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Glosariusz i terminologia
Termin

Wyjaśnienie

Drive Train
(Standardowy
interwał
stymulacji)
EKG
EP
IEGM

Elektrokardiogram
Elektrofizjologia
Elektrokardiogram wewnątrzsercowy

LCD

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

LED

Dioda elektroluminescencyjna

P/QRS

Załamek P lub zespół QRS; również oznacza dowolną formę fali na zapisie
IEGM.

PC

Komputer osobisty

RA

Prawy przedsionek

RV

Prawa komora

RF

Częstotliwość radiowa, np. ablacja przezskórna RF

RR

Odstęp pomiędzy dwoma załamkami R w zapisie EKG lub dwoma szczytami w
zapisie IEGM.

S1

Standardowy interwał stymulacji.

SGU
SM-Box
SNRT
StimLink™
Sx

GUI

iv

Zwany również S1; regularne 6-8 impulsów stymulacyjnych przed
zastosowaniem jakichkolwiek impulsów dodatkowych.

Micropace Stimulus Generator Unit (jednostka generująca impulsy Micropace)
Stimulus Multiplexer Box (multiplekser stymulatora) – przetwarza dwukanałowy
impuls wyjściowy EPS320 na cztery kanały.
Sinus Node Recovery Times (czasy powrotu rytmu zatokowego)
Kabel komunikacyjny służący do podłączenia do urządzenia rejestrującego EP
Nazwa i czas sprzężenia dla jednego lub więcej dodatkowych impulsów
zastosowanych po standardowym interwale stymulacji (Drive Train), zwanych
S2, S3... S7.
Graphical User Interface (interfejs graficzny użytkownika)
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1 WSTĘP ORAZ WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE
WSKAZAŃ
1.1
1.1.1

Opis urządzenia
Opis stymulatora

Systemy kardiostymulatorów Micropace wzorują się na modelu EPS320, diagnostycznym
programowalnym kardiostymulatorze zewnętrznym.
Opis każdego z systemów znajduje się w odpowiednim rozdziale w dalszej części podręcznika.

1.1.2

Załączona dokumentacja



Podręcznik użytkownika (instrukcje użytkowania), niniejszy dokument.



Opis techniczny zawierający wszelkie instrukcje dotyczące instalacji i zaawansowanego
użytkowania (wyłącznie po angielsku, zawarty w pełnej, angielskiej wersji podręcznika
użytkownika MP3395).



Zawartość jednostki akcesoriów oraz ulotka z instrukcjami użytkowania



Instrukcja serwisowa jest dostępna na żądanie

Zaleca się usilnie, żeby osoby obsługujące urządzenie przeczytały podręcznik użytkownika
w całości i zaznajomiły się z jego treścią przed użyciem stymulatora na pacjentach.

1.1.3

Zalecane użytkowanie

Kardiostymulator Micropace przeznaczony jest do diagnostycznej elektrostymulacji serca mającej na
celu wywołanie i zakończenie tachyarytmii, pomiar refrakcji i pomiar przewodności elektrycznej.

1.1.4

Wskazania użytkowania

Stymulator jest elektrycznym generatorem impulsów przeznaczonym do kardiostymulacji w celach
diagnostycznych podczas badań elektrofizjologicznych ludzkiego serca.

1.1.5

Środowisko pracy

Stymulator przeznaczony jest do użytku w klimatyzowanym, szpitalnym laboratorium kardiologicznoelektrofizjologicznym, wyposażonym w zaawansowany sprzęt do reanimacji krążeniowej, przez
techników wyszkolonych w zakresie diagnostyki metodą kardiostymulacji pod nieustannym nadzorem
kardiologa. Części stymulatora: zdalna stacja MP3168 oraz panele przyłączeniowe MP3086 i MP3014
mogą przebywać w pomieszczeniu z pacjentem, ale należy je chronić przed przedostaniem się płynów.
Wymagania dotyczące instalacji oraz środowiska elektromagnetycznego przedstawione są
w instrukcji technicznej.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku z palnymi gazami lub cieczami, żadna z jego części nie
jest sterylna lub podlegająca sterylizacji, oraz urządzenie to nie jest zabezpieczone przed
przedostaniem się płynów.
Ostrzeżenie: Nie należy układać urządzeń EPS320 jednego na drugim ani umieszczać ich
w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń. Jeśli konieczne jest umieszczenie ich jednego na
drugim lub w sąsiedztwie innych urządzeń, należy zweryfikować prawidłowe działanie w takiej
konfiguracji zgodnie z instrukcjami użytkowania.
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1.1.6

Przeciwwskazania

Nie należy korzystać ze stymulatora jako systemu utrzymującego przy życiu w przypadku pacjentów
z bradykardią zagrażającą życiu; w tym przypadku należy użyć tymczasowego zewnętrznego
rozrusznika serca.

1.2

Kompatybilne urządzenia

Główną funkcją kardiostymulatora Micropace jest generowanie stałych, prostokątnych impulsów
stymulujących o amplitudzie od 0,1 mA do 25 mA, czasie trwania od 0,5 ms do 10 ms oraz
maksymalnym napięciu ± 27V. Należy stosować urządzenia przełączające firm trzecich
o następujących charakterystykach, aby przesyłać impulsy do elektrod wewnątrzsercowych bez
znaczących odchyleń:
 Połączenie szeregowe: < 100 omów o natężeniu do ± 25mA
 Połączenie z bocznikiem: < 100 000 omów o napięciu do ± 27V
 Częstotliwość: Prąd stały do 300 Hz
 Źródła zakłóceń radiowych: Wartość międzyszczytowa napięcia (Vpp) < 350 o częstotliwości
od 400 kHz do 600 kHz lub 150W w układzie o obciążeniu 300 omów
Stymulator Micropace przeznaczony jest do użytku z następującymi urządzeniami;
Sterowalny cewnik z elektrodą do diagnostyki i ablacji
Aktualnie dostępne i prawnie dopuszczone do obrotu cewniki z elektrodą do diagnostyki
elektrofizjologicznej, włączając w to cewniki produkowane przez Cordis Biosense Webster,
Daig, CR Bard, Medtronic i EPT.



Urządzenie do rejestrowania EP
Skomputeryzowane systemy do rejestrowania EP produkowane przez Bard Electrophysiology
(LabSystemTM DuoTM oraz LS ProTM) oraz GE/Prucka (CardioLab 4000, 7000) zostały
przetestowane pod kątem stosowania ze stymulatorem EPS320.



1.3

Ważne ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem pacjenta

1.3.1

Ostrzeżenia ogólne

Ostrzeżenie: Stymulator może być używany jedynie pod nadzorem kardiologa.


Aby zapobiec śmierci lub urazowi pacjenta wywołanym przez zaburzenia rytmu serca,
stymulator może być używany na osobach jedynie pod bezpośrednim nadzorem lekarza
z wiedzą o elektrofizjologii, w odpowiednio przystosowanej do tego placówce szpitalnej.



Nadzorujący lekarz musi zweryfikować wszystkie ustawienia stymulatora przed przystąpieniem
do stymulacji.

Ostrzeżenie: Podłączenie i użytkowanie jedynie przez wykwalifikowany personel.


Jedynie wykwalifikowany personel, taki jak przedstawiciele Micropace Pty Ltd, jego
autoryzowani dystrybutorzy lub wyznaczeni przez szpital inżynierzy biomedyczni mogą
przeprowadzić podłączenie systemów stymulatora i połączyć go z innymi urządzeniami.



W celu zmniejszenia liczby błędów popełnianych przez osoby obsługujące urządzenie, jego
montaż, konfiguracja oraz szkolenie klienta powinny zostać przeprowadzone w sposób
pozwalający na optymalne korzystanie ze stymulatora przez użytkownika.

Ostrzeżenie: Stymulator nie jest urządzeniem podtrzymującym przy życiu – osoba obsługująca
urządzenie musi mieć pod ręką zastępczy zewnętrzny rozrusznik tymczasowy.


POLSKI

Aby zapobiec urazowi pacjenta wywołanemu bradykardią, osoba obsługująca urządzenie musi
mieć pod ręką zastępczy zewnętrzny rozrusznik tymczasowy.
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Ostrzeżenie: Stymulator musi być podłączony do odizolowanego źródła zasilania.


Aby zapobiec zagrożeniu porażenia prądem, wszystkie części stymulatora, włącznie
z komputerem, monitorem oraz jednostką generującą impulsy muszą zostać podłączone do
transformatora separacyjnego, nigdy bezpośrednio do sieci.

Ostrzeżenie: Aby zapobiec zagrożeniu porażenia prądem, należy podłączać stymulator jedynie
do transformatorów separacyjnych prawnie dopuszczonych do obrotu.


Podłącz stymulator jedynie do części oznaczonych przez Micropace jako kompatybilne lub do
urządzeń opatrzonych certyfikatem IEC 60601-1.



Nie podłączaj innych urządzeń niż te wymienione przez Micropace do gniazdek
w transformatorze separacyjnym dostarczonym przez Micropace.



Jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, należy przeprowadzić inspekcję
i testy zgodnie z certyfikatem IEC 60601-1:2005 w celu zapewnienia bezpiecznego
użytkowania urządzenia.



Unikaj podłączenia części urządzenia do pacjenta, jednocześnie dotykając części
przewodzącej tego lub innego urządzenia i pacjenta.

Ostrzeżenie: Używaj stymulatora jedynie w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz z dala od
łatwopalnych gazów.


1.3.2

Aby uniknąć ryzyka eksplozji, stymulator powinien być używany jedynie w pomieszczeniach
klimatyzowanych ze względu na gazy mogące ulotnić się podczas ładowania zapasowego
akumulatora; nie powinien być też używany w pomieszczeniach z łatwopalnymi środkami
znieczulającymi.

Ostrzeżenia związane ze stymulatorem Micropace

Ostrzeżenie: Stale monitoruj funkcje stymulatora oraz funkcje życiowe pacjenta.


Stymulator Micropace może nie wytworzyć impulsu lub wysłać niepożądany impuls do pacjenta
przez błąd oprogramowania, urządzenia lub ludzki. Aby uniknąć urazu pacjenta
spowodowanego zaburzeniami rytmu serca, monitoruj funkcje stymulatora oraz funkcje
życiowe pacjenta przez cały czas, gdy pacjent podłączony jest do urządzenia.



W przypadku powtarzających się niewyjaśnionych zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu
pacjenta pomimo kardiowersji/defibrylacji podczas używania stymulatora, odłącz stymulator od
pacjenta poprzez wyciągnięcie wtyczki z zielonego gniazda wyjściowego Pace Output na
przednim panelu, na wypadek posiadania przez nią niewidocznej wady powodującej
powtarzające się mikroporażenia prądem lub stymulowanie prądem stałym.

Ostrzeżenie: Pomiary wykonane przez stymulator mają wyłącznie charakter informacyjny.


Pomiary wyświetlane przez stymulator, włączając w to pomiar impedancji, odstęp R-R oraz
pomiar SNRT służą jedynie ułatwieniu korzystania ze stymulatora. Osoba obsługująca powinna
korzystać z niezależnych od stymulatora urządzeń pomiarowych firm trzecich, prawnie
dopuszczonych do obrotu, aby dokonać tych pomiarów w celach diagnozy klinicznej.

Ostrzeżenie: Podczas korzystania z opcjonalnego, czterokanałowego multipleksera
stymulatora (SM-Box)


Produkt nie nadaje się do sterylizacji i musi być chroniony przed przedostaniem się płynów.



Aby zapobiec nieuważnej lub nieefektywnej stymulacji, osoba obsługująca powinna zawsze
sprawdzać, który kanał jest aktualnie stymulowany, korzystając w tym celu z niezależnego
urządzenia do rejestrowania EP.
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1.3.3

Ostrzeżenia dotyczące korzystania ze stymulatora Micropace wraz z
urządzeniem do ablacji RF

Ostrzeżenie: Używaj stymulatora jedynie ze złączem impulsów z filtrowanym RF. (Części
Micropace: MP3014, MP3086).


Używaj jedynie dostarczonego przez producenta panelu przyłączeniowego (MP3014) lub
opcjonalnych multiplekserów (MP3086), aby podłączyć stymulator do układu pacjenta.



Komponenty MP3014 i MP3086 są chronione przed zbyt wysokim napięciem za pomocą
warystorów gazowych dla napięć przemiennych > 350 VAC. Narażenie tych komponentów na
niefiltrowaną energię ablacyjną RF przekraczającą ten limit (tj. bezpośrednie podłączenie do
niefiltrowanej energii RF o mocy > 150 W lub oporze > 300 omów) może spowodować
zmniejszenie mocy energii RF dostępnej do ablacji oraz grozi przegrzaniem i pożarem tych
elementów.

Ostrzeżenie: Nie dokonuj stymulacji elektrodą do ablacji podczas dostarczania energii
ablacyjnej RF.
Aby zapobiec niepożądanemu wywołaniu zaburzenia rytmu pracy serca, nie korzystaj ze
stymulatora mięśnia sercowego przez elektrodę do ablacji podczas dostarczania energii RF.
Skuteczność i potencjalne efekty uboczne stymulacji rozgrzanego mięśnia sercowego
w procesie ablacji nie zostały ustalone.



1.4

Ogólne środki ostrożności podczas obchodzenia się ze
stymulatorem

Uwaga: Montaż, transport i przechowywanie.


Aby zapewnić bezawaryjne działanie stymulatora, zamontuj go w dobrze klimatyzowanym
pomieszczeniu z dala od kurzu, nadmiernego ciepła lub wilgoci, bezpośredniego działania
promieni słonecznych i rozpryskujących się płynów.



Aby osoba obsługująca urządzenie mogła widzieć ważne informacje o błędach wyświetlane
podczas jego używania, ustaw urządzenie z przednim panelem jednostki generującej impulsy
w sposób widoczny dla osoby obsługującej.



Aby zapobiec uszkodzeniu stymulatora, unikaj narażania go na działanie gazów chemicznych,
nadmierne wibracje, uderzenia, temperatury powyżej 60 stopni Celsjusza lub ciśnienie
atmosferyczne odpowiadające ciśnieniu na wysokości 10 000 m podczas transportu
i przenoszenia.



Aby mieć pewność, że akumulator zapasowy jest w pełni naładowany, jednostka SGU
nieużywanego systemu powinna pozostawać podłączona do zasilania, z włączonym
przyciskiem znajdującym się na tylnym panelu.



Montaż i modyfikacja tego systemu medycznego w trakcie jego okresu pracy wymagają
ewaluacji zgodnie z wymogami IEC 60601-1:2005.

Uwaga: Środki ostrożności przed użyciem.


Podczas uruchamiania SGU upewnij się, że wszystkie diody LED świecą się podczas ich
testowego podświetlenia mającego miejsce podczas uruchamiania i że nie wyświetlają się
żadne komunikaty o błędach; w przeciwnym wypadku odnieś się do działu rozwiązywania
problemów w dalszej części podręcznika.



Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone i zabezpieczone.



Upewnij się, że podłączenie do sieci jest odizolowane i że podłączony sprzęt również jest
odizolowany, oraz że nie powoduje zagrożenia porażenia prądem.
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Jeśli stymulator był nieużywany lub odłączony od źródła zasilania przez ponad 1 miesiąc,
naładuj akumulator zapasowy, podłączając urządzenie do zasilania w trybie oczekiwania
(Standby) przez całą noc.



Nie korzystaj ze stymulatora, jeśli którakolwiek z części wygląda na uszkodzoną, komputer
uruchamia się w sposób nieprawidłowy lub na ekranie komputera/przednim panelu stymulatora
pojawiają się komunikaty o błędach. W przypadku wątpliwości skontaktuj się
z dystrybutorem lub bezpośrednio z Micropace.



Upewnij się, że osoba obsługująca urządzenie jest dokładnie przeszkolona w zakresie
przełączenia stymulatora w tryb Backup Manual lub tryb Emergency Fixed Rate Pacing.



Aby zapobiec niepoprawnemu działaniu skonfigurowanego oprogramowania, nie instaluj
innego oprogramowania.

Uwaga: Środki ostrożności podczas użytkowania.


Obserwuj stymulator i pacjentów przez cały czas w celu wykrycia nieprawidłowości
i natychmiast skoryguj napotkany problem lub odłącz pacjenta od stymulatora (poprzez
odłączenie wtyczki z zielonego gniazda wyjściowego PACE OUTPUT na przednim panelu).



Nie używaj stymulatora i odłącz od niego pacjenta, jeśli urządzenie ciągle przełącza się w tryb
Backup Manual i wyświetla komunikaty o błędach na przednim panelu. Skontaktuj się z Twoim
dystrybutorem Micropace.



Korzystanie z impulsów o nadmiernym natężeniu może spowodować fibrylację i wywołać
zakłamania w wynikach badań stymulacji komorowej.
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2 OCENA, KLASYFIKACJA I CERTYFIKACJA
URZĄDZENIA
Oznakowanie CE
Kardiostymulator Micropace jest zgodny z następującymi dyrektywami EWG:


89/336/EWG i 92/31/EWG
(dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)



93/42/EWG i 2007/47/EWG
(dyrektywa dla wyrobów medycznych)



93/68/EWG (dyrektywa o stosowaniu oznakowania CE)

Organ wydający: BSI
Group.

Testy potwierdzające zgodność zostały przeprowadzone i skoordynowane przez
następujące, upoważnione do tego organy:


EMC Technologies, Castle Hill, Australia



TCA - Testing and Certification Australia, Chatswood, Australia

Klasyfikacja kardiostymulatora Micropace:


TGA, klasyfikacja jako Zasada 4.3
Klasa IIb



Dyrektywa dla wyrobów medycznych (93/42/EWG, 2007/47/EWG oraz 93/68/EWG),
klasyfikacja jako Zasada 10:
Wyrób medyczny Klasy IIb



Klasyfikacja urządzenia elektronicznego zgodnie z IEC60601-1:
Klasa II (dopływ prądu odizolowany przez zatwierdzony zewnętrzny transformator
separacyjny), IPX0, Typ CF



Ocena poziomu zagrożenia wyrobu medycznego według Agencji Żywności i Leków
Poziom II



Klasyfikacja wyrobu medycznego według kanadyjskiej służby zdrowia, Zasada 10(2)
Klasa III

Moc znamionowa kardiostymulatora Micropace:


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

Oznaczenie standardów technicznych, z którymi stwierdza się zgodność


ISO 13485 Systemy zarządzania jakością – wyroby medyczne – wymagania systemu do celów
regulacyjnych



IEC60601-1:2005 Wyposażenie medyczne – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa.



IEC60601-1-2:2007 Wyposażenie medyczne – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - wymagania i testy

Warunki środowiska pracy


POLSKI
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+5ºC do +35ºC (30% do 80% wilgotności względnej)
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3 PRAWA AUTORSKIE, GWARANCJA I
ZASTRZEŻENIA
Prawa autorskie
Copyright © 1994-2012 przez Micropace Pty Ltd.
7/186 - 188 Canterbury Road, Canterbury NSW 2193, Australia
Wszelkie prawa zastrzeżone, wydrukowano w Australii

Znaki towarowe
Datalight oraz ROM-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Datalight, Inc.
Copyright 1989-2008 Datalight, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone.
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4 WYJAŚNIENIE SYMBOLI
Symbol

Umiejscowienie

Zapoznaj się z
podręcznikiem
użytkownika

Zapoznaj się z podręcznikiem
użytkownika przed użyciem.

Zawartosc

Zawartosc.

Komponent z

Jest elementem systemu.

Na etykiecie
produktu.

Wyprodukowano
w dniu

Data produkcji w formacie:
RRRR-MM.

Na etykiecie wyrobu
medycznego.

Wyprodukowane
przez

Wyprodukowane przez

Na etykiecie wyrobu
medycznego.

Odporny na
działanie
defibrylatora
typu CF

POLSKI

Znaczenie

Nazwa

Urządzenie jest chronione przed
działaniem defibrylatora typu CF
(chronione przed napięciem
wewnątrzsercowym podczas
zewnętrznej defibrylacji)

Na etykiecie
produktu.

Na etykiecie wysyłki.

Na jednostce
generującej impulsy,
MP3008:
1. Gniazdo Pace
Output.
2. Gniazdo
Emergency
Fixed Rate Pacing .

Wyjścia
pacjentów

Wyjściowe impulsy stymulujące
przyłącza się tutaj do panelu pacjenta
lub multipleksera.

Jak powyżej.

Ostrzeżenie

Wyjście kardiostymulacji.
Przeczytaj ważne ostrzeżenia
związane z bezpieczeństwem
pacjenta oraz ogólne środki
ostrożności podczas obchodzenia się
ze stymulatorem zawarte na
początku tego dokumentu.

Jak powyżej.
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Symbol

Nazwa

Znaczenie

Umiejscowienie

Uwaga

Zagrożenie porażenia prądem,
upewnij się, że transformator
separacyjny posiada założony uchwyt
MP3181 zapobiegający wypadaniu
wtyczki z gniazdka przez cały czas.

Transformator
separacyjny.

Uwaga

Podłączać jedynie do części
dostarczonych przez Micropace.

AUXILIARY PORT
(PORT
POMOCNICZY) w
MP3008.

Ostrzeżenie

Nie nadaje się do bezpośredniego
podłączenia do energii ablacyjnej RF
> 150W przy oporze 300 omów

Na MP3086.

Oznaczenie CE
oraz informacje o
odpowiednim
organie

Zgodne z europejską dyrektywą dot.
wyrobów medycznych.

Na MP3008.

Oznaczenie CE

Spełnia wymogi standardów
kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa do dystrybucji w
Europie.

Akcesoria.
1 Transformator
separacyjny.
2 Transformator
niskiego napięcia.

Ekwipotencjalnoś
ć

Centralny terminal uziemiający
systemu.

Transformator
separacyjny.

Urządzenie jest wyłączone;
akumulator NIE ładuje się.

0

ZasilanieWYŁĄCZ

I

ZasilanieWŁĄCZ

Urządzenie jest włączone,
akumulator ładuje się.

Przycisk POWER
ON/OFF na MP3008.

Zwiększ /
Zmniejsz

Zwiększ / Zmniejsz parametry
Interval lub Current.

Z przodu MP3008
obok wyświetlaczy
Interval i Current.

Wyjście
Pozytywne

Wyjście dla sygnałów pozytywnych.
Część chroniona przed
defibrylatorem typu CF.

Na MP3014 i
MP3086 .

Wyjście
negatywne

Wyjście dla sygnałów negatywnych.
Część chroniona przed
defibrylatorem typu CF.

Na MP3014 i
MP3086.

FAULT

Wykryto błąd w multiplekserze – użyj
Emergency Bypass.

Na MP3086.

Page 9 of 50

Przycisk POWER
ON/OFF na MP3008.

POLSKI

KARDIOSTYMULATOR

Symbol

Nazwa

Znaczenie

Umiejscowienie

Emergency
Bypass

Wyjście Emergency Bypass –
stymuluj Ch2 (Komora) lub użyj
Emergency Pacing na stymulatorze.

Na MP3086.

Tutaj znajduje się
stymulator
zastępczy

Oznacza położenie Stymulatora SGU
MP3008 do stymulacji zastępczej.

Obok miejsca, w
którym zainstalowano
SGU MP3008.

Tabela 1 Wyjaśnienie symboli

POLSKI
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Tabela 2 poniżej zawiera wyjaśnienia symboli wyświetlanych jedynie w modelu SGU MP3008

Symbol

Nazwa

Znaczenie

Umiejscowienie

Brak podświetlenia: Brak zasilania.
Pomarańczowe podświetlenie: Podłączony
do zasilania, jednostka SGU wyłączona,
akumulator nie ładuje się.
Źródło
zasilania

Zielone podświetlenie: Podłączony do
źródła zasilania i jednostka SGU jest
włączona – w trybie Manual Backup lub PC
Pace Control. Akumulator ładuje się.
Zielone migające podświetlenie:
Podłączony do źródła zasilania, a SGU jest w
trybie czuwania. Akumulator ładuje się.
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Zasilanie
akumulatorem

Jednostka SGU jest zasilana akumulatorem.

Słaby
akumulator

Akumulator jest prawie rozładowany. Podłącz
do źródła zasilania, aby móc dalej korzystać
z SGU.

Sterowanie
PC Pace

SGU jest pod kontrolą komputera.

Tempo
tworzenia
kopii
zapasowych

Przyciski sterowania w trybie stymulacji
Backup / Manual znajdują się tutaj. Można
ich użyć do stymulacji, jeśli urządzenie nie
jest pod kontrolą komputera.

Tempo
Włączyć /
Wyłączyć

Wciśnij, aby rozpocząć / zakończyć
stymulację.

Kopię
Zapasową /
Czekaj

Naciśnij, aby przełączyć między trybem
Backup Manual Pace Control i trybem
czuwania Standby.

Tempo
Przerwa

Bazowy interwał stymulacji w ms.

Prąd

Amplituda prądu impulsu stymulującego.

Tempo
Produkcja

Znajduje się tutaj wyjście dla impulsów
stymulujących i lampki kontrolne.

Lewy przedni
panel jednostki
SGU.

Lewy środkowy
przedni panel
jednostki SGU.

Prawy środkowy
przedni panel
jednostki SGU.
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Ch1 (Atrium)

Migająca zielona lampka: Impulsy
stymulujące wysyłane kanałem 1, zazwyczaj
znajdującym się w przedsionku.

Ch2 (Ventic)

Migająca zielona lampka: Impulsy
stymulujące wysyłane kanałem 2, zazwyczaj
znajdującym się w komorze.

Sprawdź Lead

Impulsy nie są dostarczane ze względu na
przerwanie obwodu elektrycznego.

Wyjście
awaryjne
Naprawiono
Tempo

Podłącz zielony kabelek pacjenta do tego
gniazdka, aby natychmiast rozpocząć
stymulację kanału 2 (komory) z
częstotliwością 100 ppm i napięciem 5 mA.
Uwaga: Kanał 1 (przedsionek) nie jest
stymulowany.

Tempo V at
100ppm @
5mA

Jak powyżej

Tempo V Ch2

Migająca zielona lampka: Impulsy
stymulujące wysyłane kanałem 2, zazwyczaj
znajdującym się w komorze.

Akumulator

Wyjście Emergency Fixed Pace Output
aktywowane i zasilane z akumulatora o
odpowiednim ładunku.

Prąd stały

Podłączenie do prądu stałego, woltaż i
zużycie prądu zgodnie ze specyfikacją.

Komputery
Link Port

Gniazdo do podłączenia komputera
sterującego, używaj jedynie kabli
dostarczonych przez Micropace.

PomocniczyP
ort

Gniazdo do podłączenia multipleksera,
używaj jedynie kabli dostarczonych przez
Micropace.

ECG-1 Wkład
ECG-2 Wkład

Wejście wzmocnionego sygnału EKG, 1V
wartość międzyszczytowa.

Sync-1
Produkcja

Cyfrowe wyjście synchronizujące 0-5V
rozpoczynające zapis danych

Wymiana

Wymień baterię we wskazanym dniu na inną
wskazaną baterię.

Bateria

Zawiera baterie

Prawy przedni
panel jednostki
SGU.

Tylny panel
jednostki SGU.

Naklejka
informująca o
wymianie baterii
na SGU.

Tabela 2 Wyjaśnienie symboli – związane z SGU.
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5 KARDIOSTYMULATORY Z RODZINY EPS320

Ilustracja 1: EPS320B/T, StimCor™ i StimLab™

5.1

Opis rodziny stymulatorów

Kardiostymulator EPS320 jest zewnętrznym, programowalnym kardiostymulatorem diagnostycznym.
Składa się on z wolnostojącej, dwukanałowej jednostki generującej impulsy MP3008, opartej na
mikrosterownikach, zdolnej do generowania prostych, regularnych impulsów stymulujących dzięki
przyciskom sterowania na jej przednim panelu. Podczas normalnego użytkowania istnieje także
możliwość zaprogramowania urządzenia przy użyciu komputera celem wygenerowania
skomplikowanych wzorów stymulacji.
Dwa kanały stymulujące są dwoma odizolowanymi i niezależnymi generatorami impulsów
elektrycznych, które są w stanie wygenerować impulsy o czasie 0,5-10 ms i natężeniu od 0,1 do 25 mA
oraz maksymalnym napięciu wyjściowym 27V. Wysyłane impulsy mogą być wykorzystane do
stymulowania ludzkiego serca podczas badań elektrofizjologicznych za pośrednictwem prawnie
dopuszczonych do obrotu cewników do przezżylnej stymulacji serca. Mogą one zostać podłączone
bezpośrednio lub za pośrednictwem dowolnego, prawnie dopuszczonego do obrotu urządzenia firm
trzecich do rejestracji EP, służącego do przełączenia impulsów stymulujących opisanych powyżej do
konkretnie wybranych cewników i elektrod.
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6 KONFIGURACJA EPS320B/BT
6.1

Opis systemu

System stymulatora Micropace EPS320B/BT EP jest skomputeryzowanym systemem do diagnostyki
EP serca za pomocą stymulacji.
Wyświetlacz LCD,
MP3076 lub MP3114
(dotykowy)
Komputer,
MP3093

Jednostka generująca
impulsy (SGU), MP3008

Transformator
separacyjny,
np. MP3107

Panel
przyłączeniowy,
MP3014 (2 kanały)
lub MP3086 (4
kanały)

Klawiatura,
MP3016

Ilustracja 2 Komponenty systemu EPS320BT

6.2

Komponenty Systemu

Ta konfiguracja obejmuje komputer Bona Computech Light System, oddzielny monitor LCD firmy NEC
oraz transformator separacyjny 110-240VAC z systemem EPS320. Dla zapewnienia należytego
montażu zestaw zawiera odpowiednie kable służące do podłączenia zasilania, zgodnie z listą części
poniżej.
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Ilustracja 3 Przewodnik szybkiego montażu EPS320BT
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6.3

EPS320B / BT Akcesoria Opcjonalne Instalacji

Numer
części

Nazwa

Opis

MP3114
MP3113
(zestaw)

Zestaw z ekranem
dotykowym

Monitor LCD ELO Entuitive Touch

MP3086
MP3091
(zestaw)

Zestaw z multiplekserem
czterokanałowym

Alternatywny panel przyłączeniowy sterowany
komputerem z czterema kanałami wyjściowymi 1-4 dla
impulsów

MP3096
(zestaw)

Zestaw StimLinkTM Kit do
komunikacji z urządzeniem
rejestrującym EP.

Optoizolowany kanał komunikacyjny wychodzący
RS232 do podłączenia z urządzeniem rejestrującym
EP z odpowiednim oprogramowaniem do odbierania
sygnału.

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

Zestaw z kablem
przedłużającym Stim – dla
panela przyłączeniowego - w
różnych wariantach: 8 m, 13
m i 17 m

Kabel przedłużający o niskiej pojemności.

MP3090

Kabel przedłużający do
multipleksera, 15 m

Przedłużony kabel kontrolny do czterokanałowego
multipleksera – MP3086.

MP3084-12
MP3084-25

Kabel przedłużający
szeregowy RS232 (z
tłumieniem RF) – 12 m lub 25
m

Standardowy kabel przedłużający RS232 łączący
komputer i SGU.

Tabela 3 Lista dostępnych Akcesoria montażowe dla EPS320B / BT Kardiologicznego
Stimulator.
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7 KONFIGURACJA STIMCOR™
7.1

Opis systemu

System stymulujący EP StimCor™ od Micropace jest skomputeryzowanym systemem do diagnostyki
EP serca z nowym, zintegrowanym sprzętem komputerowym, obsługiwanym przez laboratoria
z panelami wskaźnikowymi oraz zdalnym monitorem.

7.2

Z czego się składa

Głównymi komponentami wchodzącymi w skład systemu StimCor™ są: jednostka generująca impulsy
EPS320 (SGU), wieża komputera i lokalna stacja kontrolna.

Ekran
dotykowy
MP3114
Jednostka
generująca
impulsy
MP3008
Wieża
komputera
StimCor MP3346

Klawiatura
numeryczna
MP3393 lub
klawiatura
MP3016

Ilustracja 4 Komponenty systemu StimCor™
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7.3

Komponenty systemu

Ilustracja 5 Przewodnik szybkiego montażu StimCor

7.4

Akcesoria Opcjonalne StimCor ™ Instalacji

Takie same, jak dla EPS320B/BT
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8 KONFIGURACJA STIMLAB™
8.1

Opis systemu

System stymulujący EP Micropace StimLab™ jest skomputeryzowanym systemem do diagnostyki EP
serca wzorowanym na kardiostymulatorze EPS320 z nowym sprzętem komputerowym, aby umożliwić
podłączenie przy łóżku pacjenta zdalnego, podrzędnego monitora ze sterowaniem
w odległości do 17 m od jednostki centralnej. Zdalny monitor wyświetla wszystkie ustawienia
stymulatora i pozwala lekarzowi na ich nadzór i zmianę jeśli jest to konieczne.

8.2

Z czego się składa

Głównymi komponentami wchodzącymi w skład systemu StimLab™ są: jednostka generująca impulsy
EPS320 (SGU), wieża komputera, stacja kontrolna lokalna i zdalna.
Zdalna stacja kontrolna
MP3168 (mocowany na
statywie na kółkach lub
na wózku, MP3183)

Ekran dotykowy
w stacji lokalnej,
MP3114
Wieża
komputer
a MP3167

Jednostka
generująca
impulsy (SGU)
MP3008

Panel
przyłączeniowy
z czterema
wyjściami
MP3086

Kabel do podłączenia
stacji kontrolnej (można
podłączyć w trakcie
działania urządzenia)
Ilustracja 6 Komponenty systemu StimLab™
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8.3

Komponenty systemu

Ilustracja 7 Stimlab™. Przewodnik szybkiego montażu
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8.4

Akcesoria Opcjonalne StimLab ™ Instalacji

Dla systemu StimLab™ od Micropace dostępne są następujące akcesoria dodatkowe.
Numer
części

Nazwa

Opis

MP3096
(zestaw)

Zestaw StimLink™ Kit do
komunikacji z urządzeniem
rejestrującym EP.

Optoizolowany kanał komunikacyjny wychodzący
RS232 do podłączenia z urządzeniem rejestrującym EP
z odpowiednim oprogramowaniem do odbierania
sygnału.

MP3084-12
MP3084-25

Kabel przedłużający
szeregowy RS232 (z
tłumieniem RF) – 12 m lub
25 m

Standardowy kabel przedłużający RS232 łączący
komputer i SGU.

MP3183

Mobilny statyw StimLab™

Regulowany statyw na pięciu kółkach do umieszczenia
zdalnego ekranu dotykowego.

Tabela 4 Lista dostępnych akcesoriów dodatkowych dla systemu do kardiostymulacji
StimLab™

9 MONTAŻ
Zapoznaj się z opisem technicznym dla produktów z rodziny Micropace EPS320 w celu uzyskania
pełnych instrukcji na temat montażu.
Montaż może być przeprowadzony jedynie przez wykwalifikowany personel, np. dystrybutora lub
autoryzowanego przedstawiciela Micropace.
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10 UŻYWANIE KARDIOSTYMULATORÓW
MICROPACE
10.1 Podłączenie panelu przyłączeniowego
Podłącz panel przyłączeniowy MP3014 do zielonego gniazda PACE OUTPUT znajdującego się na
przednim panelu jednostki SGU. Do panela przyłączeniowego podłącz kabel (lub kable) wejściowe
impulsów stymulujących urządzenia rejestrującego EP za pomocą obudowanych złączy 2 mm.
Nie podłączaj niczego do czerwonego gniazda EMERGENCY FIXED RATE PACING OUTPUT,
z wyjątkiem sytuacji, w której doszło do awarii jednostki generującej impulsy i wymagana jest
stymulacja awaryjna.
Podłącz zewnętrzne wejścia EKG – większość nowoczesnych systemów do rejestracji EP posiada
tylko jedno wyjście sygnału wzmocnionego EKG, podłącz ten sygnał do ECG1-INPUT kablami EKG
dostarczonymi w zestawie (MP3034 lub MP3109); zobaczysz to EKG w oprogramowaniu EPS320 jako
ext-ecg1, możesz skorzystać ze skrótu klawiszowego ALT-1, aby to zobaczyć. Następnie musisz
wybrać wymagane źródło odczytu EKG na urządzeniu rejestrującym EP.

10.2 Włączanie systemu
Włącz komputer, monitor i jednostkę generującą impulsy.

10.3 Używanie komputera
Kardiostymulator Micropace dostarczany jest wraz z komputerem Bona Light
System. Przedni panel komputera pokazany jest na Ilustracja 8

Ilustracja 8 Przedni panel komputera dla EPS320B/BT (po lewej) i StimLab / StimCor (po prawej)
CHARAKTERYSTYKA

Wyjaśnienie

1. Port USB:

Jedynie do podłączenia narzędzia konfiguracyjnego Micropace. Nie
podłączać innych urządzeń USB niż te od Micropace.

2. Wejście na
mikrofon:

Nie używać.

3. Line Out (wyjście
sygnału):

Do podłączenia wejścia audio z ekranu dotykowego MP3113. Używać wyjścia
sygnału znajdującego się z tyłu komputera.

4. Dioda LAN:

Nieużywana

5. Dioda HDD:

Nieużywana

6. Dioda zasilania:

Informuje czy komputer jest włączony

7. Przycisk zasilania:

Wciśnij, aby włączyć/wyłączyć

Tabela 5 Wyjaśnienie przedniego panelu komputera
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10.4

Przygotowanie komputera do pracy

a. Włącz (i) transformator separacyjny, (ii) Bona PC (wciśnij raz przycisk z przodu), (iii) monitor
LCD (z boku) i (iv) SGU (z tyłu). Poczekaj na załadowanie systemu.
b. Gdy pojawi się komunikat, odpowiedz, że jesteś dystrybutorem (pozwoli to na ominięcie
wyświetlenia umowy licencyjnej)
c.

Jeśli posiadasz wersję europejską, pojawi się menu wyboru języka interfejsu.

d. Gdy zostaniesz poproszony o skalibrowanie ekranu, dotknij ekranu w miejscach oznaczonych
krzyżykami z pozycji siedzącej i poziomu oczu klienta, korzystając w tym celu z rysika. Należy
skalibrować każdy z ekranów dotykowych.
e. Zobaczysz teraz główny ekran stymulatora.
f.

Oprogramowanie stymulatora będzie już skonfigurowane, aby działać poprawnie z Twoim
sprzętem komputerowym – ekran dotykowy, cztery kanały i jedno zewnętrzne EKG

10.5

Wskazanie położenia SGU

W miejscach gdzie jednostka SGU MP3008 jest położona poza zasięgiem wzroku użytkownika
w pozycji normalnej, naklej nalepkę MC0809 „Tutaj znajduje się stymulator zastępczy”, aby wyraźnie
oznaczyć położenie SGU podczas normalnej pracy.
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11 KORZYSTANIE Z KLAWIATURY I EKRANU
DOTYKOWEGO
Stymulator może być obsługiwany za pomocą skrótów klawiszowych klawiatury alfanumerycznej
opisanych w menu oprogramowania i na klawiszach, Ilustracja 9 pokazuje główne skróty klawiszowe.

Ilustracja 9 Układ klawiatury
Ekran dotykowy to dotykowy ekran LCD o przekątnej 15"


Do jego obsługi możesz użyć palca, palca w
rękawiczce lub miękki rysik, np. tylny koniec
plastikowego długopisu



Użytkownik może podświetlić wybrane parametry,
dotykając ich i zmienić ich wartość za pomocą
przycisków + / - znajdujących się na ekranie.
Dotyczy to S1 do S6



Wartości numeryczne mogą zostać wprowadzone
z klawiatury numerycznej oraz wszystkich menu
znajdujących się w górnej części ekranu. poprzez
dotknięcie przycisku NumPad lub poprzez dwukrotne
dotknięcie parametru.

Ilustracja 10 Ekran dotykowy



Wciśnij i przytrzymaj fioletowy przycisk stymulacji awaryjnej (Emergency Pace), aby w
dowolnym momencie rozpocząć natychmiastową stymulację.



Wciśnij przycisk Enter na ekranie, gdy pojawi się opcja wprowadzenia wartości lub
opuszczenia menu.



Dotknij ikonki Wyjdź („X” w ramce), aby wyjść ze wszystkich menu.
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Przyciski dotykowe; ich odpowiedniki na klawiaturze i spełniane przez nie funkcje zostały opisane
w tabeli poniżej.
Przycisk
dotykowy /
Miejsce

Skrót
klawiszowy na
klawiaturze

Funkcja

Dowolny element
menu

Podświetlony
podkreślony,
zazwyczaj
pierwsza litera
jego nazwy

Wybiera i zmienia na aktywny dany element menu.

Spacja

Włącza lub wyłącza stymulację, długie przyciśnięcie –
wciśnij, aby zacząć stymulację.

INS / EDIT

Włącza Sx, edytuje podświetlone parametry

DEL

Wyłącza Sx, modyfikuje podświetlone parametry

+/-

Nieznaczne zwiększenie / zmniejszenie, np. S1 o 10ms

F12- Emergency

Rozpoczyna awaryjną stymulację obu kanałów.
Wymagane jest długie przyciśnięcie, aby go
aktywować.

Q / Esc

Opuszcza menu / aplikację

Alt-Q

Wciśnij przycisk pokazujący sygnał QRS, a pojawi się
okno wykrywania QRS.
Strzałki w górę i w dół poniże i powyżej przycisku QRS
pozwolą na dopasowanie wartości minimalnej progu +/-

90% (F9)

Ustanawia S1 na 90% średniego odstępu R-R lub
dowolnej wprowadzonej wartości.
Wartość procentowa może zostać dopasowana przez
Config Var 9 „F9 %RR procent”

F11

Stymulacja w trybie Overdrive Burst Pace jednym
dotknięciem. Aby rozpocząć stymulację, za pierwszym
razem wymagane jest przytrzymanie przycisku dłużej
oraz za każdym razem, gdy przycisk jest nieużywany
przez dłużej niż 20 s; przycisk jest podświetlony na
zielono, jeśli jest gotowy do natychmiastowego
rozpoczęcia stymulacji.
„Ch2” wskazuje który kanał będzie pobudzany, a 380
wskazuje interwał dla S1.
Przesuń palcem w lewo lub prawo podczas stymulacji,
aby zwiększyć lub zmniejszyć S1.

POLSKI

Page 26 of 50

KARDIOSTYMULATOR

Przycisk
dotykowy /
Miejsce

Skrót
klawiszowy na
klawiaturze

Funkcja

Brak

Przełącza pomiędzy sterowaniem wyłącznie za pomocą
klawiatury, wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego,
lub obydwoma.

Brak

Wyniki Pomiarów Stymulacji
 : Stymulacja Impedancja w Omach
V : Napięcie w woltach stymulacji
 : Ilość bodźców stymulujących generowane

Alt-S/Alt-R

Konfiguracja Stymulator

K

Pomoc

H

Odwróć / zmiana pomiędzy stymulatorem strony A i
strony B

F

R-R Interval w ms

Brak

Tętno w uderzeniach na minutę

Brak

Synchronizacja chodzić do ECG

Y

Opóźnienie z Sync do S1

Brak

Wartości zmniejsza S

D

Ustaw liczbę bodźców stymulujących w jednym pociągu

I

Konfiguracja Stymulator

Ctrl-Ins/
Ctrl-Del

Maksymalny prąd

Brak

stymulacja dostarczane

Alt / Ctrl / Shift

wciśnięty klawisz

Tabela 6 Przyciski dotykowe, obszary dotykowe i ich funkcje

11.1 Klawiatura numeryczna
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Zaprojektowana specjalnie dla Micropace klawiatura numeryczna (MP3393) ze specjalnie
zmodyfikowanym ułożeniem przycisków może zostać podpięta do systemu, aby zastąpić standardową
klawiaturę i zmniejszyć nieład na stole. Powinna być używana jedynie z systemami posiadającymi
ekran dotykowy i wersję oprogramowania 3.21 lub wyższą. Przestrzegaj wszystkich instrukcji
użytkowania dołączonych do kompaktowej klawiatury numerycznej podczas jej instalacji
i użytkowania.
Uwaga: nie można używać standardowych klawiatur numerycznych wraz ze stymulatorami
z rodziny EPS320, ponieważ nie będą one działać tak, jak należy.

11.2

Używanie zdalnej stacji kontrolnej StimLab™

Zdalna stacja kontrolna Micropace może zostać przeniesiona do laboratorium badań EP i podpięta do
stymulatora w trakcie pracy za pomocą szybkiej złączki, od razu będąc gotowa do pracy.

11.2.1

Zmiana urządzenia wprowadzającego dane

Wciśnięcie przycisku „Input” w prawym dolnym rogu ekranu otworzy menu z wyborem metody
wprowadzania danych, które pozwala na wybiórczą aktywację lokalnego ekranu dotykowego, zdalnego
ekranu dotykowego i klawiatury.
Po wybraniu parametr ten pokazywał będzie wybraną kombinację urządzeń jako „LT” (lokalny ekran),
„RT” (zdalny ekran), „KB” (klawiatura) i „All“ (Wszystkie).

11.2.2

Wskaźnik stacji lokalnej/zdalnej:

Ten wskaźnik tekstowy znajdujący się powyżej przycisku PACE wskazuje, która stacja jest aktualnie w
użytku i w związku z tym ma wyłączną kontrolę.
(i)

„Local”

– ekran lokalny ma wyłączną kontrolę (klawiatura jest również aktywna)

(ii)

„Remote”

– ekran zdalny ma wyłączną kontrolę

(iii)

„

– brak tekstu, jeśli żaden z ekranów nie został dotknięty przez dłużej niż 2
sekundy

POLSKI
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12 KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA
STYMULATORA
12.1 Funkcja Pomocy
Pomoc jest dostępna dla każdego z parametrów i dla każdego protokołu, który został wybrany, po
naciśnięciu klawisza „H”

Ilustracja 11 Menu pomocy

12.2 Filmy szkoleniowe
Filmy szkoleniowe są dostępne z menu pomocy „3. Filmy szkoleniowe”. Dotknij wybrany temat, aby
go odtworzyć.

12.3 Poszukiwanie pomocy
System pomocy posiada opcję wyszukiwania, dostępną z menu pomocy „s. Search Help”.

12.4 Ekran główny stymulatora
Ekran główny pojawi się wraz z wybranym protokołem PACE, tak jak pokazano na Ilustracja 12.
Czerwone podświetlenie wybranej opcji będzie ustawione na parametrze S1, pozwalając
użytkownikowi na dopasowanie podstawowego interwału stymulacji za pomocą klawiszy numerycznych
lub przycisków +/-. Można poruszać się po ekranie i podświetlić inny element za pomocą klawiszy
strzałek.
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12.5 Parametry stymulacji
Aby ustawić parametry na Ilustracja 12, najpierw naciśnij skrót klawiszowy wskazany przez
podkreśloną literę w nazwie parametru, aby podświetlić ten parametr, a następnie skorzystaj
z przycisków „+”/„-” na klawiaturze numerycznej, aby zmienić jego wartość.

12.6 Podstawowa stymulacja
Aby włączyć lub wyłączyć stymulację, naciśnij krótko przycisk PACE (spacja) lub dotknij przycisk na
ekranie; długie przytrzymanie przycisku PACE spowoduje stymulowanie tylko, gdy przycisk PACE jest
wciśnięty.

Ilustracja 12 Ekran interfejsu użytkownika stymulatora z aktualnie wybranym protokołem PACE.
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12.7 Korzystanie z protokołów oprogramowania stymulatora
Protokół Threshold. Naciśnij „T”, aby
wybrać protokół THRESHOLD.
Następnie rozpocznij stymulację
poprzez wciśnięcie spacji; wyjściowa
moc zostanie automatycznie
zmniejszona. Musisz zaprzestać
stymulacji, jeśli nastąpiła przerwa
w rejestrowaniu.
Wykres EKG. Podczas stymulacji na
wykresie EKG na środku ekranu
pojawią się pionowe symbole impulsów
stymulujących dla każdego impulsu w
każdym z kanałów wyjściowych (krótkie
linie pionowe dla S1, dłuższe dla S2S7, o kształcie „L” w przypadku
wysokiego oporu).
Protokoły Nodal_ERP i Multi_SX.
Protokół NODAL_ERP zapewnia 3
dodatkowe impulsy do pomiarów
refrakcji z adaptacyjną automatyczną
dekrementacją o 50, później o 20 i o
10. Protokół MULTI_SX zapewnia 6
dodatkowych impulsów do
zaprogramowanej stymulacji komory,
również z osobno kontrolowaną
dekrementacją.
Ilustracja 13 Wzory stymulacji w podstawowych protokołach
Protokoły Wenckebach, Burst Pace.
stymulacji.
Protokół WENCKEBACK stale
zmniejsza wartość S1 (możliwość zatrzymania poprzez przytrzymanie klawisza spacji). Protokół
BURST_PACE pozwala na szybszą stymulację dla tak niskich wartości S1 jak 30 ms (dolny limit dla S1
w trybie BURST może zostać ustawiony w menu konfiguracyjnym, skrót klawiszowy „K“, Config Var-2).
Wzory dla tych stymulacji pokazane są na poniżej.
Protokoły RSynced_Sx, SNRT i AV Delayed. Protokół Rsynced_Sx wytwarza ciąg do 3 dodatkowych
sygnałów w parze z ciągiem wykrytych zespołów P/QRS. Protokół SNRT wyświetla timer z upływem
sekund i automatycznie zmniejsza wartość S1 po wstrzymaniu stymulacji. Zmiany S1 mogą zostać
zaprogramowane dzięki zmiennej AUTO_DECREMENT, która może korzystać z tabeli wartości, do
której dostęp możliwy jest poprzez wciśnięcie [Ins] z podświetloną zmienną. Protokół AV_DELAYED
pozwala na sekwencyjną stymulację A-V, gdzie S1 jest podstawowym interwałem stymulacji, a
zmienna S2 określa opóźnienie AV.
Protokoły Overdrive Pace i ATP. Tachyarytmia może zostać natychmiast przerwana przez chwilowe
użycie protokołu OVERDRIVE BURST_PACE, dostępnego pod skrótem klawiszowym „O“.
Odczyt EKG. Stymulator może odczytać EKG za pomocą dowolnego z dwóch wejść dla zewnętrznych
sygnałów wzmocnionych EKG (1 Vpp) lub może odczytać wewnątrzsercowe EKG (IEGM) z elektrod
stymulujących w każdym kanale.
Zapisywanie domyślnych ustawień stymulatora. Parametry stymulacji i protokołów dla aktualnie
wyświetlanego protokołu mogą zostać zapisane jako domyślne dla tego protokołu poprzez zapisanie
ich w pamięci ustawień protokołu (Protocol Setup Memory) za pomocą skrótu klawiszowego „Alt-S“
i potwierdzeniu klawiszem Enter. Miej na uwadze, że domyślne ustawienia zmiennej CURRENT
stanowią wyjątek i można je zapisać jedynie dla protokołu THRESHOLD.
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12.8 Protokoły stymulacji
Stymulator Micropace posiada wiele wstępnie zaprogramowanych protokołów stymulacji.

12.8.1

Wybór protokołu i zmiana nazwy

Ulubione protokoły w Protocol Toolbox ( lub skrót klawiszowy „M“) mogą zostać wybrane poprzez
zaznaczenie
, dzięki czemu będą się pojawiać w menu protokołów oraz można zmienić ich nazwę z
edytowalnej listy używając przycisku EDIT.

Ilustracja 14 Przybornik protokołów

12.8.2

Protokoły Pace
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Wybierz protokół PACE, aby przeprowadzić stymulację o stałym interwale ustawionym w S1
w wybranym miejscu stymulacji.

12.8.3

Protokół Threshold
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Protokół THRESHOLD pozwala określić próg stymulacji poprzez zmniejszanie lub zwiększanie
amplitudy prądu stymulującego; osoba obsługująca musi zaprzestać stymulacji, gdy rejestracja
zostanie przerwana i zaakceptować lub zmodyfikować wyświetlone, automatycznie obliczone nowe
wartości domyślne prądu (podwójna wartość progu prądu i > 1,0 mA).
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12.8.4

Protokół Nodal_ERP
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Badanie NODAL_ERP zapewnia 3 dodatkowe, automatycznie pomniejszane impulsy stymulujące dla
pomiaru refrakcji węzła AV i innych pomiarów. S2-S4 mogą zostać automatycznie obniżone o 50,
później 20, a następnie 10 ms wraz ze zmniejszeniem wartości Sx zgodnie z tabelą dostępną w edycji
parametru dekrementacji (Editing Decrement Parameter) lub poprzez ustawienie dowolnej pojedynczej
wartości dla atrybutu dekrementacji (wyłącz tabelę dekrementacji poprzez ustawienie Config Var-11 na 0).

12.8.5

Protokół Multi_Sx
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Protokół MULTI_SX zapewnia do 6 dodatkowych impulsów stymulujących o automatycznej
dekrementacji dla zaprogramowanej stymulacji komór. Komunikat z ostrzeżeniem „Defibrillator
Ready?“ (defibrylator gotowy?) pojawi się po wejściu w protokół, jeśli trwa stymulowanie komór, jego
wygląd może zostać skonfigurowany przez Twojego dystrybutora. W obu powyższych protokołach
ręczna regulacja Sx powoduje zawieszenie następnej auto-dekrementacji, a klawisz BSP przywraca
ostatnią wartość auto-dekrementacji.
SX property menu (menu właściwości SX) dostępne jest po wybraniu danego Sx, używając Ins/Edit
i zawiera następujące ustawienia:
 Włącz pierwsze wywołanie S1 po wykryciu P/R lub wyłącz wywołanie.
 Włącz opóźnienie AV dla S1.
 Ustaw czas opóźnienia AV dla S1 w ms.
 Ustaw indywidualny ciąg kontroli dla S1. Wartości ciągu są wyświetlane poniżej przycisku Sx.
 Włącz indywidualną auto-dekrementację S2-S7 dla Sx w zależności od wspólnej wartości dla
dekrementacji w menu stymulacji (Stimulus Menu).

12.8.6

Protokół Wenckebach
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Protokół WENCKEBACH stale zmniejsza wartość S1. Dekrementacja może zostać opcjonalnie
przerwana przez ręczne skorygowanie S1 (możliwość skonfigurowania przez Twojego dystrybutora); w
oprogramowaniu wersji 3.19.59 lub wcześniejszej dekrementacja mogła również zostać wstrzymana
poprzez długie przyciśnięcie klawisza spacji.

12.8.7 Protokół RSynced_Sx
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Protokół RSYNCED_S2 wytwarza ciąg lub sekwencję do 3 impulsów dodatkowych w parze z ciągiem
odczytanych zespołów P/QRS.
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12.8.8

Protokół SNRT*
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Protokół SNRT wyświetla timer z upływem sekund i automatycznie zmniejsza wartość S1 po
wstrzymaniu stymulacji zgodnie z danymi w tabeli SNRT. Tabela SNRT jest dostępna poprzez
wciśnięcie [INS], gdy podświetlonym elementem są parametry AUTO_DECREMENT lub S1 na ekranie
protokołu SNRT. Ewentualnie zmienna AUTO_DECREMENT może zostać wykorzystana do
dekrementacji S1 (możliwość skonfigurowania przez Twojego dystrybutora).
*Uwaga: Obliczanie wartości dla SNRT może nie działać poprawnie, jeśli odczyt IEGM jest z końcówki
cewnika; użyj zewnętrznego odczytu EKG, aby uzyskać wyliczenia SNRT przez stymulator EPS320.

12.8.9

Protokół Burst_Pace
L
o
w
e
r
M
i
n
S
1
t
h
a
n
P
A
C
E
O
p
t
i
o
n
:
1
.
i
n
t
r
a
b
u
r
s
t
d
e
c
r
e
m
e
n
t
2
.
L
i
m
i
t
e
d
T
r
a
i
n
3
.
A
d
a
p
t
i
v
e
S
1

T
R
A
I
N
T
C
L
*
%

S
1

B
U
R
S
T
_
P
A
C
E
(
'
b
'
)

tttttt

Protokół BURST_PACE pozwala na szybszą stymulację przy wartościach S1 tak niskich, jak 30 ms
(podlega on własnej konfiguracji Config Var-2 „Lower limit for S1 in Burst“ - dolny limit dla S1 w
protokole Burst). Zmienna konfiguracji 7 może być użyta do przekierowania Burst Pace do Overdrive
Burst pace, gdy stymulacja typu burst jest aktywna.

12.8.10 Protokół AV Atrio-ventricular Delayed
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12.8.11 Protokoły Overdrive
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Przerwij szybko częstoskurcz, uruchamiając chwilowo protokół OVERDRIVE BURST_PACE (skrót
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(wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca).
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12.8.12

Protokoły specjalistyczne

Następujące specjalistyczne protokoły dostępne są z menu procedur (Procedure Menu)(„m“). Ich
działanie nie wymaga wyjaśnień.
Stymulacja Bi Ventric. Ten protokół wymaga czterech kanałów, co jest możliwe za pośrednictwem
multipleksera czterokanałowego MP30914:
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

Paced S2. S2 w innym kanale niż S1 wstawione zostaje pomiędzy impulsy S1. S2 może zostać
ustawione jako 0 lub -ve, co oznacza, że poprzedza lub następuje po ostatnim S1:
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')

Sensed S2&S3. Wielokrotne dodatkowe impulsy stymulujące wysyłane są do różnych kanałów /
komór:
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
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PAUSE

t
S3 = 60

S3

(sensed)
TRAIN = 3

t

t

t

S2

t
S3 = 30

Page 36 of 50

KARDIOSTYMULATOR

Protokół PPI. Protokół ten wyświetla informację o interwale postymulacyjnym (Post Pacing Interval)
podczas badań tachyarytmii.

Refractory High Frequency Stimulation. Standardowa S1 w kanale 2 ze stymulacją burst o wysokiej
częstotliwości w kanale 1. Opóźnienie S2 od S1 do S3. Minimalny burst S3 to 30 ms.
S2 Delay
S3 >=30m S

Refractory HFS

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S3
S1

S1

S1

('m,f')

W protokole impulsów wysokiej częstotliwości, można określić pociąg z częstotliwością i albo jako
liczbę bodźców lub okres stymulacji. Na przykład, (S1 = 40ms, pociąg z 3) lub (S1 = 40ms pociągu dla
80 ms).
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12.9 Ustawienia oprogramowania
Menu konfiguracyjne. Konfiguracja oprogramowania, włączając w to różne ograniczenia
bezpieczeństwa oraz opcje, może zostać dopasowana przez technika montującego urządzenie wedle
preferencji klienta za pośrednictwem narzędzia CONFIG chronionego hasłem, skrót klawiszowy „K“.
Zapis domyślnych ustawień dla wielu protokołów. Możesz zapisać do 8 różnych ustawień
domyślnych dla parametrów protokołów. Zapisz parametry tak, jak opisano powyżej, ale po wciśnięciu
„Alt-S“ wybierz jedną z ośmiu pamięci. Wczytaj ustawienia protokołu za pomocą skrótu klawiszowego
„Alt-R“, wybierając numer pamięci.

12.10 Ustawienia dźwięku
System stymulatora wytwarza dźwięk podczas pracy (dźwięk impulsów, odczyt EKG i inne)
i przekazuje go do zewnętrznych głośników (ponadto wytwarza dźwięki wewnętrzne w PC i SGU).

OSTRZEŻENIE:
Wszelkie głośniki podłączone do urządzenia muszą być zasilane z odizolowanego źródła zasilania, na
przykład za pomocą transformatora separacyjnego Micropace MP310.

12.11 Funkcje bezpieczeństwa
Aby rozpocząć natychmiastową stymulację, wciśnij F12. Jeśli komputer ulegnie awarii, skorzystaj
z ręcznej stymulacji zastępczej (Backup Manual Pacing) na SGU (krok 3 poniżej); jeśli SGU ulegnie
awarii, skorzystaj ze stymulacji awaryjnej (Emergency Pace) (krok 4 poniżej).

Ilustracja 15 Stymulacji w trybie pilnym
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12.12 Komunikaty błędów oprogramowania
Komunikaty błędów posiadają powiązane z nimi teksty pomocy. W niektórych przypadkach tekst
pomocy pojawia się razem z błędem; w przypadku innych błędów wciśnięcie „H“ wyświetli powiązany
tekst pomocy.

Błąd synchronizacji z czasem działania aplikacji
Następująca informacja może pojawić się podczas korzystania ze stymulatora.
Internal Error: STIM_OVERRUN: The Computer is not keeping up, stimulus timing may be inaccurate!
Może to mieć miejsce, gdy przytrzymano jakiś przycisk, zmuszając program do zbyt częstej obsługi
klawiatury lub gdy wystąpił jakiś problem z komputerem. Zauważ, że kolejne impulsy prawdopodobnie
będą wysyłane prawidłowo; ten komunikat pojawi się tylko raz w trakcie jednej sesji, a każde
z powtórzeń tego błędu będzie ignorowane przez pozostały czas trwania sesji, aby pozwolić Ci na
kontynuowanie stymulacji, jeśli jest to konieczne. Aby pozwolić na ponowne wyświetlenie tego błędu,
wyjdź z programu, wciskając „Q“ i postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami, aby zresetować
program lub uruchom ponownie komputer.

Ostrzeżenia programu podczas wyłączania
Następująca informacja może pojawić się po wyjściu z programu.
Program exited with Warnings, logged in file 'stim.log'.
Oznacza to, że podczas pracy programu zostało wygenerowane ostrzeżenie.
Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem, aby uzyskać więcej szczegółów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Nieprawidłowe wyłączenie programu również spowoduje wyświetlenie menu odzyskiwania (Recovery
Menu). Postępuj zgodnie z sugerowanymi elementami menu, aby przywrócić ostatnie prawidłowe
ustawienia konfiguracji lub zainstalować ponownie program.
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12.13 Dodatkowe komunikaty systemowe
12.13.1

Komunikaty informacyjne

Te krótkie komunikaty informacyjne mają na celu poinformowanie użytkownika o nieprawidłowościach,
które niekoniecznie wymagają uwagi lub działania i tym samym nie wymagają, aby użytkownik przerwał
badanie EP.
Pojawiają się w jednym z czterech miejsc pod wykresem EKG i znikają po kilku sekundach.
Związane ze
sprzętem
Komunikaty
informacyjne
Głośny PC Comm
Głośny PC
Comm-Hw
Głośny SGU
CommSGU
Wysoka
Impedancja
Przedsionkowej

Impedancja
Wysokiej Ventr
Ext Sync1
Wykrywane

Wyjaśnienie

Zalecane działanie

Komputer wykrył błąd w sekwencji
ostatniego pakietu danych RS232 z SGU.
Komputer wykrył błąd
parzystości/transmisji/przepełnienia w
ostatnim pakiecie danych RS232 z SGU.
wykrył błąd parzystości w ostatnim
pakiecie danych RS232 z PC.
Wysoka impedancja na kanale
przedsionkowym - obliczona impedancja >
4 kiloomów <75% zaprogramowanego
prądu z wyjściowym napięciem na
maksymalnym poziomie.
Jak powyżej, ale na kanale komorowym.

Sprawdź, wyjmij i włóż z powrotem
lub wymień kabel szeregowy
(MP3033A) łączący PC i SGU.

Sygnał sync wykryty w porcie wejściowym
Ext.Sync1.

Nieużywane. Skontaktuj się z
dystrybutorem, jeśli pojawia się
komunikat.

Ext Sync2
Wykrywane

Sygnał sync wykryty w porcie wejściowym
Ext.Sync2.

Ext Power
Odłączony

Zewnętrzne źródło zasilania 15V zostało
odłączone (lub < 2,5VDC). SGU zasilane
zapasowym akumulatorem.
Akumulator zapasowy jest prawie
rozładowany.

Niski poziom
Baterii Backup

Zakłócenia
Wyjście
Prog Wyjątek:

POLSKI

Prąd wyjściowy nie znajduje się w
tolerowanym zakresie +/- 25% dla
żadnego z kanałów.
Wewnętrzny problem SGU – numer
wyjątku w przepływie sterowania.

Sprawdź czy kabel nie został
odłączony, błędne ustawienia
„Stim setting“ w urządzeniu
rejestrującym i stan elektrody
stymulującej.

Podłącz zewnętrzne źródło
zasilania.
Podłącz zewnętrzne źródło
zasilania, aby naładować
ponownie. Jeśli komunikat wciąż
się pojawia, zapasowy akumulator
wymaga serwisowania.
Zignoruj, jeśli pojawia się w trakcie
ablacji RF, w przeciwnym wypadku
SGU wymaga serwisowania.
Zapisz numer wyjątku, odłącz
pacjenta od stymulatora EPS320 i
skontaktuj się z serwisem SGU.
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Komunikaty
informacyjne
związane z
oprogramowaniem

Wyjaśnienie

Zalecane działanie

Ostrzec: S1< 230ms!

Ostrzega użytkownika o tym, że
wysyłanie impulsów zostało rozpoczęte
z czasem < 230 ms Towarzyszy mu
alarm dźwiękowy.

Kontynuuj, jeśli wysyłanie
impulsów w S1 < 230 ms jest
zamierzone.

Informuje użytkownika o tym, że ciąg
impulsów S1 został zakończony –
komunikat dostępny jedynie dla
protokołów BURST i OVERDRIVE
BURST.

Nie wymaga żadnego działania.

Rozpoczęcie wysyłania impulsów
oczekuje na synchronizację QRS z
kanału EKG. Może mieć związek z
poniższym „Sync Timeout“.

Jeśli odczyt QRS jest słaby,
dopasuj wzmocnienie sygnału
EKG lub źródła EKG / IEGM dla
lepszego odczytu. Korzystaj z
zewnętrznego odczytu EKG
zawsze, gdy jest to możliwe.

Parametr Sync_To został ustawiony i
rozpoczęto wysyłanie impulsów, ale nie
wykryto QRS przez > Sync_Timeout
sekund, ustawionych w Config Var 8.

Nie wymaga żadnego działania.

Komunikat przypominający przy
wejściu do protokołu SNRT o tym, że
użytkownik może uzyskać dostęp do
tabeli SNRT po wciśnięciu przycisku
INS.

Wciśnij INS, jeśli chcesz zmienić
ustawienia wartości w tabeli SNRT
S1.

Ectopic->Trigg

Jeśli włączone jest „Premature Detect“,
powiadamia użytkownika o tym, że w
odpowiedzi na skurcz ektopowy
wysłano sygnał sync (wyzwalacz).

Nie wymaga żadnego działania.

EB,[Esc]toTrigg

Jeśli włączone jest „Premature Detect“
i ustawione na pojedynczy wyzwalacz,
ten komunikat pojawi się przy drugim i
każdym kolejnym wykrytym skurczu
ektopowym bez wywołania
synchronizacji wyjścia, przypominając
użytkownikowi o wciśnięciu Esc, aby
pozwolić na kolejną synchronizację
wyjścia.

Nie wymaga żadnego działania.

Stosowanie ESC

Użytkownik korzysta z nieprawidłowych
przycisków, aby wyjść – należy użyć
przycisku Esc, aby opuścić menu.

Naciśnij ESC.

kluczem Stuck

Ten sam przycisk został wciśnięty
więcej niż 30 razy w krótkim odstępie
czasu – tj. wciśnięty i przytrzymany.

Puść przycisk lub oddaj klawiaturę
do serwisu, jeśli jest wadliwa.

Burst Key Lock!

Wciśnięty przycisk podczas stymulacji
Burst o S1 < 100 ms. Należy przerwać
stymulację, aby zmienić parametry. Po
trzech kolejnych uderzeniach w
klawisze, wyświetlona zostanie
wiadomość tekstowa.

Przerwij stymulację, aby zmienić
parametry.

Pociąg Gotowe

" Oczekiwanie na
ECG Sync "

Sync Koniec Czasu!

[INS] zestawy S1
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Komunikaty
informacyjne
związane z
oprogramowaniem

Wyjaśnienie

Zalecane działanie

Górny RR Limit: xxx

W protokole Rsynced_SX, [odstęp R-R
niższy niż His_Coincident_S2] jest
wyższy niż wstępnie ustawiona wartość
maksymalna xxx (zazwyczaj 1060ms).

Jeśli odczyt SVT jest słaby,
dopasuj źródło EKG, aby poprawić
wykrywanie QRS.

S2 = RR – xxx

W protokole Rsynced_SX wskazuje
obliczoną wartość S2.

Nie wymaga żadnego działania.

90% RR = xxx

Pojawia się po wciśnięciu F9,
wskazując obliczone S1 jako 90%
zmierzonego odstępu R-R.

Użyj obliczonego odstępu, jeśli jest
prawidłowy.

Nieważny RR

Pojawia się w protokołach Burst,
Overdrive oraz Rsynced_SX,
wskazując obliczony odstęp R-R
znajdujący się poza dopuszczalnym
zakresem – zazwyczaj ze względu na
zbyt słaby lub zbyt wyraźny odczyt.

Popraw odczyt EKG.

xxx % RR = xxx

W protokołach Burst i Overdrive
wskazuje obliczone S1 jako procent
zmierzonego odstępu R-R.

Użyj obliczonego odstępu, jeśli jest
prawidłowy.

Dolna Granica xxx

Próba ustawienia wartości S1,
parametru dekrementacji lub ciągu
PONIŻEJ limitu ustalonego w menu
konfiguracyjnym.

Wprowadź nową wartość w
dopuszczalnym zakresie.

Górna Granica xxx

Próba ustawienia wartości S1,
parametru dekrementacji lub ciągu
POWYŻEJ limitu ustalonego w menu
konfiguracyjnym.

Wprowadź nową wartość w
dopuszczalnym zakresie.

Wykryto niedokładność podczas
weryfikacji zegarów PC i SGU.

Czas wysyłania impulsów może
być nieprawidłowy – zweryfikuj
taktowanie stymulacji za pomocą
urządzeń firm trzecich. Oddaj
system stymulacji Micropace do
serwisu.

Nietrwały RR

Odstęp R-R nie jest stabilny podczas
adaptacyjnego obliczania interwału S1
w protokole ATP.

Sprawdź i popraw sygnał EKG /
wykrywanie QRS.

Zakłócenia Wyjście

Wysyłany prąd poza dopuszczalnym
zakresem 25% dla któregoś z kanałów;
może być spowodowane zakłóceniami
RF na wyjściu.

Usuń źródło zakłóceń; jeśli nie
ustaje, oddaj SGU do serwisu.

Czas Błąd

Tabela 7 Komunikaty informujące i zalecane działanie.
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12.13.2

Komunikaty tekstowe

Komunikaty
informacyjne (NOTE…)

Ostrzeżenia podczas
działania programu
(WARNING…)



Te komunikaty informują użytkownika o wymaganych instrukcjach
lub informują o danych i nie wymagają wyjaśnienia.



Przedstawiają normalne lub dające poprawić się nieprawidłowe
działanie programu.



Wymagają ingerencji ze strony użytkownika i nie przerywają
działania programu.



Te wiadomości ostrzegają użytkownika o wykonaniu przez niego
możliwie niepoprawnych lub niezalecanych czynności.



Wymagają działania ze strony użytkownika lub potwierdzenia
czynności i nie przerywają działania programu.



Wykryto poważne błędy, zaprzestań korzystania ze stymulatora i
skontaktuj się z Twoim dystrybutorem lub Micropace celem
uzyskania pomocy.

Komunikaty o błędach
danych (DATA_ERR…)
Komunikaty o błędach
pliku (FILE_ERR…)
Komunikaty o błędach
działania programu
(RUN_ERR…)

12.14 Konfiguracja programu – menu CONFIG1
Plik konfiguracyjny przechowuje rozmaite parametry kontrolujące pracę programu, w tym limity
bezpieczeństwa, i może być modyfikowany przez autoryzowanego przedstawiciela Micropace.
Skontaktuj się z Micropace lub swoim przedstawicielem, aby zasięgnąć więcej informacji.
Menu konfiguracyjne jest przywoływane skrótem klawiszowym „K“. Parametry zostały wymienione
w Tabela 8.

Hasło użytkownika do zmiany konfiguracji to: „henry“ lub 4546.

Dostęp do tej funkcji jest chroniony hasłem do używania wyłącznie przez przedstawiciela firmy
podczas instalacji w celu spersonalizowania ustawień programu zgodnie z indywidualnymi
preferencjami placówki.
1
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+------- EPS320 Wer:4.0 UŻYTKOWNIK - Konfiguracja
Protokół: 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
:
¦
¦ 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 .............. - Minimalna dozwolona wartość S1 podczas protokołów innych niż typu burst, np. protokoły Pace.
2. Absolute Min S1,eg Burst ........ - Minimalna dozwolona wartość S1 podczas protokołów Burst, Overdrive Pace, ATP.
3. Minimum Sx (S2-S7) ............... - Minimalna dozwolona wartość S2 do S7.
4. Min.auto S1 for ATP ........... - Minimalna dozwolona wartość S1 osiągnięta przez auto-dekrementację w protokole ATP.
5. Min.auto S1 WENCKE/SNRT . - Minimalna dozwolona wartość S1 osiągnięta przez auto-dekrementację w protokole
Wenckebach i SNRT.
6. Min.auto S1 for Burst .............. - Minimalna dozwolona wartość S1 osiągnięta przez auto-dekrementację w protokole Burst.
7. Burst -> Overdrive Burst……... - Przekierowanie protokołu Burst do protokołu Overdrive 0= Nie 1= przekierowanie
8. Sound Output Source.............. - Źródło dźwięku; 0=brak, 1=tylko głośnik komputera, 2=głośnik zewnętrzny, 3=oba
9. F9 %RR Percentage ............... - Ustawienie F9 – S1 = procent %RR; zakres 50% do 99%.
10. Sync1out (Train+1-n)S1 ........ - Wysłanie sygnału Sync przez (drive train+1-wartość) do uruchamiania rejestratora, (1=last train
pulse).
11. Decr/Incr N'ERP by Table ..... - Dekrementacja/Inkrementacja w Nodal_ERP jest pobierania z tabeli wartości – użyj INS dla
parametru
12. W'ke/Brst autodec’Period ...... - Interwał między auto-dekrementacją S1 w protokołach Wencke i Burst Pace.
13. SNRT Auto Stop .................. - Stymulacja kończy się wraz z końcem timera SNRT.
14. SNRT Duration ...................... - Czas do uruchomienia alarmu w każdym ciągu stymulacji SNRT (pacing train).
15. Repeats MULTI_SX Extra's ... - Powtórzenie dodatkowych VT przed dekrementowaniem. Wartość NB 2 => 3 powtórzone ciągi.
16. En Wencke log Decremt’n..... - S1 jest auto-dekrementowane logarytmicznie podczas Wenckebach, tzn. w malejących krokach.
17. En Wencke Beat Decrement - Auto-dekrementacja Wenckebach ma miejsce przy każdym ciągu (TRAIN) wg liczby impulsów,
nie czasu.
18. Rate-adaptive Burst S1 ......... - Początkowy S1 w protokole Burst i Overdrive będzie procentem odstępu R-R; 0=wyłączony.
19. ATP Intraburst Decrement .... - Międzyseryjne obniżenie wartości S1, tj. skanowanie.
20. Touch Scrolling of Menus ...... - Pozwala na przesuwanie menu palcami.
21. Min.auto Sx for RSync_Sx..... - Minimalna automatycznie dekrementowana wartość Sx dla protokołu RSynced_SX .
22. Tachy Detect Interval ........ - Ustawia domyślny interwał do wykrywania tachykardii dla trybu wstrzymywania StopOnTachy
Pause.
23. His-coincident RSynced_Sx .. - Ustawia znamionowy interwał HV do obliczenia His-coincident S2 (RR-HV).
24.
25. Temp Prot.Boosted Current .. - Prąd stymulujący jest zwiększony o tą wartość (w mA lub procentowo).
26. ECG gain Atrial Chan ............ - Wzmocnienie sygnału EKG dla elektrody przedsionka, 1= najmniejsze wzmocnienie,
4=największe.
27. ECG gain Ventric Chan ......... - Wzmocnienie sygnału EKG dla elektrody komory, 1= najmniejsze wzmocnienie, 4=największe.
28. ECG gain Ext1 ...................... - Wzmocnienie zewnętrznego zwiększonego sygnału EKG, 1= najmniejsze wzmocnienie,
2=największe.
29. ECG gain Ext2 ...................... - Wzmocnienie zewnętrznego zwiększonego sygnału EKG, 1= najmniejsze wzmocnienie,
2=największe.
30. Soft QRS Detect Setup ..... - Domyślne ustawienia dla menu wykrywania QRS.
31. QRS Blanking Time-HWare . - Minimalny czas tłumienia sprzętowego czujnika RR – używany tylko, gdy Var 30 wynosi 0.
32. QRS Sync timeout ................ - Stymulacja jest uruchamiana, nawet jeśli nie wykryto QRS przed końcem czasu.
34. No of Hints (14,0=off) .......... - Liczba wskazówek po uruchomieniu programu, 0= wyłącz.
36. Idle safety timeout ................. - Nieużywana klawiatura przechodzi w tryb bezpiecznego oczekiwania, wciśnij ESC, żeby
kontynuować.
37. Sense sound ......................... - Czas dźwięku wydawanego z każdym odczytem QRS. (zastępuje głośność).
38. Pace sound Duration ............. - Czas dźwięku wydawanego z każdym impulsem przez komputer lub SGU (zastępuje głośność).
39. Default Setup No.(1-5) ........ - Ustawienia są ładowane po uruchomieniu programu.
40. Set Global Factory Preset ..... - Przywraca wszystkie ustawienia programu do ustawień fabrycznych.
41. Initial Input Method .............. - Urządzenie wejściowe; 1=oba, 2= tylko ekran dotykowy, 3= tylko klawiatura.
Uwaga: Wciśnij „H“, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i pomoc dla dowolnej zmiennej, na której znajduje się kursor.

Tabela 8 Strona menu konfiguracyjnego
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13 JEDNOSTKA GENERUJĄCA IMPULSY EPS320
System Stimlab™ korzysta z jednostki generującej impulsy EPS320 (SGU) do generowania impulsów
pobudzających mięsień serca. EPS320 jest wyposażony w dwa niezależne, optoizolowane kanały
stymulacji.

13.1 Układ jednostki generującej impulsy (SGU) EPS320
Przedni panel pokazany na Ilustracja 16 składa się z czterech sekcji opisanych poniżej od lewej do
prawej:

LAMPKI
ZASILANIA

Stymulacja
ręczna zastępcza

Normalna stymulacja
Zielone gniazdo

Stymulacja
awaryjna

Ilustracja 16 Przedni panel SGU EPS320
Cztery lampki zasilania po lewej stronie:
(i)

Mains Power (na zielono/żółto)
ŚWIECI SIĘ NA ZIELONO - zasilanie jest podłączone i jednostka jest włączona
(włączony przycisk POWER), działa ładowanie podtrzymujące akumulatora
zapasowego, SGU jest sterowany przez komputer (PC CONTROL) lub jest w trybie
pracy BACKUP MANUAL.
 MIGA NA ZIELONO - zasilanie jest podłączone i jednostka jest w trybie oczekiwania
(STANDBY); trwa ładowanie akumulatora zapasowego.
 ŚWIECI SIĘ NA ŻÓŁTO - zasilanie jest dostępne, ale jednostka jest wyłączona;
akumulator zapasowy nie ładuje się.
Battery Power (na pomarańczowo) - utracono zasilanie z sieci, praca na akumulatorze
zapasowym. W pełni naładowany akumulator powinien starczyć na 2 godziny pracy.
Battery Low (na czerwono) - niski poziom naładowania akumulatora, starcza na tylko ok.
10 minut pracy.
PC Pace Control (na zielono) - Szeregowe łącze danych RS232 działa prawidłowo i
stymulator jest sterowany przez komputer.


(ii)
(iii)
(iv)
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Backup Manual Pace Control:
W przypadku awarii komputera stymulator automatycznie przełącza się w tryb zastępczej stymulacji
ręcznej (Backup Manual Pace). Stymulacja może być włączona/wyłączona za pomocą przycisku PACE
ON/OFF. Uwaga, czas impulsu jest ustawiony na 2 ms.
Pace Output:
Dwie zielone lampki LED oznaczone Atrium i Ventricle zapalają się na krótko podczas generowania
impulsu stymulującego. Dwie lampki LED oznaczone Check Lead sygnalizują wysoką impedancję
podczas ostatniego impulsu stymulującego, tzn. zaprogramowany prąd nie jest dostarczony z powodu
bardzo wysokiej impedancji. Zwykle jest to spowodowane rozłączeniem w obwodzie lub uszkodzonym
kablem/połączeniem.
Emergency Fixed Pace Output:
W mało prawdopodobnym przypadku awarii SGU, tzn. stymulator nie stymuluje nawet w trybie
BACKUP MANUAL PACING i pacjent wymaga szybkiej stymulacji, użytkownik może wyciągnąć
wtyczkę z zielonego gniazda PACE OUTPUT i włożyć ją do czerwonego gniazda EMERGENCY FIXED
PACE OUTPUT po prawej stronie od gniazda PACE OUTPUT. Impedancja elektrod stymulujących
automatycznie włączy tryb Emergency Fixed Rate Pacing, natychmiast rozpoczynając stymulowanie
awaryjne (tylko komory) z 100 bpm, prądem 5 mA i z czasem 2 ms.

13.2 Złącza stymulatora EPS320
Ilustracja 17 pokazuje złącza na tylnym panelu SGU.

Ilustracja 17 Złącza na tylnym panelu SGU (wyłącznie do celów informacyjnych)

Power On/Off
Przycisk zasilania na SGU.

Power Input
Wejście dla zewnętrznego źródła zasilania. Podłączyć wyłącznie do źródła zasilania klasy medycznej
Micropace, Część nr MP3074. Jednostka pobiera średnio prąd 750 mA z początkowym prądem
rozruchowym 1,5 A przy 15 VDC przez złącze 2-stykowe Redel.

Computer Link Port
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Szeregowe łącze danych RS232 do portu komputera COM1 Port; złącze DB9. Używaj wyłącznie kabla
szeregowego Micropace RS232 (Część nr MP3033A).

ECG-1 Input i ECG-2 Input
Są to wejścia 6,5 mm typu jack do odbioru wzmocnionego sygnału EKG. Zakres woltażu wejściowego
wynosi ±1,0V z impedancją 47 kiloomów, stąd impedancja źródłowa powinna być mniejsza niż 4,7K.

Sync-1 Output
Ten port dostarcza 200 ms impulsy z układu logicznego CMOS (pozytywny 5V) w różnych momentach
stymulacji.

Auxiliary Port
Ten port służy do podłączenia multipleksera MP3086.

13.3 Komunikaty o błędach sprzętowych w jednostce generującej
impulsy EPS320
Błędy sprzętowe są wyświetlane na 7-pozycyjnych wyświetlaczach LED oznakowanych Pace Interval i
Current. Wskazują one błędy eksploatacyjne dotyczące SGU.

Komunikat o
błędzie
C,P,U,_,E,r,r

Nazwa
błędu
Błąd CPU

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

Błąd POR

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

Błąd
przycisku

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

Błąd
oprogramowania

_,I,N,t

Błąd –
zakłócenie

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

Błąd
akumulatora
Słaby
akumulator.

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

Wyjaśnienie

Zalecane działanie

Nie powiodło się
samotestowanie CPU.
Nie powiodło się
samotestowanie sprzętowego
układu alarmowego (hardware
watchdog).
Jeden z przycisków/klawiszy na
przednim panelu utknął we
włączonej pozycji (ON).
gdzie xxx jest dowolnym
numerem 3-cyfrowym. Numer
wyjątku w przepływie sterowania
oprogramowania.
Błąd w przepływie sterowania
oprogramowania układowego
(firmware).
Akumulator jest rozładowany

Skontaktuj się z dystrybutorem

Akumulator zapasowy < 8,6V
podczas samotestowania.

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

Błąd
akumulatora
awaryjnego

Nie powiodło się
samotestowanie akumulatora
awaryjnego.

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

Błąd
testowania

Nie powiodło się
samotestowanie generowania
impulsów lub obwodów
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Skontaktuj się z dystrybutorem

Skontaktuj się z dystrybutorem

Skontaktuj się z dystrybutorem

Skontaktuj się z dystrybutorem

Podłącz zasilanie zewnętrzne i
wciśnij przycisk Backup Enable.
Możesz dalej używać stymulatora.
Wewnętrzny akumulator naładuje
się podczas użytkowania.
Skontaktuj się z dystrybutorem lub
swoim działem inżynierii
biomedycznej celem wymiany
akumulatora.
Skontaktuj się z dystrybutorem
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Komunikat o
błędzie

Nazwa
błędu

Wyjaśnienie

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

Błąd
częstości

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

Błąd prądu
stałego

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

Błąd
tolerancji

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

Błąd – brak
komputera

Brak komunikacji z komputerem
od pewnego czasu.
Spowodowany błędem
komputera lub rozłączeniem
kabla komunikacyjnego.

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

Błąd odbioru

Szeregowe łącze danych RS232
odbiera błędy

bezpieczeństwa.
Wykryto wysoką częstość
stymulacji. Jednostka wykryła
najprawdopodobniej
niezamierzone dwa impulsy w
odstępie mniejszym niż 300 ms.
Może to wynikać z szumu w
wyjściowych impulsach
stymulatora (np. woltaż ablacji
RF) lub w kablu
komunikacyjnym.
Wykryto wyjście prądu stałego.
Może to wynikać z błędu kanału
wyjściowego lub szumu w
wyjściowych impulsach
stymulatora (np. woltaż ablacji
RF). Może to spowodować
niepożądane arytmie.
Błąd tolerancji impulsu. Więcej
niż 200 impulsów znajdowało się
poza zakresem tolerancji +/25%.

Zalecane działanie

Odłącz stymulator od pacjenta.
Sprawdź mocowanie kabla
komunikacyjnego między
komputerem a SGU i wyeliminuj
zakłócenia z wyjściowych impulsów
stymulatora. Uruchom ponownie
SGU przez wciśnięcie Backup
Enable. Jeśli błąd nie ustępuje,
skontaktuj się z dystrybutorem.
Odłącz stymulator od pacjenta.
Wyeliminuj zakłócenia z
wyjściowych impulsów stymulatora.
Uruchom ponownie SGU przez
wciśnięcie Backup Enable. Jeśli błąd
nie ustępuje, skontaktuj się z
dystrybutorem.
Wyeliminuj zakłócenia z
wyjściowych impulsów stymulatora.
Uruchom ponownie SGU przez
wciśnięcie Backup Enable. Jeśli błąd
nie ustępuje, skontaktuj się z
dystrybutorem.
Sprawdź mocowanie kabla
komunikacyjnego między
komputerem a jednostką SGU.
Uruchom ponownie SGU i
komputer, poprzez ich wyłączenie i
ponowne włączenie.
Zakłócenia w łączu danych między
jednostką SGU a komputerem.
Sprawdź kabel.

Tabela 9 Lista komunikatów o błędach
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14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Oprogramowanie stymulatora Micropace nie uruchamia się po włączeniu komputera.
(i)

Jeśli komputer nie odpowiada na komendy z klawiatury, sprawdź wszystkie połączenia
kabli i uruchom ponownie komputer. Jeśli mimo to komputer wciąż nie odpowiada, może
on wymagać naprawy.

Stymulacja nie jest rejestrowana i nie widać artefaktu stymulacji.
(i)

Jeśli migają lampki LED Atrium lub Ventricle na SGU na odpowiednim kanale:


(ii)

Jeśli miga lampka LED Check Lead, wówczas stymulator zapewne działa
prawidłowo i doszło do przerwy w obwodzie lub cewniku; jest też możliwe,
chociaż mało prawdopodobne, że elektroda stymulująca nie jest w kontakcie z
mięśniem sercowym.

Jeśli nie migają lampki LED Atrium lub Ventricle na odpowiednim kanale:


Jeśli lampka LED Mains Power nie jest zielona, tylko żółta, jednostka SGU
jest wyłączona – włącz ją przyciskiem znajdującym się na tylnym panelu. Jeśli
lampka LED w ogóle się nie świeci, istnieje problem z zasilaniem/
podłączeniem do sieci – sprawdź to i przywróć zasilanie.



Sprawdź połączenie między komputerem a SGU.



W ostatniej kolejności zmień tryb SGU na BACKUP MANUAL PACE przez
wciśnięcie przycisku BACKUP ENABLE. Wciśnij raz PACE ON/OFF. Jeśli
SGU stymuluje oba kanały i świecą się Atrium i Ventricle, wówczas istnieje
problem z komputerem lub łączem komunikacyjnym. Skontaktuj się ze swoim
dystrybutorem, aby uzyskać pomoc.

Pacjent nie jest rejestrowany, ale widać artefakt stymulacji.
(i)

Prąd może być nieodpowiedni, spróbuj zwiększyć prąd wyjściowy.
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Jeśli miga lampka LED Check Lead, wówczas elektroda stymulująca nie jest
w kontakcie lub dotyka uszkodzonego mięśnia sercowego i wymaga
ponownego umiejscowienia lub może mieć wysoką impedancję z powodu
uszkodzonego przewodnika.

POLSKI

KARDIOSTYMULATOR

15 KONSERWACJA
Poniżej wymieniono podstawowe wymagania konserwacyjne niezbędne do bezpiecznego i
nieprzerwanego użytkowania systemu. W Opisie technicznym można znaleźć dodatkowe zalecenia
konserwacji prewencyjnej.

15.1 Akumulatory
Wewnętrzne akumulatory wielokrotnego ładowania mogą zostać wymienione wyłącznie przez
serwisanta; harmonogram wymian znajduje się na etykiecie po spodniej stronie SGU MP3008.

15.2 Konserwacja i kalibracja
(i) Sugerowane cotygodniowe serwisowanie prewencyjne:
 Skontroluj, wyczyść i sprawdź czy klawiatura działa prawidłowo.
 Sprawdź, czy żaden kabel nie jest uszkodzony – np. zgnieciony przez kółka.
(ii) Przeprowadzaj coroczne serwisowanie prewencyjne opisane w Opisie technicznym.

15.3 Instrukcja czyszczenia
(i) Stymulator nie jest zabezpieczony przed przedostaniem się płynów i osoba obsługująca
powinna chronić go przed zanieczyszczeniami, szczególnie krwią na klawiaturze i rozlaniem
cieczy, np. napojów.
(ii) Wszystkie komponenty systemu stymulatora można czyścić z zewnątrz przy użyciu ściereczki
namoczonej w standardowych szpitalnych środkach czyszczących, np. amoniaku 10% lub
wybielaczu 10%, izopropanolu, Cidexie lub łagodnym mydle. Nie należy spryskiwać lub
polewać sprzętu środkami czyszczącymi, ani używać rozpuszczalników na bazie acetonu.
(iii) Powlecz ekran dotykowy sterylną torbą plastikową, jeżeli ma on być częścią sterylnego
obszaru, aby zapobiegać przedostawaniu się cieczy lub płynów ustrojowych. Do czyszczenia
ekranu dotykowego używaj środka do czyszczenia okien lub szkła.

15.4 Okres użytkowania i usuwanie
(i) Przewidywany okres użytkowania stymulatora wynosi 7 lat.
(ii) Po demontażu należy oddać akumulator kwasowo-ołowiowy z urządzenia
MP3008 do zatwierdzonej placówki zajmującej się przetwarzaniem odpadów.
Więcej informacji można znaleźć na www.micropace.com.au.
(iii) Zgodnie z przepisami UE obowiązującymi w każdym Państwie Członkowskim,
urządzenia elektryczne i elektroniczne oznakowane symbolem (po prawej) nie
mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dotyczy to również
monitorów i akcesoriów elektrycznych, np. kabli sygnałowych czy przewodów
zasilających. Należy skontaktować się bezpośrednio z Dystrybutorem lub
Micropace, gdy planowane jest pozbycie się urządzenia.
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