτηθεί η επείγουσα βηματοδότηση.

Εξωτερικές Είσοδοι ΗΚΓ - συνδέστε και την είσοδο ECG1-INPUT και την είσοδο ECG2-INPUT
μέσω των συνδετικών ακουστικών 6,5 mm, που είναι πάνω στο πίσω πλαίσιο της Μονάδας
Παραγωγής Διέγερσης, στις εξόδους ΗΚΓ στο Σύστημα Καταγραφής EP σας με τα παρεχόμενα
καλώδια ΗΚΓ (MP3034 ή MP3109). Συνιστούμε το ECG1-INPUT να συνδεθεί με το κανάλι εξόδου στο
Μηχάνημα Καταγραφής EP που έχετε από το High RA ενδοκαρδιακό ηλεκτροκαρδιογράφημα και το
ECG2-INPUT με το RV Apex IECG.

10.2 Ενεργοποιώντας το σύστημα
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τη Μονάδα Παραγωγής Διέγερσης

10.3 Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή
Το Σύστημα Καρδιακού Διεγέρτη Micropace συνοδεύεται από ένα PC Bona Light System. Το
μπροστινό πλαίσιο του υπολογιστή που φαίνεται στο Σχήμα 8 επιτρέπει στον χρήστη να συνδέσει μια
συσκευή USB ή εξόδου ήχου καθώς και προσφέρει στον χρήστη ενδείξεις για τη δραστηριότητα του
PC.

Σχήμα 8 Μπροστινό πλαίσιο υπολογιστή για το EPS320B/BT (αριστερά) και για το StimLab /
StimCor (δεξιά)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

Εξήγηση

1. Θύρα USB (USB Port):

Για Micropace Configuration Tool Διαχείρισης μόνο . Μην
συνδέετε μη Micropace συσκευές USB.

2. Σύνδεση Μικροφώνου
(Microphone In:):

Μην χρησιμοποιείτε
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

Εξήγηση

3. Εξωτερική Γραμμή (Line Out):

Σύνδεση για ηχητική έξοδο οθόνη αφής MP3113. Χρήση της
εξωτερικής γραμμής στο πίσω μέρος του Η/Υ.

4. Φωτάκι Δικτύου (LAN LED):

δεν χρησιμοποιείται

5. Φωτάκι Δίσκου (HDD LED):

δεν χρησιμοποιείται

6. Φωτάκι Ρεύματος (Power LED):

Σημαίνει ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος

7. Διακόπτης Ρεύματος (Power
Switch):

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης Υπολογιστή (On/Off)

Πίνακας 5 Εξηγήσεις του Μπροστινού Πλαισίου του Υπολογιστή

10.4 Ρύθμιση του υπολογιστή
a.

Ενεργοποιήστε (i) το μετασχηματιστή απομόνωσης, (ii) τον υπολογιστή Bona PC (πατήστε το
κουμπί στην πρόσοψη μία φορά), (iii) την οθόνη LCD (στο πλάι) και (iv) τη μονάδα SGU στην
πίσω πλευρά. Κατ' αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται η εκκίνηση του συστήματος.

b.

Όταν σας ζητηθεί, απαντήστε ότι είστε ο διανομέας (για να αποφύγετε την εμφάνιση της
συμφωνίας Αδείας)

c.

Εάν έχετε έκδοση EU, θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογής γλώσσας διεπαφής.

d.

Μόλις σας ζητηθεί να βαθμονομήσετε την οθόνη, αγγίξτε την οθόνη στα σημεία που
επισημαίνονται με σταυρό από καθιστή θέση και στο επίπεδο των ματιών από το οποίο θα
χρησιμοποιήσει την οθόνη ο πελάτης, χρησιμοποιώντας τη γραφίδα. Θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση κάθε οθόνης αφής.

e.

Στο σημείο αυτό θα εμφανιστεί η Κύρια Οθόνη Διεγέρτη, όπως φαίνεται παρακάτω:

f.

Το λογισμικό του Διεγέρτη θα είναι ήδη διαμορφωμένο για το σύστημά σας - οθόνη αφής,
τέσσερα κανάλια και ένα εξωτερικό ΗΚΓ.0.

10.5 Εμφαίνεται η θέση των SGU
Όταν η μονάδα SGU , MP3008 , βρίσκεται έξω από τα μάτια της κανονικής θέσης του χειριστή,
ισχύουν MC0809 ετικέτα "Backup του Διεγέρτη εδώ " για να SGU θέσεις είναι σαφώς ορατή από τον
χειριστή κατά την κανονική χρήση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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11 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ
Υπάρχει η δυνατότητα να χειριζόμαστε τον διεγέρτη μέσω θερμών αλφαριθμητικών πλήκτρων
πληκτρολογίου που υποδεικνύονται στα μενού λογισμικού και στις ετικέτες πλήκτρων. Στο Σχήμα 9
παρουσιάζονται τα κυριότερα θερμά πλήκτρα.

Σχήμα 9 Διάταξη Πληκτρολογίου
Η Οθόνη Αφής EPS320 είναι μια LCD οθόνη αφής 15”


Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το δάκτυλό
σας, το δάκτυλό σας ενώ φοράτε γάντια, ή ένα απαλό
εργαλείο, όπως η πίσω άκρη ενός πλαστικού στυλού.



Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εστιάζει σε
παραμέτρους της οθόνης ακουμπώντας τες κι έπειτα
τροποποιώντας τις τιμές τους με τα κουμπιά + / - που
βρίσκονται στην οθόνη. Συμπεριλαμβάνοντα τα S1
ως S6 και όλα τα μενού που υπάρχουν στο πάνω
μισό της οθόνης.



Η αριθμητική εισαγωγή υπάρχει η δυνατότητα να γίνει
Σχήμα 10 Οθόνη Αφής
είτε με ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο που ανοίγουμε
είτε με το κουμπί αφής NumPad είτε κάνοντας διπλό άγγιγμα στην παράμετρο.



Πιέστε το μωβ κουμπί Επείγουσας Βηματοδότησης (Emergency Pace) για άμεση
βηματοδότηση οποιαδήποτε στιγμή.



Πιέστε το κουμπί Enter πάνω στην οθόνη όποτε εμφανίζεται για να εισάγετε τιμές ή να βγείτε
από μενού.



Πιέστε το εικονίδιο Exit (‘X’ σε ένα κουτί) για να βγαίνετε από τα μενού.
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Πλήκτρα αφής - τα αντίστοιχά τους στο πληκτρολόγιο και οι λειτουργίες τους περιγράφονται στον
ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 6 Αγγίξτε τα κουμπιά , ζώνες αφής και λειτουργίες τους
Κουμπί / Ζώνη
Αφής

Θερμό
πλήκτρο
πληκτρολογί
ου

Λειτουργία

Οποιαδήποτε
επιλογή στο μενού

Φωτίζεται και
υπογραμμίζετα
ι, συνήθως το
πρώτο γράμμα
της ονομασίας

Επιλέγει και ενεργοποιεί την επιλογή στο μενού.

Μπάρα
Spacebar

Εναλλάσσεται μεταξύ Ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Βηματοδότησης, ενώ με συνεχιζόμενο άγγιγμα ή πάτημα
βηματοδοτεί.

INS / EDIT

Ενεργοποιεί το Sx, επεξεργάζεται τις εστιασμένες
παραμέτρους

DEL

Απενεργοποιεί το Sx, τροποποιεί τις εστιασμένες
παραμέτρους

+/-

Μικρό βήμα αύξησης / μείωσης π.χ. S1 επί 10ms

F12Emergency

Ξεκινά επείγουσα βηματοδότηση προς αμφότερα τα
κανάλια. Για να ενεργοποιηθεί απαιτείται παρατεταμένη
πίεση.

Q / Esc

Έξοδος από το μενού / την εφαρμογή

Alt-Q

Παράθυρο Ανίχνευσης PQRS

90%

Βάλτε το S1 στο 90% της μέσης τιμής RR, ή σε όποια τιμή
έχει προγραμματιστεί. Η ποσοστιαία (Percent) τιμή τώρα
είναι προσαρμοστέα με Config Var 9 ‘% Τιμή για F9:
S1=%RR’

F11

Βηματοδότηση Αιφνίδιου Υπερπολλαπλασιασμού
(Overdrive Burst Pace) με ένα άγγιγμα. Για να ξεκινήσει η
βηματοδότηση την πρώτη φορά απαιτείται παρατεταμένη
πίεση και ξανά το ίδιο όποτε το κουμπί έχει μείνει άπραγο
επί 20 δευτ. Το κουμπί παραμένει πράσινο όταν είναι έτοιμο
για άμεση βηματοδότηση. Το “Ch2” δείχνει ποιο κανάλι θα
βηματοδοτηθεί και το 380 δείχνει το ορισμένο διάστημα S1.
Για να μειώσετε το διάστημα S1 ενώ βηματοδοτείτε, σύρετε
το δάκτυλό σας δεξιά προς το σύμβολο ‘-‘, ενώ για να
αυξήσετε το S1 σύρετε το δάκτυλο προς τα αριστερά.

Κανένα

Εναλλάσσει τον έλεγχο μεταξύ Μόνο Πληκτρολογίου, Μόνο
Αφής, και Αμφότερων

Επείγον (Αγγίζετε &
Επιμένετε)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Κανένα

Αποτελέσματα της μέτρησης βηματοδότηση
 : βηματοδότηση
V : Βηματοδότησης Τάση σε Volt
 : Αριθμός ερεθίσματα βηματοδότησης που παράγεται

Alt-S/Alt-R

Αποθήκευση / Επαναφορά ρυθμίσεων

K

Ρύθμιση του διεγέρτη

H

Βοήθεια

F

Flip / Αλλαγή μεταξύ διεγέρτη Σελίδα Α και Β Σελίδα

Κανένα

R-R διάστημα σε ms

Κανένα

Καρδιακό ρυθμό σε παλμούς ανά λεπτό

Y

Συγχρονισμός βηματοδότησης με το ΗΚΓ

Κανένα

Καθυστέρηση από Sync για να S1

D

μείωση S

I

Ρυθμίστε τον αριθμό των ερεθισμάτων βηματοδότησης σε
μια αμαξοστοιχία

Ctrl-Ins/
Ctrl-Del

μέγιστο ρεύμα

Κανένα

διέγερση παραδίδεται

Alt / Ctrl / Shift

πατημένο το πλήκτρο

11.1 Πίνακας 6 Κουμπιά αφής, ζώνες αφής και οι λειτουργίες τους
11.1.1

αριθμητικό Πληκτρολόγιο

Το έθιμο σχεδιαστεί Kit Micropace Compact αριθμητικό πληκτρολόγιο ( MP3393 ) με ένα ειδικά
τροποποιημένο κλειδί διάταξη και μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα για να αντικαταστήσει το
πρότυπο πληκτρολόγιο και να μειώσει ακαταστασία στην επιφάνεια εργασίας. Θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο με τα συστήματα που έχουν οθόνη αφής και λογισμικό έκδοσης 3.21 ή
νεότερη. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συμπαγή αριθμητικού
πληκτρολογίου κατά την εγκατάσταση και τη χρήση του.
Προσοχή : πρότυπο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με την EPS320
Οικογένεια διεγέρτες , δεδομένου ότι δεν θα λειτουργούν όπως αναμένεται.
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11.2 Χρησιμοποιώντας τα Χαρακτηριστικά StimLab ™ κομοδίνο
ελεγκτή
Micropace ελεγκτή κομοδίνο μπορεί να είναι τροχοφόρα στο εργαστήριο του ΕΚ και ζεστό συνδεδεμένο με το διεγέρτη χρησιμοποιώντας το Quick Connector
.

11.2.1 Είσοδος ελέγχου συσκευών

Πατώντας το κουμπί Είσοδος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης ανοίγει το μενού Επιλογή εισόδου, η
οποία επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιήσει selctively την Τοπική οθόνη αφής, η οθόνη Remote
Touch και το πληκτρολόγιο.
Μόλις επιλεγεί , η παράμετρος εισόδου , στη συνέχεια, υποδεικνύει τον επιλεγμένο συνδυασμό
συσκευών εισόδου με το "LT" , " RT " , " KB" , και "All ".

11.2.2 Local / Remote Δείκτης:
Ο δείκτης αυτός κείμενο στο πάνω μέρος του πλήκτρου PACE δείχνει σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
είναι σήμερα σε χρήση και ως εκ τούτου έχει αποκλειστικό έλεγχο:
(i)
(ii)
(iii)

“Local”
“Remote”
“
“

- Τοπική οθόνη είναι σε αποκλειστικό έλεγχο (πληκτρολόγιο , πιέζεται)
- Μάστερ Απομακρυσμένη οθόνη
- Δεν υπάρχει κείμενο όταν ούτε οθόνη άγγιξε για > 2 δευτερόλεπτα

Local

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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12 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΔΙΕΓΈΡΤΗ
12.1 Λειτουργία Βοήθειας
. Αυτή η βοήθεια είναι διαθέσιμη για κάθε παράμετρο και για κάθε πρωτόκολλο πιέζοντας το θερμό
πλήκτρο 'H' (πρέπει πρώτα να εστιάσετε στην παράμετρο, είτε χρησιμοποιώντας το θερμό της
πλήκτρο είτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια).

Σχήμα 11 Μενού βοήθειας

12.2 Εκπαιδευτικά βίντεο
Εκπαιδευτικά βίντεο διατίθενται από το στοιχείο “3 του μενού βοήθειας. Εκπαιδευτικά βίντεο”.
Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να επιλέξετε θέματα προς αναπαραγωγή.

12.3 Αναζήτηση βοήθειας
Το σύστημα βοήθειας διαθέτει λειτουργία αναζήτησης στην οποία έχετε πρόσβαση από το στοιχείο
μενού “s. Αναζήτηση βοήθειας”.

12.4 Η Κύρια Οθόνη του Διεγέρτη
Η κύρια οθόνη θα εμφανιστεί με το πρωτόκολλο βηματοδότησης (PACE) που επιλέγεται. Με κόκκινο
θα φωτιστεί η παράμετρος S1 επιτρέποντας στον Χειριστή να προσαρμόσει το βασικό διάστημα
βηματοδότησης με τα αριθμητικά πλήκτρα ή με τα πλήκτρα +/-. Ο κόκκινος φωτισμός μετακινείται σε
όλη την οθόνη με τα πλήκτρα με τα βελάκια.
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12.5 Παράμετροι Βηματοδότησης
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, πρώτα πιέστε το θερμό πλήκτρο που υποδεικνύεται με το
υπογραμμισμένο γράμμα στο όνομα της παραμέτρου για να εστιάσετε σε αυτό και έπειτα
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου '+'/'-' για να προσαρμόσετε την
παράμετρο ή να εισάγετε μια νέα τιμή χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

12.6 Βασική Βηματοδότηση
Για να εναλλάσσεστε μεταξύ της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της βηματοδότησης,
ακουμπήστε για λίγο το πλήκτρο PACE (Spacebar) ή το Κουμπί Αφής. Το παρατεταμένο πάτημα του
πλήκτρου PACE προκαλεί βηματοδότηση μόνο ενόσο πατάτε το PACE.

Σχήμα 12 Οθόνη Επιφάνειας Χρήστη Διεγέρτη Ρυθμισμένης σε πρωτόκολλο
βηματοδότησης(PACE)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Page 29 of 50

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

12.7 Χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα διεγέρτη Λογισμικό
Κατώφλι Πρωτοκόλλου. Πιέστε 'T' για
να επιλέξετε το πρωτόκολλο κατωφλιού
(THRESHOLD) Μετά, ξεκινήστε τη
βηματοδότηση πιέζοντας τη μπάρα
[Spacebar]. Αυτόματα θα μειωθεί το
βήμα του ρεύματος εξόδου. Θα
χρειαστεί να σταματήσετε τη
βηματοδότηση όταν παρουσιαστεί
έλλειψη σύλληψης
Μπάρα Εμφάνισης ΗΚΓ. Κατά τη
βηματοδότηση, η Μπάρα Εμφάνισης
ΗΚΓ στο κέντρο της οθόνης θα
σχηματίσει κάθετα Σύμβολα Διέγερσης
για κάθε παράγοντα διέγερσης σε κάθε
κανάλι εξόδου (κοντές κάθετες γραμμές
για το S1, ψηλότερες για τα S2-S7, σε
σχήμα ‘L’ αν σημειωθεί υψηλή σύνθετη
αντίσταση).
Πρωτόκολλα Nodal_ERP και
Σχήμα 13 Μοτίβα διέγερσης στα βασικά πρωτόκολλα
Multi_SX. Το πρωτόκολλο
βηματοδότησης
NODAL_ERP διαθέτει 3 υπερδιεγέρσεις (extra-stimuli) για
διαθλαστικές μετρήσεις, με
προσαρμοστική αυτόματη μείωση του
βήματος κατά 50s και έπειτα κατά 20s ή 10s. Το πρωτόκολλο MULTI_SX παρέχει μέχρι και 6 υπερδιεγέρσεις για προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση.
Πρωτόκολλα Wenckebach, Burst Pace. Το πρωτόκολλο WENCKEBACH συνεχώς μειώνει το βήμα
του S1 (κάνουμε παύση πατώντας παρατεταμένα τη μπάρα [Spacebar]). Το πρωτόκολλο αιφνίδιας
βηματοδότησης (BURST_PACE) επιτρέπει ταχύτερη βηματοδότηση με το S1 να παίρνει τιμές πολύ
χαμηλές όπως π.χ. 30 ms (χαμηλότερο όριο για το S1 στον Αιφνιδιασμό (Burst) που ρυθμίζεται στο
μενού παραμετροποίησης (Config Menu), θερμό πλήκτρο 'K', Config Var-2). Τα μοτίβα διέγερσης
αυτών των βασικών πρωτοκόλλων παρουσιάζονται ανωτέρω.
Πρωτόκολλα RSynced_Sx, SNRT και AV Καθυστέρησης. Το πρωτόκολλο RSYNCED_S2
προκαλεί ένα όχημα μέχρι και 3 υπερ-διεγέρσεων των οποίων γίνεται σύζευξη σε ένα όχημα
ανιχνευόμενων συμπλεγμάτων P/QRS. Το πρωτόκολλο SNRT εμφανίζει ένα χρονόμετρο συναγερμού
με τα δευτερόλεπτα που έχουν παρέλθει και αυτόματα μειώνει το βήμα του S1 αφού σταματήσει η
βηματοδότηση. Οι προσαρμογές S1 μπορούν ενδεχομένως να προγραμματιστούν με τη μεταβλητή
αυτόματης μείωσης βήματος (AUTO_DECREMENT), η οποία υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιεί
έναν Πίνακας τιμών, τις οποίες μπορούμε να τις δούμε πιέζοντας [Ins] με εστιασμένη τη μεταβλητή. Το
πρωτόκολλο AV_DELAYED προσφέρει σειριακή βηματοδότηση A-V όπου το S1 είναι το βασικό
διάστημα βηματοδότησης και η μεταβλητή S2 ρυθμίζει την καθυστέρηση AV.
Πρωτόκολλα Overdrive Pace και ATP. Η ταχυαρρυθμία υπάρχει η δυνατότητα να τερματιστεί
γρήγορα με το προσωρινό πρωτόκολλο OVERDRIVE BURST_PACE, το οποίο το εμφανίζουμε με το
θερμό πλήκτρο 'O'.
Αισθητήρας ΗΚΓ. Ο διεγέρτης υπάρχει η δυνατότητα να ανιχνεύει το ΗΚΓ είτε από κάποιες από τις
δύο εξωτερικές Εισόδους ΗΚΓ υψηλού επιπέδου (1 volt pp), ή η δυνατότητα να ανιχνεύει το
ενδοκαρδιακό ΗΚΓ (ΕΗΚΓ) από τα ηλεκτρόδια βηματοδότησης οποιουδήποτε από τα δύο κανάλια.
Αποθήκευση Προτύπων Ρυθμίσεων Διεγέρτη. Ο παράγοντας διέγερσης (stimulus) και οι
παράμετροι που έχουν να κάνουν με πρωτόκολλα στο πρωτόκολλο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή
υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν πρότυπες ρυθμίσεις για το εν λόγω πρωτόκολλο αν τις
αποθηκεύσουμε στη Μνήμη Εγκατάστασης Πρωτοκόλλου (Protocol Setup Memory) απλά πιέζοντας

Page 30 of 50

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

το θερμό πλήκτρο 'Alt-S' και [Enter]. Σημειωτέον ότι η μεταβλητή πρότυπης ρύθμισης CURRENT είναι
εξαίρεση, και μπορεί να αποθηκευτεί μόνο στο πρωτόκολλο THRESHOLD.

12.8 Πρωτόκολλα Βηματοδότησης
Το διεγέρτης Micropace διαθέτει μια σειρά από εκ των προτέρων προγραμματιζόμενα πρωτόκολλα
διέγερσης.

12.8.1 Επιλογή & Μετονομασία πρωτοκόλλων
Τα πρωτόκολλα που εμφανίζονται στο μενού πρωτοκόλλων μπορούν να επιλεγούν από την
εργαλειοθήκη πρωτοκόλλων (ή πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης 'M’) ελέγχοντας το εικονίδιο της
και μπορούν να μετονομαστούν χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EDIT από μια προσαρμόσιμη λίστα.

Σχήμα 14 Εργαλειοθήκη Πρωτοκόλλων

12.8.2 Πρωτόκολλα Βηματοδότησης
S1

PACE
('p')

Επιλέξτε το πρωτόκολλο PACE για να βηματοδοτήσετε σε ένα σταθερό διάστημα που ρυθμίζεται από
το S1 στην επιλεγμένη περιοχή βηματοδότησης.

12.8.3 Πρωτόκολλο Κατωφλιού
TRAIN=4
S1

THRESHOLD
('t')

Reducing current

User
stops
pacing

Set Current = 2 * threshold, (>1.0mA)

Το πρωτόκολλο κατωφλιού (THRESHOLD) βοηθά στον προσδιορισμό του κατωφλιού βηματοδότησης
συνεχώς μειώνοντας ή αυξάνοντας το εύρος της ισχύος (Current) της βηματοδότησης. Ο Χειριστής
πρέπει να σταματήσει τη βηματοδότηση όταν χάνεται η σύλληψη, και να δεχτεί ή να τροποποιήσει το
εμφανιζόμενο αυτόματα υπολογισμένο νέο ρεύμα πρότυπης ρύθμισης (δύο φορές το ρεύμα
κατωφλιού, και > 1,0 mA).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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12.8.4 Πρωτόκολλο Nodal_ERP
TRAIN = 8

S2 PAUSE

S1

S1

S2

NODAL_ERP
('n')

Η μελέτη NODAL_ERP παρέχει μέχρι 3 αυτόματα μειούμενου βήματος υπερ-διεγέρσεις για
διαθλαστικό AV Node και άλλες μετρήσεις. Στο S2-S4 υπάρχει η δυνατότητα αυτόματα μειούμενου
βήματος κατά 50, έπειτα κατά 20, κι έπειτα κατά 10ms καθώς η τιμή Sx μειώνεται από έναν Πίνακα
που αξιολογείται από την Παράμετρο Επεξεργασίας Μείωσης Βήματος (Editing Decrement
Parameter), ή κατά μια αυθαίρετη ενιαία τιμή που ορίζεται από το Decrement (απενεργοποιείτε τον
Πίνακα Μείωσης Βήματος ρυθμίζοντας την Config Var-11 στο 0).

12.8.5 Πρωτόκολλο Multi_Sx
S3 S4
PAUSE
S2 S4

TRAIN = 6

M ULTI_SX

S1

PAUSE

S1

StopOn
Tachy

('z')
(VT Induction)

V

V

Pace
stops

t t t t t

Το πρωτόκολλο MULTI_SX δίνει μέχρι και 6 αυτόματα μειούμενου βήματος υπερ-διεγέρσεις
πρωταρχικά για προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση. Κατά την είσοδο στο πρωτόκολλο, αν η
βηματοδότηση γίνεται προς το Ventricle, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης, “Defibrillator
Ready?” (Έτοιμος ο Απινιδωτής;), η εμφάνιση του οποίου μπορεί να παραμετροποιηθεί από τον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Και στα δύο προαναφερθέντα πρωτόκολλα, η χειροκίνητη
προσαρμογή του Sx αναστέλλει την επόμενη αυτόματη μείωση βήματος και το πλήκτρο BSP
αντιστρέφει την τελευταία αυτόματη μείωση βήματος.
Το μενού ιδιότητας SX ανοίγει στο επιλεγμένο Sx χρησιμοποιώντας τα στοιχεία Ins/Edit και περιέχει:
 Ενεργοποίηση S1 Trigger από εντοπισμένο P/R ή χωρίς trigger.
 Ενεργοποίηση καθυστέρησης AV για το S1.
 Ορισμός χρόνου καθυστέρησης S1 AV σε ms.
 Ορισμός μεμονωμένου αριθμού ελέγχου S1 Train. Η τιμή train εμφανίζεται στο κάτω μέρος
του κουμπιού Sx.
 Ενεργοποίηση μεμονωμένης αυτόματης μείωσης S2- S7 για αυτό το Sx σύμφωνα με την κοινή
τιμή μείωσης που έχει οριστεί στο μενού Διέγερσης.

12.8.6 Πρωτόκολλο Wenckebach
TRAIN=4
S1

WENCKEBACH
('w ')

Το πρωτόκολλο WENCKEBACH διαρκώς μειώνει το βήμα του S1. Η μείωση βήματος υπάρχει η
δυνατότητα να τερματιστεί προαιρετικά με χειροκίνητη προσαρμογή του S1 (γίνεται να
παραμετροποιηθεί από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας). Στις εκδόσεις λογισμικού 3.19.59 ή στις
παλιότερες, γινόταν επίσης παύση της μείωσης βήματος με συνεχές πάτημα του [Spacebar].

12.8.7 Πρωτόκολλο RSynced_Sx
TCL- 60

RSYNCED_SX
('r')
(HIS-coincident S2)

S2

(sensed)TRAIN = 6

t

t

t

t

t

PAUSE

t

t

t

t

PAUSE

t

t

t

t

t

t t

t

t

t

t

t

Το πρωτόκολλο RSYNCED_S2 δίνει ένα όχημα ή μια αλληλουχία μέχρι 3 υπερ-διεγέρσεων και γίνεται
σύζευξη αυτών με ένα όχημα ανιχνευόμενων συμπλεγμάτων P/QRS.
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12.8.8 Πρωτόκολλο SNRT*
SNRT
Interv l

User
stops
pacing

S1=600

SNRT

INS:

S1=500

('s')

P

A

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

600
500
420
370
330
300
280

Το πρωτόκολλο SNRT εμφανίζει ένα χρονόμετρο συναγερμού με τα δευτερόλεπτα που έχουν
παρέλθει και αυτόματα μειώνει το βήμα του S1 αφού σταματήσει η βηματοδότηση σύμφωνα με έναν
Πίνακα SNRT. Ο Πίνακας SNRT εμφανίζεται πιέζοντας [INS] όταν η εστίαση της οθόνης βρίσκεται στο
AUTO_DECREMENT ή στις παραμέτρους S1 ενώ βρισκόμαστε στο πρωτόκολλο SNRT. Εναλλακτικά,
η μεταβλητή AUTO_DECREMENT υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει το βήμα
του S1 (μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας).
*Σημείωση: Ο υπολογισμός της τιμής SNRT ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν ανιχνεύουμε
ΕΗΚΓ από την άκρη καθετήρα. Να χρησιμοποιείτε εξωτερική Ανίχνευση ΗΚΓ για να πάρετε
υπολογισμό του SNRT από τον Διεγέρτη EPS320.

12.8.9 Πρωτόκολλο Burst_Pace
Lower Min S1 than PACE
Option: 1. intra-burs t decrem ent
2. Lim ited Train
3. Adaptive S1

TRAIN
TCL * %

BURST_PACE

S1

('b')

t

t

t

t

t

t

Το πρωτόκολλο αιφνίδιας βηματοδότησης (BURST_PACE) επιτρέπει ταχύτερη βηματοδότηση με τιμές
S1 που είναι χαμηλές μέχρι 30ms (υπόκειται στο δικό του ‘Χαμηλότερο όριο για το S1 σε Burst’ της
Config Var-2). Η μεταβλητή διαμόρφωσης 7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακατεύθυνση του
βήματος ριπής στο βήμα πολλαπλής ριπής όποτε χρησιμοποιείται βήμα ριπής.

12.8.10

Πρωτόκολλο AV Κολποκοιλιακής Καθυστέρησης
S1

Ch1-Atr:

DELAYED_AV
('e')

S1
S2

Ch2-LV:

S1
S2

S1
S2

S2

Το πρωτόκολλο DELAYED_AV δίνει αλληλουχική (sequential) βηματοδότηση A-V στην οποία το S1
είναι το βασικό διάστημα βηματοδότησης και η παράμετρος S2 ρυθμίζει την κολπο-κοιλιακή
καθυστέρηση.

12.8.11

Πρωτόκολλα Overdrive Pace και ATP

Τερματίστε γρήγορα την ταχυκαρδία περνώντας στο προσωρινό πρωτόκολλο Βηματοδότησης
Hotkeys :
Αιφνίδιου
Υπερπολλαπλασιασμού [OVERDRIVE
BURST_PACE] (θερμό πλήκτρο 'O'), και
TEMPORARY
Temporary
Protocol: στο προηγούμενο»,
'o', 'l', 'x'
επανερχόμενοι
«επιστροφή
PROTOCOLS μετά πιέζοντας το θερμό πλήκτρο 'G' (που σημαίνει
Terminate tachycardia
GO_BACK). Η περιοχή βηματοδότησης OVERDRIVE και η τελική τιμή S1 θα παραμείνουν στη μνήμη
Protocol
μέχρι την επόμενη φορά που ->
θαtachycardia
πάτε στο πρωτόκολλο
πλήκτρο F11
'g' OVERDRIVE. Το θερμόMemory
επιτρέπει βηματοδότηση υπερπολλαπλασιασμού με το πάτημα ενός κουμπιού.
TCL* 84%

LOAD_ATP

TRAIN=6
S1

PAUSE

S1-10

PAUSE

S1-20

(Temporary)
('L')

t

t

t

t

t

t

t

t

User
stops
pacing

t t

Το πρωτόκολλο βηματοδότησης αντι-ταχυκαρδίας LOAD_ATP (θερμό πλήκτρο 'L') προσφέρει
OVERDRIVE_BURST

'o'

Same as BURST_PACE

'g'

(Temporary)
('o')

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
X_RSYNCED_SX
(Temporary)
('X')

'x'

Same as RSYNCED_SX
'g'
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πρωτόκολλα βηματοδότησης υπερπολλαπλασιασμού παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται
στους Εμφυτεύσιμους Απινιδωτές (AICDs).

12.8.12

Εξειδικευμένα Πρωτόκολλα

Τα εξειδικευμένα πρωτόκολλα που ακολουθούν είναι διαθέσιμα από το μενού διαδικασίας [Procedure
Menu] (‘m’). Οι τίτλοι τους είναι από μόνοι τους ενδεικτικοί.

S1

Ch1-Atr:

Bi Ventricular
('m,e')

S1
S2

Ch2-LV:

S2

S3

Ch3-RV:

S1

S1

S2

S2

S3

S1
S2

S3

S3

S3= 50

S3

S3= 0

S3= -50

Αμφι κοιλιακή βηματοδότηση. Το πρωτόκολλο αυτό απαιτεί την Αναβάθμιση Τεσσάρων Καναλιών,
με χρήση του Κουτιού Multiplexer Τεσσάρων Καναλιών, του MP3091.
Paced S2. Το S2 σε διαφορετικό κανάλι από το S1 παρεμβάλλεται μεταξύ της διέγερσης S1. Το S2
μπορεί να είναι 0 ή –ve, δηλαδή μπορεί να συμπίπτει με το τελευταίο S1 ή να προηγείται αυτού:
S2=20

S2=50

Train = 4
Paced_S2

S1

S1

S2

S2= -20

S2

S1

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1

S1

('m,i')

S2 & S3 into different chambers
S3 = -250 to +250ms

Sensed_S2&S3

('m,j')

S3

(sensed)
TRAIN = 3

Ch1-Atr:

S2

S3

(sensed)
TRAIN = 3

PAUSE

S2

Ch2-Vent:

t

t

t

t
S3 = 60

t

t

t

t
S3 = 30

Sensed S2&S3. Πολλαπλές εντοπισμένες πρόσθετες διεγέρσεις παρέχονται σε διαφορετικά κανάλια /
θαλάμους:
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Πρωτόκολλο PPI. Αυτό το πρωτόκολλο εμφανίζει το διάστημα μετά τη βηματοδότηση κατά τη
διάρκεια των επαγόμενων μελετών ταχυαρρυθμιών.

Διαθλαστική Διέγερση Υψηλής Συχνότητας. Κανονικό S1 στο Ch2 με ριπή υψηλής συχνότητας στο
Ch1. Καθυστέρηση S2 από το S1 στο S3. Ελάχιστη ριπή S3 30mS.
S2 Delay
S3 >=30m S

Refractory HFS

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S3
S1

S1

S1

('m,f')

Στο πρωτόκολλο έκρηξη υψηλής συχνότητας , μπορείτε να ορίσετε ένα τρένο με συχνότητα και είτε ως μια
σειρά από ερεθίσματα ή διάρκεια της βηματοδότησης. Για παράδειγμα , (S1 = 40ms , τρένο 3) ή (S1 = 40ms
τρένο για 80 ms).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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12.9 Παραμετροποίηση Λογισμικού.
Μενού Παραμετροποίησης. Η παραμετροποίηση λογισμικού, συμπεριλαμβανόμενων διαφόρων
ορίων και επιλογών ασφαλείας υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοστεί από τον τεχνικό που κάνει την
εγκατάσταση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη χρησιμοποιώντας την επιλογή της
παραμετροποίησης (CONFIG utility) που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θερμό πλήκτρο 'K'.
Αποθήκευση Πολλαπλών Προτύπων Ρυθμίσεων Πρωτοκόλλου. Έχετε τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε μέχρι και 8 διαφορετικά σετ προτύπων ρυθμίσεων Παραμέτρων Πρωτοκόλλου.
Αποθηκεύετε τις Παραμέτρους όπως προαναφέρθηκε, μόνο που, αφού πιέσετε 'Alt-S', πρέπει να
επιλέξετε μία από τις πέντε μνήμες. Ανασύρετε κάποιο πρωτόκολλο με το θερμό πλήκτρο 'Alt-R',
ακολουθούμενο από τον αριθμό της μνήμης.

12.10 ρύθμιση ήχου
Το σύστημα Διεγέρτη εκπέμπει τους ήχους που παράγονται κατά τη χρήση (ήχος διέγερσης,
εντοπισμένου ΗΚΓ και άλλους ήχους) σε εξωτερικά ηχεία (καθώς και εσωτερικά στον υπολογιστή και
τη μονάδα SGU).

Προειδοποίηση
Τυχόν συνδεδεμένα ηχεία με ενισχυτή πρέπει να τροφοδοτείται από ιατρικά απομονωμένη πηγή
τροφοδοσίας , όπως είναι η Micropace Μετασχηματιστής

12.11 Χαρακτηριστικά Ασφαλείας
Για επείγουσα βηματοδότηση , πατήστε το πλήκτρο F12.
Εάν ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιεί αντιγράφων ασφαλείας Εγχειρίδιο βηματοδότησης στο SGU (
Βήμα 3 κατωτέρω ); εάν η ίδια SGU αποτύχει, χρησιμοποιήστε έκτακτης ανάγκης Pace ( Βήμα 4
κατωτέρω ) .

Σχήμα 15 Για επείγουσα βηματοδότηση
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12.12 Μηνύματα Σφάλματος Λογισμικού
Τα μηνύματα σφάλματος σχετίζονται με μηνύματα βοήθειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κείμενο
βοήθειας εμφανίζεται μαζί με το μήνυμα σφάλματος. Σε άλλα σφάλματα, εμφανίζουμε το σχετικό
κείμενο βοήθειας πιέζοντας 'h'.

Σφάλμα χρονομέτρησης κατά το χρόνο λειτουργίας (Run time timing error)
Ενώ χρησιμοποιείτε τον Διεγέρτη ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα.
"Internal Error: STIM_OVERRUN: The Computer is not keeping up, stimulus timing may be
inaccurate!"
[Εσωτερικό Σφάλμα: STIM_OVERRUN: Ο Υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται με άνεση στις ενέργειες,
ενδέχεται να είναι ανακριβής ο συγχρονισμός του παράγοντα διέγερσης!]
. Μπορεί να συμβεί εάν πατάτε συνέχεια ένα πλήκτρο για κάποιο διάστημα, εξαναγκάζοντας το
λογισμικό να κάνει σέρβις στο πληκτρολόγιο υπερβολικά συχνά, ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον
υπολογιστή. Σημειωτέον ότι η επακόλουθη βηματοδότηση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ακριβής,
αλλά αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο μία φορά στο κάθε διάστημα χρήσης και η οποιαδήποτε
επανάληψη αυτού του σφάλματος θα αγνοηθεί για το υπόλοιπο του διαστήματος χρήσης, για να σας
επιτρέψει να εξακολουθήσετε να βηματοδοτείτε τον ασθενή αν χρειάζεται. Για να επανενεργοποιήσετε
τον εντοπισμό αυτού του σφάλματος, βγείτε από το πρόγραμμα με το 'Q' και ακολουθήστε τις
παρακινήσεις (prompts) για να επανεκκινήσετε το λογισμικό ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Προειδοποιήσεις του προγράμματος κατά την έξοδο
Το ακόλουθο μήνυμα ενδέχεται να εμφανιστεί αφού βγείτε από το πρόγραμμα.
Program exited with Warnings, logged in file 'stim.log'.
[Η έξοδος από το πρόγραμμα έγινε με Προειδοποιήσεις, οι οποίες έχουν αρχειοθετηθεί στο αρχείο
'stim.log']
Αυτό δείχνει ότι κατά την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίστηκε μια προειδοποίηση.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για περισσότερες λεπτομέρειες αν χρειάζεται.
Η αφύσικη έξοδος από το πρόγραμμα θα έχει κι αυτή ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός Μενού
Ανάκτησης (Recovery Menu). Ακολουθήστε τις επιλογές μενού που σας προτείνονται για να
ανακτήσετε τις τελευταίες έγκυρες ρυθμίσεις παραμετροποίησης ή για να επανεγκαταστήσετε το
πρόγραμμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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12.13 Μήνυμα Επιπρόσθετου Λογισμικού
12.13.1

Συμβουλευτικό Μήνυμα

Αυτά τα σύντομα συμβουλευτικά μηνύματα σκοπό έχουν να ειδοποιήσουν τον χρήστη για ορισμένες
αφύσικες καταστάσεις, οι οποίες ωστόσο ενδέχεται να μην χρειάζονται καμία ενέργεια ή ανταπόκριση
από τον χρήστη κα έτσι να μην διακόπτουν τον κατά την εκτέλεση της μελέτης EP.
Εμφανίζονται σε κάποια από τις τέσσερις ζώνες κάτω από τη Μπάρα Εμφάνισης ΗΚΓ (ECG Display
Bar) και μένουν για αρκετά δευτερόλεπτα μόνο.
Συμβουλευτικά
Μηνύματα
Σχετικά με το
Υλικό
Noisy PC Comm
Noisy PC CommHw
Noisy SGU
Comm

High Atrial
Impedance
High Ventr
Impedance
Ext Sync1
Detected
Ext Sync2
Detected
Ext Power
Disconnected

Backup Battery
Low
Output
Interference

Prog Exception:
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Το PC εντόπισε ένα σφάλμα αλληλουχίας
στο τελευταίο πακέτο δεδομένων RS232
από την SGU.
Το PC εντόπισε σφάλμα ισοτιμίας
/πλαισίωσης /εξάντλησης στο τελευταίο
πακέτο δεδομένων RS232 από την SGU.
Η SGU εντόπισε σφάλμα ισοτιμίας στο
τελευταίο πακέτο δεδομένων RS232 από
το PC.
Υψηλή σύνθετη αντίσταση στο κολπικό
(atrial) κανάλι - υπολογιζόμενη σύνθετη
αντίσταση > 4kOhm ή ρεύμα < 75% του
προγραμματισμένου ρεύματος με τάση
εξόδου στο μέγιστο.
Όπως στο προηγούμενο αλλά για το
κοιλιακό (Ventricular) κανάλι.
Εντοπίστηκε είσοδος παλμού Sync στη
θύρα εισόδου Ext.Sync1.
Εντοπίστηκε είσοδος παλμού Sync στη
θύρα εισόδου Ext.Sync2.
Η εξωτερική παροχή ρεύματος 15V (ή <
2,5 VDC) έχει αποσυνδεθεί. Η SGU
λειτουργεί με ενέργεια από εφεδρική
μπαταρία.
Η εφεδρική μπαταρία έχει χαμηλή
φόρτιση.

Το ρεύμα εξόδου δεν είναι εντός του
ανεκτού πεδίου του +/- 25%, για
οποιοδήποτε από τα δύο κανάλια.
Εσωτερικό πρόβλημα στην SGU –
κωδικός προγράμματος παύσης ροής
(program flow trap code).

Προτεινόμενη Ενέργεια

Ελέγξτε, ξαναβάλτε στη θέση του
ή αντικαταστήστε το Σειριακό
Καλώδιο Ώθησης [Serial Boost
Cable] (MP3033A) μεταξύ PC και
SGU.

Ελέγξτε μήπως έχει αποσυνδεθεί
το καλώδιο, μήπως είναι λάθος
κάποια ρύθμιση ‘Stim setting’ στο
μηχάνημα καταγραφής, και αν
είναι ακέραιος ο καθετήρας
βηματοδότησης.
Δεν χρησιμοποιείται.
Επικοινωνήστε με την
αντιπροσωπεία εάν εμφανιστεί
τέτοιο σήμα.
Επανασυνδέστε την εξωτερική
πηγή ενέργειας.
Συνδέστε στην εξωτερική πηγή
ενέργειας για να επαναφορτιστεί.
Εάν επιμένει, η Εφεδρική
Μπαταρία θέλει σέρβις.
Αγνοήστε το εάν το σήμα έχει
σχέση με Αποκόλληση RF,
διαφορετικά η SGU θέλει σέρβις.
Καταγράψτε τον κωδικό αριθμό,
αποσυνδέστε τον ασθενή από το
Σύστημα EPS320 και ζητήστε να
γίνει σέρβις στην SGU.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Συμβουλευτικά
Μηνύματα
Σχετικά με το
Υλικό
Warn: S1<230ms!

Train Done

"Waiting for ECG
Sync"

Sync Timeout!

[INS] sets S1

Ectopic->Trigg

EB,[Esc]toTrigg

Use ESC

Stuck key

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξήγηση

Προτεινόμενη Ενέργεια

Προειδοποιεί τον χρήστη ότι έχει ξεκινήσει
η βηματοδότηση στα < 230 ms. Ο
ηχητικός συναγερμός σχετίζεται με αυτό.
Πληροφορεί τον χρήστη ότι ο αριθμός
οχήματος (TRAIN) των διεγέρσεων S1
έχει ολοκληρωθεί - μόνο στα πρωτόκολλα
BURST και OVERDRIVE BURST.
Έναρξη βηματοδότησης περιμένοντας την
άφιξη QRS sync από το κανάλι ΗΚΓ. Με
την επιφύλαξη του ‘Sync Timeout’
παρακάτω.

Συνεχίστε εάν σκοπεύατε να έχετε
βηματοδότηση με S1 < 230 ms.

Ρυθμίστηκε παράμετρος Sync_To και
ξεκίνησε η βηματοδότηση, αλλά δεν
εντοπίστηκε QRS για περισσότερα από τα
δευτερόλεπτα του Sync_Timeout, όπως
αυτά ορίζονται στο Config Var 8.
Μήνυμα υπενθύμισης σχετικά με την
είσοδο στο πρωτόκολλο SNRT ότι ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να έχει
πρόσβαση στον πίνακα SRNT πιέζοντας
το πλήκτρο INS.
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εντοπισμός
πρόωρων (‘Prematures Detect’), ειδοποιεί
τον χρήστη ότι ένας παλμός Output Sync
(trigger) έχει σταλεί ως απάντηση σε έναν
Εκτοπικό παλμό.
Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εντοπισμός
πρόωρων (‘Prematures Detect’) και
ρυθμισμένος σε Μόνο μία ενεργοποίηση
(Single trigger only), το μήνυμα αυτό
εμφανίζεται με τον 2ο και με όσους
άλλους εκτοπικούς ακολουθήσουν και
εντοπιστούν που δεν προκαλούν μια
έξοδο συγχρονικού (Sync Output) για να
υπενθυμίσουν στον χρήστη ότι πιέζοντας
το Esc επανα-οπλίζει το Sync Output.
Ο Χρήστης χρησιμοποιεί λάθος πλήκτρα
προσπαθώντας να βγει από το
πρόγραμμα - θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει το πλήκτρο Esc στο
εμφανιζόμενο μενού.
Το ίδιο πλήκτρο έχει πιεστεί περισσότερες
από 30 φορές σε ταχεία αλληλουχία - δηλ.
πιέζεται συνεχώς.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Εάν δεν είναι καλή η ανίχνευση
QRS, προσαρμόστε το κέρδος
ΗΚΓ ή την πηγή ΗΚΓ / ΕΗΚΓ για
καλύτερη ανίχνευση. Να
χρησιμοποιείτε εξωτερικό ΗΚΓ για
ανίχνευση όποτε είναι διαθέσιμο.
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Πιέστε το INS αν επιθυμείτε να
προσαρμόσετε τον πίνακα των
τιμών S1 SNRT.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Πιέστε το πλήκτρο ESC.

Ξεκολλήστε το κολλημένο
πλήκτρο ή κάντε σέρβις στο
πληκτρολόγιο αν το πλήκτρο
αποδειχτεί ελαττωματικό.
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Συμβουλευτικά
Μηνύματα
Σχετικά με το
Υλικό
Burst Key Lock!

Upper RR Limit:
xxx

S2 = RR – xxx

90% RR = xxx

Invalid RR

xxx % RR = xxx

Lower Limit xxx

Upper Limit xxx

Timing Error

Unstable RR

Output
Interference

Εξήγηση

Προτεινόμενη Ενέργεια

Έχει πιεστεί πλήκτρο κατά τη διάρκεια της
Αιφνίδιας (Burst) βηματοδότησης με
S1<100 ms. Πρέπει να σταματήσει η
βηματοδότηση για να αλλάξουν οι
παράμετροι. Έπειτα από τρεις
συνεχόμενες πιέσεις πλήκτρου,
εμφανίζεται μήνυμα κειμένου αντ’αυτού.
Στα πρωτόκολλα Rsynced_S2 και
Xpress_RS2, το διάστημα [RR less
His_Coincident_S2] υπερβαίνει ένα
προκαθορισμένο μέγιστο όριο xxx
(συνήθως τα 1060ms).
Στα πρωτόκολλα Rsynced_S2 και
Xpress_RS2, δείχνει υπολογισμένη τιμή
S2.
Εμφανίζεται όταν πιέζεται το F9, και
δείχνει υπολογισμό του S1 στο 90% του
μετρώμενου διαστήματος RR.
Εμφανίζεται στα πρωτόκολλα Burst,
Overdrive, RSynced_S2 και XpressRS2
όταν το μετρώμενο διάστημα RR είναι έξω
από το έγκυρο πεδίο τιμών – συνήθως
εξαιτίας μειωμένης ή υπερβολικής
ανίχνευσης.
Στα πρωτόκολλα Burst και Overdrive
δείχνει υπολογισμό του S1 ως ποσοστού
των μετρημένων διαστημάτων RR.
Απόπειρα να ρυθμιστεί η παράμετρος S1,
Μείωσης βήματος (Decrement) ή
Οχήματος (Train) ΚΑΤΩ από το όριο που
ορίζεται στο Μενού Παραμετροποίησης
(Configuration Menu).
Απόπειρα να ρυθμιστεί η παράμετρος S1,
Decrement ή Train ΠΑΝΩ από το όριο
που ορίζεται στο Μενού
Παραμετροποίησης.
Ανακρίβεια στην επαλήθευση μεταξύ των
ωρολογίων συστήματος του PC και της
SGU.

Σταματήστε τη βηματοδότηση για
να αλλάξετε παραμέτρους.

Το διάστημα RR είναι ασταθές κατά τον
προσαρμοστικό υπολογισμό του
διαστήματος S1 στο πρωτόκολλο ATP.
Το ρεύμα εξόδου είναι εκτός του πεδίου
ανοχής του 25% για οποιοδήποτε από τα
δύο κανάλια. Ενδέχεται να οφείλεται στην
παρεμβολή Ενέργειας RF στην έξοδο.

Αν είναι μειωμένη η ανίχνευση
SVT, προσαρμόστε την πηγή ΗΚΓ
για να βελτιωθεί ο εντοπισμός
QRS.
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Χρησιμοποιήστε το υπολογισμένο
διάστημα αν είναι ορθό.
Διορθώστε την Ανίχνευση ΗΚΓ.

Χρησιμοποιήστε το υπολογισμένο
διάστημα αν είναι ορθό.
Εισάγετε νέα τιμή εντός ορίων.

Εισάγετε νέα τιμή εντός ορίων.

Ο συγχρονισμός της διέγερσης
ενδέχεται να μην είναι ορθός –
επαληθεύστε τον συγχρονισμό
διέγερσης με τρίτα μηχανήματα.
Κάντε σέρβις στο σύστημα
EPS320.
Ελέγξτε & βελτιώστε τον
εντοπισμό Σήματος ΗΚΓ / QRS.
Αφαιρέστε την παρεμβολή. Αν
επιμένει, κάντε σέρβις στην SGU.

Πίνακας 7 Συμβουλευτικά Μηνύματα και προτεινόμενες ενέργειες.
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12.13.2

Μηνύματα Κειμένου

Συμβουλευτικές
Σημειώσεις(NOTE…)

Τα μηνύματα αυτά πληροφορούν τον χρήστη για αναγκαίες οδηγίες ή
πληροφοριακά δεδομένα και εξηγούνται από τον ίδιο τους τον τίτλο
Αντιπροσωπεύουν είτε φυσικές είτε διορθώσιμες αφύσικες καταστάσεις
προγράμματος κατά τη λειτουργία του (run-time program).
Αντιπροσωπεύουν είτε φυσικές είτε διορθώσιμες αφύσικες καταστάσεις
προγράμματος κατά τη λειτουργία του (run-time program).

Προειδοποιήσεις
Χρόνου Λειτουργίας

Τα μηνύματα αυτά προειδοποιούν τον χρήστη για ενδεχομένως
λανθασμένες ή ακατάλληλες ενέργειες από μέρους του.

(WARNING…)

Απαιτούν κάποια ενέργεια από πλευράς χρήστη ή επιβεβαίωση κάποιας
ενέργειας και δεν τερματίζουν το πρόγραμμα.

Μηνύματα Σφάλματος
Δεδομένων
(DATA_ERR…)
Μήνυμα Σφάλματος
Αρχείου (FILE_ERR…)

Βρέθηκαν σημαντικά σφάλματα, σταματήστε τη χρήση του Διεγέρτη και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή με την Micropace
για σέρβις.

Μηνύματα Σφάλματος
Χρόνου Λειτουργίας
(RUN_ERR…)

12.14 Παραμετροποίηση του Προγράμματος - το μενού CONFIG 1:
Αρκετές παράμετροι που ελέγχουν τη λειτουργία του προγράμματος, συμπεριλαμβανόμενων των
ορίων ασφαλείας, αποθηκεύονται σε ένα αρχείο παραμετροποίησης και υπάρχει η δυνατότητα να
αλλάξουν με την παρέμβαση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Micropace. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Micropace ή με τον εκπρόσωπο της περιοχής σας.
Το μενού παραμετροποίησης εμφανίζεται με το θερμό πλήκτρο 'K'. Οι παράμετροι παρουσιάζονται
στον Πίνακας 8.

Ο κωδικός για Παραμετροποίηση από τον Χρήστη είναι: “henry” ή 4546.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό το οποίο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης για χρήση μόνο
από εκπρόσωπο της εταιρείας για την προσαρμογή του προγράμματος στις ειδικές προτιμήσεις της
τοποθεσίας κατά την εγκατάσταση.
1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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+------- EPS320 Ver:4.0
USER - Configuration
Protocol: Pace -------+
¦
¦
¦ >>PGDN/Enter->Service Page ----³ 21 Min.auto Sx for RSync_Sx :
ms¦
¦ 1 Minimum S1 for PACE
:
ms³ 22 Tachy Detect Interval
:
ms¦
¦ 2 Absolute Min S1,eg BURST:
ms³ 23 His-coincident RSynced_Sx:
ms¦
¦ 3 Minimum Sx (S2-S7)
:
ms³ 24
:
¦
¦ 4 Min.auto S1 for ATP
:
ms³ 25 Temp Prot.Boosted Current:
- ¦
¦ 5 Min.auto S1 WENCKE/SNRT :
ms³ 26 ECG gain Atrial Chan
:
- ¦
¦ 6 Min.auto S1 for BURST
:
ms³ 27 ECG gain Ventric Chan
:
- ¦
¦ 7 Burst -> Overdrive Burst:
- ³ 28 ECG gain Ext1
:
- ¦
¦ 8 Sound Output Source
:
- ³ 29 ECG gain Ext2
:
- ¦
¦ 9 F9 %RR Percentage
:
- ³ 30 Soft QRS Detect Setup
:
- ¦
¦10 Sync1out on(Train+1-n)S1:
- ³ 31 QRS Blanking Time-HWare :
ms¦
¦11 Decr/Incr N'ERP by Table:
- ³ 32 QRS Sync Timeout
:
ms¦
¦12 W'ke/Brst Autodec'Period:
ms³ 33
:
¦
¦13 SNRT Auto Stop
:
³ 34 No of Hints ( 14,0=off) :
- ¦
¦14 SNRT Duration
:
s ³ 35
:
¦
¦15 Repeats Multi_Sx Extra's:
- ³ 36 Idle Safety Timeout
:
s¦
¦16 En Wencke Log Decremt'n :
- ³ 37 Sense Sound
:
ms¦
¦17 En Wencke Beat Decrement:
- ³ 38 Pace Sound Duration
:
ms¦
¦18 Rate-adaptive Burst S1 :
% ³ 39 Default Setup
No.(1-8) :
- ¦
¦19 ATP Intraburst Decrement:
- ³ 40 Set Global FACTORY PRESET:
- ¦
¦20 Touch Scrolling of Menu :
³ 41 Initial Input Method
:
- ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
1. Minimum S1 for Pace ........... - Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή S1 σε διαστήματα μη ριπής, π.χ. πρωτόκολλα βήματος.
2. Absolute Min S1,eg Burst ..... - Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή S1 σε πρωτόκολλα Burst, Overdrive Pace, ATP.
3. Minimum Sx (S2-S7) ............ - Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή S2 έως S7.
4. Min.auto S1 for ATP
........ - Ελάχ. επιτρεπόμενη τιμή S1 που επιτυγχάνεται με αυτόματη μείωση σε πρωτόκολλο
ATP.
5. Min.auto S1 WENCKE/SNRT - Ελάχ. επιτρεπόμενη τιμή S1 που επιτυγχάνεται με αυτόματη μείωση σε πρωτόκολλο
Wenckebach & SNRT.
6. Min.auto S1 for Burst ............ - Ελάχ. επιτρεπόμενη τιμή S1 που επιτυγχάνεται με αυτόματη μείωση σε πρωτόκολλο
Burst.
7. Burst -> Overdrive Burst ....... - Ανακατεύθυνση πρωτοκόλλου Burst σε πρωτόκολλο Overdrive 0= Όχι 1=
ανακατεύθυνση
8. Sound Output Source ........... - Πηγή ήχου; 0=καμία, 1=μόνο ηχείο υπολογιστή, 2=εξωτερικό ηχείο, 3=Και τα δύο
9. F9 %RR Percentage............. - Ορίζει F9 – S1 = %RR ποσοστό, εύρος 50% έως 99%.
10. Sync1out (Train+1-n)S1 ..... - Αποστολή παλμού Sync (αρχικός παλμός train+1-τιμή) για ενεργοποίηση καταγραφέα,
(1=τελευταίος παλμός train).
11. Decr/Incr N'ERP by Table ... - Η μείωση/αύξηση στο Nodal_ERP πραγματοποιείται από τον πίνακα τιμών - χρήση
INS στην παράμετρο
12. W'ke/Brst autodec’Period ... - Διάστημα μεταξύ αυτόματης μείωσης του S1 στα πρωτόκολλα Wencke και Burst Pace.
13. SNRT Auto Stop ................ - Η βηματοδότηση σταματά με τη λήξη του χρονοδιακόπτη SNRT.
14. SNRT Duration ................... - Χρόνος έως την ηχητική προειδοποίηση σε κάθε βηματοδότηση SNRT.
15. Repeats MULTI_SX Extra's - Επανάληψη πρόσθετων VT πριν τη μείωση. Τιμή NB 2 => 3 επαναλαμβανόμενες
αλληλουχίες.
16. En Wencke log Decremt’n .. - Το S1 μειώνεται αυτόματα λογαριθμικά κατά το Wenckebach, ήτοι σε βήματα μείωσης.
17. En Wencke Beat Decrement - Η αυτόματη μείωση του Wenckebach πραγματοποιείται σε κάθε "ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ" αρ.
διεγέρσεων, όχι χρόνο.
18. Rate-adaptive Burst S1 ...... - Το αρχικό S1 στο πρωτόκολλο Burst & Overdrive θα είναι επομένως % του
διαστήματος RR, 0=απενεργοποιημένο.
19. ATP Intraburst Decrement .. - Μείωση της τιμής του S1 μεταξύ ριπών, ήτοι σάρωση.
20. Touch Scrolling of Menus ... - Επιτρέπει την ολίσθηση του δακτύλου στα μενού.
21. Min.auto Sx for RSync_Sx .. - Ελάχιστη αυτόματα μειωμένη τιμή Sx για το πρωτόκολλο RSynced_SX.
22. Tachy Detect Interval ...... - Ορίζει προεπιλεγμένο διάστημα εντοπισμού ταχυκαρδίας για τη λειτουργία
StopOnTachy Pause.
23. His-coincident RSynced_Sx - Ορίζει ονομαστικό διάστημα HV για τον υπολογισμό του συμπτωματικού his S2 (RRHV).
24.
25. Temp Prot.Boosted Current - Το ρεύμα βηματοδότησης αυξάνεται κατά αυτήν την ποσότητα (ως mA ή %).
26. ECG gain Atrial Chan ......... - Απολαβή ΗΚΓ άκρου κολπικού καθετήρα, 1= μικρότερη απολαβή, 4 = μεγαλύτερη.
27. ECG gain Ventric Chan ..... - Απολαβή ΗΚΓ άκρου κοιλιακού καθετήρα, 1= μικρότερη απολαβή, 4 = μεγαλύτερη.
28. ECG gain Ext1 .................... - Απολαβή εξωτερικού ενισχυμένου ΗΚΓ, 1= μικρότερη απολαβή, 2 = μεγαλύτερη.
29. ECG gain Ext2 .................... - Απολαβή εξωτερικού ενισχυμένου ΗΚΓ, 1= μικρότερη απολαβή, 2 = μεγαλύτερη.
30. Soft QRS Detect Setup ... - Προεπιλεγμένη ρύθμιση μενού εντοπισμού QRS
31. QRS Blanking Time-HWare - Ελάχιστος χρόνος διακοπής εντοπιστή υλικού RR – χρησιμοποιείται μόνο εάν η
μεταβλητή 30 είναι ‘0’.
32. QRS Sync timeout .............. - Εάν δεν εντοπιστεί QRS έως το χρόνο λήξης, η βηματοδότηση ενεργοποιείται ούτως ή
άλλως.
33.
34. No of Hints (14,0=off) ....... - Αριθμός υποδείξεων κατά την εκκίνηση του προγράμματος, 0= απενεργοποίηση.
35.
36. Idle safety timeout .............. - Όταν το πληκτρολόγιο παραμένει σε αδράνεια για αυτό το χρονικό διάστημα,
ενεργοποιείται η λειτουργία αναμονής ασφαλείας και απαιτείται να πατήσετε το κουμπί
ESC για να συνεχίσετε.
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37. Sense sound ...................... - Διάρκεια ήχου που παράγεται με κάθε εντοπισμό QRS. (αντί της έντασης).
38. Pace sound Duration .......... - Διάρκεια ήχου που παράγεται με κάθε διέγερση από τον υπολογιστή και τη μονάδα
SGU (αντί της έντασης).
39. Default Setup No.(1-5) ...... - Η ρύθμιση φορτώνεται σε κάθε εκκίνηση του προγράμματος.
40. Set Global Factory Preset... - Επαναφορά όλων των παραμέτρων του προγράμματος στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
41. Initial Input Method ............ - Συσκευή εισόδου; 1=Και τα δύο, 2= Μόνο οθόνη αφής, 3= Μόνο πληκτρολόγιο.
Σημείωση: Πατήστε 'h' για να λάβετε περαιτέρω, λεπτομερέστερη βοήθεια για οποιαδήποτε μεταβλητή κάτω από τον
κέρσορα.

Πίνακας 8 Σελίδα Μενού Ρύθμισης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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13 Η ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
EPS320
Το σύστημα Stimlab™ χρησιμοποιεί τη Μονάδα Γεννήτριας Διέγερσης EPS320 ( SGU ) για την
παραγωγή των καρδιακών ερεθίσματα . Το EPS320 έχει δύο ανεξάρτητες οπτικο - απομονωμένες
κανάλια διέγερσης .

13.1 Διάταξη Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης
Ο μπροστινός πίνακας που παρουσιάζεται στην Σχήμα 16 διαθέτει τέσσερα τμήματα που
περιγράφονται παρακάτω από αριστερά προς τα δεξιά:

Ενδείκτες
ισχύος

Εφεδρικός χειρωνακτικός βηματισμός

Πράσινο Βύσμα Εξόδου Κανονικού
Βήματος

Βηματισμός
Ανάγκης

Σχήμα 16 Μπροστινός πίνακας της Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης
Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες στο αριστερό άκρο:
(i)

Κύρια Τροφοδοσία Ισχύος (πράσινο/κίτρινο)


ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΑΜΜΕΝΟ –ο αγωγός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος, και τη μονάδα σε
λειτουργία με το διακόπτη POWER , εφεδρική μπαταρία είναι στάλα αλλαγή , τη Μονάδα
Γεννήτριας Διέγερσης έχει τον έλεγχο του υπολογιστή ή την εφεδρική χειροκίνητη
λειτουργία .



ΠΡΑΣΙΝΟ BLINKING- κεντρική παροχή ρεύματος έχει συνδεθεί, μονάδα σε λειτουργία
STANDBY εφεδρική φόρτιση της μπαταρίας .



ΚΙΤΡΙΝΟ – ο αγωγός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος αλλά απενεργοποιημένος, η
εφεδρική μπαταρία δεν φορτίζει.

(ii)

Ισχύς Μπαταρίας (πορτοκαλί) – δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος, λειτουργία με εφεδρική
μπαταρία. Αναμένεται ελάχιστος χρόνος λειτουργίας 2 ωρών με φορτισμένη εφεδρική
μπαταρία.

(iii)

Χαμηλή Μπαταρία (κόκκινο) – χαμηλή φόρτιση μπαταρία περίπου 10 λεπτά υπολειπόμενης
λειτουργίας.

(iv)

Έλεγχος Βήματος Η/Υ (πράσινο) – Η σειριακή σύνδεση δεδομένων RS232 είναι σε λειτουργία
και υπό τον έλεγχο του υπολογιστή.

Εφεδρικός Έλεγχος Χειρωνακτικού Βήματος:
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Στην περίπτωση αστοχίας του υπολογιστή λόγω διακοπής ρεύματος, αστοχία υλισμικού ή αστοχία
λογισμικού, ο Διεγέρτης εντοπίζει την απώλεια επικοινωνίας από τον υπολογιστή (λόγω της απώλειας
μεταδόσεων της επαγρύπνησης (watchdog)) και τίθεται αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας Εφεδρικού
Χειρωνακτικού Βηματισμού. Προσέξτε ότι το πλάτος παλμού είναι σταθερό στα 2ms.
Έξοδος Βήματος:
Δύο πράσινες ενδεικτικές λυχνίες LED με σήμανση Atrium (Κόλπος) και Ventricle (Κοιλία) ανάβουν για
σύντομο διάστημα με την ενεργοποίηση του παλμού διέγερσης
Οι δύο ενδείξεις LED με το χαρακτηρισμό Check Lead (Έλεγχος Οδηγού), σημαίνουν την κατάσταση
υψηλής σύνθετης αντίστασης κατά τη διάρκεια του τελευταίου παλμού διέγερσης, δηλαδή το
προγραμματισμένο ρεύμα δεν χορηγήθηκε λόγω πολύ υψηλής σύνθετης αντίστασης. Αυτό συνήθως
οφείλεται σε αποσύνδεση στο κύκλωμα ή σπασμένο καλώδιο/σύνδεση.
Επείγουσα Σταθερό Ρυθμό Εξόδου:
Στην απίθανη περίπτωση της Γεννήτριας Διέγερσης ίδια αμέλησε , δηλαδή ο διεγέρτης δεν ρυθμό
ακόμη και στο τρόπο βηματοδότησης BACKUP MANUAL και Μονάδα ο ασθενής χρειάζεται επείγουσα
βηματοδότηση, ο Διαχειριστής μπορεί να τραβήξει το πράσινο βύσμα από την υποδοχή εξόδου ρυθμό
και συνδέστε το στο κόκκινο ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ PACE OUTPUT υποδοχή στα δεξιά της
υποδοχής PACE OUTPUT. Η σύνθετη αντίσταση βηματοδότησης ενεργοποιεί αυτόματα το
Emergency Fixed Rate Pacing που ξεκινάει αμέσως βηματοδότηση ( κοιλία μόνο ) στα 100bpm , με
5mA τρέχουσες και 2ms διάρκειας.

13.2 Συνδέσεις Διεγέρτη
Η Σχήμα 16 παρουσιάζει τους συνδέσμους στον πίσω πίνακα της Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης.

Σχήμα 17 Σύνδεσμοι στον πίσω πίνακα της Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης (μόνο αναφορά)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ισχύος
Αυτός είναι ο κεντρικός διακόπτης ισχύος της Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης.

Είσοδος Ισχύος
Είσοδος εξωτερικής τροφοδοσίας. Να συνδέεται μόνο με τροφοδοσία νοσοκομειακού τύπου της
Micropace, αρ. προϊόντος MP3074. Η μονάδα αντλεί μέσο ρεύμα 750 mA με διακόπτη διακύμανσης
1,5A στα 15 VDC μέσω υποδοχής Redel 2 ακίδων.

Θύρα Σύνδεσης Υπολογιστή
Σειριακή σύνδεση δεδομένων RS232 στη Θύρα υπολογιστή COM1. Σύνδεσμος DB9. Χρησιμοποιείται
μόνο Σειριακό Καλώδιο Ενίσχυσης Micropace RS232 (Αρ. Μέρους MP3033A),

Είσοδος ECG-1 & Είσοδος ECG-2
Είσοδοι βυσμάτων τηλεφώνου υψηλού επιπέδου ECG 6.5mm. Το εύρος της τάσης εισόδου είναι ±1,0
Βολτ με ένταση εισόδου 47kΟhm και επομένως η ένταση πηγής θα πρέπει να είναι μικρότερη των 4,7
K.

Έξοδος Sync-1
Αυτή η θύρα παρέχει λογική CMOS (θετικό 5V) λογική 200 ms λογικό παλμό σε διάφορους χρόνους
κατά τη διέγερση.

Βοηθητική Θύρα
Αυτή η θύρα επιτρέπει σύνδεση στις παραπάνω Εισόδους ECG και στην έξοδο Sync καθώς και δύο
ακόμη εξόδους Sync και δύο εισόδους Sync μέσω ενός και μόνο συνδέσμου DB15. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επίσης για τον Έλεγχο του Κυτίου Πολυπλέκτη της Διέγερσης.
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13.3 Μηνύματα Σφαλμάτων Υλισμικού στη Μονάδα Γεννήτριας
Διέγερσης.
Τα σφάλματα υλισμικού προβάλλονται στις οθόνες ένδειξης LED 7 τμημάτων με τη σήμανση 'Pace
Interval' (Διάστημα Βήματος) και 'Current' (Ρεύμα) και υποδηλώνουν λειτουργικές αστοχίες που
σχετίζονται με τη Μονάδα Γεννήτριας Διέγερσης.
Μήνυμα
Σφάλματος

Όνομα
Σφάλματος

C,P,U,_,E,r,r

CPU Error
(Σφάλμα
Κεντρ.
Μονάδας
Επεξεργασίας)

Αστοχία εσωτερικού ελέγχου
Κεντρικής Μονάδας
Επεξεργασίας.

Επικοινωνήστε με το διανομέα

P,O,r,_ ,E,r,r

POR Error
(Σφάλμα
προγράμματος
)

Ο εσωτερικός έλεγχος
επαγρύπνησης υλισμικού
απέτυχε

Επικοινωνήστε με το διανομέα

b,u,t,n ,E,r,r

Button Error
(Σφάλμα
κουμπιού)

Ένα από τα κουμπιά/πλήκτρα
του μπροστινού πίνακα έχει
κολλήσει στη θέση ON.

Επικοινωνήστε με το διανομέα

S,O,F,t,x,x,x

Software Error
(Σφάλμα
Λογισμικού)

όπου xxx είναι κάθε 3-ψήφιος
αριθμός. Αριθμός παγίδευσης
κακής ροής λογισμικού.

Επικοινωνήστε με το διανομέα

_,I,N,t

Interrupt Error
(Σφάλμα
Διακοπης)

Σφάλμα στη ροή
προγράμματος εταιρικού
λογισμικού.

Επικοινωνήστε με το διανομέα

b,A,t,t ,E,r,r

Battery Error
(Σφάλμα
Μπαταρίας)

Η μπαταρία άδειασε

Συνδέστε ξανά την εξωτερική
ισχύ και πατήστε το κουμπί
Backup Enable (Ενεργοποίηση
Εφεδρείας).

b,A,t,t , ,L,O

Battery Low
(Χαμηλή
Μπαταρία)

Η Εφεδρική Μπαταρία είναι <
8.6V κατά τον εσωτερικό
έλεγχο.

Μπορείτε να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε το Διεγέρτη. Η
εσωτερική μπαταρία θα
φορτιστεί κατά τη χρήση.

E,b,a,t,E,r,r

Emerg.Batt
Error (Σφάλμα
Μπαταρίας
Ανάγκης)

Αστοχία εσωτερικού ελέγχου
Μπαταρίας Ανάγκης.

Επικοινωνήστε με το διανομέα
ή το τμήμα βιοϊατρικής
μηχανικής για αντικατάσταση
της Μπαταρίας Βήματος
Ανάγκης.

t,E,S,t ,E,r,r

Test Error
(Σφάλμα
Ελέγχου)

Αστοχία εσωτερικού ελέγχου
δημιουργίας διέγερσης ή
κυκλωμάτων ασφάλειας.

Επικοινωνήστε με το διανομέα

r,A,t,E ,E,r,r

Rate Error
(Σφάλμα
Ρυθμού)

Εντοπίστηκε Υψηλός Ρυθμός
Διέγερσης. Η Μονάδα εντόπισε
προφανώς απρόθετα δύο
παλμούς με απόσταση
μικρότερη των 300 ms. Αυτό
μπορεί να οφείλεται σε θόρυβο
στην έξοδο του διεγέρτη (π.χ.

Αποσυνδέστε το Διεγέρτη από
τον ασθενή. Ελέγξτε ότι το
καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ
του Η/Υ και της Μονάδας
Γεννήτριας Διεγέρτη είναι
συνδεδεμένο και απομακρύνετε
κάθε παρεμβολή από τις

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξήγηση

Προτεινόμενη ενέργεια
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Μήνυμα
Σφάλματος

Όνομα
Σφάλματος

Εξήγηση

Προτεινόμενη ενέργεια

τάση εκτομής RF) ή στο
καλώδιο επικοινωνίας.

εξόδους του διεγέρτη.
Επαναφέρετε τη Μονάδα
Γεννήτριας Διέγερσης
πατώντας 'Backup Enable'
(Ενεργοποίηση Εφεδρείας). Αν
το σφάλμα επιμένει
επικοινωνήστε με το διανομέα.

_,d,c,_,E,r,r

DC Error
(Σφάλμα
Συνεχούς
Ρεύματος)

Εντοπίστηκε έξοδος Συνεχούς
Ρεύματος. Αυτό μπορεί να
οφείλεται σε αστοχία του
καναλιού εξόδου ή σε θόρυβο
στην έξοδο του π.χ. τάση
εκτομής RF). Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητη
αρρυθμία.

Αποσυνδέστε το Διεγέρτη από
τον ασθενή. Απομακρύνετε
κάθε παρεμβολή από τις
εξόδους του διεγέρτη.
Επαναφέρετε τη Μονάδα
Γεννήτριας Διέγερσης
πατώντας 'Backup Enable'
(Ενεργοποίηση Εφεδρείας). Αν
το σφάλμα επιμένει
επικοινωνήστε με το διανομέα.

_,t,o,L ,E,r,r

Tolerance
Error (Σφάλμα
Ανοχής)

Σφάλμα Ανοχής Παλμού.
Περισσότεροι από 200 παλμοί
ήταν εκτός του ορίου ανοχής
+/- 25%.

Απομακρύνετε κάθε
παρεμβολή από τις εξόδους
του διεγέρτη. Επαναφέρετε τη
Μονάδα Γεννήτριας Διέγερσης
πατώντας 'Backup Enable'
(Ενεργοποίηση Εφεδρείας). Αν
το σφάλμα επιμένει
επικοινωνήστε με το διανομέα.

N,o,P,C,E,r,r

No PC Error
(Σφάλμα Μη
Εύρεσης Η/Υ)

Δεν λήφθηκε επικοινωνία με
Η/Υ για ένα διάστημα. Λόγω
αστοχίας του Η/Υ ή
αποσύνδεσης του καλωδίου
επικοινωνίας.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο
επικοινωνίας μεταξύ του Η/Υ
και της Μονάδας Γεννήτριας
Διέγερσης είναι συνδεδεμένο.
Εκκινήστε και τη Μονάδα
Γεννήτριας Διεγέρτη και τον
Η/Υ κλείνοντας και ανοίγοντας.

r,E,r,r , E,r,r

Receive Error
(Σφάλμα
Λήψης)

Ο σειριακός σύνδεσμος
δεδομένων RS232 λαμβάνει
σφάλματα

Θόρυβος στο σύνδεσμο
δεδομένων μεταξύ της
Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης
και τον Η/Υ. Ελέγξτε το
καλώδιο.

Πίνακας 9 Πίνακας Μηνυμάτων Σφαλμάτων
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ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

14 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Το λογισμικό Διέγερσης Micropace δεν εκκινεί με την ενεργοποίηση του υπολογιστή.
(i)

Αν ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται στο πληκτρολόγιο, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων
και απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αν ο υπολογιστής συνεχίζει να μην
ανταποκρίνεται τότε μπορεί να χρειάζεται επισκευή.

Ο βηματισμός δεν αποτυπώνεται και δεν προβάλλεται τεχνούργημα διέγερσης.
(i)

Αν οι ενδείξεις Atrium (Κόλπος) ή Ventricle (Κοιλία) αναβοσβήνουν στη Μονάδα Γεννήτριας
Διέγερσης στο κατάλληλο κανάλι:


(ii)

Αν αναβοσβήνει η ένδειξη Check Lead (Έλεγχος Οδηγού), τότε η Διέγερση κατά πάσα
πιθανότητα δουλεύει σωστά και υπάρχει κενό κάπου μέσα στον καθετήρα, στην
καλωδίωση ή ίσως χωρίς μεγάλη πιθανότητα το καλώδιο βηματισμού δεν είναι σε επαφή
με το μυοκάρδιο.

Αν οι ενδείξεις Atrium (Κόλπος) ή Ventricle (Κοιλία) δεν αναβοσβήνουν στα κατάλληλα
κανάλια:


Αν η ένδειξη Mains Power (Ισχύς Αγωγού) δεν είναι πράσινη, αλλά κίτρινη, τότε η Μονάδα
Γεννήτριας Διέγερσης είναι απενεργοποιημένη (OFF) – ενεργοποιήστε τη στον οπίσθιο
πίνακα. Αν η ένδειξη δεν ανάβει καθόλου υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία ισχύος/τη
σύνδεση του αγωγού τροφοδοσίας – ελέγξτε και αποκαταστήστε την ισχύ.



Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του Υπολογιστή και της Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης.



Τέλος, αλλάξτε τον Τρόπο Λειτουργίας της Μονάδας Γεννήτριας Διέγερσης σε BACKUP
MANUAL PACE (Εφεδρικός Χειρωνακτικός Βηματισμός) πατώντας το κουμπί BACKUP
ENABLE (Ενεργοποίηση Εφεδρείας). Πατήστε μία φορά το PACE ON/OFF. Αν η Μονάδα
Γεννήτριας Διεγέρτη παρέχει βηματισμό και στα δύο κανάλια και φωτιστούν τα Atrium
(Κόλπος) και Ventricle (Κοιλία), τότε υπάρχει πρόβλημα με τον Υπολογιστή ή τη σύνδεση
επικοινωνίας. Επικοινωνήστε με το Διανομέα σας για περαιτέρω βοήθεια.de transmission.
Pour toute aide supplémentaire, contactez votre distributeur.

Ο ασθενής δεν αποτυπώνεται αλλά είναι ορατό ένα τεχνούργημα διέγερσης.
(i)

Το χρησιμοποιούμενο ρεύμα μπορεί να μην αντιστοιχεί, δοκιμάστε αύξηση της εξόδου
ρεύματος.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αν αναβοσβήνει η ένδειξη Check Lead (Ελέγξτε Οδηγό), τότε το καλώδιο βηματισμού δεν
είναι σε επαφή ή εφάπτεται με φραγμένο μυοκάρδιο και χρειάζεται νέα τοποθέτηση ή
μπορεί να υπάρχει υψηλή σύνθετη αντίσταση λόγω σπασμένου αγωγού.
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15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οι βασικές απαιτήσεις συντήρησης για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος που
αναφέρονται εδώ . Ανατρέξτε στην Τεχνική Περιγραφή για επιπλέον Συνιστάται προληπτική ελέγχων
συντήρησης

15.1 Μπαταρίες
Internal rechargeable batteries are replaceable only by service technician; refer to Label on underside
of Stimulus Generator Unit, MP3008 for replacement schedule.

15.2 Συντήρηση και Βαθμονόμηση
(ii)

Προτεινόμενο εβδομαδιαίο προληπτικό σέρβις:
 Ελέγξτε, καθαρίστε και δοκιμάστε το πληκτρολόγιο για την ορθή λειτουργία του.
 Ελέγξτε όλα τα καλώδια για ζημιές – όπως σύνθλιψη κάτω από ρόδες φορείων.

(iii)

Εκτελέστε ετήσια προληπτική συντήρηση που περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή

15.3 Οδηγίες Καθαρισμού
(i)

Ο Διεγέρτης δεν προστατεύεται από την εισχώρηση υγρών και ο Χειριστής οφείλει να τον
προστατεύει από μολύνσεις, ιδιαίτερα από αίμα στο πληκτρολόγιο και έγχυση υγρών, όπως
αναψυκτικά,

(ii)

Όλα τα τμήματα του σύστημα Διεγέρτης μπορούν να καθαριστούν εξωτερικά με τη χρήση
πανιού βρεγμένου σε τυπικά καθαριστικά νοσοκομειακού εξοπλισμού, όπως αμμωνία 10% ή
10% λευκαντικό, ισοπροπυλική αλκοόλη, Cidex, ή ήπιο σαπούνι. Μην ψεκάζεται ή χύνετε
καθαριστικά στον εξοπλισμό και μη χρησιμοποιείται διαλύματα ακετόνης.

(iii)

Καλύψτε την Οθόνη Αφής με αποστειρωμένη πλαστική σακούλα, εφόσον πρόκειται να
αποτελέσει μέρος αποστειρωμένου πεδίου για να αποφύγετε την εισροή υγρών ή σωματικών
υγρών.

15.4 Διάρκεια Ζωής και Απόρριψη
(i)

Ο σύστημα Διεγέρτης και τα παρελκόμενά του έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής 7 ετών

(ii)

Με την παύση χρήσης, η μπαταρία οξέος-μολύβδου πρέπει να αφαιρείται από
τη Μονάδα Γεννήτριας Διέγερσης και να απορρίπτεται σε κατάλληλη
εγκατάσταση απόρριψης ή ανακύκλωσης για προϊόντα που περιέχουν οξέα
και μόλυβδο.. Το Έντυπο Ανακύκλωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα της
Micropace στη διεύθυνση www.micropace.com.au.

(iii)

Equipment so marked (right) must be Η ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως
εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος απαιτεί τα προϊόντα ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών αποβλήτων να φέρουν την ένδειξη (δεξιά) για την υποχρεωτική
απόρριψή τους ξεχωριστά από τα κανονικά οικιακά απόβλητα. Στα εν λόγω
προϊόντα περιλαμβάνονται οθόνες και ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως καλώδια
σημάτων ή καλώδια τροφοδοσίας. Όταν είναι απαραίτητο να απορρίψετε το
Διεγέρτη Micropace Stimulator, επικοινωνήστε με το διανομέα σας ή απευθείας
με τη Micropace.
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