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Szójegyzék és szakkifejezések
Kifejezés

iv

Magyarázat

Alapütem

Más néven S1; a szabályszerű 6-8 ütemadó inger, bármilyen kiegészítő inger
alkalmazása előtt.

EKG

Elektrokardiogram

EF

Elektrofiziológia

IEKG

Intrakardiális elektrokardiogram

LCD

Folyadékkristályos kijelző

LED

Fénykibocsátó dióda

P/QRS

P-hullám vagy QRS; az IEKG-görbére is vonatkozik.

PC

Személyi számítógép

JP

Jobboldali szívpitvar

JK

Jobboldali szívkamra

RF

Rádiófrekvencia, pl. rádiófrekvenciás (RF) abláció

RR

R-R intervallum az EKG-görbén vagy csúcstól-csúcsig intervallum az IEKGgörbén.

S1

Alap ingerlési intervallum.

SGU

Micropace stimulus generátor egység

SM-doboz

Stimulus-multiplexer doboz – átalakítja az EPS320 ingerkimenetét kettőről négy
csatornára.

SNRT

Sinus Node Recovery Times - szinuszcsomó-helyreállási idő

StimLink™

Kommunikációs kábel az elektrofiziológiai (EF) adatrögzítő csatlakoztatásához

Sx

Az alapütem után hozzáadott egy vagy több kiegészítő inger (S2, S3...S7)
kapcsolódási intervalluma és annak megnevezése.

GUI

Grafikus felhasználói felület (interfész)
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1 BEVEZETÉS ÉS ALAPVETŐ ELŐÍRÁSI
INFORMÁCIÓK
1.1 Készülékleírás
1.1.1

Az ingerlő készülék leírása

Valamennyi Micropace szívstimulátor rendszer az EPS320 szívstimulátorra épül, amely egy külsőleg
programozható diagnosztikai szívstimulátor.
Az egyes rendszerek leírását az alábbi vonatkozó részek tartalmazzák.

1.1.2

Kísérő dokumentáció



Felhasználói kézikönyv (Használati útmutató), jelen dokumentum.



Műszaki leírás, amely tartalmazza a felszerelési utasításokat és a használati utasításokat
haladók számára (kizárólag angol nyelvű változat, teljes tartalma megtalálható az angol
nyelvű UIM MP3395 dokumentumban).



Tartozék-egységek és használati útmutató - prospektus



Szervizkönyvet kérésre küldünk.

Kifejezetten javasoljuk, hogy a kezelő olvassa el és bizonyosodjon meg arról, hogy megértette
a felhasználói kézikönyv teljes tartalmát, mielőtt a szívstimulátort betegeken használná.

1.1.3

Rendeltetés

A Micropace szívstimulátor a szív diagnosztikai elektromos ingerlésére szolgál a tachyarrhytmia
kiváltásának és megszüntetésének céljából, valamint refrakciós mérésekhez és az elektromos
vezetőképesség méréséhez használatos.

1.1.4

Használati előírások

A szívstimulátor-rendszer egy elektromos stimulus generátor készülék az emberi szív elektrofiziológiai
vizsgálata során alkalmazott diagnosztikai szívingerléshez.

1.1.5

Környezeti feltételek a működéshez

Rendeltetésének megfelelően a szívstimulátor korszerű szív-újraélesztő berendezésekkel felszerelt,
elektrofiziológiai szív-vizsgálatra szakosodott, légkondicionált kórházi laboratóriumokban használható,
a diagnosztikai szívingerlés terén képzett szakemberek által és folyamatos kardiológusi felügyelet
mellett. A szívstimulátor-rendszer MP3168 távolsági állomása, valamint az MP3086 és MP3014
csatlakozódobozok használhatók a beteg szobájában is, a folyadékok bejutása elleni megfelelő
védelem biztosításával. A szükséges felszerelési és elektromágneses feltételeket a műszaki
kézikönyv tartalmazza.
A készülék nem használható gyúlékony gázok vagy folyadékok közelében, alkatrészei nem sterilek és
nem sterilizálhatók, továbbá a készülék önmagában nem biztosít védelmet a folyadék bejutása ellen.
Figyelmeztetés: Ne rakja egymásra az EPS320 alkatrészeit, és ne használja közvetlenül más
berendezések mellett. Amennyiben egymásra helyezett formában vagy más berendezések mellett kell
használnia, ellenőrizze az adott konfiguráció megfelelő működését a jelen felhasználói kézikönyv (FK)
rendszerellenőrzési utasításainak megfelelően.
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1.1.6

Ellenjavallatok

Ne használja a szívstimulátor-rendszert az életveszélyes bradycardiában szenvedő betegek életben
tartására. Ilyen esetben ideiglenes külső pacemaker használata ajánlott.

1.2 Kompatibilis berendezések
A Micropace szívstimulátor elsődleges funkciója a 0,1 és 25 mA közötti amplitúdójú, 0,5 és 10 ms
közötti időtartamú és ± 27 V maximális feszültségű, egyenáramú ingerlő négyszögimpulzusok
gerjesztése. Ahhoz, hogy az ingerlő impulzusok jelentős torzítások nélkül átvihetők legyenek az
intrakardiális elektródákhoz, a független kapcsolóberendezésnek a következő speciális jellemzőkkel
kell rendelkeznie:
 Soros ellenállás: < 100 ohm és legfeljebb ± 25 mA
 Mellékáramköri ellenállás: > 100 000 ohm és legfeljebb ± 27 V
 Frekvencia-sávszélesség: Egyenáram (DC) - 300 Hz
 Interferenciás RF-energiaforrások: < 350 Vpp a 400 kHz - 600 kHz tartományban, illetve 150
W 300 ohmos terheléssel
A Micropace szívstimulátor a következő berendezésekkel használható:
Diagnosztikai és ablációs ütemadó elektródás katéterek


A jelenleg rendelkezésre álló, törvényesen forgalmazott elektrofiziológiai diagnosztikai
elektródás katéterek, ideértve a Cordis Biosense Webster, Daig, CR Bard, Medtronic és EPT
által gyártott berendezéseket.

Elektrofiziológiai (EF) adatrögzítő


A Bard Electrophysiology (LabSystem TM DuoTM és LS ProTM) és GE/Prucka (CardioLab 4000,
7000) által gyártott számítógép-vezérlésű elektrofiziológiai (EF) adatrögzítő rendszereket
teszteltük és megfelelőnek találtuk az EPS320 szívstimulátorral történő használatra.

1.3 A beteg biztonságára vonatkozó fontos figyelmeztetések
1.3.1

Általános figyelmeztetés

Figyelmeztetés: A szívstimulátor kizárólag kardiológus felügyelete mellett használható.


A beteg arrhytmia okozta sérülésének vagy halálának elkerülése érdekében a szívstimulátor
kizárólag az elektrofiziológia terén tapasztalattal rendelkező orvos közvetlen felügyelete
mellett használható embereken, megfelelő kórházi környezetben.



A felügyelő orvosnak közvetlenül az ütemadás elkezdése előtt ellenőriznie kell a
szívstimulátor valamennyi beállítását.

Figyelmeztetés: A készüléket kizárólag szakképzett személyzet szerelheti fel és használhatja.


A szívstimulátor-rendszer felszerelését, valamint más berendezésekhez történő
csatlakoztatását kizárólag szakképzett személyzet végezheti, mint például a Micropace Pty
Ltd vagy illetékes forgalmazójának képviselője, illetve a kórház által kinevezett orvosbiológiai
mérnök.



A kezelési hibák kiküszöböléséhez a felszerelésre, beállításra és használatra vonatkozó
képzést kell tartani, olyan szinten, amely biztosítja a szívstimulátor felhasználó általi optimális
kezelését.

Figyelmeztetés: A szívstimulátor nem életben tartó készülék – a kezelőnek biztosítania kell egy
biztonsági ideiglenes külső szívritmus-szabályozót.
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A beteg bradycardia okozta sérülésének elkerülése érdekében a kezelőnek biztosítania kell
egy biztonsági külső szívritmus-szabályozót is.

Figyelmeztetés: A szívstimulátor kizárólag szigetelt hálózati tápáramra csatlakoztatható.


Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a szívstimulátor valamennyi komponensét,
ideértve a számítógépet, a kijelzőt és a stimulus generátor egységet, a hálózati
szigetelőtranszformátorra kell csatlakoztatni, sohasem közvetlenül a hálózati
csatlakozóaljzatra.

Figyelmeztetés: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a szívstimulátor-rendszer
kizárólag törvényesen forgalmazott, hálózati szigeteléssel ellátott elektromos berendezésekhez
csatlakoztatható.


A szívstimulátor kizárólag a Micropace által kompatibilisnek tanúsított, illetve az IEC 60601-1
szabvány előírásait teljesítő berendezésekhez csatlakoztatható.



Ne csatlakoztasson a Micropace előírásainak nem megfelelő, más berendezést a Micropace
által kiszállított szigetelőtranszformátor többfoglalatos dugaszaljzatához.



A berendezés módosítása esetén végre kell hajtani a megfelelő ellenőrzési és tesztelési
műveleteket, ideértve az IEC 60601-1:2005 szabvány által előírt műveleteket is, a további
biztonságos használat biztosítása érdekében.



A betegre való csatlakoztatás során figyeljen arra, hogy ne érintse meg egyszerre a beteget
és a berendezés elektromosságot vezető alkatrészeit.

Figyelmeztetés: A szívstimulátor kizárólag jól szellőztetett helységekben, gyúlékony gázoktól
távol használható.


1.3.2

A robbanásveszély elkerülése érdekében a szívstimulátor kizárólag jól szellőztetett helyen
használható, ugyanis a biztonsági akkumulátor feltöltése során gázok keletkezhetnek.
Továbbá a készülék nem használható gyúlékony érzéstelenítőszerek közelében.

A Micropace szívstimulátorra vonatkozó specifikus figyelmeztetések

Figyelmeztetés: Folyamatosan kövesse a szívstimulátor működését, valamint a beteg életjeleit.


A szoftver-, hardver- vagy emberi hibák következtében előfordulhat, hogy a Micropace
szívstimulátor nem ingerli vagy akaratlanul ingerli a beteg szívét. Az arrhytmia okozta
sérülések elkerülése érdekében folyamatosan követni kell a szívstimulátor működését és a
beteg életjeleit, amíg a szívstimulátor a betegre van kapcsolva.



Amennyiben kardioverzió/defibrilláció ellenére ismételten megmagyarázhatatlan életveszélyes
arrhytmia lép fel a szívstimulátor használata során, válassza le a szívstimulátort a betegről,
kihúzva a zöld, ütemkimeneti dugaszt az előlapból, arra az esetre, ha egy rejtett hiba
ismétlődő mikro-áramütést vagy ismétlődő egyenáramú ingerlést okozna.

Figyelmeztetés: A szívstimulátor mérési eredményei csupán tájékoztató jellegűek.


A szívstimulátor kijelzőjén megjelenő mérési adatok, ideértve az impedancia adatokat, az RR
intervallumot és az SNRT mérési adatokat, a készülék használatának megkönnyítésére
szolgálnak. A megfelelő klinikai diagnosztikához a felhasználónak egy különálló, törvényesen
forgalmazott és a szívstimulátortól független mérési berendezéseket kell használnia a fent
említett paraméterek méréséhez.

Figyelmeztetés: Négycsatornás stimulus-multiplexer használata esetén (SM-doboz)


A termék nem sterilizálható, és biztosítani kell a folyadékbejutás elleni védelmet.

MAGYAR
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1.3.3

A téves vagy nem hatékony ütemadás elkerülése érdekében a felhasználónak egy független
elektrofiziológiai (EF) adatrögzítő segítségével ellenőriznie kell, hogy valójában melyik
csatornán történik az ütemadás.

A Micropace szívstimulátor rádiófrekvenciás (RF) ablációs berendezésekkel
történő használatára vonatkozó figyelmeztetések

Figyelmeztetés: A szívstimulátor kizárólag RF-szűrővel ellátott ingergerjesztő csatlakozással
használható. (Micropace készülékek: MP3014, MP3086).


Kizárólag a csomagban szállított ingercsatlakoztatási dobozt (MP3014) vagy az opcionális
stimulus-multiplexer dobozt (MP3086) használja a szívstimulátor ingertovábbító kimenetének
a betegre történő csatlakoztatásához.



Az MP3014 és MP3086 komponensek túlfeszültség-védelmét gáz töltésű túlfeszültséglevezetők biztosítják, 350 VAC értéknél magasabb szintű differenciális feszültség esetére.
Amennyiben ezek a komponensek az említett határértéket meghaladó, szűrésmentes
rádiófrekvenciás (RF) ablációs energiának vannak kitéve (pl. közvetlen csatlakoztatás 150
wattnál nagyobb szűrésmentes rádiófrekvenciás (RF) ablációs energiára vagy 300 ohmnál
nagyobb terhelésen végzett abláció), csökkenhet az ablációhoz rendelkezésre álló RFenergia, illetve túlhevülhetnek a komponensek, tűzveszélyt okozva.

Figyelmeztetés: Rádiófrekvenciás energia szolgáltatásakor ne végezzen ingerlést az ablációs
elektródán keresztül.


Az arrhytmia akaratlan előidézésének megelőzése érdekében ne ingerelje a szívizmot az
ablációs elektródával RF-energia alkalmazása során. Nincsenek megállapítva a melegített
szívizom ablációs folyamat során történő ingerlésének hatékonysága, illetve az előfordulható
káros hatások.

1.4 A szívstimulátor kezelésére vonatkozó általános
óvintézkedések
Vigyázat: Felszerelés, szállítás és tárolás.


A megbízható működés biztosítása érdekében a szívstimulátor jó szellőztetett, pormentes,
túlzott hőtől vagy nedvességtől, közvetlen napfénytől és folyadékoktól védett helyre
telepítendő.



Ahhoz, hogy a gépkezelő megfelelően nyomon követhesse a használat során megjelenő
fontos hibaüzeneteket, a stimulus generátor egység előlapját úgy kell felszerelni, hogy a
kezelő jól láthassa.



A szívstimulátor meghibásodásának elkerülése érdekében szállítás és használat közben
vigyázzon arra, hogy ne tegye ki a készüléket kémiai gázok hatásának, túlzott rezgésnek,
ütéseknek, 60 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletnek vagy 10 000 méter fölötti tengerszint
feletti magasságnak megfelelő légnyomásnak.



A biztonsági akkumulátor teljes feltöltéséhez két használat között tárolja a rendszert
elektromos áramforrásra csatlakoztatott stimulus generátor egységgel, úgy, hogy a hátlapon
található kapcsoló legyen bekapcsolva.



Jelen orvosi berendezés összeszereléséhez vagy módosításához (teljes hasznos élettartama
alatt) végre kell hajtani az IEC 60601-1:2005 szabvány előírásainak megfelelő ellenőrzéseket.

Vigyázat: Használat előtti óvintézkedések.
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Az SGU bekapcsolásakor bizonyosodjon meg arról, hogy az indítási önellenőrzési teszt során
az összes LED világítani kezd, és nem jelenik meg hibaüzenet a kijelzőn. Ellenkező esetben
tanulmányozza az alábbi Hibaelhárítás c. fejezetet.



Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes kábel megfelelően van felszerelve és biztosítva
van.



Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati áramforrás és a csatlakoztatott berendezések is
elektromosan szigetelve vannak, és nem áll fenn semmilyen elektromos jellegű veszély.



Amennyiben a szívstimulátort több, mint 1 hónapig nem használja, vagy leválasztja a hálózati
áramról, töltse fel előtte a biztonsági akkumulátort. Hagyja az elektromos hálózatra
csatlakoztatva egy éjszakán keresztül.



Ne használja a szívstimulátort, ha bármely alkatrészén hibát észlel, a számítógép rendellenes
módon indul, vagy bármilyen hibaüzenet jelenik meg a számítógép kijelzőjén vagy a
szívstimulátor előlapján. Amennyiben kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval vagy közvetlenül a Micropace vállalattal.



Bizonyosodjon meg arról, hogy a gépkezelő megfelelő képzésben részesült a szívstimulátor
biztonsági kézi vezérlésre vagy sürgősségi állandó léptékű ütemadási módra történő
átkapcsolását illetően.



A speciális szoftver hibáinak elkerülése érdekében ne telepítsen más szoftvert.

Vigyázat: Használat közbeni óvintézkedések.


Folyamatosan kövesse a szívstimulátor működését és a beteg állapotát, figyelve a
rendellenességekre, és haladéktalanul javítson ki bármilyen előforduló hibát, vagy válassza le
a beteget a készülékről (húzza ki a zöld dugaszt az előlap PACE OUTPUT (ütemkimenet)
feliratú csatlakozójából).



Ne használja a készüléket, és válassza le a beteget a szívstimulátorról, ha ismételten
biztonsági kézi vezérlésre vált át és az előlapon hibaüzenetek jelennek meg. Vegye fel a
kapcsolatot a Micropace forgalmazóval.



A túl erős ingerlési áram fibrillációt idézhet elő, továbbá ventrikuláris szívingerlési vizsgálatok
során téves eredményekhez vezethet.

MAGYAR
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2 A KÉSZÜLÉK NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYE,
OSZTÁLYOZÁSA ÉS TANÚSÍTÁSA
Megfelelőség - CE-jelzés
A Micropace szívstimulátor megfelel a következő EEK irányelvek előírásainak:


89/336/EEK és 92/31/EEK (EMK - elektromágneses
kompatibilitásról szóló irányelvek)



93/42/EEK és 2007/47/EEK (Orvosi berendezésekről
szóló irányelvek)



93/68/EEK (CE-jelzésről szóló irányelv)

Közzétevő értesített
szerv: BSI.Group

A megfelelőség-biztosítási tesztelést a következő illetékes szervek hajtották végre,
illetve vezették:


EMC Technologies, Castle Hill, Ausztrália



TCA - Testing and Certification Australia, Chatswood, Ausztrália

A Micropace szívstimulátor osztályozása:








TGA, 4.3-as szabályzat szerinti besorolás
IIb. osztály
Orvosi berendezésekről szóló irányelvek (93/42/EEK, 2007/47/EEK és 93/68/EEK), 10-es
szabály szerinti besorolás:
IIb. osztályú orvosi berendezés
Az IEC60601-1 elektromos készülékekre vonatkozó szabvány szerinti besorolás:
II. osztály (hálózati szigetelés külső szigetelőtranszformátoron keresztül), IPX0, CF-típus
FDA, Orvosi berendezésekre vonatkozó veszélyszint
II. szint
A Health Canada orvosi berendezésekre vonatkozó osztályozása, 10(2) szabály
III. osztály

A Micropace szívstimulátor névleges teljesítménye:


220-240 VAC 50-60 Hz, 0,7 A max / 110-120 VAC 60 Hz, 1,4 A max

A megfelelőséget biztosító műszaki szabványok




ISO 13485 minőségbiztosítási rendszerek - Orvosi berendezések - Szabályzati
rendszerkövetelmények
IEC60601-1:2005 Orvosi berendezések – 1. rész: Általános biztonsági követelmények.
IEC60601-1-2:2007 Orvosi berendezések – 1. rész: Általános biztonsági követelmények.
Kiegészítő szabvány: Elektromágneses kompatibilitás - Követelmények és tesztelés

Környezeti feltételek


Üzemi hőmérséklet-tartomány

Page 6 of 51

+5 ºC - +35 ºC (30% - 80% relatív páratartalom)

MAGYAR

SZÍVSTIMULÁTOR

3 SZERZŐI JOGOK, GARANCIA ÉS JOGI
NYILATKOZAT
Szerzői jogok
Copyright © 1994-2012 Micropace Pty Ltd.
7/186 - 188 Canterbury Road, Canterbury NSW 2193, Ausztrália
Minden jog fenntartva. Nyomtatás helye: Ausztrália

Kereskedelmi védjegyek
A Datalight és az ROM-DOS a Datalight, Inc. bejegyzett védjegyei. Copyright 1989-2008
Datalight, Inc. Minden jog fenntartva.
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4 SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE
Szimbólum
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Megnevez
és

Jelentés

Hely

Olvassa el a
használati
útmutatót

Használat előtt tanulmányozza a használati
útmutatót.

A termékcímkén.

Tartalom

Tartalom.

On szállítási címke.

összetevő

Ez egy komponense egy olyan rendszer.

A termékcímkén.

Gyártási
dátum

A gyártás dátuma: ÉÉÉÉ-HH.

Az orvosi berendezés
termékcímkéjén.

Gyártó

Gyártó:

Az orvosi
berendezés
termékcímkéjén.

CF-típusú
defibrillátorvédelem

CF-típusú defibrillátor-védelemmel rendelkező
berendezés
(Védelem a külső defibrilláció során előforduló
intrakardiális feszültségek ellen).

A stimulus generátor
egységen, MP3008:
1. Ütemkimeneti
dugasz.
2. Sürgősségi állandó
léptékű ütemadó
kimeneti dugasz.

Pácienskimenetek

Itt csatlakoztathatók az ingertovábbító kimenetek
a páciensre csatolt dobozhoz vagy az SMdobozhoz.

A fentieknek
megfelelően.

Figyelmezte
tés

Szívingerlő ütemadó kimenet.
Tanulmányozza a betegre vonatkozó fontos
óvintézkedéseket és a szívstimulátor kezelésére
vonatkozó általános óvintézkedéseket a jelen
dokumentum elején.

A fentieknek
megfelelően.

Figyelem

Áramütésveszély - Bizonyosodjon meg arról,
hogy a szigetelőtranszfomátorra mindig legyen
felszerelve az MP3181 cikkszámú hálózatikábelrögzítő konzol."

Szigetelőtranszformátor
.
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Szimbólum

Megnevez
és

Hely

Figyelem

Kizárólag Micropace termékekhez
csatlakoztassa.

KIEGÉSZÍTŐ
CSATLAKOZÓNYÍLÁS
(AUXILIARY PORT) az
MP3008 egységen.

Figyelmezte
tés

Nem alkalmas 150 wattnál erősebb feszültségű,
300 ohmos terhelésű rádiófrekvenciás ablációs
áramra történő közvetlen csatlakoztatáshoz.

Az MP3086 egységen.

CE-jelzés
és illetékes
szerv

Teljesíti az Európai Unió orvosi berendezésekről
szóló irányelvének előírásait (MDD).

Az MP3008 egységen.

CE-jelzés

Megfelel az Európai forgalmazáshoz előírt EMK
(elektromágneses kompatibilitás) és biztonsági
szabványoknak.

Tartozékok
1
szigetelőtranszformátor
.
2 alacsony feszültségű
transzformátor

Ekvipotenci
alitás

Központi rendszerföldelési csatlakozó.

Szigetelőtranszformátor
.

0

Indítókapcs
oló
KI

I

Indítókapcs
oló
BE

MAGYAR

Jelentés

A készülék KI van kapcsolva, az akkumulátor
NEM töltődik.

Az MP3008 egység
indítókapcsolója
(ON/OFF - BE/KI).

A készülék BE van kapcsolva, az akkumulátor
töltődik.

Az MP3008 egység
indítókapcsolója
(ON/OFF - BE/KI).

Növekedés
/
Csökkenés

Egymás melletti növekedési/csökkenési
intervallum vagy áram-paraméter.

Az MP3008 előlapján
az intervallum áram
(Interval Current)
kijelzők mellett.

Pozitív
kimenet

Pozitív ingerkimenet. CF defibrillátorvédelemmel ellátott alkatrész.

Az MP3014 és MP3086
egységeken.

Negatív
kimenet

Negatív ingerkimenet, CF defibrillátorvédelemmel ellátott alkatrész.

Az MP3014 és MP3086
egységeken.

HIBA
(FAULT)

Hiba érzékelve a stimulus-multiplexer doboznál használja a sürgősségi áthidalást.

Az MP3086 egységen.

Sürgősségi
áthidalás

Sürgősségi áthidalás kimeneti dugasza - Ch2
ütem (ventrikuláris), vagy kapcsolja át a
szívstimulátort sürgősségi ütemadás módra.

Az MP3086 egységen.
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Szimbólum

Megnevez
és
A biztonsági
szívstimulát
or helye

Jelentés

Ez a jelzés mutatja a szívstimulátor SGU
MP3008 egységének helyét, biztonsági
ütemadás esetére.

Hely

Az SGU MP3008
beszerelési helye
mellett.

1. táblázat Szimbólumok jelentése
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2. táblázat Kizárólag az SGU MP3008 egységen található szimbólumok magyarázatát tartalmazza.

Szimbólum

Megnevez
és

Jelentés

Hely

Nem világít: Nincs külső áramszolgáltatás.
Narancs színű fény: Hálózati áramra
csatlakoztatva, SGU kikapcsolva, az
akkumulátor nem töltődik.
Hálózati
tápáram

Zöld fény: Hálózati áramra csatlakoztatva és
SGU bekapcsolva – biztonsági kézi vezérlés
vagy PC-vezérlésű ütemszabályozás
üzemmód aktív. Az akkumulátor töltődik.
Zölden villogó fény: Hálózati áramra
csatlakoztatva és SGU készenléti
üzemmódban. Az akkumulátor töltődik.

Akkumulát
or

Az SGU egység akkumulátorról működik.

Alacsony
töltésszint

Az akkumulátor kezd lemerülni. A használat
folytatásához csatlakoztatni kell az SGU
egységet a hálózati áramra.

PCvezérlésű
ütemszab
ályozás

Az SGU egységet számítógép vezérli.

Biztonsági
ütemadás

A biztonsági/kézi ütemadási vezérlők helye.
Akkor használhatók, ha a készülék nincs
számítógép-vezérlésre kapcsolva.

Ütemadás
be/ki

Az ütemadás indításához/leállításához kell
megnyomni ezt a gombot.

Biztonsági
/készenléti
üzemmód

A biztonsági kézi vezérlésű ütemadás és a
készenléti üzemmód közötti váltáshoz kell
megnyomni ezt a gombot.

Üteminter
vallum

Az alap ütemadási intervallum
milliszekundumban kifejezve.

Áram

Az ingerlési áram amplitúdója.

Ütemkime
net

MAGYAR

Itt találhatók az ingerkimenet és a jelzőlámpák.

A stimulus
generátor egység
előlapjának bal
oldalán

A stimulus
generátor egység
előlapján a bal
oldalon, középen

A stimulus
generátor egység
előlapján a jobb
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oldalon, középen

Ch1
(pitvar)

Zölden villog: Ingerlés az 1-es csatornán,
általában a pitvarban.

Ch2
(ventrikulá
ris)

Zölden villog: Ingerlés a 2-dik csatornán,
általában a szívkamrában.

Ellenőrizz
ea
vezetéket

Nem továbbítható az ingerlési áram egy
elszakadt vezeték vagy megszakadt áramkör
miatt.

Sürgősség
i állandó
léptékű
ütemadás
kimenete

Ide kell csatlakoztatni a beteghez vezető zöld
csatlakozókábelt ahhoz, hogy azonnal
indítható legyen az ütemadás a szívkamrához
a 2-dik csatornán, 100 ppm ütemben, 5 mA
erősségen. Megjegyzés: A pitvarhoz nem
történik ütemadás az 1-es csatornán.

V ütem 100 ppm,
5 mA
erősségen

A fentieknek megfelelően.

V ütem,
Ch2

Zölden villog: Ingerlés a 2-dik csatornán,
általában a szívkamrában.

Akkumulát
or

A sürgősségi állandó léptékű ütemadási
kimenet aktív, és megfelelő töltésszintű
akkumulátorról működik.

Egyenára
m (DC)

Egyenáram-bemenet, feszültség és fogyasztás
az előírt szinten.

Computer
Link Port

A vezérlő számítógéphez történő csatlakozási
aljzat. Kizárólag a berendezéshez tartozó
Micropace kábeleket használja.

Kiegészítő
csatlakozá
s

A stimulus-multiplexer doboz
csatlakozóaljzata. Kizárólag a berendezéshez
tartozó Micropace kábeleket használja.

EKG-1
bemenet
EKG-2
bemenet

Magas szintű EKG bemenet, 1 V csúcstólcsúcsig.

Sync-1
Output

Digitális 0-5 V feszültségű szinkronizálási
kimenet az adatrögzítő egységek
aktiválásához

Csere

Cserélje le az akkumulátort a meghatározott
időben, és csakis egy előírt akkumulátorra.

Akkumulát
or

A stimulus
generátor egység
előlapjának jobb
oldalán

A stimulus
generátor egység
hátlapján

Akkumulátorcserél
ési címke az
SGU-egységen

Akkumulátort tartalmaz

2. táblázat Szimbólumok jelentése – specifikusan az SGU egységre vonatkozóan.
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5 SZÍVSTIMULÁTOR KÉSZÜLÉKEK - EPS320
TERMÉKCSALÁD

1. ábra EPS320B/T, StimCor™ és StimLab™

5.1 A szívstimulátorok termékcsaládjának leírása
Az EPS320 szívstimulátor egy diagnosztikai, külsőleg programozható szívstimulátor.
A szívstimulátor egy önálló, kétcsatornás, mikrovezérlő-alapú stimulus generátor egységet (SGU)
tartalmaz (MP3008 egység), amely egyszerű ütemadó négyszögimpulzusok gerjesztésére képes az
előlapon található vezérlők segítségével. A normál használat során azonban számítógép segítségével
külsőleg programozható, bonyolultabb ütemadási minták létrehozásához.
A két ingerlési csatorna egymástól független, szigetelt áramimpulzus-gerjesztőnek tekinthető, amely
0,5 és 10 ms közötti impulzusok létrehozására képes, 0,1 és 25 mA erősséggel, 27 V maximális
kimeneti feszültség mellett. A kimeneti inger az emberi szív ingerlésére használható elektrofiziológiai
vizsgálatok során, bármilyen törvényesen forgalmazott, különálló, transzvénásan beültetett
intrakardiális ütemadó katéter segítségével. A berendezések közvetlenül vagy bármilyen törvényesen
forgalmazott, a fenti előírásokat teljesítő és az ütemadó impulzusok átkapcsolására szolgáló, különálló
elektrofiziológiai (EF) adatrögzítő berendezésen keresztül kapcsolhatók össze a speciális katéterekkel
és elektródákkal.

MAGYAR
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6 EPS320B/BT KONFIGURÁCIÓ
6.1 Rendszerleírás
A Micropace EPS320B/BT elektrofiziológiai (EF) szívstimulátor-rendszer egy számítógépvezérlésű
elektrofiziológiai diagnosztikai szívstimulátor-rendszer.
LCD-kijelző, MP3076
vagy MP3114
(érintőképernyő)
Számítógép,
MP3093

Szigetelőtranszformátor,
pl. MP3107

Stimulus generátor
egység (SGU), MP3008

Ingercsatlakoztatási
doboz, MP3014 (2
csat.) vagy MP3086
(4 csat.)

Billentyűzet,
MP3016

2. ábra EPS320BT rendszerkomponensek

6.2 Rendszerkomponensek
Ehhez a konfigurációhoz egy Bona Computech Light System személyi számítógép, egy különálló NEC
LCD kijelző és egy 110-240 VAC transzformátor tartozik, az EPS320 rendszer mellett. A megfelelő
rendszertelepítéshez szükséges hálózati tápkábelek megtalálhatók a csomagban, az alábbi listának
megfelelően.
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3. ábra EPS320BT gyorstelepítési útmutató
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6.3 EPS320B/BT Választható Szerelési tartozékok
Cikkszám

Megnevezés

Leírás

MP3114
MP3113
(készlet)

Érintőképernyő-készlet

Intuitív ELO LCD-kijelző

MP3086
MP3091
(készlet)

Négycsatornás multiplexer
készlet

vagy PC-vezérlésű ingercsatlakoztatási doboz négy
ingerkimeneti csatornával (1-4.)

MP3096
(készlet)

StimLinkTM készlet az
elektrofiziológiai (EF)
adatrögzítővel való
kommunikációhoz

Optocsatolós félvezetővel szigetelt RS232
kommunikációs csatorna, az elektrofiziológiai (EF)
adatrögzítő megfelelő szoftver-vevőhöz történő
csatlakoztatásához.

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

Extension Stim kábelkészlet
– az ingercsatlakoztatási
doboz következő
változataihoz: 8M, 13M és
17M

Alacsony kapacitív ellenállású hosszabítókábel az
ingercsatlakoztatáshoz.

MP3090

Stimulus-multiplexer
hosszabítókábel, 15 m

Hosszabbító vezérlőkábel a négycsatornás stimulusmultiplexerhez – MP3086.

MP3084-12
MP3084-25

Hosszabbító soros RS232
kábel, (RF-szűrési
funkcióval) – 12 m vagy 25 m

Standard, hosszabbító RS232 csatlakozókábel az
SGU és a PC közötti csatlakozáshoz.

3. táblázat Az EPS320B/BT szívstimulátorhoz rendelkezésre álló tartozékok.
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7 STIMCOR™ KONFIGURÁCIÓ
7.1 Rendszerleírás
A Micropace StimCor™ elektrofiziológiai (EF) szívstimulátor-rendszer egy számítógép vezérlésű
diagnosztikai elektrofiziológiai szívstimulátor-rendszer, amely egy új beépített berendezés
segítségével támogatást nyújt a „Cockpit” típusú laboratóriumok és távolsági megfigyelő
berendezések használatához.

7.2 A csomagban
A StimCor™ rendszer fő komponensei az EPS320 stimulus generátor egység (SGU), a számítógépszekrény és a helyi vezérlőegység.

Érintőképernyő,
MP3114

Stimulus
generátor
egység,
MP3008
StimCor számítógépszekrény, MP3346

MP3393 (kis méretű)
vagy MP3016
billentyűzet

4. ábra StimCor™ rendszerkomponensek
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7.3 Rendszerkomponensek

5. ábra StimCor gyorstelepítési útmutató

7.4 StimCor™ Választható Szerelési tartozékok
Az EPS320B/BT rendszerrel azonos.

MAGYAR
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8 STIMLAB™ KONFIGURÁCIÓ
8.1 Rendszerleírás
A Micropace StimLab™ elektrofiziológiai (EF) szívstimulátor-rendszer egy számítógép vezérlésű
elektrofiziológiai diagnosztikai szívstimulátor-rendszer, amely az EPS320 szívstimulátorra épül és egy
új platformot is tartalmaz, amely támogatást nyújt a beteg ágya mellett használható, a központi
felszerelés helyétől legfeljebb 17 méteres távolságra elhelyezett, távvezérlésű mellék-kijelző, illetve vezérlő használatához. A távvezérelt ágy melletti vezérlőegység hozzáférést biztosít a szívstimulátor
valamennyi beállításához, lehetőséget biztosítva az ott lévő orvos számára a felügyeléshez, illetve a
szükséges beállításokhoz.

8.2 A csomagban
A StimLab™ rendszer fő komponensei az EPS320 stimulus generátor egység (SGU), a számítógépszekrény, valamint a rögzített és a távvezérlésű, ágy melletti vezérlőegységek.

Rögzített (helyi)
érintőképernyős
állomás, MP3114

Számítógépszekrény,
MP3167

Távvezérlésű, ágy
melletti
vezérlőegység,
MP3168
(hengerállványra
vagy görgőkre
szerelve, MP3183)

EPS320 stimulus
generátor egység
(SGU), MP3008

Négy kimenetes
csatlakozódobo
z, MP3086
6. ábra StimLab™ rendszerkomponensek
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8.3 Rendszerkomponensek

7. ábra Stimlab™ gyorstelepítési útmutató
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8.4 StimLab™ Választható Szerelési tartozékok
A Micropace a következő opcionális szerelési tartozékokat biztosítja a StimLab™ rendszerhez.
Cikkszám

Megnevezés

Leírás

MP3096
(készlet)

StimLink™ készlet az
elektrofiziológiai (EF)
adatrögzítővel való
kommunikációhoz.

Optocsatolós félvezetővel szigetelt RS232
kommunikációs csatorna, az elektrofiziológiai (EF)
adatrögzítő megfelelő szoftver-vevőhöz történő
csatlakoztatásához.

MP3084-12
MP3084-25

Hosszabbító soros RS232
kábel, (RF-szűrési
funkcióval) – 12 m vagy 25
m

Standard, hosszabbító RS232 csatlakozókábel az
SGU és a PC közötti csatlakozáshoz.

MP3183

StimLab™ hordozható
állvány

Ötkerekes, több pozícióra állítható állvány a
távvezérlésű érintőképernyőhöz.

4. táblázat A StimLab™ szívstimulátor-rendszerekhez rendelkezésre telepítés álló opcionális
tartozékok listája

9 TELEPÍTÉS
Tanulmányozza a Micropace EPS320 termékcsaládhoz tartozó műszaki leírást a telepítési
utasításokra vonatkozóan.
A telepítést kizárólag szakképzett személyzet végezheti, mint például a forgalmazó vagy egy illetékes
Micropace képviselő.
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10 A MICROPACE SZÍVSTIMULÁTOROK
HASZNÁLATA
10.1 Az ingercsatlakoztatási doboz összekapcsolása
Csatlakoztassa az MP3014 ingercsatlakoztatási dobozt a stimulus generátor egység előlapján
található, PACE OUTPUT (ütemkimenet) feliratú zöld csatlakozóaljzathoz. Az elektrofiziológiai (EF)
adatrögzítő ingerbemeneti vezetéke(i) 2 mm-es oldalkarimás dugaszokkal csatlakoztathatók ehhez a
csatlakozódobozhoz.
A vörös, EMERGENCY FIXED RATE PACING OUTPUT (sürgősségi állandó léptékű ingerkimenet)
feliratú aljzathoz ne csatlakoztasson semmilyen kábelt, kivéve akkor, ha a stimulus generátor egység
meghibásodása következtében sürgősségi ütemadásra van szükség.
Csatlakoztassa a külső EKG bemeneteket – A legtöbb modern elektrofiziológiai adatrögzítőn egyetlen
magas szintű EKG kimenet található. Ezt a jelt az ECG1-INPUT (EKG1 bemenet) feliratú aljzathoz kell
csatlakoztatni a géphez tartozó EKG kábelekkel (MP3034 vagy MP3109); ez az EKG csatlakozás az
EPS320 egységhez tartozó szoftveralkalmazásban ext-ecg1 megnevezéssel hívható le, az ALT+1
billentyűkombináció lenyomásával. Ezt követően ki kell majd választania a megfelelő EKG-érzékelő
forrást az EF adatrögzítőn.

10.2 A rendszer bekapcsolása
Kapcsolja be a számítógépet, az LCD-kijelzőt, majd a stimulus generátor egységet.

10.3 A számítógép használata
A Micropace szívstimulátorhoz Bona Light System személyi
számítógép tartozik. A számítógép előlapja a következő ábrán
tanulmányozható:
8. ábra

8. ábra Számítógép előlap az EPS320B/BT (bal oldal) és StimLab/StimCor (jobb oldal)
rendszerekhez
FUNKCIÓ

Magyarázat

1. USB-port:

Kizárólag a Micropace Configuration Management Tool (konfigurációkezelő)
alkalmazáshoz. Ne csatlakoztasson nem-Micropace USB-készülékeket.

2. Mikrofon
bemenet:

Ne használja.

3. Vonalkimenet:

Az MP3113 érintőképernyő audiobemenete. Használja a PC hátlapján található
vonalkimenetet.

MAGYAR
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4. LAN LED:

Nincs használatban.

5. HDD LED:

Nincs használatban.

6. Működésjelző
LED:

Azt jelzi, hogy a számítógép be van kapcsolva.

7. Indítókapcsoló:

Ki/be kapcsoláshoz nyomja meg.

5. táblázat A számítógép előlapjának leírása

10.4 A számítógép beállítása
a.

Kapcsolja be (i) a szigetelőtranszformátort, (ii) a Bona PC-t (nyomja meg egyszer az
előlapon található gombot), (iii) az LCD-kijelzőt (gomb az oldalán) és (iv) az SGU
egységet a hátlapon. Várja meg, amíg a rendszer elindul.

b.

A képernyőn megjelenő kérdésre jelölje be, hogy Ön forgalmazó (a licencszerződés
megjelenítésének elkerülése érdekében).

c.

Amennyiben Ön az EU változat tulajdonosa, megjelenik egy menü a kezelőfelület
nyelvének kiválasztásához.

d.

A képernyőkalibrálási utasítás megjelenésekor érintse meg az érintőceruzával a
képernyőt a keresztekkel jelzett helyeken, figyelve arra, hogy legyen ülő helyzetben,
és szeme legyen a felhasználóéval azonos magasságban. El kell végezni mindenik
érintőképernyő kalibrálását.

e.

Ezt követően megjelenik a szívstimulátor főoldala.

f.

A szívstimulátor szoftveralkalmazása előzetesen be van állítva az Ön
berendezésének konfigurációjára - érintőképernyő, négy csatorna és egy külső EKG
egység.

10.5 Az SGU helyének megjelölése
Amennyiben az MP3008 SGU a gépkezelő megszokott pozíciójából nem látható, ragassza fel az
MC0809 „Biztonsági szívstimulátor helye” címkét, hogy pontosan behatárolja az SGU helyét a kezelő
számára.
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11 A BILLENTYŰZET ÉS AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ
HASZNÁLATA
A szívstimulátor a billentyűzet alfanumerikus billentyűkombinációival kezelhető, amelyeket az
alkalmazás menüpontjainál vagy a billentyűk feliratain talál meg. A(z) 9. ábra. ábrán láthatók a
fontosabb billentyűkombinációk.

9. ábra Billentyűzet
Az érintőképernyő egy 15”-es átmérőjű LCD-kijelző.


Kezeléséhez használhatja ujját, kesztyűs ujját
vagy egy puha érintőceruzát, például egy
műanyag írószer végét.



A felhasználó érintéssel hívhatja elő bizonyos
paraméterek beállításait, majd a képernyőn
megjelenő +/- gombokkal módosíthatja az
értékeket. Ide tartoznak az S1 és S6
paraméterek, valamint a képernyő felső részén
található valamennyi menü.



10. ábra Érintőképernyő
A numerikus adatok bevitele a numerikus
billentyűzettel történik, a NumPad billentyű
megnyomásával vagy kettős kattintással az adott paraméter nevére.



Az azonnali ütemadáshoz bármikor nyomja meg és tartsa megnyomva a sürgősségi ingerlés
(Emergency Pace) gombot.



Az értékek beviteléhez vagy a menü bezárásához nyomja meg a képernyőn megjelenő Enter
gombot.



Nyomja meg a Kilépés (Exit) piktogramot (bekeretezett X’) a menü bezárásához.

MAGYAR
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Az érintőképernyő gombjait, valamint azok billentyűzeten található megfelelőit és funkciójukat az
alábbi táblázat tartalmazza.

Érintőgomb/zóna

Billentyűkombi
náció a
billentyűzeten

Funkció

Bármely menüpont

Kiemelve és
aláhúzva,
általában az
első betű

Kiválasztja és előhívja az adott menüpontot.

Szóközbillentyű
(space)

Ütemadás (ingerlés) ki/be kapcsolása, folyamatos
érintés - ütemadáshoz nyomja meg.

INS / EDIT

Sx aktiválása, az előhívott paraméter szerkesztése

DEL

Sx kikapcsolása, előhívott paraméter módosítása

+/-

kismértékű növelés/csökkentés, pl. S1 10 ms-mal

F12- Sürgősség

Mindkét csatornán sürgősségi ingerlést indít. Az
aktiváláshoz folyamatos érintés szükséges.

Q / Esc

Menü/alkalmazás bezárása

Alt-Q

A QRS feliratú gomb megnyomásával előhívható a
QRS-érzékelési ablak.
A QRS billentyű alatti fel/le nyilakkal módosítható a
minimális határérték (+/-).

90% (F9)

Az S1-et az átlagos RR 90%-ára, illetve a
beprogramozott értékre állítja.
A százalékérték a Config Var 9 F9 %RR Percentage’’
mezőben módosítható.

F11

Egyérintéses ütemgyorsító billentyű. Folyamatos
érintés szükséges az 1. alkalommal történő ingerlésindításhoz, valamint akkor, ha 20 mp-ig nem nyomja
meg a gombot. Zöld színű marad a billentyű
mindaddig, amíg azonnali ütemadásra van élesítve.
A “Ch2” jelzés mutatja melyik csatornán történik az
ingerlés, a 380 jelzés pedig mutatja a beállított S1
intervallumot.
Az S1 értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez,
ütemadás közben csúsztassa az ujját jobbra-balra.

Semmi

A Csak billentyűzet, Csak érintőképernyő és Mindkettő
módok közötti váltásra szolgál
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Érintőgomb/zóna

Billentyűkombi
náció a
billentyűzeten

Funkció

A mért ingerlés Eredmények
Semmi

 : Járkálást impedancia Ohm
V : Járkálást feszültség a V
 : Járkálást feszültség a Volts

Alt-S / Alt-R

Beállítások mentése / visszaállítása

K

Konfigurálni stimulátor

H

Segítség

F

Flip / változás közötti stimulátor Oldal A és B oldal

Semmi

R-R intervallum ms

Semmi

Pulzusszám szívverés percenként

Y

Szinkronizálni járkálást EKG

Semmi

Késedelem tól Szinkronizálja az S1

D

Eggyel csökkent S értékek

I

Állítsa száma ingerlés ingerek egy Train

Ctrl-Ins/
Ctrl-Del

Maximális áram

Semmi

Stimuláció szállított

Alt / Ctrl / Shift

Gombot lenyomva

6. táblázat Érintőgombok, érintési zónák és azok funkciói

11.1.1 Numerikus billentyűzet
A standard billentyűzet helyett csatlakoztatható a rendszerhez egy személyre szabott Micropace
kompakt numerikus billentyűzet (MP3393), módosított billentyű-elhelyezéssel, a képernyő
túlzsúfolásának megelőzése érdekében. Ez a készlet csak érintőképernyős és 3.21, vagy annál újabb
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szoftververziót használó rendszerekkel használható. A telepítéshez és használathoz tanulmányozza a
kompakt numerikus billentyűzethez tartozó használati utasításokat.
Vigyázat: az EPS320 termékcsaládhoz tartozó szívstimulátorokkal ne használjon standard
numerikus billentyűzetet, ugyanis nem fog megfelelően működni.

11.2 A StimLab™ ágy melletti vezérlőegység funkcióinak használata
A Micropace ágy melletti vezérlő begördíthető az elektrofiziológiai laboratóriumba, és
gyorscsatlakozással rákapcsolható a szívstimulátorhoz a gyorscsatlakozó segítségével, így pillanatok
alatt készen áll a használatra.

11.2.1 Bemeneti készülékek vezérlése

A képernyő jobb-alsó sarkában található Bemenet (Input) gomb megnyomásával megnyitható a
bemenet-választó menü (Input SelectionMenü), amely lehetőséget nyújt a felhasználó számára a
rögzített (helyi) érintőképernyő, a távvezérelt érintőképernyő és a billentyűzet szelektív bekapcsolását.
A kiválasztott bemeneti paraméter megjeleníti a bemeneti készülékek választott kombinációit: “LT”,
“RT”, “KB” vagy “All”.

11.2.2 Rögzített (helyi)/távvezérelt jelzés:
A PACE billentyű fölött megjelenő szöveg mutatja az éppen aktív állomást, amely kizárólagosan
vezérelhető:
(i)

“Local” (Helyi)

- A rögzített képernyő vezérelhető kizárólag (a billentyűzet is
használható)

(ii)

“Remote” (távvezérelt)

- A távvezérelt képernyő aktív

(iii)

“

- Ha több mint 2 két másodpercig nem érint meg egyetlen képernyőt
sem, nem jelenik meg szöveg ebben a mezőben
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12 A SZÍVSTIMULÁTOR
SZOFTVERALKALMAZÁSÁNAK HASZNÁLATA
12.1 Súgó
A 'H' billentyű lenyomásával minden megjelenített paraméterre és protokollra vonatkozóan előhívható
a súgó.

11. ábra Súgó menü

12.2 Oktatóvideók
Az oktatóvideók a “3. Training Videos” menüpontnál hívhatók elő. Érintéssel választhatók ki a
lejátszani kívánt témák.

12.3 Keresés a súgóban
A súgó keresési funkcióval is rendelkezik, amely a “s. Search Help” menüpontnál hívható elő.

12.4 A szívstimulátor főképernyője
A főképernyő a PACE protokoll kiválasztásával jeleníthető meg, a következő ábra szerint: 12. ábra. A
vörös kiemelés az S1 paraméterre kerül, lehetőséget nyújtva a felhasználó számára, hogy az alap

Page 30 of 51

MAGYAR

SZÍVSTIMULÁTOR

ütemadási intervallumot beállítsa, a numerikus billentyűzetről vagy a +/- billentyűkkel. A kiemelés a
nyílgombok segítségével mozgatható a képernyőn.

12.5 Ingerlési (ütemadási) paraméterek
Ahhoz, hogy a 12. ábra mezőben beállíthassa a paramétereket, először meg kell nyomnia a
paraméter aláhúzott betűjének megfelelő billentyűkombinációt a kiválasztáshoz, majd a numerikus
billentyűzet "/-" billentyűinek segítségével módosíthatja a paramétert, vagy új értéket írhat be a
numerikus billentyűkkel.

12.6 Alapszintű ingerlés
Az ingerlés indításához/leállításához röviden meg kell érinteni a PACE billentyűt (szóközbillentyű)
vagy érintőgombot; a PACE billentyű folyamatos lenyomva tartása esetén csak akkor történik
ütemadás, amikor lenyomja a PACE billentyűt.

12. ábra A szívstimulátor felhasználói kezelőfelülete PACE protokollra állítva.
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12.7 A szívstimulátor szoftver-protokollok használata
Határérték-protokoll. Nyomja meg a
'T' billentyűt a határérték-protokoll
(THRESHOLD) kiválasztásához. Ezt
követően, a [Szóközbillentyű]
megnyomásával indíthatja az
ütemadást. A kimeneti áramerősség
automatikusan csökken. Ha érzékelési
kiesést észlel, le kell állítania az
ütemadást.
EKG rúd-diagram. Ütemadás
(ingerlés) közben a képernyő középső
részén megjelenő EKG rúd-diagram
függőleges inger-szimbólumokat rajzol
minden egyes inger-jelre és kimeneti
csatornára vonatkozóan (rövid
függőleges vonalak az S1-hez,
hosszabbak az S2-S7-hez, L’-alakú
magas impedancia esetén).
Nodal_ERP és Multi_SX protokollok
A NODAL_ERP protokoll 3 kiegészítő
ingert tartalmaz a refrakciós
mérésekhez, adaptív automatikus
csökkenéssel, először 50-nel, majd
20-szal vagy 10-zel. A MULTI_SX
protokoll akár 6 kiegészítő ingert
biztosít programozható ventrikuláris
ingerléshez, ugyancsak egymástól
függetlenül vezérelt csökkenéssel.

13. ábra Ingerlési minta alap ütemadási protokoll esetén.

Wenckebach és Burst Pace (gyorsított ütem) protokollok A WENCKEBACH protokoll
folyamatosan csökkenti az S1-et (a [Szóközbillentyű] folyamatos lenyomásával szüneteltethető). A
BURST_PACE sokkal gyorsabb ütemadást tesz lehetővé, akár 30 ms-os S1 értékekkel is (az S1 alsó
határértéke a gyorsított ütemadás protokollnál a 'K' billentyűvel előhívható Config (Beállítás) menüben
adható meg, a Config Var-2 menüpontnál). Az említett alap protokollokhoz tartozó ingerlési minták a
fenti . ábrán láthatók.
RSynced_Sx, SNRT és AV Delayed protokollok Az Rsynced_Sx protokoll egy akár 3 kiegészítő
ingert tartalmazó sorozatot hoz létre, az érzékelt P/QRS komplexumokhoz csatolva. Az SNRT egy
eltelt másodpercben kifejezett riasztási számlálót jelenít meg, automatikusan csökkentve az S1
értékét az ütemadás leállításakor. Az S1 beállítása beprogramozható az AUTO_DECREMENT
(automatikus csökkenés) változó segítségével, amelyhez használható egy, az [INS] billentyűvel
előhívható (a változó legyen kiválasztva) értéktáblázat. Az AV_DELAYED protokoll szekvenciális A-V
(pitvar-kamra) ingerlést biztosít, ahol S1 az alap ütemadási intervallum, míg az S2 változó a pitvarkamra (AV) késleltetést adja meg.
Túlgyorsított ütem és ATP protokollok A tachyarrhythmia gyorsan leállítható az OVERDRIVE
BURST_PACE protokoll segítségével, amely az 'O' billentyűvel hívható elő.
EKG-érzékelés. A szívstimulátor EKG-jelt érzékelhet mindkét külső, magas szintű EKG bemenettől (1
voltos pp), de intrakardiális EKG-jelt (IEKG) is érzékelhet az ingerlési (ütemadó) elektródáktól,
bármelyik csatornán.
A szívstimulátor alapértelmezett értékeinek mentése. Az éppen megjelenített ingerlési és
protokollal kapcsolatos paraméterek alapértelmezettként állíthatók be az adott protokollhoz, úgy, hogy
menti azokat a protokoll-beállítási memóriában. A művelet egyszerűen végrehajtható az 'Alt-S' és
[Enter] billentyűkombináció megnyomásával. Vegye figyelembe, hogy a CURRENT változó kivételt
képez, ugyanis az csak a THRESHOLD protokollon belül menthető.
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12.8 Ingerlési protokollok
A Micropace szívstimulátor bizonyos előre beprogramozott ingerlési protokollt biztosít.

12.8.1 Protokollok kiválasztása és átnevezése
A protokollok eszköztárában (Protocol Toolbox) megjelenő kedvenc protokollok (
vagy M’
billentyű) a
jelölődoboz segítségével választhatók ki megjelenítésre a protokollok főmenüjében
(Protocol), továbbá átnevezhetők egy személyre szabható listán az EDIT (szerkesztés) billentyű
lenyomásával.

14. ábra Protokoll eszköztár

12.8.2 Ütemadási protokollok
S1

PACE
('p')

A PACE protokoll kiválasztásával az S1 paraméterben megadott állandó intervallum szerinti ingerlés
továbbítható a kiválasztott ingerlési helyre.

12.8.3 Határérték-protokoll (THRESHOLD)
TRAIN=4
S1

THRESHOLD
('t')

Reducing current

User
stops
pacing

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

A THRESHOLD protokoll segít meghatározni az ütemadási küszöbértékeket az ingerlési áram
amplitúdójának folyamatos csökkentésével vagy növelésével. A kezelőnek le kell állítania az ingerlést,
amikor megszakad az érzékelés, majd el kell fogadnia vagy módosítania kell a megjelenített,
automatikusan kiszámolt, új alapértelmezett áramerősség-értéket (kétszeres küszöbérték és > 1,0
mA).
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12.8.4 Nodal_ERP Protokoll
TRAIN = 8

S2 PAUSE S1

S1

S2

NODAL_ERP
('n')

A NODAL_ERP vizsgálat akár 3 automatikusan csökkentett kiegészítő ingert biztosít az AV (pitvarkamrai) csomó refrakciós és más típusú méréseihez. Az S2-S4 automatikusan csökkenthető 50, majd
20, majd 10ms-mal, miközben az Sx érték a Csökkentési paraméter szerkesztése táblázatnak (Editing
Decrement Parameter) vagy egy, a csökkenés-beállítási Decrement paraméterben megadott
tetszőleges értéknek megfelelően csökken (a csökkentési értékek táblázata a Config Var
paraméterben kapcsolható ki, ahol 11-ről 0-ra kell módosítani a beállítást).

12.8.5 Multi_Sx protokoll
S3 S4
PAUSE S1
S2 S4

TRAIN = 6

MULTI_SX

S1

PAUSE
StopOn
Tachy

('z')
(VT Induction)

Pace
stops

V
V
t t t t t
A MULTI_SX legfeljebb 6 automatikusan csökkenő kiegészítő ingert követ, elsősorban programozott
ventrikuláris (kamrai) ingerléshez. A “Defibrillator Ready?” (Készen áll a defibrillátor?) figyelmeztető
üzenet jelenik meg a protokoll előhívásakor, ha az ütemadás a szívkamrához továbbítódik. Ennek
megjelenési formája módosítható a forgalmazó által. Mindkét fent említett protokoll esetén, az Sx
kézileg történő módosítása felfüggeszti a soron következő automatikus csökkentést, a visszaléptető
(Backspace) billentyű pedig visszaállítja a legutóbbi automatikus csökkentési értéket.
Az SX tulajdonságok menü a kiválasztott Sx paraméterre hívható elő az INS/EDIT billentyűvel és a
következőket tartalmazza:
 Első S1 indító aktiválása az érzékelt P/R szerint, vagy nincs indítás.
 AV (pitvar-kamra) késleltetés bekapcsolása az S1-hez.
 S1 AV késleltetésének megadása ms-ban.
 Egymástól független S1 sorozatszám-vezérlő megadása. A sorozatérték az Sx billentyű alatt
jelenik meg.
 Egyéni S2- S7 automatikus csökkentési értékek engedélyezése a kiválasztott Sx-hez, az
ingerlési menüben (Stimulus) beállított közös csökkentési értéknek megfelelően.

12.8.6 Wenckebach protokoll
TRAIN=4
S1

WENCKEBACH
('w')

A WENCKEBACH folyamatosan csökkenti az S1 értékét. A csökkentés tetszőlegesen leállítható az S1
kézi módosításával S1 (a forgalmazó által konfigurálható) a 3.19.59 vagy annál újabb szoftververzió
esetében, továbbá a csökkentés a [Szóközbillentyű] folyamatos benyomva tartásával is
szüneteltethető.

12.8.7 RSynced_Sx protokoll
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

Az RSYNCED_S2 protokoll egy legfeljebb 3 kiegészítő ingert tartalmazó, az érzékelt P/QRS
komplexum-sorozatokhoz kapcsolt sorozatot vagy szekvenciát hoz létre.
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12.8.8 SNRT* protokoll
User
stops
pacing

S1=600

SNRT

SNRT
Interv l

INS:

S1=500

('s')

P

A

1: 600
2: 500
3: 420
4: 370
5: 330
6: 300
7: 280

Az SNRT egy eltelt másodpercben kifejezett riasztási számlálót jelenít meg, automatikusan
csökkentve az S1 értékét az ütemadás leállításakor, az SNRT táblázatnak megfelelően. Az SNRT
táblázat az [INS] billentyűvel hívható elő, amikor a képernyőn az AUTO_DECREMENT (automatikus
csökkentés) vagy az S1 paraméterek vannak kiválasztva az SNRT protokollon belül. Az
AUTO_DECREMENT változó is használható az S1 csökkentéséhez (személyre szabható a
forgalmazó által).
*Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az SNRT érték kiszámítása nem működik helyesen az IEKG-jel
katéter-hegy általi érzékelése során; külső EKG-érzékelés segítségével megvalósítható, hogy az
EPS320 szívstimulátor kiszámolja az SNRT értéket.

12.8.9 Burst_Pace protokoll
Lower Min S1 than PACE
Option: 1. intra-burst decrement
2. Limited Train
3. Adaptive S1

TRAIN
TCL * %

BURST_PACE

S1

('b')

t

t

t

t

t

t

A BURST_PACE sokkal gyorsabb ütemadást tesz lehetővé, akár 30 ms-os S1 értékekkel is (az S1-re
vonatkozó Config Var-2 ‘Lower limit for S1 in Burst' (S1 alsó küszöbértéke gyorsításnál)
függvényében). Amennyiben gyorsított ütem van bekapcsolva, a Configuration Variable 7 (7-es
konfigurálási változó) használható a gyorsított ütemadás túlgyorsított ütemadásra történő
átirányításához.

12.8.10

Késleltetett AV (pitvar-kamrai) protokoll

DELAYED_AV
('e')

S1

Ch1-Atr:

S1
S2

Ch2-LV:

S1
S2

S1
S2

S2

Hotk e ys :
A DELAYED_AV
TEMPORARY protokoll szekvenciális atrio-ventrikuláris (A-V) ingerlést biztosít, ahol S1 az alap
Temporary
Protocol: adja meg.
'o', 'l', 'x'
ütemadási
intervallum,
míg
az
S2
változó
az
atrio-ventrikuláris
(AV) késleltetést
PROTOCOLS

Terminate tachycardia

Protocol
-> tachycardia

Memory

'g'
Túlgyorsított ütem és ATP protokollok

12.8.11

TCL* 84%

LOAD_ATP

TRAIN=6
S1

PAUSE

S1-10

PAUSE

S1-20

(Temporary)
('L')

t

t

t

t

t

t

t

t

t

User
stops
pacing

t

A tachycardia gyorsan leállítható az ideiglenes OVERDRIVE BURST_PACE (túlgyorsított ütemadás)
'o'
Same as BURST_PACE
protokollraOVERDRIVE_BURST
történő ugrással ('O' billentyű). Az OVERDRIVE paraméternél
megadott (túlgyorsítási)
'g'
(Temporary)
ingerlési hely
és a végső S1 érték tárolódnak, majd az OVERDRIVE
protokoll következő lehívásakor
('o')
ezek lépnek
érvénybe. Az F11 billentyűvel azonnali, egyérintéses túlgyorsított ütemadás indítható.
X_RSYNCED_SX
'x'
Same as RSYNCED_SX
A ATP_AICD
– tachycardia-ellenes ingerlési protokoll ('L' billentyű) a beültethető defibrillátorok (AICD)
(Temporary)
esetében ('X')
használt túlgyorsított ütemadási protokollokat tesz'g'lehetővé.
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12.8.12

Speciális protokollok

Az eljárások menüjében (Procedure) Menu (‘ m’) a következő speciális protokollok állnak
rendelkezésre. Megnevezésük önmagában érthető.
Biventrikuláris ütemadás Ehhez a protokollhoz a négycsatornás rendszerre való áttérési frissítés
telepítése szükséges, amely a négycsatornás multiplexer készletben található meg, MP3091:
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

Ütemezett S2. Az S1 ingerek közé az S1-től különböző csatornán továbbított S2 iktatódik be. Az S2
lehet 0 vagy negatív érték, ami azt jelenti, hogy megegyezik vagy megelőzi a legutóbbi S1 értéket:
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')

Érzékelt S2 és S3. A különböző érzékelt kiegészítő ingerek különböző csatornákba/kamrákhoz
továbbítódnak.
S2 & S3 into different cham bers
S3 = - 250 to +250m s

Sensed_S2&S3

Ch1-Atr:

('m,j')

Ch2-Vent:

S3

(sensed)
TRAIN = 3

t

t

S2

t
S3 = 60

Page 36 of 51

PAUSE

t

S3

(sensed)
TRAIN = 3

t

t

t

S2

t
S3 = 30

MAGYAR

SZÍVSTIMULÁTOR

PPI protokoll. Ez a protokoll az ütemadás-utáni intervallumot jeleníti meg, a tachyarrhytmia
következmény-vizsgálata során.

Magas frekvenciájú refrakciós ingerlés. Rendszeres S1 a 2-es csatornán, magas frekvenciájú
gyorsítással az 1-es csatornához. S2 késleltetés S1-től és S3-ig. Minimális S3 gyorsítás: 30 ms.
S2 Delay
S3 >=30m S

Refractory HFS

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S3
S1

S1

S1

('m,f')

A nagyfrekvenciás tört protokoll, megadható egy vonat egy frekvencia és akár több inger, vagy
tartama az ingerlés. Például, az (S1 = 40ms, vonat 3) vagy a (S1 = 40ms vonat 80 ms).
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12.9 Szoftverkonfiguráció.
Konfigurálás menü. A szoftver konfigurálását, beleértve a különböző biztonsági határértékeket és
opciókat, a telepítést végző szakember hajtja végre a felhasználó igényei szerint, a jelszóval védett
CONFIG beállítási alkalmazás segítségével, amely a 'K' billentyűvel hívható le.
Több alapértelmezett adat mentése egy adott protokollhoz. Legfeljebb 8 különböző
alapértelmezett protokoll-paraméter készlet menthető. A paraméterek az előbbiekben bemutatott
módon tárolhatók, azzal a kivétellel, hogy az 'Alt-S' billentyűkombináció megnyomását követően kell
választani egy memóriát a rendelkezésre álló nyolc közül. A mentett protokoll az 'Alt-R'
billentyűkombinációval hívható elő, az adott memória számának megadásával.

12.10 Hangbeállítások
A szívstimulátor-rendszer a használat során keletkező hangokat (ingerlési hang, érzékelt EKG stb.)
külső hangszórókhoz továbbítja (miközben a rendszeren belül is hangokat hoz létre, a számítógépen
vagy az SGU egységen).

FIGYELEM:
Bármilyen csatlakoztatott erősített hangszórót orvosi előírásoknak megfelelő hálózati szigetelésű
áramforrásról kell működtetni, mint például a Micropace MP3107 szigetelőtranszformátor.

12.11 Biztonsági funkciók
A sürgősségi ütemadáshoz nyomja meg az F12 billentyűt. Amennyiben a számítógép nem működik,
állítsa biztonsági kézi ütemadás módra az SGU egységet (3. lépés alább). Ha pedig az SGU egység
nem működik, használja a sürgősségi ütemadást (4. lépés alább).

15. ábra Sürgős ingerlés
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12.12 A szoftveralkalmazás hibaüzenetei
A hibaüzenetekhez útmutató üzenetek tartoznak. Adott esetben az útmutató üzenet a hibaüzenettel
együtt jelenik meg. Ellenkező esetben a 'h' billentyűvel előhívható a hibaüzenethez tartozó útbaigazító
szöveg.

Időzítési hiba működés közben
A stimulátor működése során megjelenhet a következő üzenet.
Belső hiba: STIM_OVERRUN: A számítógép nem képes lépést tartani, előfordulhat, hogy hibás az
ingerlés időzítése!
Ez akkor fordulhat elő, ha folyamatosan lenyomva tart egy billentyűt, túl gyakori billentyűzetigénybevételre erőlteti az alkalmazást vagy hibás a számítógép. Figyelembe kell venni, hogy az
utólagos ütemadás valószínűleg pontos lesz, azonban ez az üzenet csak egyszer fog megjelenni az
adott folyamat során, és bármilyen, az adott folyamaton belüli utólagos előfordulása nem lesz
figyelembe véve, azért, hogy szükség esetén folytathassa a beteg szívének ingerlését. A fent említett
hiba érzékelésének újraindításához lépjen ki az alkalmazásból a 'Q' billentyűvel, majd kövesse az
utasításokat az alkalmazás újraindításhoz, vagy indítsa újra a számítógépet.

Figyelmeztetések az alkalmazás bezárásakor
Az alkalmazás bezárásakor a következő üzenet jelenhet meg.
Az alkalmazás aktív figyelmeztetésekkel zárult. Tanulmányozza a 'stim.log' állományt.
Ez azt jelzi, hogy az alkalmazás figyelmeztetést küldött végrehajtás közben.
Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval további részletekért. Az alkalmazás
rendellenes bezárása esetén is megjelenik a visszaállítási (Recovery) menü. Ilyen esetben kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat a legutóbbi érvényes konfiguráció visszaállításához vagy az
alkalmazás újratelepítéséhez.
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12.13 Kiegészítőszoftveralkalmazás-üzenetek
12.13.1

Útbaigazítóüzenetek

Az ilyen rövid útbaigazító üzenetek arra szolgálnak, hogy értesítsék a felhasználót bizonyos
rendellenes állapotokról, amelyek lényegében nem igényelnek beavatkozást vagy választ a
felhasználótól, következésképpen nem akadályozzák az elektrofiziológiai vizsgálat folytatását.
Ezek az EKG kijelzősáv alatti négy mező egyikében jelennek meg, és csupán pár másodpercig
láthatók.
Hardverrel
kapcsoxlatos
útbaigazító
üzenetek
Noisy PC Comm
(Zavart PCkommunikáció)
Noisy PC CommHw (Zavart PC
Comm-Hw)
Noisy SGU Comm
(Zavart SGU
kommunikáció)

Magyarázat

Javasolt megoldás

A számítógép szekvenciahibát észlelt az
SGU egységtől kapott legutóbbi RS232
adatcsomagnál.
A számítógép paritás-/illesztés-/túlterhelési
hibát észlelt az SGU-től kapott legutóbbi
RS232 adatcsomagnál.
Az SGU paritás-hibát észlelt a
számítógéptől kapott legutóbbi RS232
adatcsomagnál.

Ellenőrizze, csatlakoztassa újra
vagy cserélje le a számítógép és az
SGU közötti soros jelerősítő kábelt
(MP3033A).

High Atrial
Impedance (Magas
szívpitvari
impedancia)

Magas impedancia a szívpitvari csatornán a kiszámított impedancia nagyobb, mint 4
kOhm vagy az áramerősség 75%-kal
alacsonyabb a beprogramozottnál,
maximális kimeneti feszültség mellett.

High Ventr
Impedance (Magas
kamrai
impedancia)

Ugyanaz mint fentebb, de a szívkamrai
csatornára vonatkozóan.

Ext Sync1
Detected (Ext
Sync1 érzékelve)
Ext Sync2
Detected (Ext
Sync2 érzékelve)
Ext Power
Disconnected
(Külső áramforrás
leválasztva)

Szinkronizálási impulzus érzékelve az
Ext.Sync1 bemeneti portnál.
Szinkronizálási impulzus érzékelve az
Ext.Sync2 bemeneti portnál.
A külső 15 voltos áramforrás csatlakozása
megszakadt (vagy < 2,5 VDC). Az SGU a
biztonsági akkumulátorról működik.

Backup Battery
Low (Biztonsági
akku lemerült)

Alacsony a biztonsági akkumulátor
töltésszintje.

Output
Interference
(Kimeneti
interferencia)

A kimeneti áramerősség meghaladta a +/25%-os megengedett eltérést (bármely
csatornán).

Prog Exception:
(program kivétel:)

Belső SGU hiba - programfolyamati
hibakód.
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Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat,
a Stim setting’ beállítását az
adatrögzítőn és az ütemadó katéter
állapotát.

Nincs használatban. Vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval, ha ez
a jel megjelenik.

Csatlakoztassa a külső áramforrást.
Csatlakoztassa a külső áramforrást,
hogy feltöltődjön. Ha ez az üzenet
továbbra is megjelenik, hibás az
akkumulátor.
Ne vegye figyelembe, ha a jelzés
rádiófrekvenciás ablációval
kapcsolatos. Ha nem, hibás az
SGU.
Jegyezze le a kódot, válassza le a
beteget az EPS320
szívstimulátorról és javítassa meg
az SGU egységet.
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Szoftverrel
kapcsolatos
útbaigazító
üzenetek

Magyarázat

Javasolt megoldás

Figyelmezteti a felhasználót, hogy az
ütemadás ritmusa 230 ms-nál rövidebb.
Hangjelzés kíséri.

Amennyiben szándékosan állította
230 ms-nál kevesebbre az S1-et,
folytathatja.

Train Done
(Sorozat kész)

Értesíti a felhasználót, hogy az S1 ingerek
sorozata (TRAIN) végrehajtódott - csak a
BURST (gyorsítás) és OVERDRIVE BURST
(túlgyorsítás) protokolloknál.

Nil szükséges.

"Waiting for ECG
Sync" (Várakozás
az EKG
szinkronizálásra)

Az ütemadás indítása felfüggesztve, amíg
nem érkezik QRS-szinkronizálási jel az EKG
csatornától. A ‘Sync Timeout’ befolyásolja
(lásd alább).

Ha gyenge a QRS-érzékelés, állítsa
be az EKG erősítést vagy az EKG /
IEKG forrást, hogy javítsa az
érzékelést. Amennyiben lehetőség
van rá, használjon külső EKGérzékelést.

A Sync_To be van állítva és az ütemadás
elkezdődött, de nem volt érzékelve QRS a
Sync_Timeout beállításnál (a Config Var 8
szerint) megadott másodperceknél
hosszabb ideig.

Nil szükséges.

Emlékezteti a felhasználót az SNRT
protokoll megnyitásakor, hogy az SRNT
táblázat az INS billentyűvel hívható elő.

Nyomja meg az INS billentyűt, ha
az SNRT táblázat S1 értékeit
kívánja megváltoztatni.

Ectopic->Trigg
(Ektopikus>Indítás)

Ha a Prematures Detect’ (korai ütemek
érzékelése) beállítás aktív, értesíti a
felhasználót, hogy egy Output Sync (trigger)
(kimeneti szinkronizálási) indítóimpulzus
továbbítódott, válaszként egy ektopikus
szívdobbanásra.

Nil szükséges.

EB,[Esc]toTrigg
(EB,[Esc] az
indításhoz)

Ha a ‘Prematures Detect’ beállítás aktív és
"csak egy indítás" opció van kiválasztva, ez
az üzenet a második, valamint az azt követő
ektopikus szívdobogásnál jelenik meg,
amennyiben ezek nem okoznak kimeneti
szinkronizálást (Sync Output), emlékeztetve
a felhasználót, hogy az Esc billentyűvel
újraaktiválható a Sync Output.

Nil szükséges.

Use ESC
(Használja az ESC
billentyűt)

A felhasználó nem a megfelelő billentyűkkel
próbál kilépni - az Esc billentyűt kell
használni a menü bezárásához.

Nyomja meg az ESC billentyűt.

Több mint 30-szor volt megnyomva egy
billentyű gyorsan egymás után - pl.
folyamatosan lenyomva van tartva.

Engedje fel a billentyűt, vagy
javíttassa meg a billentyűzetet, ha
hibás.

A billentyű gyorsított (S1< 100 ms)
ütemadás közben nyomódott meg. Le kell
állítani az ütemadást a paraméterek
módosításához. Három egymás utáni
leütést követően egy szöveges üzenet
jelenik meg.

Állítsa le az ütemadást és
módosítsa a paramétert.

Warn: S1< 230ms!
(Figyelem: S1<
230 ms!)

Sync Timeout!
(Szinkronizálási
idő túllépve)
[INS] sets S1 (Az
S1 az [INS]
billentyűvel
állítható be)

Stuck key
(Beragadt
billentyű)

Burst Key Lock!
(Gyorsítási
billentyűzár)

MAGYAR
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Szoftverrel
kapcsolatos
útbaigazító
üzenetek

Magyarázat

Javasolt megoldás

Az Rsynced_SX protokollnál, az [RR interval
less His_Coincident_S2] túllépi az előre
beállított maximális xxx értéket (typ 1060
ms).

Ha SVT alulérzékelésről van szó,
állítsa be az EKG forrást, hogy
javítsa a QRS érzékelést.

S2 = RR – xxx

Az S2 értékét mutatja az Rsynced_SX
protokollnál.

Nil szükséges.

90% RR = xxx

Az F9 megnyomására jelenik meg, és azt
jelzi, hogy az S1 a mért RR intervallum
90%-a.

Amennyiben helyes, használja a
kiszámított intervallumot.

Invalid RR
(Érvénytelen RR)

Burst, Overdrive és Rsynced_SX
protokolloknál jelenik meg, ha a mért RR
intervallum túllépi a megengedett tartományt
- általában alul- vagy túlérzékelés
következtében.

Igazítsa ki az EKG-érzékelést.

xxx % RR = xxx

A Burst és Overdrive protokolloknál jelenik
meg, jelezve, hogy az S1 az RR intervallum
milyen százalékának felel meg.

Amennyiben helyes, használja a
kiszámított intervallumot.

Lower Limit xxx
(Alsó küszöb xxx)

Az S1, Decrement vagy Train
paramétereket a konfigurálási menüben
megadott küszöb ALATTI értékre próbálta
állítani.

Adjon meg új értéket a tartományon
belül.

Upper Limit xxx
(Felső küszöb xxx)

Az S1, Decrement vagy Train
paramétereket a konfigurálási menüben
megadott küszöb FELETTI értékre próbálta
állítani.

Adjon meg új értéket a tartományon
belül.

Timing Error
(Időzítési hiba)

A számítógép és az SGU órái nincsenek
összehangolva.

Előfordulhat, hogy hibás az inger
időzítése - ellenőrizze a stimulálás
időzítését külső berendezéssel.
Javíttassa meg a Micropace
szívstimulátor-rendszert.

Unstable RR
(Ingadozó RR)

Az RR intervallum nem stabil az S1
intervallum adaptív kiszámítása során, az
ATP protokollnál.

Ellenőrizze és erősítse fel az EKG
jelt / QRS érzékelést.

A kimeneti áramerősség meghaladja a 25%os megengedett eltérést (bármely
csatornán). Ezt RF-energia interferencia
okozhatja a kimenetnél.

Szüntesse meg az interferencia
forrását. Ha a az üzenet továbbra is
jelentkezik, javíttassa meg az SGU
egységet.

Upper RR Limit:
xxx (RR felső
küszöb:)

Output
Interference
(Kimeneti
interferencia)

7. táblázat Útbaigazító üzenetek és javasolt megoldások.
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12.13.2

Szöveges üzenetek

Útbaigazító
megjegyzések
(MEGJEGYZÉS…)

Működés közbeni
figyelmeztetések
(WARNING…)



Ezek az üzenetek ismertetik a felhasználóval a szükséges
utasításokat és tájékoztató adatokat (önmagyarázó jellegűek).



Az ilyen üzenetek normál vagy rendellenes, de kijavítható
működés közbeni programállapotokról értesítenek.



Megoldásukhoz a felhasználó beavatkozása szükséges, de nem
szakítják meg a programot.



Az ilyen üzenetek figyelmeztetik a felhasználót, hogy helytelen
vagy nem megfelelő műveletet próbál végrehajtani.



Megoldásukhoz a felhasználó beavatkozása, vagy a művelet
megerősítése szükséges, de nem szakítják meg a programot.



A rendszer súlyos hibákat észlelt. Ne használja tovább a
szívstimulátort, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a
Micropace vállalattal, és kérjen szervizelést.

Adathibát jelző
üzenetek
(DATA_ERR…)
Állományhibát jelző
üzenetek
(FILE_ERR…)
Működés közbeni
hibaüzenetek
(RUN_ERR…)

12.14 A program beállítása - a CONFIG (konfigurálás) menü1
Bizonyos, a program működését szabályozó paraméterek, ideértve a biztonsági küszöbértékeket, egy
konfigurációs állományban tárolódnak, amelyet csak a Micropace illetékes képviselője módosíthat.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Micropace vállalattal vagy képviselőjével.
A konfigurálási menü a 'K' billentyűvel hívható le. A paramétereket a 8. táblázat. táblázat tartalmazza.
Felhasználói konfigurálási jelszó: “henry” vagy 4546.

Ez egy jelszóval védett funkció, amely csak a vállalat által kinevezett szakember által
használható a telepítés során, az adott hely igényeinek megfelelő testreszabás céljából.
1
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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 ( 13,0=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 ........... - Minimálisan megengedett S1 érték nem gyorsított ütemadás során, pl. Pace
protokollok.
2. Absolute Min S1,eg Burst ..... - Minimálisan megengedett S1 érték Burst, Overdrive Pace, ATP protokollok során.
3. Minimum Sx (S2-S7) ............ - Minimálisan megengedett S2 - S7 értékek.
4. Min.auto S1 for ATP
........ - A program elérte a minimálisan megengedett S1 értéket, automatikus csökkentéssel
(ATP protokoll).
5. Min.auto S1 WENCKE/SNRT - A program elérte a minimálisan megengedett S1 értéket, automatikus csökkentéssel
(Wenckebach és SNRT protokollok).
6. Min.auto S1 for Burst ............ - A program elérte a minimálisan megengedett S1 értéket, automatikus csökkentéssel
(Burst protokoll).
7. Burst -> Overdrive Burst……- Burst protokoll átirányítás Overdrive protokollra 0= Nem 1= átirányítás
8. Sound Output Source ........... - Hangforrás; 0=nincs, 1=csak PC-hangszórók, 2=külső hangszóró, 3=Mindkettő
9. F9 %RR Percentage............. - Az F9 – S1 = %RR százalékot adja meg; tartomány: 50% - 99%.
10. Sync1out (Train+1-n)S1 ..... - Szinkronizálási impulzus küldése (alapütem+1-érték) az adatrögzítő indításához,
(1=utolsó sorozat impulzusa).
11. Decr/Incr N'ERP by Table ... - A Nodal_ERP csökkentése/növelése az értéktáblázat szerint történik – nyomjon INS
billentyűt a paraméteren
12. W'ke/Brst autodec’Period ... - Az S1 automatikus csökkentési periódusa Wencke és Burst Pace protokolloknál.
13. SNRT Auto Stop ................ - Az ütemadás leáll, amint az SNRT számláló a végére ér.
14. SNRT Duration ................... - Riasztási idő minden egyes SNRT ütemadási sorozatban.
15. Repeats MULTI_SX Extra's - Kiegészítő VT megismétlése csökkentés előtt. NB érték 2 => 3 ismételt sorozat.
16. En Wencke log Decremt’n .. - Az S1 automatikusan csökken (logaritmus alapján) Wenckebach protokoll közben, pl.
csökkenő lépésekben.
17. En Wencke ütemcsökkentés - Automatikus Wenckebach csökkentés minden 'sorozat 'TRAIN' inger után, nem idő
függvényében.
18. Rate-adaptive Burst S1 ...... - Ez lesz a kezdeti S1 érték Burst és Overdrive protokolloknál, mint az RR %-a;
0=kikapcsolva.
19. ATP Intraburst Decrement .. - Belsőgyorsítási csökkentés az S1 értékben, pl. letapogatás.
20. Touch Scrolling of Menus ... - Engedélyezi az ujjak csúsztatását a menükön.
21. Min.auto Sx for RSync_Sx .. - Minimális automatikusan csökkentett Sx érték az RSynced_SX protokollhoz.
22. Tachy Detect Interval ...... - Megadja az alapértelmezett tachycardia-érzékelési intervallumot a StopOnTachy
Pause (leállás tachycardia esetén, szünet) üzemmódban.
23. His-coincident RSynced_Sx - Megadja a névleges HV intervallumot az S2 His-együttható (RR-HV) kiszámításához.
24.
25. Temp Prot.Boosted Current - Ezzel az értékkel erősödik az ütemadási áram (mA vagy %).
26. ECG gain Atrial Chan ......... - A szívpitvari katéter hegy által érzékelt EKG erősítése, 1= legkisebb, 4=legnagyobb.
27. ECG gain Ventric Chan ..... - A szívkamrai katéter hegy által érzékelt EKG erősítése, 1= legkisebb, 4=legnagyobb.
28. ECG gain Ext1 .................... - A külső erősített EKG erősítése, 1= legkisebb, 2=legnagyobb.
29. ECG gain Ext2 .................... - A külső erősített EKG erősítése, 1= legkisebb, 2=legnagyobb.
30. Soft QRS Detect Setup ... - A QRS Detect (QRS érzékelés) menü alapértelmezett beállításai.
31. QRS Blanking Time-HWare - Minimális hardver RR-érzékelő nullázási ideje – csak akkor használandó, ha a Var 30
értéke 0’.
32. QRS Sync timeout .............. - Ha nincs QRS érzékelve az adott időn belül, az ütemadás mindenképp beindul.
33.
34. No of Hints (14,0=off) ....... - Javaslatok (Hints) száma a program indításakor, 0= kikapcsolva.
35.
36. Idle safety timeout .............. - Ha az itt megadott ideig nem érinti meg a billentyűzetet, a rendszer biztonsági
készenléti állapotra vált. A folytatáshoz meg kell nyomni az Esc billentyűt.
37. Sense sound ...................... - Az egyes QRS érzékelésekhez tartozó hangjelzés időtartama. (az erős hang loudness - helyettesítése).
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38. Pace sound Duration .......... - A PC és az SGU által gerjesztett ingerekhez tartozó hangjelzés időtartama (az erős
hang - loudness - helyettesítése).
39. Default Setup No.(1-5) ...... - Programindításkor betöltött telepítő.
40. Set Global Factory Preset... - A program összes paraméterét visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.
41. Initial Input Method ............ - Beviteli eszköz; 1=mindkettő, 2=csak érintőképernyő, 3=csak billentyűzet.
Megjegyzés: További részletekért nyomja meg a 'h' billentyűt, miközben a kurzort az adott változó fölé tartja.

8. táblázat Konfigurálási menü

MAGYAR
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13 AZ EPS320 STIMULUS GENERÁTOR EGYSÉG
A Stimlab™ rendszer EPS320 stimulus generátor egységet használ (SGU) a szívstimuláló ingerek
létrehozására. Az EPS320 két egymástól független, optocsatolós félvezetővel szigetelt ingerlési
csatornával rendelkezik.

13.1 Az EPS320 stimulus generátor egység elrendezése
A 16. ábra. ábrán látható előlap négy részre oszlik (leírás alább, balról jobbra):

16. ábra Az EPS320 stimulus generátor egység előlapja

Működésjelző
LED-ek

Biztonsági kézi
Ritmus

Normál ritmusadási kimenet
Zöld csatlakozó

Sürgősségi
Ritmusadás

Négy működésjelző lámpa a a bal oldali szélen:
(i)

Hálózati áram (zöld/sárga)
ZÖLDEN VILÁGÍT - a rendszer hálózati áramra van csatlakoztatva és be van
kapcsolva az indítókapcsolóval (POWER), a biztonsági akkumulátor lassan töltődik, a
stimulus generátor egység PC CONTROL (számítógép-vezérlés) vagy BACKUP
MANUAL (biztonsági kézi vezérlés) üzemmódban van.
 ZÖLDEN VILLOG - hálózatra csatlakoztatva, készenléti üzemmódban (STANDBY);
biztonsági akkumulátor töltődik.
 SÁRGA - Van hálózati tápáram-szolgáltatás, de a berendezés ki van kapcsolva
(OFF); a biztonsági akkumulátor nem töltődik.
Battery Power - Akkumulátor töltésszint (narancs) - nincs hálózati áramszolgáltatás, a
rendszer a biztonsági akkumulátorról működik. A teljesen feltöltött biztonsági akkumulátor
várhatóan minimum 2 óra üzemelést biztosít.
Battery low - Alacsony töltés (vörös) - alacsony az akkumulátor töltésszintje,
megközelítőleg 10 percnyi üzemelésre elegendő.
PC Pace Control - számítógépes ritmusvezérlés (zöld) - a soros RS232 adatkapcsolat
működik és a szívstimulátort a számítógép irányítja.


(ii)

(iii)
(iv)
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Backup Manual Pace Control (Biztonsági kézi ütemvezérlés):
Ha a számítógép nem működik, a szívstimulátor automatikusan kézi vezérlésű ütemadásra vált. A
PACE ON/OFF (ütemadás ki/be) gombbal lehet ki/be kapcsolni az ütemadást. Vegye figyelembe,
hogy az impulzusszélesség 2 ms állandó értékre van állítva.
Pace Output (Ütemkimenet):
Az Atrium (szívpitvar) és Ventricle (szívkamra) feliratú két zöld LED röviden felvillan a stimulálási
impulzus gerjesztésekor. A Check Lead (vezeték ellenőrzése) feliratú két másik LED az utolsó
stimulálási impulzus magas impedanciáját jelzik, például, ha a beprogramozott áramerősség nem
valósult meg a túl magas impedancia miatt. Ezt általában egy áramkör megszakadása vagy egy hibás
kábel/csatlakozás okozza.
Emergency Fixed Pace Output (Sürgősségi állandó ütemű ingerlés):
Abban a valószínűtlen esetben, ha a stimulus generátor egység hibásodik meg, azaz a szívstimulátor
nem biztosít egyenletes ütemadást BACKUP MANUAL PACING módban, és a betegnek sürgős
ütemadásra van szüksége, a gépkezelő kihúzhatja a zöld kábeldugaszt a PACE OUTPUT feliratú
csatlakozóból, és áthelyezheti az EMERGENCY FIXED PACE OUTPUT csatlakozóba, a PACE
OUTPUT csatlakozó jobb oldalán. Az ütemadó vezeték impedanciája automatikusan sürgősségi
állandó léptékű ütemadásra vált és azonnal elkezdi az ütemadást (csak a szívkamrához) 100 b/m
sebességgel, 5 mA erősséggel és 2 ms időtartammal.

13.2 Az EPS320 szívstimuláló csatlakozásai
A 17. ábra. ábra a stimulus generátor egység hátlapján található konnektorokat mutatja.

17. ábra Az SGU hátlapjának konnektorai (kizárólag útmutató)

Power On/Off
Ez a stimulus generátor egység főkapcsolója.

Power Input
Külső áramforrás bemenete. Kizárólag Micropace orvosi osztályozású áramforrásra csatlakoztatható,
cikkszám: MP3074. Az egység átlagban 750 mA erősségű áramot használ és egy 1,5 amperes 15
VDC feszültségű túlfeszültségi kapcsolóval rendelkezik, egy kétlábas Redel konnektoron.

Computer Link Port
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Soros RS232 adatkapcsolat a számítógép COM1 portjához; DB9 konnektor. Kizárólag Micropace
soros RS232 erősítőkábel használható (cikkszám: MP3033A).

ECG-1 Input & ECG-2 Input
Ezek 6,5 mm-es mikrofondugasz-bemenetek a magas szintű EKG vezetékekhez. A bemeneti
feszültség-tartomány ±1,0 volt, a bemeneti impedancia pedig 47 kOhm, így a kezdeti impedancia
kevesebb mint 4,7 K.

Sync-1 Output
Ez a port biztosítja a logikai CMOS (pozitív 5 V) 200 ms-os logikai impulzusokat a stimuláció adott
pillanataiban.

Kiegészítő csatlakozás
Ide csatlakoztatható a stimulus-multiplexer doboz, MP3086.

13.3 Hardver-hibaüzenetek az EPS320 stimulus generátor egységen
A hardver-hibaüzenetek a 7 szegmensből álló LED-kijelzőkön jelennek meg ('Pace Interval' ütemintervallum és 'Current' - áram), és a stimulus generátor egység működési hibáit jelzik.

Hibaüzenet

Hiba
megneve
zése

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

CPU-hiba

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

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

S,O,F,t,x,x,x
_,I,N,t

Hiba a processzor (CPU)
önellenőrző tesztje során.
A hardverfigyelő (watchdog)
POR-hiba önellenőrző tesztje nem volt
sikeres
Az előlap valamely
Billentyűhi
gombja/billentyűje beragadt
ba
BEKAPCSOLT állapotban.
az xxx bármilyen háromjegyű szám
Szoftverhi
lehet. Szoftver-végrehajtási
ba
folyamat hibakód.
Megszakít Hiba a firmware
ási hiba
programfolyamatában.

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

Akkumulá
torhiba

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

Alacsony
töltésszint

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

Sürgőssé
gi akku
hibás

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

Teszthiba
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Javasolt megoldás
Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval
Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval
Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval
Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval

Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval
Csatlakoztassa a külső áramforrást,
és nyomja meg a Backup Enable
Lemerült az akkumulátor.
(Biztonsági akku engedélyezve)
gombot.
A biztonsági akkumulátor
Használhatja tovább a stimulátort. A
feszültsége < 8,6 V az önellenőrzés belső akkumulátor használat közben
során.
is töltődik.
Vegye fel a kapcsolatot a
A sürgősségi akkumulátor
forgalmazóval vagy az orvosbiológiai
önellenőrző tesztje sikertelen.
műszaki osztállyal és cserélje le az
akkumulátort.
Nem sikerült az ingergerjesztési
Vegye fel a kapcsolatot a
vagy a biztonsági áramkörök
forgalmazóval
önellenőrzése.
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Hiba
megneve
zése

Magyarázat

Javasolt megoldás

Ütemhiba

Túl magas az ütemszám. Az
egység valószínűleg nem
szándékosan gerjesztett, egymást
300 ms-nál rövidebb idő alatt
követő két impulzust észlelt. Ezt a
stimulátor kimenetének zavarása
(pl. RF-ablációs feszültség) vagy a
kommunikációs kábel okozhatja.

Válassza le a szívstimulátort a
betegről. Ellenőrizze a számítógép és
a stimulus generátor egység közötti
kommunikációs kábelt, és húzza ki
zavaró forrásokat a stimulátor
kimeneteiből. Nullázza a stimulus
generátor egységet a 'Backup Enable'
gombbal. Ha a hiba nem oldódik meg,
vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval.

Egyenára
m-hiba

Egyenáramú kimenet érzékelve.
Ezt egy hibás kimeneti csatorna
vagy egy zavart stimulátor-kimenet
okozhatja (RF-ablációs feszültség).
Ez nem kívánt szívritmuszavart
okozhat.

Válassza le a szívstimulátort a
betegről. Húzza ki a zavaró forrásokat
a stimulátor kimeneteiből. Nullázza a
stimulus generátor egységet a
'Backup Enable' gombbal. Ha a hiba
nem oldódik meg, vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval.

Impulzus eltérési hiba. Több mint
200 impulzus lépte át a +/- 25%-os
eltérési küszöböt.

Húzza ki a zavaró forrásokat a
stimulátor kimeneteiből. Nullázza a
stimulus generátor egységet a
'Backup Enable' gombbal. Ha a hiba
nem oldódik meg, vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval.

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

Nincs-PC
hiba

Sikertelen kommunikáció a
számítógéppel. PC-hiba vagy
megszakadt csatlakozás a
kommunikációs kábelnél.

Ellenőrizze, hogy a PC és a stimulus
generátor közötti kommunikációs
kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva. Indítsa újra a stimulus
generátor egységet és a
számítógépet is, úgy, hogy
kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.

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

Fogadási
hiba

A soros RS232 adatkapcsolat
hibás adatokat fogad

Interferencia a stimulus generátor és
a PC közötti adatkábelen. Ellenőrizze
a kábelt.

Hibaüzenet

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

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

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

Toleranci
ahiba

9. táblázat Táblázatba foglalt hibaüzenetek
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14 HIBAELHÁRÍTÁS
A Micropace szívstimulátor szoftveralkalmazása nem indul el a számítógép
bekapcsolásakor.
(i)

Ha a számítógép nem válaszol a billentyűzetre, ellenőrizze az összes kábelcsatlakozást,
majd indítsa újra a számítógépet. Ha a számítógép továbbra sem válaszol, előfordulhat,
hogy javításra szorul.

Az ütemadás nem rögzítődik és nem látható az inger (stimulus) változása.
(i)

Ha az Atrium vagy Ventricle LED-ek villognak a stimulus generátor egység megfelelő
csatornáján:


(ii)

Ha a Check Lead LED villog, a stimulátor valószínűleg megfelelően működik, a
kapcsolat tehát a katéternél vagy a vezetékeknél szakadt meg, vagy az ütemadó
vezeték nem érintkezik a szívizommal (lehetséges, de nem valószínű).

Az Atrium és Ventricle LED-ek nem villognak a megfelelő csatornákon:


Ha a Mains Power LED nem zöld, hanem sárga, a stimulus generátor egység ki van
kapcsolva (OFF) - kapcsolja be a hátlapon. Ha ez a LED egyáltalán nem világít,
hibás az áramforrás/hálózati áram csatlakozása - ellenőrizze és javítsa ki.



Ellenőrizze a csatlakozást a stimulus generátor egység és a számítógép között.



Végül, állítsa az ingergerjesztő egységet BACKUP MANUAL PACE módra a
BACKUP ENABLE gomb megnyomásával. Nyomja meg egyszer a PACE ON/OFF
gombot. Ha a stimulus generátor egységen felvillannak az Atrium és Ventricle
lámpák, akkor a hiba a számítógéppel vagy a csatlakozókábellel van. Segítségért
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A beteg adatai nem rögzítődnek, de látható az inger változása.
(i)

Előfordulhat, hogy nem megfelelő az áramerősség, próbálja megnövelni.
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Ha a Check Lead LED villog, akkor az ütemadó vezeték nem érintkezik a
szívizommal (vagy sérült szívizommal érintkezik) és újra kell igazítani, vagy egy
hibás konnektor túl magas impedanciát eredményez.
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15 KARBANTARTÁS
A rendszer tartós üzemeléséhez szükséges alapvető karbantartási műveleteket az alábbiakban találja
meg. A további megelőző karbantartási ellenőrzéseket a műszaki leírás tartalmazza.

15.1 Akkumulátorok
A belső újratölthető akkumulátorokat kizárólag szervizszakember cserélheti le. Lásd a stimulus
generátor egység alján található címkét a cserélési intervallumra vonatkozóan (MP3008).

15.2 Karbantartás és kalibrálás
(i)

(ii)

Javasolt heti megelőző karbantartás:


A megfelelő működés biztosításához ellenőrizze és tisztítsa meg a billentyűzetet.



Vizsgálja meg az összes kábel állapotát - ellenőrizze például, hogy a görgők nem
károsították-e.

Hajtsa végre az éves megelőző karbantartási műveleteket, a műszaki leírásnak
megfelelően.

15.3 Tisztítási utasítások
(i)

A szívstimulátor nem rendelkezik folyadékbejutás elleni védelemmel. A kezelőnek kell
biztosítania a védelmet a szennyeződések ellen, mint például vér vagy más folyadékok,
italok a billentyűzeten.

(ii)

A stimulátor valamennyi rendszerkomponense külsőleg tisztítható, standard kórházi
tisztítószerekkel benedvesített törlőronggyal (pl. 10% ammónia vagy 10% fehérítő,
izopropil-alkohol, Cidex vagy enyhe szappan). Figyeljen arra, hogy ne spricceljen vagy
csöpögtessen tisztítószert a berendezésre, és ne használjon aceton-alapú szereket.

(iii)

Az érintőképernyőt takarja le egy steril műanyagzsákkal, ha steril helyre kell vinnie, hogy
ne kerülhessen bele folyadék vagy testnedv. Az érintőképernyő ablak- vagy üvegmosó
szerekkel tisztítható.

15.4 Hasznos élettartam és semlegesítés
(i)

A szívstimulátor várható hasznos élettartama 7 év.

(ii)

Élettartama végén semlegesítse az MP3008 ólom-sav akkumulátorát egy
illetékes gyűjtő vagy újrahasznosító központban. További információk a
következő címen találhatók: www.micropace.com.au.

(iii)

Az EU térségében érvényes és a Tagállamok által bevezetett törvények
értelmében a jobb oldalon látható jellel ellátott elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait tilos a háztartási hulladékkal együtt
semlegesíteni. Ide tartoznak a kijelzők és más elektromos tartozékok is,
mint például a jelkábelek vagy tápkábelek. A Micropace szívstimulátor
semlegesítésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval vagy közvetlenül a Micropace vállalattal.
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