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GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE 

 
OpSens Inc. garanteerib, et seda instrumenti disainides ja tootes rakendati mõistlikku hoolt. OpSensi 
toodetud süsteem on garanteeritult materjali ja töödefektide vaba aasta jooksul alates tarnest.  
 
See garantii asendab ja välistab kõik teised, nii otsesed kui ka kaudsed, suulised või kirjalikud garantiid, 
nii seadusele tuginevad kui ka muud, mida pole siin konkreetselt ära toodud; muu hulgas mis tahes 
kaudsed garantiid toote seisundi, kvaliteedi, vastupidavuse, jõudluse, turustatavuse või teatud otstarbe 
täitmiseks sobivuse kohta. 
Ettevõttel OpSens Inc. puudub kontroll selle üle, kuidas instrumenti kasutatakse. Selle instrumendi 
käsitsemine, ladustamine ja puhastamine ning teised patsienti, diagnoosi, ravi, kirurgilisi protseduure 
puudutavad ja muud tegurid, mis ei allu OpSensi kontrollile, mõjutavad vahetult instrumenti ja selle 
kasutamisel saadud tulemusi. OpSens ei vastuta korduskasutatud, taastöödeldud või uuesti 
steriliseeritud seadmete eest.  
 
OpSensi kohustus piirdub selle garantii kohaselt instrumendi parandamise või asendamisega. Kuid 
OpSens võib oma äranägemise kohaselt asendada mis tahes instrumendi, mis on tarne ajal 
spetsifikatsioonist väljas. OpSens ei vastuta mingite juhuslike või põhjuslike kadude, kahjustuste või 
kulude eest, mis on otseselt või kaudselt tingitud selle instrumendi kasutamisest. OpSens ei võta ise 
vastutust ega volita kedagi teist seoses instrumendiga mis tahes muid või edasist vastutust või kohustusi 
võtma; ühelgi isikul pole volitust siduda OpSensi mis tahes esinduse, garantii või vastutusega, v.a need, 
mis siin garantii lahtiütluses toodud. OpSens Inc. ei vastuta ühegi isiku ega üksuse ees mis tahes 
meditsiiniliste kulude, kadude või poolte kasumi või usaldusväärsuse või mis tahes otsese, juhusliku, 
põhjustatud, erilise, karistusliku või näitliku kahjustuse eest, mis on seotud toote kasutuse, defekti, tõrke 
või rikkega või on sellest põhjustatud, hoolimata sellest, kas kahjud tuginevad garantiile, lepingule või on 
tegu lepinguvälise või muu kahjuga.  
 
Välistused, lahtiütlused ja piirangud selles garantiist lahtiütluses ei ole mõeldud mis tahes rakenduvast 
seadusest või regulatsioonist kõrvalehiilimisena ning neid ei tohi sellisena tõlgendada. Kui mis tahes osa 
sellest garantiist lahtiütlusest loetakse kompetentse jurisdiktsiooniga kohtus ebaseaduslikuks või 
mittejõustuvaks, tuleb seda osa muuta nii, et see oleks maksimaalselt jõustatav. Kui seda osa ei saa 
muuta, võib selle eemaldada ning teised garantiist lahtiütluse osad jäävad jõusse. 
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1. SISSEJUHATUS  

 

Tootekirjeldus 

OptoMonitor 3 ja OptoWire™ rõhu juhtetraadi kombinatsioon ühendatuna angiograafiakabineti 
hemodünaamilise süsteemiga on mõeldud kasutamiseks kardioloogidele või nende järelevalve all 
kateetrimislaboris intravaskulaarse vererõhu mõõtmise, näiteks FFR-i ja dPR-i mõõtmise käigus. 
OptoMonitor 3 arvutab ja kuvab teavet, tuginedes OpticWire™ rõhuanduriga juhtetraadile ja 
aordirõhu andurile (AO). Rõhuandmeid kuvatakse graafiliste kõverate ja arvväärtustena 
OptoMonitor 3 kuvamooduli (OpM3-DU) ekraanil.  
Andmed hõlmavad järgmist: reaalajas ja keskmistatud aortaalset (Pa) ja distaalset (Pd) vererõhku, 
Pd/Pa, diastoolset rõhu suhet (dPR) ja fraktsionaalset voolureservi (FFR).  
Analoogväljund edastab distaalse rõhu angiograafiakabineti hemodünaamilisele süsteemile.  
Analoogväljund edastab aortaalse rõhu angiograafiakabineti hemodünaamilisele süsteemile.  
Peale selle saab FFR-väärtuse distaalse rõhu analoogväljundi kaudu angiograafiakabineti 
hemodünaamilisele süsteemile edastada. 

 
OptoMonitor 3 koosneb järgmistest osadest.  

1) OptoMonitor 3 optiline moodul (OpM3-OU) REF F2310 
2) OptoMonitor 3 kuvamoodul, 10" (OpM3-DU) REF F2320 või 

OptoMonitor 3 kuvamoodul, 15" (OpM3-DU) REF F2321 
3) OptoMonitor 3 käepidememoodul (HU) REF F2330 
4) OptoMonitor 3 kuvamooduli juhtmeta tongel REF F2322 
5) Optilise mooduli toiteallikas, 30 W, 12 V, 1,5 A REF F201003 
6) Kuvamooduli toitejuhe, 20 V F232012 
7) Vahelduvvoolu-toitejuhe riigispetsiifilise toitejuhtme seinaadapteriga 
8) OptoMonitor 3 DU-OU sidekaabel REF F232009 
9) OptoMonitor 3 DU-OU LAN-sidekaabel REF F232010 
10) AUX-liidesekaabel hemodünaamilise süsteemi väljundist  
11) Rõhu väljundkaabel hemodünaamilise süsteemi sisendisse  
12)  Aordianduri liidesekaabel 

  

Lugege enne süsteemi OptoMonitor 3 kasutamist hoolikalt kogu kasutusjuhend läbi, et mõista 
seadet, selle tööpõhimõtteid ja võimalikke riske nii kasutajale kui ka patsiendile. Juhendis toodud 
illustratsioonid on mõeldud kasutajale seadme tutvustamiseks. Kõik juhendis olevad illustratsioonid 
on illustratiivsed. Need ei pruugi kujutada teie seadmel OptoMonitor 3 olevaid andmeid. 

Ainult retsepti alusel (Rx Only) 
Ettevaatust! Rakenduvate seaduste kohaselt tohib seadet osta või tellida ainult litsentseeritud 
meditsiinitöötaja. 
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1.1 Kasutusnäidustused 
OptoMonitor 3 on näidustatud veresoontes, k.a südame- ja perifeerses veresoonkonnas oleva vererõhu 
mõõtmiseks angiograafia ja/või mis tahes muu kirurgilise protseduuri ajal.  
Vererõhu mõõtmine annab veresoonehaiguste diagnostikaks ja raviks vajalikku hemodünaamilist teavet, 

nagu fraktsionaalne voolureserv. 

1.1.1 Sihtkasutaja 
OptoMonitor 3 on ette nähtud kasutamiseks kardioloogidele või nende järelevalve all. 

1.1.2 Kasutuskeskkond 
OptoMonitor 3 on ette nähtud kasutamiseks kateetrimislaboris.  

1.2 Vastunäidustused 
Süsteemil ei ole patsiendihäire funktsioone. Ärge kasutage südame jälgimiseks. Süsteemi kasutamine on 
ajuveresoonte puhul vastunäidustatud. 

1.3 Ohutus  

1.3.1 Hoiatused  

• Enne süsteemi kasutusse võtmist peab käitaja veenduma, et varustus, ühenduskaablid ja 
lisatarvikud on töökorras. 

• Toiteallikas ja OptoMonitor 3-ga kasutatav juhe peavad pärinema OpSensilt või OpSensi 
volitatud isikutelt, et tagatud oleks vastavus kohalikele standarditele. 

• Plahvatusohu vältimiseks ärge kasutage seadet juhul, kui lähedal on tuleohtlikud 
anesteesiasegud, mis sisaldavad hapnikku või lämmastikoksiidi, aurud või vedelikud.  

• Seda seadet ei ole lubatud muuta. Ärge avage OptoMonitor 3 korpust. Hooldust ja uuendusi 
peab tegema ainult OpSensi koolitatud ja volitatud personal. 

• Ärge kasutage seadet OptoMonitor 3, kui see on maha kukkunud või saanud muul viisil 
mehaanilisi või elektrilisi kahjustusi, või kui korpusesse on tunginud vedelikud. Kasutaja või 
patsient võib saada elektrilöögi või võidakse kuvada vigaseid andmeid. Süsteemi kahjustuste 
korral lülitage süsteem välja; ühendage see toitevarustusest lahti ja võtke ühendust 
kvalifitseeritud hooldusisiku ja/või OpSensi volitatud hooldustöötaja või OpSensiga.  

• Juhul kui süsteemis, lisatarvikutes või siltidel tuvastatakse anomaalia, võtke ühendust 
kvalifitseeritud hooldusisiku ja/või OpSensi volitatud hooldustöötaja või OpSensiga. 

• Seadmel OptoMonitor 3 ei ole patsiendihäire funktsioone. Heliindikaator on ainult 
süsteemioleku kuvamiseks. 

• Soovimatu lahtiühenduse vältimiseks juhtige kõik kaablid ja nende pikkusevarud nii, et vältida 
komistus- ja kinnijäämisohtu.  

• Toiteallikas on märgitud ME-TARVIKUTE osana või kombinatsioon on täpsustatud ME-SÜSTEEMINA. 
Sellise seadme ühendamine, mis ei vasta IEC meditsiiniseadmete standardile (nt IEC 60601), võib 
põhjustada patsiendi surma või vigastusi. 

• Hoidke alati kaasaskantavat raadiosageduslikku sideseadet (sealhulgas perifeerseid osasid, nagu 
antennikaablid ja välised antennid) OptoMonitor 3 mis tahes osast, sealhulgas tootja 
määratletud kaablitest, vähemalt 30 cm (12 tolli) kaugusel. See võib häirida seadme tööd. 

• Süsteem OptoMonitor 3 on ette nähtud kasutamiseks kõikide seadmete lähedal, mida võidakse 
selle SIHTKASUTUSE koha ümbrusse paigaldada. 

• Seadet OptoMonitor 3 ei saa kasutada kodus hooldamiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks 
vastavate seadmetega tervishoiuasutustes, näiteks angiograafiakabinetis. 
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• Süsteemi OptoMonitor 3 peale või sellega otsesesse kokkupuutesse ei tohi asetada teisi 
seadmeid, sest süsteem ei pruugi sel juhul ettenähtud viisil töötada. Kui selline kasutus on 
vajalik, tuleb seda seadet ja teisi seadmeid jälgida, veendumaks, et need töötavad õigesti. 

• Muude kui selle seadme tootja kindlaksmääratud või pakutavate lisatarvikute, andurite ja 
kaablite kasutamise tagajärg võib olla suuremad elektromagnetilised heited või selle seadme 
vähenenud elektromagnetiline immuunsus ning sellest tingitud vale töö. 

• OptoMonitor 3 või muude seadmete vale paigaldus võib seadme OptoMonitor 3 toimimist 
häirida, isegi kui teised seadmed vastavad CISPR-i EMISSIOONI nõuetele. 

• Tervishoiuasutuse võrguga, nt DICOM-iga, ühenduse loomise korral peab ühendus olema 
isoleeritud. 

• Videoväljundsignaali ühendamiseks välise seadmega tuleb kasutada varjestatud kaablit. 
Ühendus tuleb isoleerida ka selleks, et tagada kaitse lekkevoolu eest. Kasutaja vastutab 
standardi IEC 60601-1 nõuetele vastavuse eest. 

• Süsteemi OPM3 ei tohi hooldada patsiendil kasutamise ajal. 

• OptoMonitori kokkupanemine meditsiiniseadme süsteemina ja muudatused tegeliku tööea 
jooksul peavad põhinema standardi IEC-60601-1 nõuetel. 

1.3.2 Ettevaatusabinõud 

• Patsiendi turvalisuse tagamiseks kasutage ainult selles kasutusjuhendis täpsustatud osi ja 
lisatarvikuid. 

• Tööea lõpus tuleb varustus ja lisatarvikud vastavalt selliste toodete kasutuselt kõrvaldamise 
regulatsioonidele kasutuselt kõrvaldada. Kui teil on küsimusi seadme kasutuselt kõrvaldamise 
kohta, võtke ühendust OpSensi või OpSensi volitatud personaliga. 

• Raadiosideseadmed, mobiiltelefonid ja tugeva kiirgusega seadmed, nagu näiteks 
kõrgsagedusega kirurgiaseadmed, võivad seadme tööd häirida. Sel põhjusel veenduge, et kõik 
OptoMonitor 3 lähedal käitatavad välised seadmed vastaksid EMÜ nõuetele.  

• Enne seadme toitejuhtmega ühendamist veenduge, et toitejuhtme pinge- ja sagedusväärtused 
vastaksid OptoMonitor 3 sildil või juhendis olevale teabele. 

• Paigaldage tarvikuid ja kandke neid õigel viisil, et vältida mahakukkumisest, kokkupõrkest, 
tugevast vibratsioonist või muust mehaanilisest jõust tingitud kahjustusi. 

• Hoidke piisava ventilatsiooni tagamiseks optilise mooduli kohal vähemalt 5 cm (2") vaba ruumi.  

• Jätke kaitsekorgid alati käepidememooduli konnektorile peale, kui süsteemi ei kasutata. Ärge 
pange optilisse konnektorisse teravaid objekte. 

• Käepidememooduli konnektoriga võib ühendada ainult OpSensi rõhu juhtetraati. 

• Iga OptoWire™ käib koos unikaalse juhtme ja anduri teguri konnektoriga (kui olemas), mis 
tarnitakse sama paketis. OptoWire™ kaabel ja anduri teguri konnektor (kui olemas) tuleb 
kasutamise võimaldamiseks sisestada käepidememoodulisse. 

• Välised tarvikud, mis on mõeldud kas Pa SISENDI, Pa/Pd VÄLJUNDI või teiste konnektoritega 
ühendamiseks, peavad vastama asjakohasele IEC standardile (nt IEC 60601 seeria 
meditsiinitarvikute jaoks). 

• Veenduge, et seadmega OptoMonitor 3 kaasasolev liidesekaabel ühilduks OptoMonitor 3-ga 
kasutatava angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemiga.  

• Veenduge, et seadistatud oleks õige rõhu keskmistamine (vt jaotist 5.9).  

• OptoMonitor 3 on kaitstud defibrillaatori mahalaadimise mõjude eest. 
Defibrillatsioon võib ajutiselt OptoWire™ näite mõjutada.  

• Veenduge, et OptoMonitor 3 käepidememoodulit ei kasutataks steriilses keskkonnas. 
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• Veenduge enne käitamist, et OptoMonitor 3 oleks töötemperatuuril (15–30 °C / 59–86 °F). Kui 
OptoMonitor 3 ei ole tavalisel töötemperatuuril, ei pruugi see ettenähtud viisil töötada.  

• IT-VÕRKUDEGA, sh teiste seadmetega, ühendamine võib tuua patsientidele, kasutajale või 
kolmandatele isikutele kaasa varem tuvastamata riski. Vastutav organisatsioon peab need riskid 
tuvastama, neid analüüsima, hindama ja juhtima. 

• Järgmised IT-võrgu muudatused võivad kaasa tuua uusi riske, mis nõuavad lisaanalüüsi: võrgu 
konfiguratsiooni muudatused, lisaseadmete ühendamine, seadmete lahtiühendamine, 
seadmete uuendamine ja täiustamine. 

1.3.3 Ettevaatusabinõud 

• Tundliku teabe privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks, sh elektrooniliselt kaitstud terviseandmed 
(EPHI), ning süsteemi tervikluse kaitsmiseks tuleb süsteem paigutada füüsiliselt turvalisse ja 
kontrollitud juurdepääsuga keskkonda. 

1.3.4 Märkused 

• Enne protseduuri soovitatakse lasta seadmel soojeneda (umbes 20 minutit).  

• Pange seade kohta, kust näete hõlpsalt ekraani ja pääsete juhtseadmetele ligi. Kasutaja 
otsustab, kas kuvamoodulit on ideaalne kasutada juhtmega ja voodi ääres või juhtmeta ja 
juhtimisruumis.  

• Hoidke seda kasutusjuhendit seadme lähedal, et sellele pääseks vajaduse korral mugavalt ligi. 

• MÄRKUS. See seade sobib EMISSIOONIGA seotud omaduste poolest tööstuslikes piirkondades ja 
haiglates kasutamiseks (CISPR 11 klass A). Kui seadet kasutatakse elamupiirkonnas (mille jaoks 
on tavaliselt nõutav CISPR 11 klass B), ei pruugi see pakkuda raadiosageduslike sideteenuste 
jaoks piisavat kaitset. Kasutajal võib olla tarvis rakendada leevendavaid meetmeid, nagu seadme 
ümberpaigutamine või ümbersuunamine. 

• See seade võib kasutada Bluetooth® 2.1 + EDR-i sidet. Selle tehnoloogia sagedusala on 
vahemikus 2400–2483,5 MHz. Modulatsiooni tüübi ja sageduse omadused on FHSS/GFSK. 
Efektiivne kiirgusvõimsus on 2,5 mW, Bluetooth®-i 2. klass. 

• Portatiivsed ja mobiilsed raadiosageduslikud sideseadmed võivad seadet OptoMonitor 3 
mõjutada. 

• OptoMonitor 3 vajab spetsiaalseid EMÜ-kohaseid ettevaatusabinõusid ning see tuleb paigaldada 
ja töösse võtta selles juhendis toodud EMÜ teabe alusel. 

• Seadme kasutamisega seotud mis tahes tõsisest juhtumist tuleb teavitada tootjat ja liikmesriigi 
pädevat asutust, mis allub kasutaja ja/või patsiendi asukoha regulatsioonidele. 

• Kuna OpM3 ja OpSens Optowire™ vahel puudub juhtiv elektrood (on ainult optiline ühendus), 
siis ei tekita süsteem OpM3 kõrgsageduslike kirurgiliste seadmete kasutamise ajal täiendavat 
ohtu. Aordianduri sisendi puhul vaadake teavet anduri kasutusjuhendist. Süsteemiga OpM3 
saadud mõõtmistulemusi ei tohi kasutada kõrgsageduslike kirurgiliste seadmete kasutamise ajal. 

• Kuna OpM3 ja OpSens Optowire™ vahel puudub juhtiv elektrood (on ainult optiline ühendus), 
siis ei tekita süsteem OpM3 patsiendi defibrilleerimise ajal täiendavat ohtu. Aordianduri sisendi 
puhul vaadake teavet anduri kasutusjuhendist. OpM3-ga saadud mõõtmistulemusi ei kasutata 
samal ajal, kui patsiendil kasutatakse defibrillaatorit. 

• Seda seadet ei tohi kasutada elektromagnetilisi häiringuid tekitavate allikate, nagu diatermia, 
elektrokauterisatsiooni, RFID seadmed jms, lähedal, sest seadme kindlust elektromagnetiliste 
häiringute allikate suhtes ei ole katsetatud. 

• Võtke kasutusele järgnevad ettevaatusabinõud, et elektromagnetiliste häiringute korral 
ennetada kõrvaltoimeid patsiendile ja/või kasutajale. 
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o Kasutage alati viiteallikana teavet, mis on toodud jaotises 2.1 „Vastavus standarditele ja 
direktiividele“. 

o Eeldatavalt elektromagnetiliste häiringute tekitatud signaalimüra korral kontrollige 
kõigepealt juhtmeid ja seejärel liigutage kõik lähedalasuvad kaasaskantavad 
raadiosageduslikud side- ja mobiilseadmed seadmest nii kaugele kui võimalik, et 
välistada häiringute võimalus. 

o Kui signaalimüra ei kao, liigutage kaugemale ka kõik lähedalasuvad kaasaskantavad 
seadmed, milles raadiosageduse saatjat ei arvata olevat, kuna mõned raadiosageduse 
saatjad (nt RFID) võivad olla varjatud. 

o Lõpetage seadme kasutus, kui elektromagnetilised häiringud ei kao, ning võtke 
ühendust kvalifitseeritud hooldusisiku ja/või OpSensi volitatud hooldustöötaja või 
OpSensiga. 

 

1.4 Ladustamine ja käsitsemine  
Seadet OptoMonitor 3 tarnitakse mittesteriilselt ning seda ei tohi steriliseerida. 

• Ladustage süsteemi komponente puhtas keskkonnas eemal niiskusest, magnetitest ja 
elektromagnetilisest häiretest.  

• Kui OptoMonitor 3 puutub kokku jaotises 1.5 olevatel sümbolitel toodud 
temperatuurivahemikust välja jäävate temperatuuridega, võib see süsteemi jõudlust mõjutada. 

• Komponente ei tohi kasutada, kui need on puutunud kokku turvalise ladustamise ja käsitsemise 
temperatuurivahemikest välja jäävate temperatuuridega. 

Ärge kasutage seadme OptoMonitor 3 komponente, kui seade on kukkunud kõrgemalt kui 30 cm (12") 
kõvale pinnale, kuna süsteem võib olla kahjustunud ega pruugi ettenähtud viisil toimida. 
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1.5 Sümbolid  
Allolevad sümbolid leiate sellest kasutusjuhendist või süsteemilt OptoMonitor 3, lisatarvikutelt, 

pakendilt või koolitusvahenditelt. 

  Vastab EL-i seadusandluse asjakohastele nõuetele, mis tootele rakenduvad. 

 

Ettevaatust! Rakenduvate seaduste kohaselt tohib seadet osta või tellida ainult 
litsentseeritud meditsiinitöötaja. OpSensi süsteemi OptoMonitor 3 võivad kasutada vaid 
arstid ja isikud, kes on läbinud kateetri sisestusprotseduuride kohta piisava koolituse. 
Süsteemi võivad kasutada vaid isikud, kes on tuttavad seadme käsitsemisega ning kes 
on koolitatud tegema protseduure, mille käigus seadet kasutatakse. 

 

Järgige kasutusjuhendit 

 

IPX0 hinnang: piiratud kaitse vee sissetungimise eest 

IPX2 hinnang: kaitstud vertikaalselt langevate veetilkade eest 

 

See tähis märgib, et toodet ei tohi EL-is koos teiste majapidamisjäätmetega kasutuselt 
kõrvaldada. Kontrollimatust jäätmete käitlemisest tingitud võimaliku keskkonnakahju 
või inimeste tervise kahjustamise vältimiseks taastöödelge seadet vastutustundlikult, 
edendamaks materjaliressursside jätkusuutlikku kasutamist. Kasutatud seadme 
tagastamiseks kasutage tagastusvõimalust või pöörduge edasimüüja poole, kellelt toote 
ostsite. Nemad saavad toodet keskkonnahoidlikult taastöödelda. 

 
Pd väljund angiograafiakabineti hemodünaamilisse süsteemi 

 
Pa väljund angiograafiakabineti hemodünaamilisse süsteemi 

 
Pa sisend angiograafiakabineti hemodünaamilisest süsteemist 

 

Pa sisend aordiandurist  

 
Toitenupp 

 Alalisvool 

 
Defibrillatsioonikindel CF-tüüpi rakendusosa 

 
Hoida kuivas 

 
Süsteemi mudelinumber 

 
Süsteemi seerianumber 

 
PARTII number 

 

Tootmiskuupäev, toodud aasta ja kuuga 

LOT 

AAAA-KK 

2797 
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Tootja 

 
Volitatud esindaja Euroopas 

 
Austraalia sponsor 

 
Volitatud esindaja Šveitsis 

 

Suhtelise niiskuse vahemik ladustamiseks ja süsteemi kasutamiseks 

 

Atmosfäärirõhu vahemik ladustamiseks 

 

Ladustamise temperatuurivahemik 

 

Virnastamise piirang 

 

See pool üleval 

 

Habras  

 

Käsitseda ettevaatlikult 

 
Ühekordseks kasutamiseks. See sümbol kehtib ainult OpSensi rõhu juhtetraatide kohta 

 
Tähistab raadiosagedussignaali kiirgavat seadet. 

 
Tähistab MRT-skanneri ruumis kasutatavat seadet. 

 
Näitab, et tarkvarafunktsiooni kasutamiseks on vaja sisestada aktivatsioonikood. 

 
Meditsiiniseade 

 
Maaletooja 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7L6Y54rRgHV__M&tbnid=kodi1Lz6SLQFHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vitalograph.ie/downloads/17/user-training-manual&ei=upAXUrL-NNa24APLnIHoBw&bvm=bv.51156542,d.dmg&psig=AFQjCNG8LwdgWAPOVyU7m1c51A5IQpirfg&ust=1377362482486580
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1.6 Küberturvalisus 
• OpSens ei taga, et OptoMonitori kasutamine vastab kehtivatele andmete privaatsust, turvalisust 

ning konfidentsiaalsust puudutavatele seadustele ja eeskirjadele. 
OptoMonitori tuleb hinnata süsteemi osana, kui kasutate, juhite, töötlete või edastate patsiendi 
terviseandmeid. 

• Haigla vastutab selle eest, et seadmesse salvestatud patsienditeabe puhul järgitaks kasutuselt 
kõrvaldamise protsessi. 

• Juurdepääsukoodide ja salasõnade vahetamise sagedus peab vastama kohaliku haigla 
salasõnade poliitikale. 

• Seadme terviklikkuse ning tundlike andmete privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks peab süsteem 
asuma kontrollitud juurdepääsuga keskkonnas. Soovitatav on kasutada lukustamise salasõna (vt 
jaotist 8.6.1). Lukustamise viivitus peab vastama kohaliku haigla salasõnade poliitikale. 

• Juurdepääsukoodid ja salasõnad on vaikimisi aktiveeritud. Nende keelamise korral tuleb arvesse 
võtta, et volitamata isikud võivad saada seadmele juurdepääsu. 

• Haigla võrku tuleb kaitsta tulemüüri ja ajakohase viirusetõrje tarkvaratööriista abil. 
 

2 VASTAVUS REGULATSIOONIDEST TULENEVATELE NÕUETELE  

2.1 Vastavus standarditele ja direktiividele  
OptoMonitor 3 vastab järgmiste standardite kehtivatele osadele. 
 
Nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete direktiiv). 

 
CSA standardid: 

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-
1:2014 

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14: Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 
1: üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele 
toimimisnäitajatele  

CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-6:11 
+ AMD1 

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-6: Üldised nõuded esmasele 
ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: 
Kasutussobivus. 
(Rakendatud IEC 60601-1-6:2010, kolmas versioon, 2010-01 + 

A1:2013 – versioon 3.1 See konsolideeritud versioon koosneb 

kolmandast versioonist (2010) ja selle muudatusest 1 (2013-10)). 

CAN/CSA C22.2 No. 60601-2-
34:12 

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-34: Invasiivsete vererõhu 
jälgimisseadmete esmase ohutuse ja oluliste toimimisnäitajate 
kindlad nõuded. 

 

ANSI/AAMI standardid: 

ANSI/AAMI ES60601-
1:2005/(R)2012, AND C1:2009 
AND A2:2010(R)2012 
(konsolideeritud tekst – versioon 
3.1) 

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele 
ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-
1:2005+A1:2012, MOD). 
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IEC60601-1-6 :2010 + A1 :2013 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-6: Üldised nõuded esmasele 
ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: 
Kasutussobivus. 

IEC60601-2-34 :2011 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-34: Invasiivsete vererõhu 
jälgimisseadmete esmase ohutuse ja oluliste toimimisnäitajate 
kindlad nõuded. 

IEC60601-1-2:2007 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: üldised nõuded esmasele 
ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (kolmas väljaanne) 

IEC60601-1-2:2014 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-2: üldised nõuded esmasele 
ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: 
elektromagnethäired – nõuded ja katsed (neljas väljaanne) 

ETSI standardid:  

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 Elektromagnetilise ühilduvuse (EMÜ) standard raadiosideseadmete 
ja -teenuste jaoks. Osa 17: lairiba-andmeedastussüsteemide 
eritingimused. Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 
3.1(b) põhinõuete kohta 

ETSI EN 300 328 V2.2.1 Lairiba-edastussüsteemid. 2,4 GHz ISM-raadiosagedusalas töötavad 
andmeedastusseadmed, mis kasutavad lairibamodulatsiooni 
tehnoloogiat. Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 
3.2 põhinõuete kohta 

FCC standardid (USA föderaaleeskirjade koodeks, jaotis 47, osa 15 (47 CFR 15)) 

Rahvusvaheline Raadiohäirete 
Erikomisjon 15.247 

Digitaalset modulatsiooni kasutavad süsteemid 

RSS-247 Digitaalsed edastussüsteemid (Digital Transmission Systems, DTS), 
sagedushüplemise süsteemid (Frequency Hopping Systems, FHS) ja 
litsentsita kohtvõrgu (License-Exempt Local Area Network, LE-LAN) 
seadmed 

 

Tootja deklaratsioon – elektromagnetilised heited 

OptoMonitor 3 on ette nähtud kasutamiseks allkirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. OptoMonitor 
3 kasutamise sellises keskkonnas peab tagama klient või seadme kasutaja. 

Emissioonikatse Ühilduvuse tase Elektromagnetilise keskkonna suunised 

 
Raadiosageduste emissioonid 
Rahvusvaheline Raadiohäirete 
Erikomisjon 11  
 

1. rühm  
 

Seadmes kasutatakse raadiosagedusenergiat 
ainult selle sisemiseks otstarbeks. Seega on 
raadiosageduste emissioonid väga madalad ja ei 
põhjusta tõenäoliselt lähedalasuvate 
elektroonikaseadmete häireid.  

Raadiosageduste emissioonid      
Rahvusvaheline Raadiohäirete 
Erikomisjon 11   

A-klass 
OptoMonitor 3 sobib kasutamiseks kõikides 
rakendustes, v.a majapidamises või muudes 
otse elamutes kasutatavasse avalikku 
madalpingevõrku ühendatud rakendustes.  Harmooniline emissioon  

IEC 61000-3-2 
A-klass 

Pinge kõikumise/väreluse 
kiirgus  
IEC 61000-3-3 

Ühildub 
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Tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus 

OptoMonitor 3 on ette nähtud kasutamiseks allkirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. OptoMonitor 
3 kasutamise sellises keskkonnas peab tagama klient või seadme kasutaja. 

Häirekindluse 
katse 

Põhiline EMÜ 
standard- või 
katsemeetod 

Ühilduvuse tase  Elektromagnetilise 
keskkonna suunised 

Elektrostaatiline 
lahendus (ESD)  

IEC 61000-4-2 

±2, 4, 6 kV kontakti puhul 
±2, 4, 8 kV õhu puhul 
(IEC 60601-1-2 3. väljaanne) 

Põrandad peaksid olema 
puidust, betoonist või 
keraamilistest plaatidest. 
Kui põrandad on kaetud 
sünteetilise materjaliga, 
peaks keskmine õhuniiskus 
olema vähemalt 30%. 

±8 kV kontakti puhul 
±2, 4, 8, 15 kV õhu puhul 
(IEC 60601-1-2 4. väljaanne) 

Elektriline kiire 
siirde-
/sööstpinge 

IEC 61000-4-4 

±2 kV @5kHz 
elektriliinide puhul  
±1 kV @5kHz sisend/väljund liinide 
puhul  
(IEC 60601-1-2 3. väljaanne) 

Võrgutoite kvaliteet peab 
vastama tüüpilises 
kaubanduslikus või 
haiglakeskkonnas 
kasutatavale. 

±2 kV @100kHz 
elektriliinide puhul  
±1 kV @100kHz sisend/väljund 
liinide puhul  
(IEC 60601-1-2 4. väljaanne) 

Pingemuhk  IEC 61000-4-5 

±0,5, 1 kV nihkega 0º, 90º, 270º 
diferentsiaalrežiimis 
±0,5, 1, 2 kV samafaasilises režiimis 
nihkega 0º või 180º, 90º, 270º 
(IEC 60601-1-2 3. väljaanne) 

Võrgutoite kvaliteet peab 
vastama tüüpilises 
kaubanduslikus või 
haiglakeskkonnas 
kasutatavale. 

±0,5, 1 kV nihkega 0º, 90º, 180º, 
270º diferentsiaalrežiimis 
±0,5, 1, 2 kV samafaasilises režiimis 
(IEC 60601-1-2 4. väljaanne) 

Pingelohud, 
lühiajalised 
voolukatkestuse
d ja 
pingekõikumise
d 
elektrivarustuse 
sisendliinidel  

IEC 61000-4-11 

5% / 0,5 tsüklit 
40% / 12 tsüklit  
70% / 30 tsüklit   
0º ja 180º 
5% / 5 s  
(50 ja 60 Hz)   
(IEC 60601-1-2 3. väljaanne) 

Võrgutoite kvaliteet peab 
vastama tüüpilises 
kaubanduslikus või 
haiglakeskkonnas 
kasutatavale. Kui 
OptoMonitor 3 kasutajal on 
tarvis võrgutoite katkestuse 
ajal seadet edasi kasutada, 
soovitatakse OptoMonitor 3 
varustada toitega 
katkematu toiteallika abil. 

0% / 0,5 tsüklit  
0% / 1 tsükkel  
70% / 30 tsüklit  
80% / 300 tsüklit  
0% / 300 tsüklit  
0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 
225º, 270º, 315º juures 50 ja 60 Hz 
puhul  
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(IEC 60601-1-2 4. väljaanne)  

Võrgusageduslik 
magnetväli 

IEC 61000-4-8 

3 A/m, 50 ja 60 Hz 
(IEC 60601-1-2 3. väljaanne) 

Võrgusageduse 
magnetväljad peaksid 
jääma tasemele, mis on 
iseloomulik tavalise äri- 
ja/või haiglakeskkonna 
tavapärasele asukohale. 

30 A/m, 50 ja 60 Hz 
(IEC 60601-1-2 4. väljaanne) 

MÄRKUS. UT on vahelduvvooluvõrgu pinge enne testitaseme kohaldamist. 
 

Tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus 

OptoMonitor 3 on ette nähtud kasutamiseks allkirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. OptoMonitor 
3 kasutamise sellises keskkonnas peab tagama klient või seadme kasutaja. 

Häirekindluse 
katse 

Põhiline EMÜ 
standard- või 
katsemeetod 

Ühilduvuse tase  Elektromagnetilise keskkonna suunised 

Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosageduslikke sideseadmeid ei tohi kasutada OptoMonitor 3 osadele, 
sh kaablitele, lähemal kui saatja sagedusele vastava võrrandiga arvutatud vahemaa. 

Juhtivuslik 
raadiosagedus 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms – 0,15–80 MHz  
(IEC 60601-1-2 3. väljaanne) 

Soovitatav vahemaa: 
d = 1,17√ P 

3 Vrms – 0,15–80 MHz  
6 Vrms ISM-lairibadel, 80% AM 1 kHz 
juures 
(IEC 60601-1-2 4. väljaanne) 

Kiiratud 
raadiosagedus 

IEC 61000-4-3 

3 V/m puhul 
80 MHz kuni 2,5 GHz (IEC 60601-1-2, 3. 
väljaanne) 

d = 1,17√P 80 MHz kuni 
800 MHz 
d = 2,33√P 800 MHz 
kuni 2,5 GHz 

3 V/m puhul 
80 MHz kuni 2,7 GHz (IEC 60601-1-2 4. 
väljaanne) 

385 MHz...27 V/m 
450 MHz...28 V/m 
710 MHz...9 V/m 
745 MHz...9 V/m 
780 MHz...9 V/m 
810 MHz...28 V/m 
870 MHz...28 V/m 
930 MHz...28 V/m 
1720 MHz...28 V/m 
1845 MHz...28 V/m 
1970 MHz...28 V/m 
2450 MHz...28 V/m 
(IEC 60601-1-2 4. väljaanne, täiendavad 
raadiosagedusside sagedused) 

Kusjuures P on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja kohaselt ning d on 
soovitatav vahemaa meetrites (m). 
Asukoha elektromagnetilise uuringuga (a) määratletud fikseeritud raadiosageduslike saatjate 
väljatugevused (b) peaksid jääma igas sagedusvahemikus ühilduvustasemest madalamale. 
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Sümboliga  märgistatud seadmete lähedal võib tekkida häireid.        

Elektriline 
kirurgia 

IEC 60601-2-34  300 W lõikerežiim 
100 W 
koagulatsioonirež
iim 

OptoMonitor 3 tähtsaid funktsionaalsuseid 
ei mõjuta elektrilised kirurgiaseadmed, 
kuna patsiendiühendus on optiline. 

 
MÄRKUS 1. 80 MHz ja 800 MHz juures kehtib kõrgem sagedusvahemik.  
MÄRKUS 2. Need suunised ei pruugi kõikides olukordades rakenduda. Elektromagnetkiirguse levimist mõjutab 
ehitistelt, objektidelt ja inimestelt neeldumine ning peegeldumine. 
 
(a) Fikseeritud saatjate, nagu raadiotelefonide (mobiil- või juhtmevabade telefonide) ja maapealsete mobiilsete 

raadiote, amatöörraadio, AM- ja FM-raadiolevi ning televisioonilevi tugijaamade, väljatugevusi ei saa 
teoreetiliselt täpselt ennustada. Fikseeritud raadiosageduslike saatjate põhjustatud elektromagnetilise 
keskkonna hindamiseks tuleks kaaluda asukoha elektromagnetilise uuringu läbiviimist. Kui OptoMonitor 3 
kasutuskohas mõõdetud väljatugevus ületab eespool toodud kohalduvat raadiosageduslikku ühilduvustaset, 
tuleb OptoMonitor 3 jälgida, veendumaks, et see töötab tavapärasel viisil. Ebanormaalse toimimise 
täheldamise korral tuleb võtta kasutusele lisameetmed, nagu OptoMonitor 3 suuna muutmine või süsteemi 
ümberpaigutamine.  

(b) Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peaksid väljatugevused jääma alla 3 V/m. 

 

Soovituslik vahekaugus kaasaskantava ja mobiilse raadiosagedusliku sideseadme ning 
OptoMonitori 3 vahel 

OptoMonitor 3 on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, milles kontrollitakse 
kiirgavaid raadiosagedushäireid. Elektromagnetiliste häiringute vältimiseks saab OptoMonitor 3 
kasutaja säilitada minimaalset vahekaugust kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike 
sideseadmete (saatjate) ning täiustatud OptoMonitor 3 vahel alltoodud soovituste järgi, arvestades 
sideseadmete maksimaalset väljundvõimsust. 

Saatja maksimaalne 
nimiväljundvõimsus 
(W) 

Vahemaa olenevalt saatja sagedusest (m) 

150 kHz kuni 80 MHz 
d = 1,17√ P 

80 MHz kuni 800 MHz 
d = 1,17√ P 

800 MHz kuni 2,5 GHz 
d = 2,33√ P 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

 

OptoWire™ käepidememoodul ja aordiandur on CF-tüüpi seadmed  ning need on kaitstud 

defibrillaatori mahalaadimise mõjude eest. Defibrilleerimine võib rõhunäite mõjutada. 

2.2 Raadiosageduslik vastavus  

2.2.1 Ameerika Ühendriigid 
Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele ja on kooskõlas 

FCC reeglite 15. jaotisega. Nende piirangute eesmärk on tagada mõistlik kaitse kahjulike häiringute eest 

elamupiirkonnas asuvate paigaldiste korral. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata 

raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei kasutata ega paigaldata juhiste järgi, võib see tekitada 

raadioside kahjulikke häiringuid. Ei saa tagada, et häiringuid kindla paigaldise korral ei teki. Kui see seade 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7L6Y54rRgHV__M&tbnid=kodi1Lz6SLQFHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vitalograph.ie/downloads/17/user-training-manual&ei=upAXUrL-NNa24APLnIHoBw&bvm=bv.51156542,d.dmg&psig=AFQjCNG8LwdgWAPOVyU7m1c51A5IQpirfg&ust=1377362482486580
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segab raadio- või televisioonisignaali vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse- ja 

väljalülitamisega, peaks kasutaja proovima häiret kõrvaldada järgmiste meetmetega. 

• Muutke antenni suunda või asukohta. 

• Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel. 

• Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupesasse. 

• Konsulteerige esindaja või kogenud raadio-/teleritehnikuga. 

2.2.2 Kanada 
Seade vastab Kanada litsentsist vabastatud RSS-standardi(te)le. Talitlus peab lähtuma kahest järgmisest 

tingimusest. (1) Seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab taluma igat tüüpi häireid, sealhulgas 

häireid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 

licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de 

brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

2.2.3 Jaapan 

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。 

See seade sisaldab konkreetseid raadioseadmeid, mis on serditud raadioseaduse tehnikaeeskirjadele 

vastavuse serdiga. 

2.3 Põhifunktsioonid 
Allpool on toodud OptoMonitor 3 põhifunktsioonid ja teave selle kohta, milliste funktsioonide 

halvenemist võib kasutaja eeldada, kui seadme põhifunktsioonid kaovad või halvenevad 

elektromagnethäirete tõttu. 

Põhifunktsioonid Täheldatav funktsioonide halvenemine 

Alalisvoolu / alalisvoolu muundurite 

elektriline isoleerimine AUX-liideste, Pa 

sisendite ja väljundi, Pd väljundi ja 

käepidememooduli liidese puhul 

Müra või funktsiooni kadumine patsiendi 

defibrillatsiooni käigus. 

Tulekahju või isolatsiooni kadumise oht 
komponendi rikke tõttu, mida leevendavad 
rikkekindlad funktsioonid   

Seade ei lülitu sisse, kuvamoodulil esineb tõrge või 

kõik OPM3 LED-tuled vilguvad, kui seade on sisse 

lülitatud. 

Defibrillatsioonikaitse Müra või funktsiooni kadumine patsiendi 

defibrillatsiooni käigus. 

Rõhu mõõtmise täpsus Signaali müra, mis häirib keskmist, signaali kadumine, 

käepidememooduli ühenduse katkemine. 
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2.4 Standarditest kõrvalekalle 
 Süsteemi OptoMonitor 3 vastavuse hindamise käigus ei esinenud kõrvalekaldeid eespool loetletud 

standardite kehtivatest osadest. 
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3 SÜSTEEMI OPTOMONITOR 3 ÜLEVAADE 
 

 

Element Kirjeldus Element Kirjeldus 

1 OptoMonitor 3 optiline moodul (OpM3-
OU) 

9 Aordiandur (teised tarnijad) 

2 OpM3-OU toitejuhe ja väline toiteallikas 10 Aordianduri liidesekaabel (Aortic In) 

3 OU-DU sidekaabel (või juhtmeta side, 
olenevalt seadistusest) 

11 Rõhuväljundi liidesekaabel (Aortic Out) 

4 OptoMonitor 3 kuvamoodul (OpM3-DU) 
Kaks juurdepääsetavat väljundit: USB-
konnektor ainult pordis oleva USB-
mäluseadme (pole komplektis) jaoks, 
videoväljund välise monitori (pole 
komplektis) jaoks. 

12 Käepidememooduli optiline konnektor  

5 OpM3-DU toitejuhe ja väline toiteallikas 13 Käepidememooduli elektrikonnektor  

6 Angiograafiakabineti hemodünaamiline 
süsteem (teised tarnijad) 

14 OptoMonitor 3 käepidememoodul (OpM3-
HU) 

7  Rõhuväljundi liidesekaabel (Distal Out) 15 Anduri teguri konnektor (kui see on 
olemas) 

8 AUX-liidesekaabel (AUX In) 16 OptoWire™ kaabel koos FOIC-konnektoriga 

  17 OptoWire™ rõhu juhtetraat 
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3.1 OptoMonitor 3 optiline moodul (OpM3-OU) 
 

 

Optiline moodul mõõdab OptoWire™ rõhu juhtetraadiga mõõdetud rõhku. Tegu on põhimooduliga, mis 

loob ühendused angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemi, aordianduri, kuvamooduli ja 

käepidememooduliga. Optilise mooduli esiküljel on 6 LED-tuld, mis teavitavad kasutajat mitmel viisil (vt 

jaotis 3.6.2). 

OptoMonitor 3 optiline moodul (OpM3-OU) hõlmab järgmisi kaableid. 
1) 12 V toiteallikas ja kaabel 
2) Riigispetsiifiline vahelduvvoolujuhe 
3) Kuvamooduli sidekaabel (10" korral COM, 15" korral LAN) 

Olenevalt angiograafiakabineti ja OptoMonitor 3 ettenähtud ühendusest võib optiline moodul hõlmata 
ka mis tahes järgmisi kaableid. 

4) Liidesekaabel Pa sisendile (hemodünaamilisest süsteemist või aordiandurist) 
5) Liidesekaabel Pd väljundist hemodünaamilisse süsteemi  
6) Liidesekaabel Pa väljundist hemodünaamilisse süsteemi  

 

 
 
OptoMonitor 3 optiline moodul toetab ühendamist kuvamooduliga nii juhtmega kui ka juhtmeta. 
Juhtmega ühendus luuakse väiksema 10" kuvamooduli kasutamise korral OU-DU sidekaabli abil või 
suurema 15" kuvamooduli kasutamise korral LAN-juhtme abil.  
Optilise mooduli alumisel küljel on 9 porti. Need hõlmavad järgmist.  

- Üks alalisvoolu-toitepistik 
- Kaks käepidememooduli ühendust (üks elektriühenduseks, üks optiliseks ühenduseks)  
- Üks LAN-port  
- Üks COM-port 
- Neli rõhusisendi/-väljundi liidesekaabli porti (vt 3.2)  

 

3.2 Angiograafiakabineti liidesekaablid  
OpSens saab pakkuda liidesekaableid, mis ühendavad OptoMonitor 3 süsteemid angiograafiakabineti 

hemodünaamilise süsteemi külge. Need kaablid on kohandatud teie angiograafiakabineti spetsiifilistele 

jälgimisseadmetele vastavaks. 

OptoMonitor 3 on varustatud toitejuhtmega, millel on kolm juhti; maandusjuht on vaid 

funktsionaalne maandus. 
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3.2.1  AUX In (AUX-liidesekaabel)  
Kohustuslik, v.a aordianduri liidesekaabli kasutamisel (3.2.2). Esitab optilisele moodulile 
angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemi Pa näidud. Kaablimudel sõltub teie praegusest 
angiograafiakabineti hemodünaamilisest süsteemist.  
 

3.2.2 Aortic In (Aordianduri liidesekaabel)  
Kohustuslik, v.a Aux-liidesekaabli kasutamisel (3.2.1). Esitab optilisele moodulile Pa näidud otse 

aordiandurist, tänu millele on OptoMonitor 3 iseseisvam seade. Kaablimudel sõltub teie praegusest 

aordianduri süsteemist.  

3.2.3 Aortic Out (Rõhuväljundi liidesekaabel) 
Aordianduri kaabli kasutamisel kohustuslik (3.2.2), muidu valikuline. Saadab Pa näidud teie 

angiograafiakabineti hemodünaamilisse süsteemi. Kaablimudel sõltub teie praegusest 

angiograafiakabineti hemodünaamilisest süsteemist.  

3.2.4 Distal Out (Rõhuväljundi liidesekaabel)  
Valikuline. Saadab OptoWire™-st saadud näidud angiograafiakabineti hemodünaamilisse süsteemi. 

Kaablimudel sõltub teie praegusest angiograafiakabineti hemodünaamilisest süsteemist.  

3.3 OptoMonitor 3 kuvamoodul (OpM3-DU)  
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3.3.1 Kuvamooduli ülevaade 
OptoMonitor 3 kuvamoodul on OptoMonitor 3 kasutajaliides. See kuvab süsteemi oleku, teeb rõhu 
keskmistamise, arvutab FFR-i, dPR-i ning kuvab asjakohased graafilised kõverad ja andmed. 
Kuvamoodulil on ka sisseehitatud kõlarid, mis teavitavad kasutajaid eri viisidel (vt jaotis 3.6.1). 
Kuvamoodul (OpM3-DU) hõlmab järgmisi elemente. 

1) OU-DU sidekaabel (10" kuvamooduli kasutamise korral COM, 15" kuvamooduli kasutamise 
korral LAN) 

2) Pistikuga pikendused (arv on suvandite põhjal erinev) 
 

OpSens pakub seadet OpM3-DU kõikidele klientidele kahes eri suuruses: väike (10") ja suur (15").  

Kaks seadet erinevad ainult suuruse ja portide saadavuse poolest. Kõik funktsioonid, seletused ja muud 

seadet OpM3-DU puudutavad avaldused kehtivad mõlemas suuruses kuvamooduli kohta. Süsteemid 

töötavad identselt.  

 DU-10’’ DU-15’’ 

Pilt 

 

 
Ekraani suurus 10 tolli 15 tolli 

Toiteport Üks Üks 

LAN-port Üks Kaks 

USB-draivi port (ainult USB-
mäluseadmele) 

Üks Üks 

COM-port Üks Puudub 

Väline seire VGA-port VGA-port 
DVI-D- või HDMI-port (olenevalt 
mudelist) 

Eelised Seade on tänu väikestele 
mõõtmetele kerge ja väga 
hõlpsasti kaasaskantav. See 
sobib ideaalselt kliendile, kes 
soovib seda seadet kasutada 
voodi äärde paigaldatuna. 

Tänu suuremale ekraanile on 
andmed ja funktsioonid väga 
selged ning suurem portide arv 
muudab seadme palju 
mitmekülgsemaks. See sobib 
ideaalselt juhtimisruumis 
kasutamiseks. 
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3.4 OptoMonitor 3 käepidememoodul (OpM3-HU) 
 

 

OptoMonitor 3 käepidememoodul loob ühenduse OptoWire™ rõhu juhtetraadi ja optilise mooduli vahel. 
Käepidememooduli esiküljel on ka LED-tuli, mis teavitab kasutajat mitmel viisil (vt jaotis 3.6.2).  
 
Käepidememooduli esiküljel on nelinurkne roheline port, mis on mõeldud OptoWire™-ga ühendamiseks, 
ja väiksem ühenduspesa anduri teguri konnektori jaoks (kui see on olemas).  
 
MÄRKUS. Käepidememoodul tuleb paigutada väljapoole steriilset välja. 

3.5 Lisaseadmed 

3.5.1 OptoWire™ rõhu juhtetraat (pole komplektis)  
 OpSensi OptoWire™ rõhu juhtetraat esitab distaalse rõhu, mida on tarvis nii dPR-i kui ka FFR-i 
arvutamiseks. Tarvik on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. 
OptoWire™ ostmiseks võtke ühendust ettevõtte esindajaga. 
Vaadake alljärgnevat OptoWire™ kasutusjuhendist. 

- Seadme kasutuselt kõrvaldamine pärast kasutamist 

- Õige puhastamise ja pakendamise protsess (kui kohaldub) 

- Steriliseerimismeetod 

- Vajalikud juhised steriilse pakend kahjustamise korral 

- Ettevaatusabinõud, mida tuleb rakendada OW jõudluse muutumise tõttu vananemise ja 

keskkonnatingimuste tulemusena 

3.5.2 Aordiandur (teised tarnijad)  
Optiline moodul kasutab OptoWire™ ja aordirõhu sisendist pärit signaale, et arvutada nii dPR kui ka FFR. 
 
Aortaalse rõhu näidu saab aordianduri sisendi kaudu angiograafiakabineti hemodünaamilisest 
süsteemist, AUX-sisendist või aordiandurist. Otse aordianduriga ühendamise korral vastab andur 
järgmistele nõuetele. 
 
Järgmiste spetsifikatsioonidega standardile ANSI/AAMI BP22 vastav andur. 
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1. Tundlikkus: 5 μV / V / mm Hg 
2. Ergutusvoolupinge: 4–8 Vrms 
3. Ergutusvoolu takistus: > 200 oomi 
4. Signaali takistus: < 3000 oomi  
5. Minimaalne rõhuvahemik –30 kuni 300 mm Hg 

 
Lugege järgmiste teemade kohta aortaalse rõhu anduri tootja antud kasutusjuhendist. 

- Seadme kasutuselt kõrvaldamine pärast kasutamist 

- Korduskasutuse arvu piirangud 

- Õige puhastamise ja pakendamise protsess (kui kohaldub) 

- Steriliseerimismeetod 

- Vajalikud juhised steriilse pakend kahjustamise korral 

- Ettevaatusabinõud, mida tuleb rakendada anduri jõudluse muutumise tõttu vananemise ja 

keskkonnatingimuste tulemusena 

 

3.6 Heli- ja LED-indikaatorid  
Seadmel OptoMonitor 3 on LED-tuled ja heliindikaatorid, mis annavad märku süsteemi olekust ja 
jõudlusest. 
Heliindikaatorid edastavad madalat, keskmist ja kõrget tooni.  

3.6.1 Heliindikaatorid  

Sündmused  Heli Kirjeldused 

Optilise ühenduse sündmus 2 madalat tooni Toimus optiline lahtiühendumine 

 2 kõrget heli Toimus optiline ühendumine 

Nullimisfunktsioon 3 tooni M-K-K*  Nullimine on lõpetatud 

Nullimisfunktsioon 3 keskmist heli OptoWire™ nullimine nurjus, katkestati 

Ühtlustusfunktsioon 1 madal toon Ühtlustamise lähtestamine 

Seadme sobivuse 
indikaator 

3 keskmist heli GF-konnektor ja OptoWire™ ei sobi 

Andmeside 4 kõrget heli 
Kuvamooduli ja optilise mooduli vahel on 
andmeside kadunud 

*L-M-H:  Madal - keskmine - kõrge 
 

3.6.2 Värvilised indikaatorid 
OptoMonitor 3 süsteemi LED-indikaator aitab teil jälgida süsteemi jõudluse olekut.  

3.6.2.1 Optilise mooduli ja kuvamooduli indikaatorid 

Optilise mooduli esiküljel on kuus LED-indikaatorit, millest neli asuvad ülemises ja kaks alumises reas.  
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6. Alumise rea esimene LED-tuli näitab optilise mooduli toite olekut . Põlev sinine indikaator 
näitab, et optiline moodul on toiteallikaga ühendatud. 

7. Alumise rea teine LED-tuli näitab optilise mooduli juhtmeta ühendust  kuvamooduliga. 
Indikaator on VÄLJAS, kui optilise mooduli juhtmevaba funktsioon on aktiveerimata. Vilkuv 
sinine indikaator tähistab, et optilise mooduli juhtmevaba funktsioon on aktiveeritud, kuid ei ole 
praegu kuvamooduliga ühendatud. Põlev sinine indikaator näitab, et optiline moodul ja 
kuvamoodul on juhtmeta ühendatud. 

8. Ülemise rea esimene LED-tuli näitab käepidememooduliga loodud elektriühenduse olekut 
. Põlev roheline indikaator näitab, et optilise mooduli ja käepidememooduli vahel on stabiilne 
elektriühendus.  

9. Ülemise rea teine LED-tuli näitab käepidememooduliga loodud optilise ühenduse olekut . 
Põlev roheline indikaator näitab, et optilise mooduli ja käepidememooduli vahel on stabiilne 
optiline ühendus.  

10. Ülemise rea kolmas LED-tuli näitab OptoWire™ nullimise olekut . Põlev roheline indikaator 
näitab, et OptoWire™ on edukalt atmosfäärirõhule nullitud.  

11. Ülemise rea neljas LED-tuli näitab OptoWire™ ja aordi rõhu ühtlustamise olekut . Põlev 
roheline indikaator näitab, et OptoWire™ ja aordi rõhk on edukalt samale rõhule ühtlustatud.  

 
Kuvamooduli toiteallikal on üks LED-tuli, mis põleb rohelisena, kui kuvamoodul on SISSE LÜLITATUD.  
 

3.6.2.2 Süsteemi üldine olek 

Optilise mooduli toide: vilgub sinine 
tuli  

Süsteem ei ole kasutusvalmis. Vaadake kuvamooduli 
teateaknas olevaid teateid.  

OU ülemise rea LED-tuled: Kolmas 
vilgub, neljas põleb 

Toimub OU värskendus. Vaadake jaotisest 8.9 OU 
värskendamist. 

Optilise mooduli ülemise rea LED-
tuled: Kõik vilguvad 

Süsteemi tõrge. Taaskäivitage optiline moodul. Kui LED-
tuled vilguvad ikkagi pärast opotilise mooduli 
taaskäivitamist, võtke ühendust OpSensi või OpSensi 
volitatud personaliga. 
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3.6.2.3 Käepidememooduli indikaatorid 

Käepidememooduli rohelised ja oranžid LED-indikaatorid edastavad teavet värvi ja vilkumiskoodiga 
jadade kaudu. Edasise teabe leiate allolevast tabelist. 
Vilkumiskoodidega jadasid kujutatakse käepidememoodulil graafiliselt järgmisel viisil: 
 

Kiire pulseerimine  

Aeglane pulseerimine (iga 2-3 sekundi 
tagant) 

 

Vilgub aeglaselt  

Põleb ühtlaselt  
 

 

 

MÄRKUS. Oranžid LED-indikaatorid tähendavad tavaliselt, et süsteem vajab operaatori 
tähelepanu. 
 

3.7 Graafiline kasutajaliides  
OptoMonitor 3 liides koosneb graafilise kasutajaliidesega puuteekraanist, mille kaudu tehakse kõik 

kasutajategevused. Mõõtmisi kuvatakse reaalajas graafiliste kõveratena ning numbriliste väärtustena. 

Graafiline paigutus võib sõltuvalt mõõtmisrežiimist või instrumendi hetkeolekust muutuda.  

TEABEKUVA  

PÕHIKUVALE pääsemiseks tuleb seadme käivitamisel sisestada rakenduse juurdepääsukood. 

Sündmused LED-indikaatorid Sõnum kuvamoodulil 

GFC-konnektor ei ole 
käepidememoodulisse 
sisestatud – sisestage GFC 

 
Connect GF connector to Handle Unit 
(Ühendage GF-konnektor 
käepidememoodulisse) 

Optilise ühenduse kadu – 
ühendage/kontrollige OW-d 

 
No signal, check OptoWire connection 
(Signaal puudub, kontrollige OptoWire 
ühendust)  

Süsteem on valmis / 
nullimine on saavutatud 

  

OptoWire™ nullimine 
nurjus/katkestati 

 

OptoWire zero aborted (signal unstable) 
(OptoWire nullimine nurjus (signaal 
ebastabiilne)) 

või 

OptoWire zero aborted (signal unstable), 
old value used (OptoWire nullimine 
nurjus (signaal ebastabiilne), kasutati 
vana väärtust) 

GFC ja OW ei sobi  
Mismatch between OptoWire and GF 
connector (OptoWire ja GF-konnektor ei 
ühildu) 
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Enne põhikuva avamist on võimalik teabenupu abil avada süsteemi teabekuva. 
 

 
 
Sellel kuval näidatakse kogu OpM3 teavet: Kuvamooduli seatud kuupäeva ja kellaaega, kuvamooduli 
mooduli numbrit, kuvamooduli ja optilise mooduli seerianumbrit, samuti optilise mooduli, kuvamooduli 
ja käepidememooduli installitud tarkvaraversioone ja optilise mooduli riistvaraversiooni. 
 
PÕHIKUVA 

Esimene kuva, mis instrumendi käivitamisel kuvatakse, on PÕHIKUVA. PÕHIKUVA on jagatud viieks alaks, 
mida on näha allpool. 
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1- Graafikuaken:  reaalajas Pa ja Pd rõhk, keskmine Pa ja Pd rõhk, Pd/Pa kõver (ainult taasesitamise 
korral). See aken on olenevalt funktsioonidest ja režiimidest erinev.  

2- Teabeväli: olekuindikaatorid, keskmistamise periood, patsiendi nimi, patsiendi ID, kuupäev ja 

kellaaeg.  

3- Andmeaken:  arvulised väärtused, nagu Pa ja Pd keskmised rõhud, Pd/Pa ja dPR. 

Taasesitusrežiimis kuvatud väärtused on seotud kursori või valitud signaaliosaga. Mõned 

väärtused on klikitavad ja mõjutavad näidatud väärtusi ja/või signaali. 

4- Sõnumiaken: teave ja hoiatusteated. Kui salvestamine on alanud, kuvatakse teateakende 

vasakus ülanurgas möödunud aeg (hh:mm:ss). 

5- Menüüaken: alammenüü ja funktsiooninupud.  

3.8 Põhimenüü funktsioonid 
Süsteemi tarkvaramenüüdes navigeerimine on lihtsalt ühe sammuga tehtav, kasutades puuteekraani all 
olevat vahetu ligipääsu nuppu (menüüaken). 

 
1. Nupp Settings (Seaded) 
Nupu vajutamise järel liigutakse kuvale SETTINGS (Seaded) (jaotis 0).  
 
2. Nupp Patient (Patsient) 
Patsiendi teabekuvale liikumine, et sisestada patsiendi nimi, ID, sugu, sünnikuupäev, protseduuri 
kuupäev, vastuvõtmise number, seadet kasutava arsti nimi ja uuringu kirjeldus. Patsienditeabe 
dialoogiaknast pääsete juurde DICOM-i loendile. Lisateavet vt jaotisest 7.12.1. 

MÄRKUS. Patsiendi ID tuleb luua enne igat juhtumit, et salvestisi konkreetse patsiendiga 

siduda.  

3. Nupp AO Zero (AO nullimine) 
OptoMonitor 3 aortaalne nullimine. Lisateavet vt jaotisest 7.2.2.  
 
4. Nupp Equalize (Ühtlusta) 
OptoWire™ (Pd) rõhu ühtlustamine aortaalse (Pa) rõhu suhtes. Lisateavet vt jaotisest 7.5.  
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5. Nupp FFR 
Keskmise Pd/Pa väärtuse salvestamise alustamine. Vajutamise korral muutub see nupuks STOP FFR 
(Peata FFR), mida vajutades lõpeb salvestamine ja kuva lülitub taasesitusrežiimile (3.9). FFR-i nupu 
vajutamine käivitab automaatselt ka minimaalse keskmise Pd/Pa jälgimise. Löökide arvu, üle mille FFR-i 
arvutus keskmistab (vaikeväärtus = 3), määrab kasutaja kuval SETTINGS (Seaded) (jaotis 0). Vaadake FFR-
i kohta lisateavet jaotisest 7.9. 
 
6. Nupp dPR 
Süsteem alustab salvestamist ja diastoolse rõhu suhte arvutamist. Ekraan lülitub pärast lõpetamist 
automaatselt taasesitusrežiimile (3.9). Lisateavet vt jaotisest 7.10.1.  
 
7. Nupp dPR Pullback (dPR-i tagasitõmme) 
Alustab dPR-i tagasitõmbe mõõtmist. Vajutamise korral muutub see nupuks STOP Pullback (Peata 
tagasitõmme), mida vajutades lõpeb mõõtmine ja ekraan lülitub taasesitusrežiimile (3.9). Lisateavet vt 
jaotisest 7.10.2. 
 
8. Nupp View (Vaade) 
Selle nupu vajutamise korral saab vaadata varem salvestatud mõõtmisi. Nupu vajutamise järel lülitub 
ekraan taasesitusrežiimile (3.9). Kui sisestatud on patsiendiandmed, kuvatakse kõik selle patsiendi ID-ga 
salvestatud varasemad salvestised taasesituskuval teateaknas.  
 

3.9 Taasesitusrežiimi funktsioonid  
Taasesitusrežiimis asendub teateaken salvestiste navigaatoriga, mis hõlmab valikukasti, mida saab 

kasutada kuvatava salvestise valimiseks, ning vasakut ja paremat noolt, mis võimaldavad kronoloogilises 

järjestuses läbi salvestiste liikuda. Kuvatakse ka väiksem graafikuaken, mis annab kasutajale ülevaate 

praegusest salvestisest ning võimaldab salvestisel liikuda, kui suum on aktiveeritud. Sellel ekraanil saab 

kasutaja peamises graafikuaknas sõrmi kokku viies suumi juhtida ja sõrmi ekraanil lohistades salvestisel 

liikuda. Salvestise valimise korral kuvatakse ekraanil salvestatud rõhuväärtused ja uuendatakse väikest 

graafikuakent, mis hõlmab täispikkuses salvestatud mõõtmistulemusi, ning näidatakse kogu 

salvestusaega. Ekraan uuendab olenevalt salvestisetüübist ka graafikuakent ja andmeakent. 

- FFR-i salvestis kuvab graafikuaknas salvestatud mõõtmistulemused ja andmeaknas salvestisel 

minimaalse FFR-i. Minimaalse FFR-i kohale asetatakse kollane joon. Kasutaja saab läbi 

salvestatud mõõtmiste kerida, et näha Pa ja Pd muutust ajas. Nupu FFR vajutamise korral 

andmeaknas naaseb marker minimaalse FFR-i kohale. 
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- dPR-i salvestis kuvab dPR-i väärtuse kogu salvestise pikkuses. Selles taasesitusrežiimis ei kuvata 

Pa, Pd või Pd/Pa väärtusi. 

 

 

 

- dPR-i tagasitõmbe salvestis kuvab graafikuaknas salvestatud mõõtmistulemused ja dPR-i 

tagasitõmbe väärtuse ajas. Andmeaknas kuvatakse minimaalne dPR tagasitõmbel ja see 

tähistatakse graafikuaknas minimaalse dPR-i kohal lilla joonega. Selles taasesitusrežiimis ei 

kuvata Pa, Pd või Pd/Pa väärtusi. Nupu dPR vajutamise korral andmeaknas naaseb marker 

minimaalse dPR-i kohale. 

Nupp FFR 
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- Kui dPR-i tagasitõmbe taasesituse ajal vajutatakse teabeaknas nuppu Pd/Pa, lülitub taasesitus 

režiimile Pd/Pa, mille korral graafikuakent uuendatakse Pd/Pa väärtusega ajas ja tähistatakse 

minimaalse Pd/Pa kohal kollase joonega, samuti uuendatakse vastavalt andmeakent. Nupu 

Pd/Pa vajutamise korral andmeaknas naaseb marker minimaalse Pd/Pa kohale.  

  

 

 

 

 

 

 

- Nupu dPR vajutamise korral andmeaknas taastub dPR-i väärtuse ja dPR-i tagasitõmbe 

rõhukõverate kuva. 

Nupp Pd/Pa 

Nupp dPR 

Nupp Pd/Pa 

Nupp dPR 
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3.9.1 Universaalsed menüüfunktsioonid  

 

1. Salvestiste valikukast 
Valikukast võimaldab valida kõikide praeguse patsiendijuhtumi salvestiste vahel. Kui ükski juhtum pole 

avatud (vt jaotis 6), kuvatakse selles aknas kõik avatud juhtumita (ID: NoPatient (Patsient puudub)) 

tehtud varasemad salvestised. Selle kasti ja seejärel konkreetse salvestise puudutamise korral 

uuendatakse graafikuaknas ja andmeaknas vastavalt salvestatud mõõtmistulemusi. Salvestisi saab ka 

vasaku ja parema noolenupuga salvestamise järjekorras sirvida. 

2. Nupp Back (Tagasi) 
Vajutage seda nuppu, et naasta põhikuvale (3.8). 

3. Nupp Patient (Patsient) 
Patsiendi teabekuvale liikumine, et kuvada patsiendi nimi, ID, sugu, sünnikuupäev, protseduuri kuupäev, 

vastuvõtmise number, seadet kasutava arsti nimi ja uuringu kirjeldus. Lisateavet vt jaotisest 7.10.1. 

4. Nupp Archive (Arhiiv) 
Selle nupu vajutamise korral saab vaadata varem salvestatud mõõtmisi. Eelmiste salvestiste vaatamine 
sulgeb praeguse juhtumi, kui see on avatud. Siia menüüsse ei tohiks seega minna poolelioleva juhtumi 
ajal. 
 

5. Nupp Close Case (Sulge juhtum) 
Vajutage seda nuppu aktiivse patsiendijuhtumi sulgemiseks. Kõik aktiivse patsiendi kohta salvestatud 
andmed talletetakse arhiivi ja patsiendiinfo lähtestatakse vaikesätetele.  
 

6. Nupp Delete Record (Kustuta salvestis) 
Seda nuppu vajutades saate kustutada praegu salvestise valikukastis valitud salvestise. 

 
7. Nupp Notes (Märkused) 
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Seda nuppu vajutades kuvatakse salvestisega seotud info. FFR/dPR/dPR-i tagasitõmbe korral saab 

kasutaja ära märkida protseduuri käigus vaadeldava veresoone, misjärel uuendatakse veresoonkonna 

visuaalset kaarti. Samuti saab kasutaja ära märkida patsiendi füsioloogilise hindamise, protseduuri etapi 

ja kasutatava ravimi. Lisateavet vt jaotistest 7.10.2 ja 7.10.3.  

8. Nupp Compare (Võrdle) 
Selle nupu abil saab võrrelda kahte salvestist. See nupp ei ole aktiivne FFR-i, dPR-i ja DPR-i tagasitõmbe 
salvestiste korral.  
 

9. Pressure scale (Rõhuskaala) 
Rõhuskaalale vajutamisel saate valitud skaalat käsitsi muuta. 

10. dPR skaala  
Vajutage dPR skaalale taasesitusrežiimis dPR-i tagasitõmbe vaatamise ajal, et valitud skaalat käsitsi 

vahetada. 

11.  Sisse-/väljasuumimise funktsioon 

Et vähendada kuvatavat kogulõiku (sissesuumimine), puudutage graafilist ala kahe sõrmega ja liigutage 

neid üksteisest eemale (viige lahku). Et suurendada kuvatavat kogulõiku (väljasuumimine), puudutage 

graafilist ala kahe sõrmega ja liigutage neid üksteisele lähemale (viige kokku).  

Välja on võimalik suumida, kuni salvestatud graafik on näha täispikkuses. 

12. Nupp Play (Esita) 
Seda nuppu vajutades taasesitatakse valitud salvestis. Vajutamise korral muutub see nupuks STOP 

(Peata), mida vajutades lõpeb taasesitus ja kuva naaseb taasesitusrežiimile. Kui süsteem esitab 

salvestist, kuvatakse taasesitusaeg täissuurusest salvestusaknast vasakul.   

13. Keskmistusperiood 

Näitab keskmistusperioodi. Keskmistusperiood näitab südamelöökide arvu, mille jooksul määratakse 

alljärgnevate väärtuste keskmised:  

- Pa keskmine (kohaldub FFR-i, dPR-i ja DPR-i tagasitõmbe salvestistele) 

- Pd keskmine (kohaldub FFR-i, dPR-i ja DPR-i tagasitõmbe salvestistele) 

- FFR (kohaldub FFR-i salvestistele) 

- Pd/Pa (kohaldub dPR-i ja DPR-i tagasitõmbe salvestistele) 

- Ao ja LV süstoolsed ja diastoolsed väärtused (kohaldub TAVR-i salvestistele) 

Võimalikud sätted on 1, 2, 3, 4 või 5 lööki. Menüü Archive (Arhiiv) funktsioonid 
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Kuval Archive (Arhiiv) on esitatud patsiendikaustade tabel. See tabel on täidetud kõikide kuvamoodulis 

talletatavate salvestistega. Loend on algul sorditud protseduuri kuupäeva järgi, kuid seda saab sortida, 

kui vajutada veeru pealkirjale. Veerg Status (Olek) näitab, kas salvestis on juba eksporditud või mitte:  

N/A: Määramata olek (kasutatakse kaustade jaoks, millega pole seotud ühtegi patsienti) 

---:  Patsiendikausta pole kunagi eksporditud või see on eksporditud, kuid pärast seda on lisatud, 

eemaldatud või värskendatud vähemalt ühte patsiendikausta salvestistest.  

USB:  Patsiendikausta on eksporditud ainult USB-le (või anonüümselt eksporditud). 

PACS:  Patsiendikausta on eksporditud ainult DICOM-isse. 

U+P:  Patsiendikausta on eksporditud ainult USB-le (või anonüümselt eksporditud) ja on eksporditud 

ka DICOM-isse. 

 

1. Nupp Back (Tagasi) 
Vajutage seda nuppu vaatest Archive (Arhiiv) väljumiseks ilma vaadatud juhtu muutmata. 
 

2. Nupp USB Export (DICOM-isse eksportimine) 
Vajutage seda nuppu, et eksportida salvestis välisele andmekandjale (USB-draiv). Lisateavet vt jaotisest 

7.12.4.1. 

3. Nupp Anonymous Export (anonüümne eksportimine) 

Vajutage seda nuppu, et teha sama toiming nagu nupuga USB Export anonüümselt. See nuppu laadib 

salvestised üles ilma patsienditeabeta.  

 

4. Nupp DICOM Export (DICOM-isse eksportimine) 
Kui süsteem on ettenähtud viisil haigla võrguga ühendamiseks konfigureeritud, saab protseduuride 

graafilisi ja arvandmeid DICOM-i kaudu eksportida. Vajutage seda nuppu, et saata juhtumi salvestiste 

kuvatõmmis ja andmed PAKS-i. Lisateavet vt jaotisest 7.12.4.2.  

5. Nupp Storage Space (Salvestusruum) 
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Vajutage seda nuppu, et kuvada hüpikaken Storage Space (Salvestusruum). Sellel hüpikaknal kuvatakse 

sisemise salvestusseadme ja välise andmekandja (USB-mäluseade) teavet.  

 

6. Nupp Select All (Vali kõik) 

Vajutage seda nuppu, et valida või mittevalida aknas Archive (Arhiiv) kõik juhtumid. 

 

7. Nupp Delete (Kustuta) 

Vajutage seda nuppu valitud juhtumite kustutamiseks.  

8. Nupp Check Mark (Linnuke) 

Vajutage seda nuppu valitud juhu avamiseks.  Kui juhtu ei ole valitud, siis jääb aknasse viimane juht. 
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4 OPTOMONITOR 3 INSTALLIMINE  

 

Element Kirjeldus Element Kirjeldus 

1 OptoMonitor 3 optiline moodul 
(OpM3-OU) 

9 Aordiandur (teised tarnijad) 

2 OpM3-OU toitejuhe ja väline 
toiteallikas 

10 Aordianduri liidesekaabel (Aortic In) 

3 OU-DU sidekaabel (või juhtmeta side, 
olenevalt seadistusest) 

11 Rõhuväljundi liidesekaabel (Aortic 
Out) 

4 OptoMonitor 3 kuvamoodul (OpM3-
DU) 

12 HU optiline konnektor  

5 OpM3-DU toitejuhe ja väline 
toiteallikas 

13 HU elektrikonnektor 

6 Angiograafiakabineti 
hemodünaamiline süsteem (teised 
tarnijad) 

14 OptoMonitor 3 käepidememoodul 
(OpM3-HU) 

7  Rõhuväljundi liidesekaabel (Distal Out) 15 Anduri teguri konnektor (kui see on 
olemas) 

8 AUX-liidesekaabel (AUX In) 16 OptoWire™ kaabel koos FOIC-
konnektoriga 

  17 OptoWire™ rõhu juhtetraat 
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4.1 OptoMonitor 3 süsteemi lahtipakkimine 
Pakkige karp lahti ja veenduge, et tarnitud oleksid järgmised komponendid. 

• Üks optiline moodul koos optilise mooduli toiteallika ja põhikaabliga 

• Üks käepidememoodul  

• Üks kuvamooduli toiteallikaga kuvamoodul koos OU-DU sidekaabli, paigaldusklambri ja 
kruvidega.  

 
Olenevalt angiograafiakabineti ja OptoMonitor 3 ettenähtud ühendusest võivad karbis olla ka mis tahes 
järgmised kaablid. 

• Liidesekaabel Pa sisendile (hemodünaamilisest süsteemist või aordiandurist) 

• Liidesekaabel Pd väljundist hemodünaamilisse süsteemi  

• Liidesekaabel Pa väljundist hemodünaamilisse süsteemi  

• Üks DICOM-i kaabel – valikuline   
MÄRKUS. Kontrollige enne kasutamist alati, et kõik osad on olemas ja pole kahjustatud. 
 

4.2 Seadmete kinnitamine  

4.2.1 Seadmete kinnitamine  
Süsteemi OPM3 eri osade kinnitamiseks on mitu võimalust. Vaadake osast 15 Lisa A: OptoMonitor 3 

Paigaldusjuhised lisapaigaldusjuhiseid.  

4.2.2 Optilise mooduli paigaldamine 
Optiline moodul on sobilik patsiendikeskkonda paigaldamiseks. Paigaldage OptoMonitor 3 optiline 
moodul turvaliselt voodi alla või selle lähedale. Veenduge, et optiline moodul ja kuvamoodul oleksid OU-
DU sidekaabli ühendamiseks piisavalt lähedal või et juhtmeta ühenduse kasutamise korral poleks 
häireid, mis segaksid OU ja DU vahelist signaali. 
MÄRKUS. Veenduge OptoMonitori vahetamisel, et vahetate ka toiteallika. OptoMonitori toiteallikat ei 
ole lubatud kasutada OpM3-ga. 
 

4.2.3 Kuvamooduli paigaldamine 
Kuvamoodul on sobilik patsiendikeskkonda paigaldamiseks. Kui kasutate OU ja DU vahelist sisseehitatud 

ühendust, järgige OptoMonitor 3 kuvamooduli voodi äärde paigaldamiseks järgmisi juhiseid.  

1- Kinnitage klamber ja adapteriplaat seadmega kaasasolevate kruvidega OptoMonitor 3 
kuvamooduli taha. 

2- Kinnitage OptoMonitor 3 kuvamoodul tilgutistatiivil sobivasse kohta (pole pildil näidatud). 
Veenduge, et OptoMonitor 3 kuvamooduli kinnitus oleks turvaline ja positsioon stabiilne. 

3- Ühendage OU-DU sidekaabel 
 
(sinine COM-juhe COM1-ga seadmel DU-10", LAN-kaabel LAN2-ga seadmel DU-15"). 

 
Vajaduse korral on võimalik kasutada ka kolmanda isiku kuvari toendit. Kuvareid DU-10" ja DU-15" saab 
kinnitada VESA kuvari toendile. Kuvarit DU-10" saab kinnitada 75 × 75 VESA toendile ja DU-15" saab 
kinnitada 10 × 10 VESA toendile.  
 
Kui kasutate OU ja DU vahel juhtmeta ühendust, paigaldage DU juurdepääsetavasse ja ohutusse kohta, 
kus on võimalik säilitada pidev juhtmeta ühendus OU-ga. See hõlmab mis tahes sobivat asukohta 
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juhtimisruumis. Mis tahes vabasse USB-porti saab ühendada juhtmeta tongli, kuid ühendamiseks ei tohi 
kasutada pikenduskaablit. 
 
Optilise mooduli juhtmeta funktsiooni aktiveerimiseks (juhtmeta LED-tuli vilgub) tuleb optiline moodul ja 
kuvamoodul juhtme abil ühendada ning juhtmeta säte kuvamooduli võrguparameetrite kuval välja ja 
seejärel uuesti sisse lülitada. Kui juhtmeta ühendus on sisse lülitatud, võib sidekaabli eemaldada. 
 
Kui kasutate optilise mooduli ja kuvamooduli vahel juhtmeta ühendust, võivad signaali kvaliteeti 
mõjutada sellised tegurid nagu kaugus lähedalasuvatest seadmetest ja neist tulenevad häired. Sellistel 
juhtudel kuvatakse ekraanil teabe kadumisele viitav teade. Andmekao kordumise korral lähtestatakse 
sideühendus. Olukorra lahendamiseks võib abi olla optilise mooduli ja kuvamooduli teise kohta 
viimisest, et vähendada nendevahelist kaugust (ligikaudu 10 m nägemisulatus) ja/või kaugust teistest 
seadmetest. Kui probleem ei lahene, võib olla vajalik kasutada juhtmeta ühendust. 
 

4.3 Käepidememooduli ühendamine  
Käepidememoodul on sobilik patsiendikeskkonda paigaldamiseks. Käepidememoodul on OptoWire™ 

rõhu juhtetraadi ja optilise mooduli vaheline ühenduskaabel.  

 

1- Käepidememoodul ühendub optilise 

mooduliga. 

Veenduge, et nii elektriühendus (valge) 

kui ka nelinurkne optiline ühendus 

(roheline) oleksid kindlalt ühendatud. 

 

2- OptoWire™ rõhu juhtetraat ühendatakse 

käepidememooduli nelinurkse optilise 

konnektoriga.  

 

 

 

 

ETTEVAATUST! 

• Käepidememoodul tuleb paigutada väljapoole steriilset välja.  

• Optilised konnektorid tuleb enne ühendamist puhastada. Puhastusjuhiseid vaadake 
jaotistest 10.1.3 Optilised konnektorid.  

• Optilise ühenduse puhtana hoidmiseks soovitatakse hoida käepidememoodul optilise 
mooduliga ühenduses. Ühendage lahti vaid siis, kui moodul tuleb asendada.  

• Vältige käepidememooduli mahapillamist, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge 
kasutage seadet, kui see tundub olema kahjustatud või deformeerunud.  

• Paigaldage tolmukorgikaitsmed optilistele konnektoritele alati tagasi. 
Konnektori(te)sse sattuv tolm võib vähendada optilise signaali kvaliteeti ja põhjustada 
hoiatusteadet „No optical signal“ (Optiline signaal puudub). 
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4.4 Vooluvõrku ühendamine 
Ühendage toiteploki kaabel optilise mooduliga ja kinnitage pistik keermesrõngaga. 
Ühendage toitekaablid optilise mooduli külge kinnitatud toiteplokist sobivasse pistikupesasse. Korrake 
kuvamooduli vooluvõrku ühendamiseks samu juhiseid.  Nii optiline moodul kui ka kuvamoodul lülituvad 
toite sisselülitamise korral automaatselt sisse. Sama loogika kehtib ka elektrikatkestuste korral. 

 
 

 

4.5 Angiograafiakabineti hemodünaamilise kõrgetasemelise aortaalse väljundi külge 

ühendamine 
Optiline moodul kasutab signaale OptoWire™ ja aordirõhu sisendist, et arvutada nii dPR kui ka FFR. 
Optiline moodul peab aortaalsele rõhule (Pa) ligipääsemiseks olema ühendatud angiograafiakabineti 
hemodünaamilise süsteemi või aordianduriga. Tehke angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemi 
kasutamise korral järgmist. 

1- Ühendage AUX-liidesekaabel (roheline) hemodünaamilise kõrge tasemega rõhu väljundiga, mis 
on seotud aortaalse rõhuga. 

2- Ühendage AUX-liidesekaabel optilise mooduli rohelise konnektoriga (tähistusega AUX In).  
 

MÄRKUS. See on kõrgetasemeline (100 mmHg/V) sisend aortaalse rõhu jaoks angiograafiakabineti 
hemodünaamilisest süsteemist. Aortaalse vererõhu mõõtmise tulemused on vajalikud dPR-i ja FFR-i 
arvutamiseks. 
 

4.6 Aordianduriga (aordisisendiga) ühendamine 
Optiline moodul kasutab signaale OptoWire™ ja aordirõhu sisendist, et arvutada nii dPR kui ka FFR. 
Optiline moodul peab aortaalsele rõhule (Pa) ligipääsemiseks olema ühendatud angiograafiakabineti 

hemodünaamilise süsteemi või aordianduriga. Tehke aordianduriga otseühenduse korral järgmist.  

1- Ühendage AO anduri liidesekaabel (punane) aordirõhuga seotud aordianduri väljundiga. 

HOIATUS. Kasutage ainult OpSensi toiteallikaid ja -juhtmeid. 
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2- Ühendage AO anduri liidesekaabel optilise mooduli punase konnektoriga (tähistusega Aortic 

Transducer).  

3- Navigeerige DU põhikuvalt järgmiselt: Settings > Maintenance > Input/Output Calibration > Pa 

Source ja valige Transducer. 

4.7 Aordiväljundi ühendamine angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemiga on 

AO anduri liidesekaabli kasutamise korral kohustuslik. 
Kui ühendate AO anduri liidesekaabli abil aordisisendi otse optilisse moodulisse (vt jaotis 4.6), tuleb 

ühendada ka aordiväljund angiograafiakabineti hemodünaamilisse süsteemi. Heakskiidetud 

angiograafiakabinettide puhul saab OptoMonitor 3 edastada andurist pärit aortaalse rõhu signaali 

angiograafiakabineti hemodünaamilisse süsteemi, emuleerides BP-22 ühilduvat andurit nii, et 

angiograafiakabineti monitoril saab kuvada reaalajas Pa rõhku. 

1- Ühendage rõhu väljundkaabel (kollane pistik) angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemi 

vaba andurisisendiga.  

2- Ühendage rõhu väljundkaabel optilise mooduli alumises portide reas vasakult teise kollase 

pordiga (tähistusega Aortic Out). 

3- Navigeerige DU põhikuvalt järgmiselt: Settings > Maintenance > Input/Output Calibration > Pa 

Source ja valige AUX. 

4.8 Distaalse väljundi ühendamine angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemiga 

– valikuline   
OptoMonitor 3 suudab edastada OptoWire™ rõhu juhtetraadist pärit distaalse rõhu signaali 
angiograafiakabineti hemodünaamilisse süsteemi, emuleerides BP-22 ühilduvat andurit nii, et 
angiograafiakabineti monitoril saab kuvada reaalajas Pd, Pd/Pa rõhku. 

1- Ühendage rõhu väljundkaabel (kollane pistik) angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemi 
vaba andurisisendiga.  

2- Ühendage rõhu väljundkaabel optilise mooduli ülemise vasakpoolse kollase konnektoriga 
(tähistusega Distal Out).  

 

MÄRKUS. See on madala tasemega (5 µV/V/mmHg) distaalrõhu väljund, mida mõõdetakse OptoWire™ 
juhtetraadiga. See väljund on mõeldud ühinema angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemiga, 
millel on BP-22-ga ühilduv anduri sisend 5 µV/V/mmHg tundlikkusega). 
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4.9 DICOM-i ühendamine   
OptoMonitor 3 suudab luua ühenduse haigla DICOM-i modaalsuse tööloendi serveri / RIS-i 
(patsienditeabe hankimine) ja DICOM-isse eksportimise funktsiooniga, et server / SCP (kujutise 
eksportimine) arhiivida. 
Tervishoiuasutuse võrguga, nt DICOM-iga, ühenduse loomise korral peab ühendus olema isoleeritud. 
Haigla võrguga ühendamiseks kasutatakse kuvamooduli LAN1-porti. 
 
Võrguseadistuse lõpetamiseks on nõutud järgmine teave. Seda teavet jagab haigla personal, tavaliselt 
biomeditsiiniinseneride rühm või IT-osakond. 

 

Kas OpM3 saab aadressi automaatseks hankimiseks DHCP serverit kasutada? JAH  /  EI 

Kui vastus on EI, esitage järgmine teave. 

• Kasutatav staatiline IP-aadress:   

• Kasutatav võrgumask:   

• Kasutatav lüüs:   

 
DICOM-i modaalsuse tööloendi serveri / RIS-i teave 
Esitage järgmine teave. 

• DICOM-i serveri kohalik AE nimi:   (OpM3-s kaug-AE nimi) 

• DICOM-i serveri AE hosti IP:   

• DICOM-i serveri kohalik port:   

• DICOM-i serveri kaug-AE nimi:   (OpM3-s kohalik AE nimi) 

 
DICOM-i kaudu arhiivi serverisse eksportimise / SCP teave 
Esitage järgmine teave. 

• DICOM-i serveri kohalik AE nimi:   (OpM3-s kaug-AE nimi) 

• DICOM-i serveri AE hosti IP:   

• DICOM-i serveri kohalik port:   

• DICOM-i asutuse nimi:   

• DICOM-i serveri kaug-AE nimi:   (OpM3-s kohalik AE nimi) 

4.10 Välise kuvari ühendamine 
 

Kuvamoodulil DU-10" on VGA-port ja seda saab ühendada selle pordi abil välise kuvariga. Kuvamooduli 

DU-10" eraldusvõime on 1920 × 1200. 

Kuvamoodulil DU-15’’ on väline väljund (VGA-port ja DVI-D-port või HDMI-port olenevalt DU-15’’ 

mudelist). Seda võib ühendada ühega nendest portidest välise kuvariga. Kuvamooduli DU-15" 

eraldusvõime on 1024 × 768. 

Esmalt ühendage väline kuvar ja seejärel taaskäivitage kuvamoodul.  
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5 SEADME SEADED  
 

  

Puudutage põhikuval nuppu Settings (Seaded) , et seadme OptoMonitor 3 menüüsse SETTINGS 

(Seaded) pääseda. Siin saate valida rõhu skaalavahemiku, ajaskaala, tagasitõmbeskaala, Pa, Pd, Pd/Pa ja 

dPR-i värvid, reguleerida kuvamooduli ja optilise mooduli helitaset ning ekraani heledust, lubada või 

keelata patsiendiinfo, lubada või keelata prospektiivse ühtlustuse, lubada või keelata dPR-i funktsioonid, 

määrata dPR-i jaoks keskmistusperioodi, seada Pd viivituse ning rõhu juhtetraadi viivituse. Samuti saab 

kasutaja vajaduse korral sellest menüüst käivitada OW nullimise ning seadet hooldada. 

Keskmistusperiood ennistatakse pärast kuvamooduli taaskäivitamist automaatselt kolmele (3) löögile. 
Kõik sätted salvestatakse kuvamooduli säilvahemällu.   
 

5.1 dPR-i režiim 

5.1.1 dPR Disabled (dPR on keelatud)  
Kui dPR-i režiim on keelatud, ei kuvata dPR-i andmeaknas väärtusena ja funktsioonide aknast kaovad 

dPR-i ja dPR-i tagasitõmbe suvandid.  

 

  

dPR-i väärtus on eemaldatud 

dPR-i ja dPR-i tagasitõmbe 

funktsioonid on eemaldatud 
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5.1.2 dPR Enabled (dPR on lubatud)  
Kui dPR-i režiim on lubatud, kuvatakse dPR andmeaknas normaalsena ja ekraanile ilmuvad kõik varem 

kirjeldatud põhikuva funktsioonid.  

 

  

 

5.2 Perspektiivne ühtlustamine  
 

 

Perspektiivse ühtlustamise saab lubada või keelata. Vaikimisi on see keelatud. Olenemata sellest, kas 

perspektiivne ühtlustus on valitud või mitte, toimub ühtlustus nelja (4) löögi põhjal. 

Kui funktsioon Prospective Equalization on keelatud, kasutatakse ühtlustamiseks ühtlustusnupu 

vajutamisele eelnenud nelja (4) lööki. Seetõttu tundub ühtlustamine kasutajale kohene, sest 

ühtlustusnupu vajutamise hetke ja ühtlustamise teostamise vahel ei ole ooteaega. Kuid ühtlustamise 

nupp on saadaval alles pärast nelja (4) löögi salvestamist.  

dPR-i väärtus on olemas, dPR-i ja dPR-i 

tagasitõmbe funktsioonid on olemas. 
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Kui funktsioon Prospective Equalization on lubatud, kasutatakse ühtlustamiseks ühtlustusnupu 

vajutamisele järgnenud nelja (4) lööki. Seetõttu ei tundu ühtlustamine kasutajale kohene, sest 

ühtlustusnupu vajutamise hetke ja ühtlustamise teostamise vahel on ooteaeg. 

 

5.3 Patsienditeabe peitmine 
Kui režiim Hide Patient (Patsienditeabe peitmine) on keelatud, siis on patsiendiinfo nähtav põhikuval.  

  

Kui patsienditeabe peitmise režiim on lubatud, siis põhikuval patsienditeave puudub.  
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5.4 Rõhuskaala  

 

1- Vajutage rõhuskaala seadistustele juurdepääsemiseks rõhuskaala nuppu. 

2- Kui kuvatakse rippmenüü, valige skaala vahemikus 0–250, 0–200, 0–150, 0–100, –50 kuni 300, –

100 kuni 200. 

5.5 Ajaskaala  

 

1- Vajutage ajaskaala seadistustele juurdepääsemiseks ajaskaala nuppu.  

2- Kui kuvatakse rippmenüü, valige ajaskaala 3 mm/s, 6 mm/s, 15 mm/s või 30 mm/s. 

5.6 Tagasitõmbe ajaskaala 
Tagasitõmbe ajaskaala võimaldab vaadata samas vaates kogu dPR-tagasitõmbe kõverat. 
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1- Vajutage ajaskaala seadistustele juurdepääsemiseks tagasitõmbe ajaskaala nuppu. 

2- Rippmenüü ilmumisel valige ekraanivaate järgi ajavahemik 30, 45, 60 või 75 sekundit. 

 

5.7 Värvide valilmine 

 

1- Vajutage muudetava rõhukõvera/arvutuse all olevat värvilist ruutu.  

2- Valige kuvatavalt värvipaletilt värv. Veenduge, et iga rõhukõver/arvutus oleks soovitud värvi. 

Segaduse vältimiseks on soovitatav jälgida, et iga rõhukõver/arvutus oleks teistest erinev.  
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5.8 Heli ja heleduse tase  

 

Valige, millist suvandit soovite kohandada (kuvamooduli heli, optilise mooduli heli või kuvamooduli 

ekraani heledus), ning lohistage skaalat vasakule või paremale, kuni olete kohandusega rahul.  

5.9 Keskmistusperiood  
 

 
1- Vajutage keskmistusperioodi kohandustele juurdepääsemiseks keskmistusperioodi nuppu.  

2- Kui kuvatakse rippmenüü, valige väärtuste 1, 2, 3, 4 ja 5 hulgast südamelöökide arv, mille jooksul 

arvutatakse aordi ja distaalse rõhu keskmine. 

3- Selle sätte muumisel muutub PÕHIKUVA ülaosas ja VAATEKUVAL kuvatav sümbol „X B” (vt lõike 

PÕHIKUVA ja VAATEKUVA kohta).  

MÄRKUS. See ei kehti dPR-i salvestiste kohta.  
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5.10 Rõhu juhtetraadi viivitus  
 

 

Mõnel juhul võib Pd ja Pa rõhukõverate vahel esineda viivitus, kuna kaks rõhukõverat on pärit kahest eri 

allikast (Pa pärineb angiograafiakabineti hemodünaamilisest süsteemist / aordiandurist ja Pd 

OptoWire™-st). Viivitust saab korrigeerida rõhu juhtetraadi viivituse nupu abil.  

1- Vajutage üks kord plussnuppu, et suurendada Pd viivitust 8 ms võrra.  

2- Naaske reaalajas voogedastusse ja kontrollige, kas mõlemad kõverad on rohkem sünkroonis.  

3- Naaske seadete kuvale. 

4- Kui viivitus oli kogemata liiga suureks seatud, vajutage üks kord miinusnuppu, et vähendada Pd 

viivitust 8 ms võrra. 

5- Korrake Pd viivituse 8 ms võrra suurendamise/vähendamise toimingut, kuni mõlemad kõverad 

on ideaalselt sünkroonis.  

 

5.11 Sisendi/väljundi kalibreerimine angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemiga 

ja kellaaja/kuupäeva/keele kohandamine hooldusmenüü kaudu 
 

5.11.1 Hooldusmenüüle juurdepääsemine 
Hooldusmenüüle juurdepääsemiseks sisenege esmalt menüüsse SETTINGS (Seaded) (0).  

 

ETTEVAATUST! 
Rõhu liialt tuim või tundlik keskmistamine võib põhjustada vale FFR-i/dPR-i väärtuse. 

• Suurema südamelöökide arvu valimine muudab rõhu keskmistamise aeglasemaks ning 
artefaktidele vähem tundlikuks, kuid tulemus võib olla ka liiga ebatundlik keskmistamine, mis on 
nähtav juhul, kui hüpereemne platoo on lühike.  
Väikese südamelöökide arvu valimine muudab rõhu keskmistamise kiiremaks ning 
rõhumuutustele tundlikumaks, mis on soovitatav lühikese hüpereemse platoo kasutamisel, kuid 
tulemuseks võib olla keskmistamine, mis on liigselt tundlik arütmiale ja rõhuhäiretele. 
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1- Vajutage nuppu Maintenance (Hooldus). See juhatab teid menüüsse Maintenance (Hooldus).  

2- Sisestage hoolduse juurdepääsukood ja vajutage jätkamiseks rohelist märki √. Vaadake 

vaikeväärtusi jaotisest 8.12. 

3- Valige sisendi/väljundi kalibreerimine 

 

4- Näidatakse kuva Input/Output Calibration (Sisendi/väljundi kalibreerimine). 

 

Vaadake sammsammulisi kalibreerimisprotseduure jaotistest 17, 18, 19 ja 20. 
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5.11.2 Kellaaja, kuupäeva ja keele kohandamine 

 

Näidatakse kuva Time, Date and Language (Kellaaeg, kuupäev ja keel). 

  

Kohandamist on üksikasjalikult kirjeldatud jaotises 8.2. 

5.12 Aktiveerimisvõti 
Tarkvara kõigi funktsioonide aktiveerimiseks nõuab OpM3 aktiveerimisvõtme sisestamist. Ilma 

aktiveerimisvõtmeta ei ole võimalik kasutada rõhulugemeid kuvavat ja salvestamist võimaldavat 

põhikuva. Seadete leheküljelt ei ole võimalik väljuda, sest nupp Back (Tagasi) on hall. Tarkvara kõige 

funktsioonide aktiveerimiseks on vaja aktiveerimisvõtit.  

5.12.1 Aktiveerimiskaart  
Aktiveerimisvõtme leiate aktiveerimiskaardilt. Aktiveerimisvõti on toodud eemaldatavas osas. See on 

soovitatav kleepida kuvamooduli tagaküljele.  

Iga kuvamooduli jaoks on ainulaadne aktiveerimisvõti.   

5.12.2 Menüü Activation Management (Aktivatsioonihaldus)  

 
Kuvamooduli esimesel käivitamisel ilmub hüpikaken, millesse palutatakse sisestada aktiveerimisvõti. 

Aktiveerimisvõtme sisestamiseks vajutage Activate (Aktiveeri). See avab menüü Activation Management 

(Aktivatsioonihaldus).  
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Menüüsse Activation Management (Aktivatsioonihaldus) saab mis tahes ajal liikuda ka seadete 

leheküljelt. 

1- Vajutage nuppu Maintenance (Hooldus). 

2- Sisestage hoolduse juurdepääsukood. 

3- Vajutage jätkamiseks rohelist √.  

4- Vajutage Activation Management (Aktivatsioonihaldus). 

 

5.12.3 Tarkvara aktiveerimine 
Aknas Activation Management (Aktivatsioonihaldus) sisestage aktiveerimiskaardil olev aktiveerimisvõti. 

Seejärel vajutage Activate (Aktiveeri). Kirjelduse kõrval kuvatakse aktiveerimisjärgselt kasutatavad 

tarkvarafunktsioonid ja nüüd on võimalik kasutada põhikuva. Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse 

aktiveerimisjärgselt kasutatavaid erinevaid tarkvarafunktsioone. 

Aktiveerituse tase Tarkvarafunktsioonid  

No Key (Aktiveerimisvõti 
puudub) 

Aktiveerimisvõtit ei ole sisestatud. Rõhulugemeid ja salvestamist 
võimaldav põhikuva ei ole kasutatav. Seadete aknast ei ole 
võimalik väljuda.  

FFR/dPR 2 Tarkvara on aktiveerimisvõtme abil aktiveeritud. Rõhulugemeid ja 
salvestamist võimaldav põhikuva on nüüd kasutatav.  
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5.12.4 Aktiveerimisvõtme muutmine või eemaldamine 
Enne uue sisestamist ei ole vaja kehtivat aktiveerimisvõtit eemaldada. Uus asendab vana.  

Olemasolev aktiveerimisvõti on võimalik eemaldada, vajutades nuppu Remove (Eemalda). Ilmub 

kinnitamise hüpikaken:  

 
 

Nupu Yes (Jah) vajutamisel ei ole võimalik seadete aknast enne väljuda, kuni sisestatakse uus 

aktiveerimisvõti.   

6 PATSIENDIJUHTUMI HALDAMINE  
 

6.1 Uue juhtumi avamine 

6.1.1 Uue juhtumi avamine ilma DICOM-ita 
Patsiendi ID tuleb seadistada ENNE igat juhtumit. Kui kasutaja pole seda teavet käsitsi sisestanud, ei pea 

süsteem juhtumit avatuks ja salvestab salvestised vormingus „NoPatient…“ (Patsient puudub...). Tehke 

juhtumi avamiseks järgmist. 

- Navigeerige põhikuva kaudu patsienditeabe kuvale.  

- Sisestage kõikidele nõutavatele väljadele teave.  
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MÄRKUS. Veenduge, et kogu sisestatud teave oleks õige ja asuks asjakohastel väljadel, enne kui 

järgmisse etappi liigute. Kui salvestis on ära tehtud konkreetse patsiendi ID-ga, EI SAA patsiendi ID-d 

enam muuta.  

- Patsiendiinfo salvestamiseks väljuge kuvalt nupu Exit (Välju) abil. See avab juhtumi konkreetse 

patsiendi ID all.  

Naaske põhikuvale. Mis tahes mõõtmisfunktsiooni  (FFR, dPR, dPR-i tagasitõmme) valimine käivitab 

salvestuse, mis salvestatakse patsiendi ID teabe alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saate USB-le eksportimise teel mis tahes salvestisi üles laadida. (Lisateavet vt jaotisest 7.10.3.)  

6.1.2 Uue juhtumi avamine DICOM-i loendist 
Kui DICOM on seadme OptoMonitor 3 ja angiograafiakabineti vahel edukalt ühendatud, saab kasutaja 

DICOM-i loendist patsienditeavet üles laadida.  

- Navigeerige põhikuva kaudu patsienditeabe kuvale.  

Patsiendi kohta avatud juhtum: 

„Smith, John“. Patsiendi ID: 

12345.  

Võtke arvesse, et patsiendi nimi ja 

ID kuvatakse teabeaknas ning kõik 

selle juhtumi „12345“ alla 

salvestatud salvestised kuvatakse 

salvestiste valikukastis. 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   57 | lk 

 

- Vajutage nuppu DICOM List (DICOM-i loend), mis on kuva alumises reas teine nupp. 

 

- Otsige DICOM-i loendist üles soovitud patsient. Patsiendiandmete loendis saab kerida, 

kasutades loendis üles/alla liikumiseks puuteliidest.  

- Puudutage soovitud patsiendiandmeid ja vajutage nuppu Select (Vali), mis on kuva alumises 

reas teine nupp.  

 

- Kuva lülitub patsienditeabe kuvale. Kõik patsienditeabe väljad täituvad automaatselt. 

Veenduge, et kõik asjakohased väljad oleksid oodatud ja täpsed. Kui on, siis väljuge nupu Exit 

(Välju) abil. Patsienditeabe kuva täidetakse DICOM-i kaudu valitud patsiendi teabega.  

Naaske põhikuvale. Mis tahes mõõtmisfunktsiooni valimine (FFR, dPR, dPR-i tagasitõmme) käivitab 

salvestuse, mis salvestatakse patsiendi ID teabe alla. Kui olete selle juhtumi puhul salvestamise 

lõpetanud, kuvatakse fail kohalike failide hulgas. Saate mis tahes salvestisi USB-le eksportimise teel või 

DICOM-i kaudu üles laadida (lisateavet vt jaotisest 7.12.4.1 või 7.12.4.2). 
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6.1.3 DICOM-i loendi värskendamine  
DICOM-i loendi päises on esitatud viimase salvestamise kuupäev/kellaaeg. See teave värskendatakse 

järgmistel juhtudel:  

- nupu Refresh (Värskenda) vajutamisel. 

- DU taaskäivitamisel ja kui DICOM on ühendatud. 

Kui DICOM ei ole DU taaskäivitamise ajal ühendatud, kuvatakse hüpikaken, mis teatab kasutajale, et DU 

ei saanud DICOM-i loendit.  

Kui aga DU oli ühendatud ja seejärel lahti ühendatud ilma DU-d taaskäivitamata, kuvatakse värskeim 

allalaaditud DICOM-i loend ilma kasutajat teavitava hüpikaknata.  

6.2 Avatud juhtumi lõpetamine / teise juhtumi alustamine  
Tehke avatud juhtumi lõpetamiseks järgmist. 

1. võimalus:  

- Navigeerige põhikuva kaudu patsienditeabe kuvale. 

- Vajutage nuppu New Case (Uus juhtum), mis on kuva alumises reas esimene nupp. See lõpetab 

eelmise juhtumi ja võimaldab kasutajal hakata uue patsiendi teavet sisestama. 

 

 

- Järgige uue juhtumi alustamiseks eespool (6.1) toodud juhiseid.  

2. võimalus: 

HOIATUSED.  

• Patsienditeabesse PEAB sisestama kehtiva patsiendi ID, et patsiendi juhtumi 
haldamise protsessis edasi liikuda. Kui kehtivat patsiendi ID-d ei sisestata, siis juhtum 
ei avane ja salvestised salvestatakse failivormingus „NoPatient…“ (Patsient 
puudub...). 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   59 | lk 

 

- Patsiendi salvestiste vaatamisel vaatekuval vajutage nuppu Close Case (Sulge juht). 
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7 PROTSEDUURI LÄBIVIIMINE 

 
dPR-i valideerimise uuringu kokkuvõte 
dPR-i ja iFR-i4 vaheline korrelatsioon on dokumenteeritud OpSensi katseraportis REP-2011-14. dPR-i 
täpsust, tundlikkust ja spetsiifilisust hinnati võrreldes võrdlusstandardina kasutatava iFR-iga, kasutades 
254 kehtivat joont uuringust VERIFY 26 kombineerituna 608 kehtiva joonega uuringust CONTRAST7. 

OpSens on näidanud, et dPR-i täpsus, spetsiifilisus ja tundlikkus võrreldes võrdlusstandardiga iFR4 
läviväärtuse 0,89 juures ning nii uuringut CONTRAST kui ka uuringut VERIFY 2 kasutades on vastavalt 
97,1% (95,7%, 98,1% 95% usaldusintervalli korral), 95,9% (93,6%, 97,5% 95% usaldusintervalli korral) ja 
98,4% (96,6%, 99,3% 95% usaldusintervalli korral). 

Korrelatsioonikoefitsient ja AUROC (vastuvõtja kasutaja karakteristikute kõvera alune pindala) on 

mõlemad üle 0,99, mis viitavad väga tugevale korrelatsioonile dPR-i ja iFR-i vahel. 

dPR-i ja iFR-i statistiline toimivus (uuringud CONTRAST + VERIFY 2 (puhkeolek 1)) 

dPR-i ja iFR-i diagnostilised väärtused (kõik kasutavad läviväärtust 0,89) 

    95% usaldusväärsus 

Täpsus 97,1% (837/862) [95,7%, 98,1%] 

Spetsiifilisus 95,9% (418/436) [93,6%, 97,5%] 

Tundlikkus 98,4% (419/426) [96,6%, 99,3%] 

Muud statistikud 

Vastastikused erinevused 0,0006 +/– 0,0106 std. 

Korrelatsioonikoefitsient (R2) 0,992 

AUROC 0,9992 

 

 
 

1 Levine et al. 2011 ACF/AHA/SCAI PCI guideline for Percutaneous Coronary Intervention; Journal American College of 
Cardiology 2011, 58:44-122 
2 Davies JE, Sen S, Dehbi H-M, et al. Use of the instantaneous wave-free ratio or fractional flow reserve in PCI. N Engl J Med 
2017;376:1824-34.. 
3 Gotberg M, Christiansen EH, Gudmundsdottir IJ, et al. Instantaneous wave-free ratio versus fractional flow reserve to guide 
PCI. N Engl J Med 2017;376:1813-23.. 
4 iFR-i läviväärtus 0,89 sobib kõige paremini FFR-i isheemilise läviväärtusega 0,80 koos 87,8% spetsiifilisuse ja 73,0% 
tundlikkusega. (Juhendist ADVISE II ja iFR-i kasutusjuhendist 505-0101.23) 
5 Van’t Veer, M. et al. J Am Coll Cardiol. 2017; 70 (25):3088-96. 
6 Hennigan B. et al., “The VERIFY 2 Study (A Comparative Study of Resting Coronary Pressure Gradient, Instantaneous Wave-
Free Ratio and Fractional Flow Reserve in an Unselected Population Referred for Invasive Angiography)”, Circ Cardiovasc Interv. 
2016 Nov;9(11) 
7 Nils P. Johnson et al., “Continuum of Vasodilator Stress From Rest to Contrast Medium to Adenosine Hyperemia for Fractional 
Flow Reserve Assessment”, JACC :  Cardiovalsular Interventions, Vol. 9, No. 8, 2016. 

Katkestusväärtused mõlemale indeksile 

Fraktsionaalne voolureserv (FFR), hüpereemiline indeks 0,801 

Diastolic Pressure Ratio (dPR), non-hyperemic resting gradient index  0,892345 
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dPR-i diagnostilist toimivust (läviväärtus = 0,89) FFR-i suhtes (läviväärtus = 0,80) võrreldes iFR-iga 
(läviväärtus = 0,89) FFR-i suhtes (läviväärtus = 0,80) hinnati ka OpSensi katseraportis REP-2011-07. 
Selgus, et dPR-i vs. FFR-i diagnostiline toimivus ei ole statistiliselt erinev iFR-i vs. FFR-i diagnostilisest 
toimivusest, nii et 95% usaldusintervall kattub märkimisväärsel määral. 
 

 
 

7.1 Süsteemi käivitamine  
Enne OptoMonitor 3 ja OptoWire™ kasutamist lugege tootega kaasasolevat kasutusjuhendit. 
MÄRKUS. Enne FFR-i või dPR-i protseduuri soovitatakse lasta seadmel soojeneda (ligikaudu 
20 minutit).  
 
1. Lükake TOITELÜLITIT, mis asub seadme alumisel küljel, seadme parema külje poole. 
2. DU-st kostub üks keskmine toon ja kuvatakse OpSensi logo.  

Oodake, kuni kuvatakse ja laaditakse täielikult põhikuva (umbes 10 sekundit). 
 

7.2 Optimaalse aordirõhu lainekuju kontrollimine ja Ao nullimise tagamine. 

7.2.1 Aortaalse sisendi kasutamine angiograafiakabineti hemodünaamilisest süsteemist 
1- Tehke angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemi aortaalse sisendi kalibreerimine (jaotises 

8.3.2 kirjeldatud toimingute kaudu). 
2- Avage aortaalse rõhu anduri õhuvoolik, nagu seda näeb ette standardprotseduur, keerates 

korkkraani ventiili õigel viisil, ning veenduge, et hemodünaamilise süsteemi aortaalne rõhk 
(Pa/Ao) oleks õigel viisil nullitud. 

3- Juhtekateetrit tuleb sagedasti tavalise soolalahusega loputada, tagamaks optimaalse aortaalse 
rõhu lainekuju (ilma ostsillatsiooni või summutuseta). 

4- Veenduge enne jätkamist, et kuvamoodulil (DU) kuvatav aordi signaal võrduks nulliga 
(0).  

 
Kui Ao nullimine õnnestus, jätkake jaotisega 7.3 Ühendage FOIC-konnektor OptoMonitor 3 
käepidememoodulisse.. 
 

7.2.2 Aortaalse sisendi kasutamine aordiandurist (kasutage BP-22-ga ühilduva anduriga) 
1- Tehke aordianduri aortaalse sisendi kalibreerimine (jaotises 8.3.1 kirjeldatud toimingute kaudu). 

OptoMonitor 3 on mõeldud kasutamiseks OpSensi rõhu juhtetraadi seadmetega. 
OpSensi rõhu juhtetraadi seadmed on saadaval kahe eri mudelina. 
 

❖ Rõhuseade KOOS anduri teguri konnektoriga (näidatud seadme sildil). 
❖ Rõhuseade ILMA anduri teguri konnektorita (näidatud seadme sildil). 

 
MÄRKUS. 

• ILMA anduri teguri konnektorita rõhu juhtetraadi anduri kalibreerimisteave sisaldub 
juhtetraadi kaablis ega vaja anduri teguri konnektorit. 

• KOOS anduri teguri konnektoriga rõhu juhtetraadi anduri kalibreerimisteave sisaldub 
anduri teguri konnektoris. 
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2- Avage aortaalse rõhu anduri õhuvoolik, nagu seda näeb ette standardprotseduur, keerates 
korkkraani ventiili õigel viisil, ning veenduge, et anduri aortaalne rõhk (Ao/Pa) oleks õigel viisil 
nullitud.  

3- Juhtekateetrit tuleb sagedasti tavalise soolalahusega loputada, tagamaks optimaalse aortaalse 
rõhu lainekuju (ilma ostsillatsiooni või summutuseta). 

4- Veenduge enne jätkamist, et kuvamoodulil (DU) kuvatud Ao/Pa võrduks nulliga (0). Kui 
kuvamoodulil kuvatav aordi väärtus ei võrdu nulliga, vajutage AO nullimise seadistamiseks nuppu 
Zero (Nullimine).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- AO nullimine on lõpetatud, kui teateaknas kuvatakse teade „Aortic Zero successful“ (Aortaalne 

nullimine õnnestus), kuva vasakus ülanurgas on øAO ja Pa väärtus on kuvamoodulis 0. Kui 

nullimine õnnestub, jätkake toiminguga 7.3. Ühendage FOIC-konnektor OptoMonitor 3 
käepidememoodulisse. 

Kui AO nullimine ebaõnnestub, kuvatakse teade „Aortic zero failed!“ (Aortaalne nullimine 
ebaõnnestus!). Veenduge, et AO oleks õhule avatud ja kõik ühendused oleksid õigel viisil loodud, ning 
vajutage uuesti nuppu AO Zero (AO nullimine). Kui AO on üks kord nullitud ja nullitud väärtus on mällu 
salvestatud, kuvatakse teade „Aortic zero failed, old value used“ (Aortaalne nullimine nurjus, kasutati 
vana väärtust).  
MÄRKUS. BP-22-ga ühilduv andur pole süsteemiga OPM3 kaasas.  

7.3 Ühendage FOIC-konnektor OptoMonitor 3 käepidememoodulisse. 
1. Jätke OptoWire™ alusele 

2. Asetage alus/voolik horisontaalselt lauale.  

3. Ühendage FOIC-konnektor (roheline konnektor) käepidememooduliga. 

4. ILMA anduri teguri konnektorita rõhu juhtetraadi seadme mudeli puhul jätkake kirjeldusega 

jaotises 7.4 OptoWire™ nullimine atmosfääri suhtes.  

5. KOOS anduri teguri konnektoriga rõhu juhtetraadi seadme mudeli puhul sisestage sobiv anduri 
teguri konnektor käepidememooduli kitsasse avausse LED-indikaatori kõrval. Orientatsioon pole 
oluline.  

 →GFC 

1. Vajutage põhikuval nuppu AO Zero (AO nullimine).  
2. Kuvatakse hoiatusteade, mis palub kasutajal veenduda, et andur on nullitud. 
3. Vajutage nuppu YES (Jah), kui andur on aortaalse rõhu kanalis nullitud.  
4. Vajutage nuppu NO (Ei), kui andur ei ole aortaalse rõhu kanalis nullitud. 

Jätkake anduri aortaalse kanali nullimisega ja kontrollige uuesti, kas DU on nullitud. Kui seade 
pole endiselt nullitud, korrake 1. toimingut.  
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MÄRKUS. Juhtetraate ei tarnita koos süsteemiga OpM3.  

7.4 OptoWire™ nullimine atmosfääri suhtes 

7.4.1 Automaatne nullimine  
Nullimine peab olema lõpetatud enne rõhu juhtetraadi patsienti sisestamist. 

 
1- Süsteem OptoMonitor 3 püüab automaatset nullimist teha niipea, kui kõik komponendid ja 

ühendused on oma kohal. 
2- Teateaknas kuvatakse teade „Zero in progress…“ (Toimub nullimine...) ja rohelised LED-tuled 

vilguvad käepidememoodulil paar sekundit. 
 

3- OptoWire zero in progress... (OptoWire nullimine on käimas...) 
 

Põhikuva vasakus ülanurgas olev märk øOW  kinnitab OptoWire™ edukat nullimist. Optilise mooduli 

ülemises reas kolmas LED-indikaator vilgub samuti rohelisena, viidates nullimise õnnestumisele.  
 

4- Loputage OptoWire™ põhjalikult standardse füsioloogilise lahusega ning eemaldage aluselt. 
OptoWire™ rõhu juhtetraat on kasutamiseks valmis. 

 

7.4.2 Käsitsi nullimine  
Harvadel juhtudel võib kasutajal olla tarvis OptoWire™-t käsitsi nullida.  

1- Veenduge, et OptoWire™ rõhu juhtetraat oleks laual aluse peal ja õhu käes horisontaalselt. 

2- Liikuge menüüsse SETTINGS (Seaded) (5).  

3- Vajutage kuva allosas olevat nuppu OW Zero (OW nullimine).  

 

 
 

4- Süsteem alustab nullimist. Põhikuva teatekeskuses kuvatakse teade „Zero in progress….“ 

(Toimub nullimine...).  

HOIATUSED.  

• Kasutage ainult vastavat rõhu juhtetraadi anduri teguri konnektorit ja samal alusel tarnitavat 
kaablit. 

• Mittesobivate anduri teguri konnektori ja rõhu juhtetraadiga kaabli kasutamine mõjutab 
mõõtmise täpsust.  
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5- Põhikuva vasakus ülanurgas olev ikoon  kinnitab OptoWire™ edukat nullimist. Optilise 
mooduli ülemises reas kolmas LED-indikaator jääb samuti rohelisena põlema, viidates nullimise 
õnnestumisele. 

6- Loputage rõhu juhtetraat põhjalikult standardse füsioloogilise lahusega ning eemaldage aluselt. 
OpSens’i rõhu juhtetraat on kasutamiseks valmis. 

 
 
 

 

 

7.5 Ühtlustamine 
Rõhuühtlustamine tehakse kahe järjestikuse sammuga:  

1) Pa/Pd ühtlustamine 
2) dPR teguri ühtlustamine  

1. samm võtab lõpetamiseks kuni 4 lööki, samas kui 2. samm vajab vähemalt 4 lööki.  
Kui 1. ja 2. samm on lõpetatud, rakendatakse arvutatud korrigeerimistegur signaalile, mistõttu 
muutuvad järk-järgult keskmised väärtused, mida kuvatakse paari järgmise löögi ajal (löökide arv 
sõltub valitud keskmistusperioodist).  
 
1. Sulgege korkkraan, eemaldage juhtetraadi sisestusseade, sulgege Y-ühenduskraan ja loputage 

kateetrit soolalahusega.  
2. Veenduge, et Pd on Pa-ga võrdne.  
3. Vajutage nuppu EQUALIZATION (Ühtlustamine), et Pd-d (rõhu juhtetraati) ja Pa-d (aortaalset 

rõhku) ühtlustada. Teateaknas kuvatakse teade „Equalization in progress“ (Toimub 
ühtlustamine). Lühikese aja möödudes kuvatakse teade „Equalization successful“ (Ühtlustamine 
õnnestus), juhul kui ühtlustamist tehti õigesti. Muul juhul kuvatakse teade „Equalization failed“ 
(Ühtlustamine ebaõnnestus) ja seda toimingut tuleb korrata.  

4. Kui ühtlustamine on lõppenud, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas ikoon  ja optilise 
mooduli ülemise rea neljas LED-indikaator jääb samuti rohelisena põlema, viidates ühtlustamise 
õnnestumisele.  

5. Veenduge, et rõhu juhtetraadi (Pd) näit võrduks aortaalse (Pa) näiduga. Kontrollige, et Pd/Pa 
oleks 1,0 ja dPR oleks 1,0. Kui see nii pole, ühtlustage uuesti. 
 

MÄRKUS.  

7.6 Tõrkeotsingu kohta vt teavet jaotistest 11.5–Ühtlustus nurjus  
 
„No Pd signal detected” (Pd signaali ei tuvastatud) 
Ühtlustust ei tehta, sest Pd signaali ei tuvastatud. Kontrollige ühendusi OptoWire, käepidememooduli, 
optilise mooduli ja kuvamooduli vahel. Veenduge, et nii optiline moodul kui ka kuvamoodul on sisse 
lülitatud.  
 
„No Pa signal detected” (Pa signaali ei tuvastatud) 

HOIATUS. 

• OptoMonitor 3 ei nulli (automaatselt ega käsitsi), kui tuvastatud rõhuväärtus erineb, 
näiteks patsiendil pulseeriva vererõhu tuvastamise korral. 
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Ühtlustust ei tehta, sest Pa signaali ei tuvastatud. Kontrollige ühendusi Pa allika (võib olla andur või Aux), 
optilise mooduli ja kuvamooduli vahel. Veenduge, et nii optiline moodul kui ka kuvamoodul on sisse 
lülitatud.  
 
„Communication error with Optical Unit. Please check Wireless Signal Strength or Physical 

Connection.” (Ühenduse viga optilise mooduliga. Palun kontrollige traadita signaali tugevust või 
traadiga ühendust.) 

Ühtlustamist ei tehta, sest optilise mooduli ja kuvamooduli vahel on halb ühendus või ühendus puudub. 
Kontrollige kaabli ühendusi ja juhul, kui optiline moodul ja kuvamoodul on traadita ühenduse kaudu 
ühenduses, siis ka signaali tugevust.  
 
„Pressure average difference is out of limit. Please check setup and make sure live pressure.” 

(Rõhukeskmiste erinevus on väljaspool piirväärtust. Palun kontrollige seadistust ja kontrollige 
reaalajas rõhke.) 

Ühtlustamist ei tehta, sest aortaalse ja distaalse rõhu erinevus on vähemalt kahekordne. See tähendab, 

et ühtlustamistegur ei ole vahemikus 0,48 kuni 2,08. 
 
„Cannot compute dPR. Please make sure live pressure curves are valid and aligned.” (dPR-i ei saa 
arvutada. Palun veenduge, et reaalajas rõhukõverad on kehtivad ja joondatud.) 

Kui pärast esimest ühtlustamiskatset ei saa optilisele moodulile rakendada ühtlustustegurit või dPR-i 
tegurit, proovib tarkvara automaatselt ühtlustada ka teist korda. Pärast kahte järjestikust edutut 
ühtlustamiskatset kuvatakse see teade ja ühtlustamist ei tehta, sest rõhukõverad ei ole piisavalt hea 
kvaliteediga (rõhu summutus, kontrastaine jmt) või nad ei ole oodatava kujuga.  
 
„Equalization not completed.” (Ühtlustamist ei viidud lõpule.) 
Kui kuvale ilmub see teade, võtke tõrkeotsinguks ühendust ettevõttega OpSens.  
 

7.7 Rõhu juhtetraadi viivituse teated  
 
„Please make sure live pressure curves are valid and aligned.” (Palun veenduge, et reaalajas 
rõhukõverad on kehtivad ja joondatud.) 
See on hoiatusteade. See ütleb kasutajale, et Pa ja Pd vahelist ajalist viivitust ei olnud võimalik arvutada 
või oli arvutatud väärtus väljaspool piirväärtust. Mõlemal juhul otsustab kasutaja, kas sätet Pressure wire 
delay (ms) (Rõhu juhtetraadi viivitus (ms)) on vaja muuta või mitte.  
 
See teade ei takista ühtlustamist. 

 

7.8 Taasühtlustatud  
Ühtlustamist viiakse tavaliselt läbi ainult üks kord FFR-i või dPR-i hindamise alguses. Juhul kui 
ühtlustamisnupu vajutamisega käivitatakse uus ühtlustamine, kuvatakse teade „Equalization already 
done - Re-Equalize?“ (Ühtlustamine on juba tehtud – kas ühtlustada uuesti?), et hoiatada 
potentsiaalselt soovimatu ühtlustamise eest. Kinnitamiseks vajutage Yes (Jah), tühistamiseks No (Ei) ja 
uuesti ühtlustamiseks ja Pd väärtuse vaikeväärtusele lähtestamiseks Reset (Lähtesta). Võimalikule 
taaskäivitusele järgneva lisasammu vältimiseks EI lähtestata ühtlustustegurit instrumendi 
taaskäivitamise korral. Ühtlustamise parameetreid hoitakse kasutatava anduri teguri konnektori või 
OptoWire™ säilvahemälus, olenevalt sellest, missugust OptoWire™ versiooni kasutatakse. 
 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   66 | lk 

 

 
 
„Old Equalization factor is invalid.” (Vana ühtlustustegur ei kehti.) 

See teade võib ilmuda, kui vana salvestatud tegur ei kehti või on ebaõige. Kasutaja peab tegema uue 

ühtlustamise.  

.  
Pa ja Pd kõverate viivituse seadistamine ühtlustamise ajal  
Teade „Please Adjust Pa Pd Delay“ (Seadistage Pa Pd viivitust) kuvatakse, kui Pa ja Pd kõverate vahel on 
viivitus. Vaadake Pd viivituse kohandamise kohta juhiseid jaotisest 5.10.  

7.9 FFR-i protseduuri läbiviimine  
Viige OptoWire™ rõhuandur FFR-protseduuris tuvastatud stenoosi suhtes distaalsemale. 

7.9.1 Maksimaalse hüpereemia saavutamine  
Kasutage oma angiograafiakabineti meetodeid maksimaalse hüpereemia saavutamiseks. 

 

7.9.2 Rõhu salvestamine – FFR 
1- Vajutage põhikuval kuvamooduli ekraanil olevat nuppu FFR, et alustada rõhu salvestamist. 

(OptoMonitor 3 suudab salvestada 2-tunnise salvestusperioodi jooksul.)   

 
2- Minimaalne Pd/Pa jälgimine käivitub automaatselt niipea, kui vajutatakse nuppu FFR. MÄRKUS. 

Minimaalne Pd/Pa väärtus ei saa artefaktide tõttu olla minimaalne FFR-i väärtus. Kui olete 
salvestamise lõpetanud, viige kursor taasesitusrežiimis minimaalsele FFR-i väärtusele, vajutades 

Praegune Pd/Pa  

Minimaalne 

Pd/Pa  
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nuppu Pd/Pa. 
 
 

 
3- Koputage salvestamise ajal markeri (ühtlane valge joon) loomiseks kaks korda graafikuaknale. 

 

 
4- Vajutage salvestamise lõpetamiseks nuppu Stop FFR (Peata FFR). Kuva lülitub taasesitusrežiimile 

(vt FFR-i taasesituse üksikasjalikumat seletust jaotisest 7.11.1). 

 
5- Veel ühe salvestise tegemiseks vajutage taasesituskuval reaalaja nuppu ja alustage uuesti 

protsessi jaotise 7.9.2 algusest.  

7.10 dPR-i protseduuri läbiviimine  
Viige OptoWire™ rõhuandur FFR-protseduuris tuvastatud stenoosi suhtes distaalsemale. 

7.10.1 dPR-i arvutamine  
1- Vajutage põhikuval nuppu dPR, et käivitada dPR-i salvestamine. 

 

2- Saate jälgida dPR-i edenemist teaberiba allosas oleva edenemisriba abil. MÄRKUS. Edenemisriba 

muudab olenevalt seadetest värvi.  
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3- OptoMonitor 3 lülitub automaatselt taasesitusrežiimile, kui salvestamine on lõppenud. 

Täpsemad üksikasjad dPR-i taasesituskuva kohta leiate jaotisest 7.11.2.  

4- Veel ühe salvestise tegemiseks vajutage taasesituskuval reaalaja nuppu ja alustage uuesti 

protsessi jaotise 7.10.1 algusest.  

7.10.2 dPR-i tagasitõmbe tegemine  
1- Vajutage põhikuval nuppu dPR Pullback (dPR-i tagasitõmme), et käivitada dPR-i tagasitõmbe 

salvestamine.  

  

 

2- Seadmel OptoMonitor 3 kulub pärast dPR-i tagasitõmbe nupu vajutamist ligikaudu 2 sekundit, 

enne kui tagasitõmbe salvestis on valmis. Oodake, kuni reaalajas dPR-i kõver (vaikimisi lilla) 

alustab jälgimist suuremal väärtusel kui 0, enne kui tagasitõmbe teete. Tagasitõmbe 

salvestamise käigus kuvatakse praegune dPR-i väärtus andmeakna allosas. 
 

  

 

3- Koputage salvestamise ajal markeri loomiseks (ühtlane valge joon) kaks korda graafikuekraanile.  

 

4- Vajutage salvestamise lõpetamiseks nuppu Stop Pullback (Peata tagasitõmme). Kuva lülitub 

taasesitusrežiimile. Täpsemad üksikasjad dPR-i tagasitõmbe taasesituskuva kohta leiate jaotisest 

7.11.3.   
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5- Veel ühe salvestise tegemiseks vajutage taasesituskuval reaalaja nuppu ja alustage uuesti 

protsessi jaotise 7.10 algusest. 

7.11 FFR-i, dPR-i ja tagasitõmbe kuvamine taasesitusrežiimis 

7.11.1 FFR-i kuvamine taasesitusrežiimis 

 

1- Pärast FFR-i salvestamise lõpetamist lülitub kuva taasesitusrežiimile, kus kasutaja saab vaadata 

kõiki praeguse patsiendi salvestatud andmeid. Kui soovite saada taasesitusrežiimile juurdepääsu 

ilma salvestamata, vajutage põhikuval olevat nuppu View (Vaade).  

2- Kõik praeguse patsiendi kohalikud salvestised kuvatakse salvestise valikukastis. Kui ükski juhtum 

pole avatud, kuvatakse valikukastis kõik juhtumita salvestised. Kasutaja saab sõrme abil ekraanil 

üles/alla kerida, et näha kõiki lokaalseid salvestisi, ning puudutada soovitud salvestist, et see 

graafikuaknasse ja andmeaknasse laadida. 

3- FFR-i arvutatakse keskmise Pd / keskmise Pa-na maksimaalse hüpereemia punktis. 

4- Salvestise pikkuses arvutatud minimaalne FFR-i väärtus kuvatakse andmeaknas Pd/Pa all 

(vaikimisi kollane). Minimaalset FFR-i tähistab ka graafikuaknas olev kollane joon. FFR-i reaalajas 

väärtused määratleb graafiku parem telg.  

5- Kasutaja saab sõrme abil markerit vasakule/paremale kerida, et vaadata salvestise konkreetseid 

jaotisi ja tuvastada huvipiirkonnad. Pa, Pd ja FFR-i väärtust uuendatakse andmeaknas, kui 

marker liigub. 

6- FFR-i nupp lokaliseerib minimaalse FFR-i väärtuse salvestatud andmetes ning uuendab 

andmeaknas Pa, Pd ja FFR-i väärtusi.  

7- Kasutaja saab salvestisele rakendada patsiendi ja lõikude funktsioone ning laadida salvestised 

USB-draivi (või DICOM-isse eksportimise teel). Täpsemad üksikasjad leiate jaotistest 7.12.4.1 ja 

7.12.4.2.   

MÄRKUS. FFR-i salvestise USB-mälupulgale või DICOM-i kaudu salvestamise korral 
veenduge, et FFR-i kursor oleks viidud DU-s taasesitusrežiimil õigele FFR-i väärtusele nii, 
et OptoViewer avab õige FFR-i kursori asendiga FFR-i salvestise. 
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8- Kui vajutate nuppu Play (Esita), taasesitatakse salvestist, nagu see oleks reaalajas 

mõõtmistulemus, alates ajast = 0 sekundit. Taasesituse käigus kuvatakse FFR-i reaalajas väärtus 

teabeakna all.  Vajutage taasesituse käigus mis tahes ajal nuppu Stop (Peata), et taasesitus 

peatada ja taasesituskuvale naasta.  

9- Nupp Archive (Arhiiv) võimaldab vaadata kõiki varasemaid salvestisi. Selle menüü kasutamine 

sulgeb poolelioleva juhtumi, mistõttu tuleb seda kasutada ainult siis, kui kõik salvestused on 

lõpetatud.  

10- Nupu Live (Reaalajas) vajutamise korral naasete põhikuvale, kus jätkuvad reaalajas mõõtmised 

ja saab alustada järgmist salvestamist.  

7.11.2 dPR-i kuvamine taasesitusrežiimis 
 

 

1- Pärast dPR-i salvestamise lõpetamist lülitub kuva automaatselt taasesitusrežiimile, kus kasutaja 

saab vaadata kõiki praeguse patsiendi salvestatud andmeid. Kui soovite saada 

taasesitusrežiimile juurdepääsu ilma salvestamata, vajutage põhikuval olevat nuppu View 

(Vaade).   

2- Kõik praeguse patsiendi kohalikud salvestised kuvatakse salvestise valikukastis. Kui ükski juhtum 

pole avatud, kuvatakse valikukastis kõik juhtumita salvestised. Kasutaja saab sõrme abil ekraanil 

üles/alla kerida, et näha kõiki lokaalseid salvestisi, ning puudutada soovitud salvestist, et see 

graafikuaknasse ja andmeaknasse laadida. 

3- dPR arvutatakse OpSensi oma algoritmi järgi rõhulaine diastoolse perioodi käigus (süda 

puhkeolekus).  

4- Ühe dPR-i mõõtmistulemuse arvutamiseks kasutatakse 4 lööki ning tulemus kuvatakse 

andmeakna allosas (vaikimisi lilla).  

5- Kasutaja saab salvestisele rakendada patsiendi ja lõikude funktsioone ning laadida salvestised 

USB-draivi (või DICOM-isse eksportimise teel). Täpsemad üksikasjad leiate jaotistest 7.12.4.1 ja 

7.12.4.2. 

6- Kui vajutate nuppu Play (Esita), taasesitatakse salvestist, nagu see oleks reaalajas 

mõõtmistulemus, alates ajast = 0 sekundit. Vajutage taasesituse käigus mis tahes ajal nuppu 

Stop (Peata), et taasesitus peatada ja taasesituskuvale naasta.  

Salvestised 

Keskmine dPR 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   71 | lk 

 

7- Nupu Live (Reaalajas) vajutamise korral naasete põhikuvale, kus jätkuvad reaalajas mõõtmised 

ja saab alustada järgmist salvestamist.  

7.11.3 dPR-i tagasitõmbe kuvamine taasesitusrežiimis 
 

 

1- Pärast dPR-i tagasitõmbe salvestamise lõpetamist lülitub kuva automaatselt taasesitusrežiimile, 

kus kasutaja saab vaadata kõiki praeguse patsiendi salvestatud andmeid. Kui soovite saada 

taasesitusrežiimile juurdepääsu ilma salvestamata, vajutage põhikuval olevat nuppu View 

(Vaade).   

2- Kõik praeguse patsiendi kohalikud salvestised kuvatakse salvestise valikukastis. Kui ükski juhtum 

pole avatud, kuvatakse valikukastis kõik juhtumita salvestised. Kasutaja saab sõrme abil ekraanil 

üles/alla kerida, et näha kõiki lokaalseid salvestisi, ning puudutada soovitud salvestist, et see 

graafikuaknasse ja andmeaknasse laadida.  

3- dPR-i tagasitõmbe funktsioon salvestab dPR-i reaalajas arvutuse, kui arst tõmbab anduri 

juhtetraati üle kahjustuse või huvipiirkonna.  

4- Salvestise pikkuses arvutatud minimaalne (mitte null) dPR-i väärtus kuvatakse andmeaknas dPR-

i all (vaikimisi lilla). Minimaalset dPR-i tähistab ka graafikuaknas olev lilla joon. dPR-i reaalajas 

väärtuse määratleb graafiku parem telg.  

5- Kasutaja saab sõrme abil markerit vasakule/paremale kerida, et vaadata salvestise konkreetseid 

jaotisi ja tuvastada huvipiirkonnad. Andmeaknas olevaid dPR-i väärtusi uuendatakse markeri 

liikumise käigus.  

6- dPR-i nupp lokaliseerib minimaalse dPR-i väärtuse salvestatud andmetes ning uuendab 

andmeaknas dPR-i väärtust.  

7- Kasutaja saab salvestisele rakendada patsiendi ja lõikude funktsioone ning laadida salvestised 

USB-draivi (või DICOM-isse eksportimise teel). Täpsemad üksikasjad leiate jaotistest 7.12.4.1 ja 

7.12.4.2.   

8- Kui vajutate nuppu Play (Esita), taasesitatakse salvestist, nagu see oleks reaalajas 

mõõtmistulemus, alates ajast = 0 sekundit. Taasesituse käigus kuvatakse dPR-i reaalajas väärtus 
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teabeakna all. Vajutage taasesituse käigus mis tahes ajal nuppu Stop (Peata), et taasesitus 

peatada ja taasesituskuvale naasta.  

9- Nupu Live (Reaalajas) vajutamise korral naasete põhikuvale, kus jätkuvad reaalajas mõõtmised 

ja saab alustada järgmist salvestamist.  

10- Vajutage Pd/Pa tagasitõmbe salvestise kuvamiseks nuppu Pd/Pa (vt jaotist 7.11.4). 

11- Vajutades dPR skaalat, tühistatakse automaatne skaleerimine ja kuvatakse eri skaalade valik. 

7.11.4 Pd/Pa tagasitõmbe kuvamine taasesitusrežiimis 

 

 

Vajutage dPR-i tagasitõmbe taasesituskuval nuppu Pd/Pa, et kuvada Pd/Pa tagasitõmbe salvestised. 

Pd/Pa tagasitõmbe taasesitusrežiimil on kõik samad funktsioonid mis dPR-i tagasitõmbe 

taasesitusrežiimilgi. Samas uuendatakse väärtusi Pa, Pd ja Pd/Pa graafikuga manipuleerimise käigus, 

dPR-i aga ei kuvata.  

dPR-i tagasitõmbe taasesitusrežiimi naasmiseks vajutage lihtsalt nuppu dPR.  

 

7.12 Taasesituse funktsioonid 
Kõikide salvestiste taasesitamise puhul on saadaval samad neli funktsiooni: Patient (Patsient), Segments 

(Lõigud), USB Export (USB-le eksportimine) ja DICOM Export (DICOM-isse eksportimine). Kõik nupud 

töötavad identselt olenemata sellest, millises taasesitusrežiimis süsteem on.  

Funktsioonid Patient (Patsient) ja Segments (Lõigud) rakenduvad otse valitud salvestisele. Veenduge, et 

valitud oleks soovitud salvestis. Kui pole, kerige sõrme abil teateaknas olevas salvestiste loendis 

üles/alla, kuni leiate soovitud salvestise, ning puudutage seda ühe korra andmete laadimiseks. 

Nupp Pd/Pa, 

minimaalne 

Pd/Pa 

Nupp dPR 
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7.12.1 Patsienditeabe loomine või uuendamine  

 

1- Vajutage põhikuval nuppu Patient (Patsient). (Nupu Patient (Patsient) vajutamine 
taasesituskuval võimaldab kasutajal patsienditeavet vaadata, kuid ei luba mis tahes 
patsienditeavet sisestada või muuta.) 

2- Kasutaja võib patsienditeabe sisestamiseks soovitud patsiendi välja puudutada ja kuvatavast 
klahvistikust tähemärke otsida. Väljad hõlmavad järgmist: patsiendi perekonnanimi, patsiendi 
keskmine nimi, patsiendi eesnimi, patsiendi sugu, patsiendi ID number, patsiendi sünnikuupäev, 
protseduuri kuupäev, juurdepääsunumber, seadet kasutava arsti nimi ja mis tahes 
protseduuri/uuringu seisukohast asjakohane kirjeldus. Uue juhtumi alustamiseks tuleb kindlasti 
täita tähistatud väljad.  
 

 
 

 
3- Kui väljale on juba tekst sisestatud, saab kasutaja puudutada tekstikasti, et kursor soovitud 

kohta viia ja tähemärke lisada või kustutada.  

4- Kasutage klahvistiku vasakus või paremas osas olevat rohelist nooleklahvi , et tõstuklahvi 
funktsiooni rakendada/eemaldada.  

5- Kasutage klahvistiku vasakus allosas olevat nuppu  numbritele ja erisümbolitele 
juurdepääsuks. Nupu ABC samas kohas vajutamise korral, kui klahvistik on numbri-
/sümbolirežiimis, kuvatakse klahvistikul uuesti tähemärgid.  
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6- Vajutage klahvistiku keele muutmiseks klahvistikul alumises reas vasakult teisel kohal olevat 

maakera kujutist . Valige kuvatavast rippmenüüst soovitud keel.  
7- Vajutage kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks klahvistiku paremas ülaosas olevat 

tagasisammuklahvi .  

8- Vajutage teises reas klahvistiku paremal poolel olevat sisestusklahvi , et sisestada tekst 
väljale, ja eemaldage klaviatuur. 

9- Vajutage klahvistiku peitmiseks alumises reas klahvistiku paremal poolel olevat klahvistikku 

.  
 

- Vajutage kõikide patsiendi kirjete kustutamiseks ekraani keskosa lähedal asuvat nuppu Clear 
Info (Kustuta teave).  

- DICOM-i ühenduse kaudu salvestatud patsiendi ID-de loendile juurdepääsemiseks vajutage 
ekraani keskosa lähedal asuvat nuppu DICOM List (DICOM-i loend) (vt jaotist 6.1.2).  

- Patsienditeabe muudatuste kinnitamiseks vajutage kuva paremas allnurgas olevat rohelist 
noolenuppu.  

- Vaadake jaotisest 6 patsiendiandmete haldamise kohta lisateavet.  

7.12.2 Märkused FFR/dPR-i kohta 

 

Süsteemiga OptoMonitor 3 saab salvestada olulist teavet individuaalsete patsientide veresoonelõikude 

kohta. Seda teavet saab protseduuri käigus alati muuta ja USB või DICOM-i abil eksportida. 

1- Füsioloogilist hindamist uuendatakse automaatselt olenevalt salvestusetüübist.  

2- Kasutaja saab määratleda, millise protseduuri etapiga salvestis on seotud (nt enne või pärast PCI-

d). 
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3- Kasutaja saab määratleda konkreetse veresoone, millega salvestis on seotud. Kasutaja saab 

valida veresoone ripploendist või teise võimalusena vastava veresoone veresoonte skeemilt, 

vajutades sobivat ringi. 
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4- Kasutaja saab määratleda, millist ravimit protseduuri käigus manustati.   

 

5- Veresoonelõigu teabe muudatuste kinnitamiseks väljuge kuvalt nupu Back (Tagasi) abil. 

7.12.3 Andmete läbivaatamine 
Kasutage kõverate laadimiseks ja andmete läbivaatamiseks nuppu Play (Esita).   

7.12.4 Andmete arhiivimine ja kustutamine 

7.12.4.1 Rõhuandmete salvestamine USB-draivi  

1- Sisestage USB 3.0 draiv ühte seadme põhjal olevasse USB-porti. (MÄRKUS. Draivi sisestamiseks 

võib olla tarvis seadme põhjas olev kaitsepaneel lahti kruvida.)  

2- Andmete USB-draivi üleslaadimise alustamiseks valige kuval Archive (Arhiiv) patsient ja vajutage 

nuppu USB Export (USB-le eksportimine). 

3- Andmete salvestamiseks ilma patsienditeabeta vajutage nuppu Anonymous Export (Anonüümne 

eksport). See laadib üles andmete anonüümse variandi.  

7.12.4.2 Protseduuride andmete üleslaadimine DICOM-i eksportimise kaudu  

Kui süsteem OptoMonitor 3 on õigesti asutuse RIS-i ja PAKS-iga ühendatud, saate protseduuride 

andmeid DICOM-i kaudu eksportida. 

1- Vajutage patsienditeabele juurdepääsemiseks põhikuval olevat nuppu Patient (Patsient). 

2- Vajutage nuppu DICOM List (DICOM-i loend) ja valige patsient, kelle andmeid juhtumi puhul 

kasutatakse (vt jaotist 6.1.2). Teine võimalus on sisestada patsienditeave käsitsi, täites juhtumi 

alustamiseks nõutavad väljad. Patsiendiinfo salvestamiseks ja põhikuvale naasmiseks vajutage 

nuppu Back (Tagasi). 

3- Tehke üks või mitu FFR-i, dPR-i või dPR-i tagasitõmbe salvestis(t). 

4- Kui soovitud salvestised on loodud, vajutage taasesituskuval olevat nuppu DICOM Export 

(DICOM-isse eksportimine). Selle nupu vajutamise korral saadab süsteem kõikidest varem 

eksportimata salvestistest kuvatõmmise, jäädvustades kõik salvestiste asjakohased graafilised ja 

arvandmed ning protseduurile eriomased andmed, nagu FFR-i või dPR-i väärtus. Seejärel 

saadetakse kujutised DICOM-i kaudu PAKS-i, kus need on vaatamiseks / patsiendiandmetes 

talletamiseks saadaval. Kui kasutaja muudab salvestise andmeid (nt kursori asukohta, 

veresoone, ravimi või etapi valikut, suumi väärtust jne), lähtestatakse mõjutatud salvestise 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   77 | lk 

 

eksportimise olek ja selle andmed saadetakse nupu DICOM Export (DICOM-isse eksportimine) 

vajutamise korral uuesti PAKS-i. 

 

7.12.4.3 Kustutamisprotseduurid  

Salvestise kustutatmiseks kerige salvestus(t)e loetelus üles/alla ja valige soovitud salvestis. Vajutage 

nuppu Del Record (Kustuta salvestis).  

Ühe patsiendi kõigi salvestiste kustutamiseks vajutage nuppu Archive (Arhiiv), valige patsient, kelle kõiki 

salvestisi soovite kustutada, ja vajutage nuppu Delete (Kustuta).  

Kõigi kuvamoodulisse talletatud failide kustutamiseks vajutage nuppu Archive (Arhiiv), seejärel valige 

Select All (Vali kõik) ja vajutage nuppu Delete (Kustuta).  

7.12.4.4 Salvestusruum  

Kuvamoodulis oleva salvestusruumi vaatamiseks vajutage nuppu Archive (Arhiiv) ja Storage Space 

(Salvestusruum).  

 

Ilmub kaks diagrammi. Esimesel on näidatud sisemise salvestusruumi maht. Teisel on näidatud USB-

draivil olev salvestusruumi maht. 
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7.13 Töö lõpetamine 
Kui protseduur on lõppenud, saab seadme sisselülitatuks jätta. Valikuline ekraanilukustus aktiveerub 

pärast konkreetset viivitust. Seadme saab VÄLJA lülitada, hoides optilise mooduli toitenuppu ligikaudu 5 

sekundit järjest all. Kuvamooduli saab välja lülitada, kasutades seadme all olevat toitenuppu. 

8 HOOLDUS 
Kvalifitseeritud hoolduspersonal peab regulaarset hooldust tegema iga 12 kuu möödudes, tagamaks 
OptoMonitor 3 optimaalse töö.  

 
Seadmel OptoMonitor 3 on hooldusmenüü, kus hoolduspersonal saab kontrollida süsteemi jõudluse 
olekut ning tagada, et süsteem töötab tootja spetsifikatsioonide kohaselt.  
 
Hooldusmenüü annab juurdepääsu järgmiste parameetrite seadistamisele ja tehasesätetele.   

 

8.1 Hooldusmenüüle juurdepääsemine  
1- Vajutage põhikuval nuppu SETTINGS (Seaded).  

2- Vajutage seadete kuval nuppu Maintenance (Hooldus)   , mis on alumises reas 

vasakult kolmas.  
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3- Sisestage juurdepääsukood, kui seda palutakse, ja klõpsake jätkamiseks nuppu √(OK). Vaadake 

vaikeväärtusi jaotisest 8.12.  
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8.2 Kellaaja, kuupäeva ja keele kohandamine  
Vajutage hoolduskuval ruudustiku vasakus ülaosas asuvat nuppu Time, Date, and Language (Kellaaeg, 

kuupäev ja keel).  

Seadistage kellaaeg, vajutades kuva vasakpoolses osas oleva digitaalse kella kohal/all asuvaid nuppe. 

Pange tähele, et see kell on 24-tunnises vormingus. 

 

Kuupäeva seadistamiseks vajutage kuupäeva tekstikasti. Kuva allosas kuvatakse numbriklahvistik. 

 

 Sisestage aasta-kuu-päeva vormingus vastav numbriline kuupäev. Tekstikasti puudutades saate valida 

kustutamiseks konkreetse numbri. Vaadake konkreetseid klahvistiku sümboleid puudutavat teavet 

jaotisest 7.12.1.  

Keele seadistamiseks vajutage nuppu Language (Keel) ja valige rippmenüüst soovitud keel.  

8.3 Sisendi/väljundi kalibreerimine angiograafiakabineti hemodünaamilise süsteemiga 
Vajutage hoolduskuval ruudustiku keskmises ülaosas asuvat nuppu Input/Output Calibration 

(Sisendi/väljundi kalibreerimine). 
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8.3.1 Aortaalse võrdlussisendi kalibreerimine aordiandurile kohaseks 

 

Aordianduri sisendi kalibreerimist on üksikasjalikult kirjeldatud jaotises 18.  

8.3.2 AUX võrdlussisendi kalibreerimine angiograafiakabineti hemodünaamilisele süsteemile 

kohaseks 
 

 

Suvandi AUX In (AUX-sisend) (aortaalne sisend angiograafiakabineti hemodünaamilisest süsteemist) 

sammsammulist kalibreerimist on üksikasjalikult kirjeldatud jaotises 17. 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   82 | lk 

 

8.3.3 Distaalse väljundi kalibreerimine angiograafiakabineti hemodünaamilisele süsteemile 

kohaseks 
Distaalse väljundi sammsammulist kalibreerimist on üksikasjalikult kirjeldatud jaotises 19. 

8.3.4 Aortaalse väljundi kalibreerimine angiograafiakabineti hemodünaamilisele süsteemile 

kohaseks 
 

 

Aortaalse väljundi sammsammulist kalibreerimist on üksikasjalikult kirjeldatud jaotises 20. 

8.4 Optilise anduri toimivuse ülevaatamine  
Valige hoolduskuvalt menüü Optical Sensor Performance (Optilise anduri toimivus). See menüü kuvab 

näidud ja andmed, mis on praegu kasutatava OptoWire™ toimivuse seisukohast asjakohased. Kui 

seadmega OpM3 pole ühtki traati ühendatud, kui OptoWire™ ei toimi ettenähtud viisil või ei ole 

seadmega OpM3 õigesti ühendatud, ei kuvata sellel kuval andmeid. Kui toimiv OptoWire™ on 

süsteemiga OpM3 ühendatud, näidatakse kuval OptoWire™ toimivusega seotud reaalaja andmed (teine 

allolev pilt). Sellel kuval on esitatud OptoWire seerianumber, anduri väärtus nanomeetrites pluss tegelik 

väärtus nanomeetrites, mille tuvastas optiline moodul, ning nendevaheline vahe (delta). 
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Võrdlusväärtuste saamiseks on võimalik ühendada võrdlussond või anduri võrdlustegur. Kui OptoWire™ 

edastab halba signaali, võib olla vajalik selle väljavahetamine. Kui ka asendustraadiga ei ole signaal hea, 

võtke ühendust volitatud teenindustöötajaga ja/või ettevõttega OpSens.  

 
 
 

 

 

  

 

 

Mano. (mmHg):  Kontrollige ja veenduge, et OptoMonitori manomeeter tuvastab õige väärtuse. 

Vaadake atmosfäärirõhu näitu ja võrrelge seda OptoMonitori manomeetri näiduga. Võtke ühendust 

OpSens volitatud hooldustehniku ja/või OpSens, kui loetud väärtused erinevad rohkem kui 10 mmHg. 

Distaalse sisendi delta (nm): See väärtus ei tohiks olla alla +/–8 nanomeetri. 

 

8.5 DICOM-i katsetamine  
Vajutage hooldusekuval ruudustiku keskmises vasakus osas asuvat nuppu DICOM. 

Diagnostiline 
väärtus: 
Parameeter  

Kirjeldused  Tüüpiline signaal 
võrdlus-  
anduriga  

Halb signaal  

Lambitase (%)  Lambi edastustase  70%  

Kontrast (%)  Optilise signaali 
kontrastsuse 
nähtavustase  

50%  < 35%  

SNR  Signaali ja müra suhe  > 4000  < 2000  

Võimendus  Signaali maksimaalne 
amplituud  

1,7  > 2,2  

ETTEVAATUST! 
 

• Haigla hooldusprogrammi osana tuleb iga-aastaselt läbi viia rutiinne turvakontroll ja testimine. 
Koolitatud haiglatehnikud peavad kõiki isoleeritud ühendusi ning süsteemi toitevarustust inspekteerima 
ja testima.  

• OpSens OptoMonitoril ei ole osi, mida kasutaja saaks hooldada. Pöörduge mis tahes hooldustööde 
puhul kas volitatud hooldustehnikute või vahetult OpSens poole.  
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Kuvab üldise teabe OpM3 ja DICOM-i vahelise ühenduse kohta. Kvalifitseeritud personal võib kasutada 

seda kuva OpM3 ja DICOM-i ühenduse oleku katsetamiseks.  

 

8.5.1 DICOM-i katsetamine 
DICOM-i serveri ühenduse katsetamiseks on kaks viisi: 

1. Vajutage pingimisnuppu ja vaadake, kas DU tuvastab DICOM-i serveri. 

2. Vajutage testimisnuppu ja vaadake, kas DICOM-i server saab saata teavet DU-le. 

8.5.2 Modaalsuse tööloendi filtrimine 
Kui väljale Scheduled Station Name (Ajakavas jaama nimi) ei ole teavet sisestatud ja väljal Query 

Window (Päringuaken) on „No specific window“ (Kindla ajaaknata), kuvatakse 100 protseduuri piires 

kõik modaalsuse tööloendi protseduurid. DICOM-i modaalsuse tööloendis kuvatavate protseduuride 

loendit saab siiski filtreerida.  

Modaalsuse rippmenüüs saab filtreerida modaalsuse järgi: 

• XA: Röntgenangiograafia 

• OT: Muud 

• CT: Kompuutertomograafia 

Samuti on võimalik filtreerida suvandi Scheduled Station Name järgi. Nimetus Scheduled Station Name 

tuleb käsitsi sisestada.  

Rippmenüüs Query Window (Päringuaken) saab loendit filtreerida ajavahemiku järgi:  

• No specific Window (Kindla ajaaknata): Sel juhul ajafiltrit ei rakendata. 

• Schedules for today (Tänane ajakava): Kuvatakse ainult täna ajakavas olevaid protseduure. 

• Specify around current date (Näita praeguse kuupäeva lähedalt): Kuvatakse ainult ajakava 

vahemikus [Days before (Päevi enne); Days After (Päevi pärast)] olevaid protseduure. 

Max Retrieved Procedures (Suurim vastuvõetud protseduuride arv): See on suurim protseduuride arv, 

mida töölehel kuvatakse. Suurim võimalik väärtus on 100. See on samuti vaikimisi väärtus.  
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8.5.3 Teabe kuvamine eksporditud kujutistel 
Jaotises DICOM Export to archive (DICOM-i kaudu arhiveerimine) saab modaalsuse (XA, OT või CT), 

jaama nime ja asutuse nime käsitsi sisestada ning neid kuvatakse eksporditud kujutistel. Kui mingit 

teavet ei sisestata, ei lisata eksporditud kujutistele teavet.   

8.6 Turve 
Vajutage hoolduskuvall ruudustiku keskel asuvat nuppu Security (Turvalisus). 

8.6.1 Käivitamisel sisestatava salasõna seadistamine 
  

 

1- Kui varem ei nõutud seadme käivitamise korral salasõna, puudutage kasti, et salasõna nüüd 

kohustuslikuks muuta. 

2- Puudutage tekstikasti Password (Salasõna), et kuvada ekraanil klahvistik. Kui varem kasutati 

salasõna, võite selle ära kustutada, vajutades klahvistikul tagasi osutavat noolt. Sisestage uus 

salasõna, kasutades tähemärke, numbreid ja sümboleid. Salasõna peitmiseks selle sisestamise 

ajal jätke märkeruut Show (Kuva) märgistamata. Salasõna kuvamiseks selle sisestamise ajal 

märgistage märkeruut Show (Kuva).  

3- Selleks et seade lukustuks pärast teatud passiivsuse perioodi, puudutage välja Lock After 

(Lukusta pärast) ning valige rippmenüüst soovitud aeg.  

4- Parooli/lukustuse muudatuste kinnitamiseks väljuge kuvalt nupu Back (Tagasi) abil. 

Seade nõuab nüüd käivitumise järel salasõna sisestamist. Valimise korral lukustub seade ka pärast 

teatud passiivsuse perioodi, nõudes taaskäivitamise järel salasõna.  

8.6.2 Hoolduse juurdepääsukoodi muutmine 
1- Puudutage tekstikasti Maintenance Access Code (Hoolduse juurdepääsukood), et kuvada 

ekraanil klahvistik. Kui varem kasutati juurdepääsukoodi, võite selle ära kustutada, vajutades 

klahvistikul tagasiosutavat noolt. Sisestage uus juurdepääsukood, kasutades tähemärke, 

numbreid ja sümboleid.  

2- Juurdepääsukoodi muudatuste kinnitamiseks väljuge kuvalt nupu Back (Tagasi) abil.  
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8.7 Teateajaloo ülevaatamine 
Vajutage hoolduskuval ruudustiku keskmises paremas osas asuvat nuppu Message Center History 

(Teatekeskuse ajalugu). Järgmisel kuval on toodud kõiki seadmest OptoMonitor 3 saadud varasemaid 

teateid sisaldav loend, mis on esitatud teadete saamise kuupäeva järjekorras. Kerige loendis sõrme abil 

üles/alla.  

 

8.8 Võrgu ja side ülevaatamine  
Vajutage hoolduskuval ruudustiku vasakus allosas asuvat nuppu Network and Communication (Võrk ja 

side). Sellel kuval näidatakse MAC-aadressid, IP-aadressid, võrgumask ja lüüsi teave DU-ga loodud LAN-

ühenduste kohta. 

8.8.1 DU LAN1 ühendus DICOM-iga 
LAN1 eesmärk on teha patsiendiloendis päring ja edastada protseduuri tulemused DICOM-i kaudu.  

IT-võrgu nõutav omadus on Ethernet LAN-i ühendus RIS-i ja PAKS-i serveriga. 

IT-võrgu konfiguratsioon peab vastama haigla DICOM-i standardile. RIS-i ja PAKS-i server 

seadistatakse fikseeritud IPv4 aadressiga või on saadaval DNS nende hostinimede lahendamiseks. 

Küberturvalisusega seotud riskide vähendamiseks peab IT-võrk olema piiratud üksnes 

tervishoiuasutusega (mitte olema internetiga ühendatud). 

Ettenähtud teabevoog on järgmine: PEMS – (MWL-i päring)--> RIS – (Patsiendiloend)--> PEMS – 

(Protseduuri tulemused)--> PAKS  

8.8.2 DU-15" LAN2 ühendamine optilise mooduliga 
LAN2 on mõeldud kuvamooduli ja optilise mooduli vaheliseks sideks. Et valida, kuidas optiline 

moodul ja kuvamoodul omavahel suhtlevad, vajutage tekstikasti OU/DU Communication Link (OU/DU 

sideühendus) ja valige olenevalt soovitud sideviisist suvand LAN.  
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8.8.3 Juhtmeta ühendus 
Sellel kuval saab kuvamooduliga juhtmeta seadmeid ühendada ja hallata. Juhtmeta ühenduse 

seadistamiseks tuleb kuvamoodul ja optiline moodul esmalt sidekaabli abil ühendada (LAN-kaabel 

DU-15" puhul või jadakaabel DU-10" puhul).  

 

Kui ühendus on ühenduskaabli abil loodud, võimaldavad traadita ühendust järgmised sätted: 

Kuvamooduli adapter näitab, kas traadita tongel on tuvastatud või mitte. „Not detected” näitab, et 

tongel ei ole ühendatud. „Present” näitab, et tongel on ühendatud.  

Optilise mooduli adapter võimaldab kasutajal traadita mooduli optilises moodulis inaktiveerida. See 

tuleb valida eduka traadita ühenduse jaoks.  

 

Eduka traadita ühenduse tagamiseks tuleb traadita tongel ühendada kuvamooduliga ühe USB-pordi 

kaudu, kuvamooduli adapter peab näitama olemasolu ja optilise mooduli adapter peab olema 

valitud.  

Nupp Scan (Skaneeri) kuvab kõiki ühilduvaid traadita seadmeid, mida saab kuvamooduliga ühendada. 

Signaali tugevust kuvatakse sulgudes.  
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Võite valida seadme, mida soovite kuvamooduliga ühendada, valides soovitud seadme ja vajutades 

kasti allosas olevat nuppu Select (Vali). 

Lõpuks valige OU/DU sideühenduse kastis suvand Wireless (Juhtmeta ühendus) ja vajutage valiku 

salvestamiseks nuppu Back (Tagasi).  

 

Põhikuvale naasmisel peaksite nägema ülemises paremas nurgas järgmist ikooni: 

 Traadita ühendus on edukas. Sel juhul võib ühenduskaabli (DU-15" puhul LAN-kaabel või DU-

10" puhul jadakaabel) eemaldada. Rahuldava signaali jaoks peavad vähemalt kaks tulpa neljast olema 

rohelised.  

 OU/DU-sideühendus on « Wireless » ja DU-adapter on tuvastatud, kuid traadita ühendus on 

edutu. Sel juhul veenduge, kas optiline moodul on ulatuses ja signaali tase on hea.  

 OU/DU-sideühendus on Wireless (Traadita), kuid kuvamooduli adapterit ei ole tuvastatud ja 

seetõttu on traadita ühendus edutu. 

Jaotises „Network and Communication“ (Võrk ja side) esitatud signaali tugevus dB-des on otseses 

sõltuvuses põhikuval näidatud signaali tugevusest.  

Tulbad puuduvad:  Ühendus on ebatõenäoline.  

   1 tulp:  Ühendus on nõrk.  

   2 tulpa:  Ühendus on hea.  

   3 tulpa:  Ühendus on tugev. 

   4 tulpa:  Ühendus on suurepärane.  

8.9 Tarkvarauuendus kuvamoodulile või optilisele moodulile 
Vajutage hoolduskuval ruudustiku keskmises allosas asuvat nuppu Software Update (Tarkvarauuendus).  

OptoMonitor 3 optilise mooduli ja kuvamooduli püsivara saab uuendada, kasutades USB-mälupulka, mis 

sisaldab vajalikke tarkvarafaile. Nii optilist moodulit kui ka kuvamoodulit värskendatakse ükshaaval. 

Optilise mooduli ja kuvamooduli uuendamise protseduur on sama, kuigi kummalgi on oma nupp Update 

Software (Uuenda tarkvara).  

Optilise mooduli värskendamiseks peab kuvamooduli ja optilise mooduli vahel olema traadiga ühendus 

(värskendamise ajal ei tohi see olla traadita ühendus). 

1- Sisestage USB-mälupulk konnektorisse. (MÄRKUS. USB-pordile juurdepääsu saamiseks võib olla 
tarvis eemaldada seadme allosas olev kaitsepaneel.) 

2- Vajutage kuvamooduli kuval nuppu SETTINGS (Seaded). 
3- Vajutage nuppu MAINTENANCE (Hooldus). 
4- Sisestage hoolduse ligipääsukood ja kinnitage. 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   89 | lk 

 

5- Vajutage nuppu SOFTWARE UPDATE (Tarkvarauuendus). Välja USB Drive (USB-draiv) kõrval 
kuvatakse olek Connected (Ühendatud).  

6- Vajutage kuvamooduli ja optilise mooduli uuendamiseks vastavas jaotises nuppu Update 
Software (Uuenda tarkvara). Uuendamine algab, kui USB-draivilt leitakse kehtiv uuendusfail. 
 

 

8.10 Tehasesätted  
Tehase nupp on mõeldud ainult tootjale kasutamiseks. 

8.11 DUMP logid 
Dump (tõmmis)logid sisaldavad sõnumeid kuvamooduli või optilise mooduli ajaloo kohta.  

Logide eksportimiseks sisestage kuvamoodulisse USB-mäluseade ja avage aken Maintenance (Hooldus).  

Vajutage DU-logide USB-mäluseadmele salvestamiseks nuppu „DUMP DU Log”. 

Vajutage OU-logide USB-mäluseadmele salvestamiseks nuppu „DUMP OU Log”. 

Mõlemal juhul salvestatakse USB-pulgale tekstifail. See tekstifail sisaldab kõiki logisid ja annab ülevaate 

kuvamooduli või optilise mooduli toimingute ajaloost. See võib hõlbustada tõrketuvastust. Kui 

hüpikaknale ilmub teade „Done!” (Tehtud), on tõmmised kopeeritud ja USB-mäluseadme võib 

eemaldada.  
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Teade võib olla ka järgmine:  

„Make sure the OU is connected” (Veenduge, et kuvamoodul oleks ühendatud): Optilise mooduli logide 

kopeerimiseks peavad optiline moodul ja kuvamoodul olema ühendatud. Ühendus võib olla traadita või 

kaabli abil. 

„Make sure USB drive is connected” (Veenduge, et USB-mäluseade oleks ühendatud): Logide 

kopeerimiseks peab USB-mäluseade olema sisestatud kuvamoodulisse (või sellega USB-pikenduskaabli 

abil ühendatud). 

8.12 Kohandatavad seaded 
Järgmises tabelis on toodud erinevad reguleeritavad seaded koos vahemike ja vaikeväärtustega. 

8.12.1 SEADETE MENÜÜ 

Seade Vahemik Vaikeväärtus 

Pressure scale (Rõhuskaala) 0-250, 0-200, 0-150, 0-100, 
-50-300, -100-200 

0– 200 

Time scale (Ajaskaala) 3, 6, 15, 30 3 

dPR enabled (dPR on 
lubatud) 

Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Disabled (Keelatud) 

Perspektiivne ühtlustamine Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Disabled (Keelatud) 

Keskmistusperiood 1, 2, 3, 4, 5 3 

Tagasitõmbe ajaskaala 30, 45, 60, 75 45 

Patsienditeabe peitmine Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Disabled (Keelatud) 

Rõhu juhtetraadi viivitus 0– 504 0 

 

8.12.2 HOOLDUSMENÜÜ sisendi/väljundi kalibreerimine 

Seade Vahemik Vaikeväärtus 

PA Source (PA allikas) Transducer, AUX (Andur, AUX) AUX 
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Aortic Transducer Input – Gain 
(Aordianduri sisend – 
võimendus) 

0,5– 2,0 1,0 

Aortic Transducer Output – 
Output (Aordianduri väljund – 
väljund) 

0, 50, 100, 200, 300, –30, 
Normal (Tavaline), 0–100, 0–
200, 0–300, –30 kuni 300 

Normal (Tavaline) 

Aortic Transducer Output – Gain 
(Aordianduri väljund – 
võimendus) 

0,5– 2,0 1,0 

Aux Input – Offset (AUX-sisend 
– nihe) 

–10,0 kuni 10,0) 0,0 

Aux Input – Gain (AUX-sisend – 
võimendus) 

0,5– 2,0 1,0 

Pd Out – Output (Pd väljund – 
väljund) 

0, 50, 100, 200, 300, –30, 
Normal (Tavaline), 0–100, 0–
200, 0–300, –30 kuni 300 

Normal (Tavaline) 

Pd Out – Offset (Pd väljund – 
nihe) 

–10,0 kuni 10,0) 0,0 

Pd Out – Gain (Pd väljund – 
võimendus) 

0,5– 2,0 1,0 

 

8.12.3 HOOLDUSMENÜÜ turvalisus 

Seade Vahemik Vaikeväärtus 

Use locking password (Kasuta 
lukustuse salasõna) 

Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Enabled (Lubatud) 

Password (Salasõna) tähemärgid, numbrid ja 
sümbolid 

Ops22 

Lock After (Lukusta pärast) Never, 10 min, 30 min, 60 min Never (Mitte kunagi) 

Maintenance Access Code 
(Hoolduse ligipääsukood) 

numbrid 0750 

 

8.12.4 HOOLDUSMENÜÜ võrk ja side 

Seade Vahemik Vaikeväärtus 

LAN1 DHCP Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Enabled (Lubatud) 

LAN1 MAC Read-Only Value 
(Kirjutuskaitstud väärtus) 

<MAC-aadress> DICOM LAN-i jaoks 

LAN1 Address (LAN1 
aadress) 

<IP-aadressi vorming> <tühi> 

LAN1 Net Mask (LAN1 
võrgumask) 

<xxx.xxx.xxx.x> <tühi> 

LAN1 Gateway (LAN1 lüüs) <xxx.xxx.xxx.x> <tühi> 

LAN2 DHCP Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Disabled (Keelatud) 
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LAN2 MAC Read-Only Value 
(Kirjutuskaitstud väärtus) 

<MAC-aadress> OU LAN-i jaoks 

LAN2 Address (LAN2 
aadress) 

<IP-aadressi vorming> 192.168.0.100 

LAN2 Net Mask (LAN2 
võrgumask) 

<xxx.xxx.xxx.x> 255.255.255.0 

LAN2 Gateway (LAN2 lüüs) <xxx.xxx.xxx.x> <tühi> 

OU-adapter Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Disabled (Keelatud) 

OU/DU sideühendus LAN, juhtmeta ühendus 
Jadaühendus, juhtmeta 
ühendus 

LAN (DU-15") 
Jadaühendus (DU-10") 

Wireless Enable (Juhtmeta 
ühenduse lubamine) 

Enabled (Lubatud), Disabled 
(Keelatud) 

Enabled (Lubatud) (kui on olemas 
tongel), muul juhul Disabled (Keelatud) 

 

9 KOHAPEALSE HOOLDUSE TEAVE  
 
Elektrilöögi saamise riski vähendamiseks ärge eemaldage kaant (ega tagumist külge). OpSensi seadmel 
OptoMonitor 3 ei ole osi, mida kasutaja saaks hooldada. Pöörduge mis tahes hooldustööde puhul kas 
volitatud hooldustehnikute või otse OpSensi poole.  

10 ÜLDINE KORRASHOID JA PUHASTAMINE  

10.1 Puhastamine  
Hoidke oma monitor, moodulid, kaablid ja lisatarvikud tolmu- ja mustusevabad. Puhastage välispindu 
regulaarselt vastavalt teie asutuse infektsioonide kontrollimise ja biomeditsiinilise tehnikaosakonna 
nõuetele. 
Kontrollige seadet pärast puhastamist hoolikalt. Ärge kasutage seadet, kui näete kahjustuste või 
kulumise märke.  
 

 
 

HOIATUSED. 

• Võtke enne elektriseadmete pindade puhastamist või desinfitseerimist seadmed 
vooluvõrgust välja.  

• Ärge lahutage teisi liidesekaableid.  

• Kui süsteemile või lisatarvikutele satub vedelikku või nad satuvad kogemata 
vedeliku sisse, võtke ühendust hoolduspersonali, OpSensi või OpSensi volitatud 
hoolduspersonaliga. Ärge käitage seadet enne, kui seda on testitud ja see on 
edasiseks kasutamiseks heaks kiidetud. 
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10.1.1 Optiline moodul ja kuvamoodul  
Optilist moodulit saab puhastada, kasutades standardseid, haiglakeskkonnas kasutatavaid desinfektante, 
nagu näiteks nõrgatoimelist desinfektanti, nõrgatoimelist seebi ja vee lahust, isopropüülalkoholi (70%) ja 
mis tahes standardklassi puhastusvahendit (ainult kuvamooduli pindade puhul). Puhastustooted peavad 
olema võimalikult neutraalse pH-ga. 
 

• LÜLITAGE optilise mooduli TOIDE VÄLJA, kuid ärge lahutage liidesekaableid. 

• Pühkige välispindu pehme ebemevaba lapiga, millel on veidi puhastuslahust, ning pühkige 
korpus kuivaks. 

• Olge monitori ekraani puhastades eriti hoolikas, kuna see on tugeva puhastamise suhtes 
korpusest tundlikum.  

• Ärge laske veel või puhastuslahusel mõõtmiskonnektoritesse sattuda. Pühkige ühenduspesade 
ümbert, mitte üle nende. 

• Lülitage toide uuesti SISSE. 

10.1.2 Käepidememoodul  
1. LÜLITAGE optilise mooduli TOIDE VÄLJA. Ärge lahutage käepidememooduli kaablit optilisest 

moodulist. 
2. Asetage tolmukate käepidememooduli avause kohale. 
3. Pühkige käepidet kergelt farmatseutilise alkoholiga (70% isopropüülalkohol) immutatud marliga. 
4. Ärge laske veel või puhastuslahusel avatud konnektoritesse sattuda. Pühkige ühenduspesade 

ümbert, mitte üle nende. 
 

10.1.3 Optilised konnektorid 
Kõik süsteemi OPM3 kiudoptilised konnektorid tuleb hoida puhtad. Puhastage kiudoptilise konnektori 

pistiku välimist otsa spetsiaalse kiudoptika puhastustarvikuga. Puhastage kiudoptilise konnektori pesa 

sisemist otsa spetsiaalse kiudoptika puhastustarvikuga.  

• Käepidememooduli optilist konnektorit (pesa) tuleb puhastada enne iga OptoWire rõhu 

juhtetraadi uut ühendamist.  

 
ETTEVAATUST!  

• Ärge autoklaavige seadet ega puhastage seda auruga.  

• Ärge kastke mis tahes varustuse või lisatarviku osa vedelikku.  

• Ärge valage ega pritsige otse seadmele vedelikke ega laske vedelikel 
ühendustesse või avaustesse imbuda. 

• Ärge kasutage instrumentide puhastamiseks abrasiivseid materjale, kuna need 
võivad süsteemi pinda kahjustada. 

• Veenduge enne uuesti toitevõrku ühendamist, et iga mooduli osa on kuiv. 

• Ärge kunagi pleegitage. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu näiteks atsetooni 
või triklooretüleeni. 
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• Käepidememooduli optilist konnektorit (pistik) ja optilise mooduli optilist konnektorit (pesa) 

tuleks mõlemat puhastada enne paigaldamise ajal ühendamist. 

• Hoidke käepidememooduli optilist konnektorit (pistik) ja optilise mooduli optilist konnektorit 

(pesa) puhtana. Neid on soovitatav hoida alati ühendatuna. Ühendage lahti vaid siis, kui moodul 

tuleb asendada. Pärast lahti ühendamist on soovitatav sisestada käepidememoodulisse 

tolmukaitsekork. Eemaldage kork vahetult enne optiliste konnektorite taasühendamist. 

• Konnektori(te)sse sattuv tolm võib vähendada optilise signaali kvaliteeti ja põhjustada 

hoiatusteadet „No optical signal“ (Optiline signaal puudub). 

 OptoWire™ – optiline konnektor (pistik) 

 

Käepidememoodul – optiline konnektor (pesa) 

 

Käepidememoodul – kork 

 

Käepidememoodul – optiline konnektor (pistik) 
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10.2 Lekkevoolu mõõtmine  
OptoMonitor 3 on kiudoptiline platvormile tuginev süsteem. Tehke seadme lekkevoolude mõõtmine, 
lähtudes haiglas kehtivast protseduurist. 
 

10.3 Visuaalne kontroll  

10.3.1 Üldine rutiinne kontroll  
Visuaalne kontroll tuleb läbi viia kas enne igat kasutuskorda või vastavalt haigla eeskirjadele. 
Kui OptoMonitor 3 on välja lülitatud, tehke järgmist. 

• Kontrollige, kas moodulite välisküljed on puhtad, ja nende üldseisundit. Veenduge, et korpused 
ei ole mõranenud ega katki, et neile poleks kallatud vedelikke ning et puuduvad rikkumisjäljed. 

• Veenduge, et kõik OptoMonitor 3-ga ühendatud juhtmed oleksid oma kohale kinnitatud ning et 
need ei vabaneks ilma lukustusmehhanismi vabastamata.  

• Kontrollige kõiki lisatarvikuid (juhtmed, rõhu juhtetraat jne). Kahjustuste ilmnemise korral ärge 
kasutage seadet. 

• Kontrollige kõigi kaablite ja nende tõmbetõkiste üldist seisukorda. Veenduge, et isolatsioon ei 
oleks mõranenud. Veenduge, et mõlemas otsas olevad konnektorid on õigel viisil kinnitatud, 
vältimaks pöörlemist või muid pingeid. 

 

10.3.2 Iga-aastane visuaalne kontroll  
OptoMonitor 3 ja selle komponente tuleb iga 12 kuu möödudes hoolikalt kontrollida. 

• Kontrollige hoolikalt seadmeid korpuse, ekraani ja klaviatuuri füüsiliste kahjustuste suhtes. Ärge 
kasutage OptoMonitor 3, kui tuvastate kahjustuse. Andke kahjustatud tarvikud kvalifitseeritud 
hooldustehnikule. 

• Kontrollige kõiki väliseid ühendusi lahtiste konnektorite või kulunud kaablite suhtes. Laske 
kvalifitseeritud hoolduspersonalil parandada või asendada kahjustatud konnektorid ja kaablid. 

• Kontrollige kuvamoodulit jälgede, kriimustuste või muude kahjustuste suhtes. Laske 
kvalifitseeritud hooldustöötajatel kuvamoodulit remontida. 

• Ohutusmärgised ja seadmel olevad kirjad on selgelt loetavad. 
 

10.4 Utiliseerimine  
OptoWire™-t, kellapatareid ja elektroonilist varustust tuleb käsitseda ja kasutuselt kõrvaldada vastavalt 
kohalikele, riiklikele ja liiduülestele seadustele ja regulatsioonidele. 
Haigla vastutab selle eest, et seadmesse salvestatud patsienditeabe puhul järgitaks kasutuselt 
kõrvaldamise protsessi. 
  

 

Optiline moodul – optilise konnektori pesa 
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11 TÕRKEOTSING  

11.1 OptoWire™ ühenduse kontrollimine 
Vaikimisi tarnitakse OptoWire™ rõhu juhtetraat juba FOIC-i külge ühendatuna.  

Teade: 
No signal, check OptoWire connection (Signaal puudub, kontrollige OptoWire 
ühendust)  
või 
No signal, check connection (Signaal puudub, kontrollige ühendust) 
Kuvamoodul käivitab selle sõnumi, kui OptoWire™ ei ole ühendatud FOIC-

iga või kui ei looda õiget optilist ühendust. 

MÄRKUS. OptoMonitor 3 alarm esitab optilise ühendussündmuse puhul 
kahte erinevat heli.  

• 2 madalat tooni – OptoWire™ ühenduse kadu / optilise ühenduse 
katkestus. 

• 2 kõrget tooni – OptoWire™ / optilise ühenduse edukas ühendamine.  
 
Kui toimus optiline lahtiühendussündmus: 
1- Vabastage käepideme lukustusmehhanism ning eemaldage OptoWire™ 

ettevaatlikult selle käepideme küljest.  
2- Sisestage OptoWire™ rõhu juhtetraat ettevaatlikult selle käepidemesse 

ning pöörake lukustusmehhanism lukustatud olekusse. 
 

11.2 Nullimine nurjus 
Nullimist ei saa teha, kui rõhk kõigub (näiteks pulseeriva vererõhu korral). 

Kui nullimine ebaõnnestub, kuvatakse teateaknas teade „Zero aborted“ (Nullimine katkestati).  

1- Veenduge, et traat on patsiendist välja võetud. 
2- Vajutage kuval SETTINGS (Seaded) nuppu OW Zero (OW nullimine), et traat käsitsi nullida. 
3- Kui rõhk on stabiilne (väljaspool patsienti) ja teadet kuvatakse endiselt, kontrollige kõiki 

ühendusi. 
4- Kui sõnumit kuvatakse edasi pärast kõigi ühenduste kontrollimist, vahetage traat välja. 

 

11.3 Nulliti kaks korda 
Teade „Zero aborted, old value used“ (Nullimine katkestati, kasutati vana väärtust) kuvatakse, kui 
juhtetraat on juba kord nullitud ja nullitud väärtus on mällu salvestatud. Traat on ettenähtud viisil 
funktsionaalne. 
 
 
MÄRKUS. OptoWire™ on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.  
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11.4 Aortaalse sisendi nullimine nurjus  
Anduri Pa sisendi nullimist saab teha järgmistel tingimustel. 

a. Rõhk kõigub (näiteks pulseeriva vererõhu korral). 
b. Anduri AO väärtuse ja kuvamooduli Pa väärtuse vahel on erinevus ±200 mm Hg.  

 
Kui Pa nullimine nurjus juhul, kui Pa-l pole nullimist tehtud, kuvatakse teade „Aortic zero failed!“ 
(Aortaalne nullimine nurjus!).  

 
Kui Pa on üks kord nullitud ja nullitud väärtus on mällu salvestatud, kuvatakse teade „Aortic zero failed, 
old value used“ (Aortaalne nullimine nurjus, kasutati vana väärtust).  

Veenduge, et aortaalne korkkraan on õhule avatud. 
1- Veenduge, et kõik ühendused on õigel viisil loodud. 

Vajutage Pa nullimiseks nuppu AO Zero (AO nullimine). 
 

11.5 Ühtlustus nurjus  
 
„No Pd signal detected” (Pd signaali ei tuvastatud) 
Ühtlustust ei tehta, sest Pd signaali ei tuvastatud. Kontrollige ühendusi OptoWire, käepidememooduli, 
optilise mooduli ja kuvamooduli vahel. Veenduge, et nii optiline moodul kui ka kuvamoodul on sisse 
lülitatud.  
 
„No Pa signal detected” (Pa signaali ei tuvastatud) 
Ühtlustust ei tehta, sest Pa signaali ei tuvastatud. Kontrollige ühendusi Pa allika (võib olla andur või Aux), 
optilise mooduli ja kuvamooduli vahel. Veenduge, et nii optiline moodul kui ka kuvamoodul on sisse 
lülitatud.  
 
„Communication error with Optical Unit. Please check Wireless Signal Strength or Physical 

Connection.” (Ühenduse viga optilise mooduliga. Palun kontrollige traadita signaali tugevust või 
traadiga ühendust.) 

Ühtlustamist ei tehta, sest optilise mooduli ja kuvamooduli vahel on halb ühendus või ühendus puudub. 
Kontrollige kaabli ühendusi ja juhul, kui optiline moodul ja kuvamoodul on traadita ühenduse kaudu 
ühenduses, siis ka signaali tugevust.  
 
„Pressure average difference is out of limit. Please check setup and make sure live pressure.” 

(Rõhukeskmiste erinevus on väljaspool piirväärtust. Palun kontrollige seadistust ja kontrollige 
reaalajas rõhke.) 

Ühtlustamist ei tehta, sest aortaalse ja distaalse rõhu erinevus on vähemalt kahekordne. See tähendab, 

et ühtlustamistegur ei ole vahemikus 0,48 kuni 2,08. 
 
„Cannot compute dPR. Please make sure live pressure curves are valid and aligned.” (dPR-i ei saa 
arvutada. Palun veenduge, et reaalajas rõhukõverad on kehtivad ja joondatud.) 

Kui pärast esimest ühtlustamiskatset ei saa optilisele moodulile rakendada ühtlustustegurit või dPR-i 
tegurit, proovib tarkvara automaatselt ühtlustada ka teist korda. Pärast kahte järjestikust edutut 
ühtlustamiskatset kuvatakse see teade ja ühtlustamist ei tehta, sest rõhukõverad ei ole piisavalt hea 
kvaliteediga (rõhu summutus, kontrastaine jmt) või nad ei ole oodatava kujuga.  
 
„Equalization not completed.” (Ühtlustamist ei viidud lõpule.) 
Kui kuvale ilmub see teade, võtke tõrkeotsinguks ühendust ettevõttega OpSens.  
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11.6 Rõhu juhtetraadi viivituse teated  
 
„Please make sure live pressure curves are valid and aligned.” (Palun veenduge, et reaalajas 
rõhukõverad on kehtivad ja joondatud.) 
See on hoiatusteade. See ütleb kasutajale, et Pa ja Pd vahelist ajalist viivitust ei olnud võimalik arvutada 
või oli arvutatud väärtus väljaspool piirväärtust. Mõlemal juhul otsustab kasutaja, kas sätet Pressure wire 
delay (ms) (Rõhu juhtetraadi viivitus (ms)) on vaja muuta või mitte.  
 
See teade ei takista ühtlustamist. 

 

11.7 Taasühtlustatud  
Ühtlustamist viiakse tavaliselt läbi ainult üks kord FFR-i või dPR-i hindamise alguses. Juhul kui 
ühtlustamisnupu vajutamisega käivitatakse uus ühtlustamine, kuvatakse teade „Equalization already 
done - Re-Equalize?“ (Ühtlustamine on juba tehtud – kas ühtlustada uuesti?), et hoiatada 
potentsiaalselt soovimatu ühtlustamise eest. Kinnitamiseks vajutage Yes (Jah), tühistamiseks No (Ei) ja 
uuesti ühtlustamiseks ja Pd väärtuse vaikeväärtusele lähtestamiseks Reset (Lähtesta). Võimalikule 
taaskäivitusele järgneva lisasammu vältimiseks EI lähtestata ühtlustustegurit instrumendi 
taaskäivitamise korral. Ühtlustamise parameetreid hoitakse kasutatava anduri teguri konnektori või 
OptoWire™ säilvahemälus, olenevalt sellest, missugust OptoWire™ versiooni kasutatakse. 
 

 
 
„Old Equalization factor is invalid.” (Vana ühtlustustegur ei kehti.) 

See teade võib ilmuda, kui vana salvestatud tegur ei kehti või on ebaõige. Kasutaja peab tegema uue 

ühtlustamise.  

 

11.8 GFC ja OptoWire™ ei sobi 
OptoWire™ teatud versioonid tarnitakse koos anduri teguri konnektoriga. OptoWire™-t saab kasutada 
ainult samas pakendis oleva anduri teguri konnektoriga. Mõlemad tuleb funktsioneerimise 
võimaldamiseks käepidememoodulisse sisestada.  
 
Juhul kui süsteem tuvastab kõrvalekalde, hakkavad käepidememoodulil vilkuma ORANŽID LED-id.  
 

 
OptoMonitor 3 helialarm toob kuuldavale 3 keskmist heli.  



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   99 | lk 

 

Teateaknas kuvatakse teade „Gauge Factor Connector → OptoWire mismatch“ (Anduri teguri 
konnektor → ja OptoWire ei sobi omavahel). 

 

12 SPETSIFIKATSIOONID  

12.1 Tehnilised spetsifikatsioonid  
Rõhk  

Rõhuvahemik* –30 kuni 300 mmHg  

Täpsus* ±1 mmHg pluss ±1% lugemist (rõhuvahemikus –30 kuni 

50 mmHg) 

±3% lugemist (vahemikus 50 kuni 300 mmHg) 

 

Temperatuuri nullimistundlikkus* < 0,3 mmHg / °C  

Temperatuuri võimendustundlikkus* <0,3%/°C  

Nullimise nihe* < 1 mmHg/h  

Sagedusvastus* 0...25 Hz  

Aortaalse/distaalse rõhu väljundskaala 5 μV / V / mm Hg  

Aortaalse/distaalse rõhu väljundergutus Alalisvool: max ±10 V. Vahelduvvool: max 8 Vrms kuni 

5000 Hz 

 

Aortaalse/distaalse rõhu väljundergutuse 

takistus  

1,5 kΩ  

Aortaalse/distaalse rõhu väljundsignaali 

takistus  

1 kΩ  

Aortaalse/distaalse rõhu väljundfaasi 

nihe  

<5 ° 5 kHz juures  

Aortaalse/distaalse väljundi ühendus Angiograafiakabinetile eriomane kaabel  

Aortaalse/distaalse väljundi üldine nihe < 1 mm Hg  

AUX-i rõhu sisendskaala 100 mm Hg / V  

Aortaalse rõhu sisendskaala 5 μV / V / mm Hg  

Elektrilised spetsifikatsioonid OU toide DU toide (DU-10" ja DU-15") 

Klassifikatsioon II klass koos funktsionaalse maandusega             I klass 

Isolatsioonitase 2xMOPP                                                    2xMOPP 

Tööpinge 100...240 V, 50–60 Hz 100...240 V, 50...60 Hz                                 

Nimivool (vahelduvvool) 0,6 A 1,4 A 

Nimivool (alalisvool) 1,5 A/12 V DC 6 A/20 V                                 

Hinnanguline energiakulu kuni 20 W kuni 120 W 

Mõõtmed Optiline moodul Kuvamoodul 10" Kuvamoodul 15" Käepidememoodul 

Kõrgus 165 mm / 6,50" 170 mm / 6,69" 280 mm / 11,02" 38 mm / 1,50" 

Sügavus 65 mm / 2,56" 38 mm / 1,50" 48 mm / 1,89" 89 mm / 3,50" 

Laius 150 mm / 5,91" 262 mm / 10,31" 363 mm / 14,29" 75 mm / 2,95" 

Kaal 615 g 1500 g 4900 g 145 g (koos 

kaabliga) 

Keskkonnatingimused  

Temperatuur kasutamise ajal 15 °C...30 °C  



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   100 | lk 

 

Töö atmosfäärirõhul 70 kuni 106 kPa (525 kuni 795 mm Hg)  

Suhteline õhuniiskus, töötamine 30...75% RH  

IP-kaitseaste: IPX0 HU ja DU jaoks, IPX2 OU jaoks  

Transportimine/ladustamine 

atmosfäärirõhul 

50 kuni 106 kPa (375 kuni 795 mm Hg)  

Temperatuur transportimise/ladustamise 

korral 

–25 °C...60 °C  

Niiskus transportimise/ladustamise 

korral 

10...85%, mittekondenseeruv  

Kontaktosa OptoWire™ (pole komplektis)   

Aordiandur (pole komplektis)   

CF-tüüpi  

* Hõlmab nii OptoMonitor 3 kui ka OpSensi rõhu juhtetraadi mõju  
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13 TELLIMISTEAVE 
 

Tellimisnumber Kirjeldused 

F2310 OptoMonitor 3 optiline moodul 

F232011 OPM3 OU toitejuhe 

F201004 Vahelduvvoolu-toitejuhe – C13 ja haiglale sobiv P5-15P (NA) 

F201006 Vahelduvvoolu-toitejuhe – C13 ja IEC884 (Euroopa) 

F201005 Vahelduvvoolu-toitejuhe – C13 ja B1346 (Ühendkuningriik) 

F201008 Vahelduvvoolu-toitejuhe – C13 ja JIS8303 (Jaapan) 

F201011 Vahelduvvoolu-toitejuhe – Austraalia, haiglale sobiv juhe; 2,5 
meetrit 

F201013 Vahelduvvoolu-toitejuhe – KOREA 227 KETIIEC, 2,5 meetrit 

F201014 Vahelduvvoolu-toitejuhe – C13 ja haiglale sobiv P5-15P (NA), 10 
jalga 

F201015 Vahelduvvoolu-toitejuhe – Iisrael (SI 32) 

F2320 OPM3-DU – kuvamoodul, 10" 

F2321 OPM3-DU – kuvamoodul, 15" 

F2322 OPM3 DU juhtmeta ühenduse tongel  

F2330 OPM3-HU – käepidememoodul 

F232009 OPM3 DU-OU sidekaabel RS-232 (DU-10") 

F232010 OPM3 DU-OU LAN-sidekaabel (DU-15") 

F232012 OPM3 DU toitejuhe 

F20110* AUX-liidesekaabel (sõltub angiograafiakabinetist) 

F20120*  Rõhu väljundkaabel (sõltub angiograafiakabinetist) 

F20130* AO anduri liidesekaabel (sõltub angiograafiakabinetist) 

F232031 Aktiveerimisvõti FFR/dPR 2 

 

* Liidesekaablid sõltuvad teie angiograafiakabinetis kasutatavast hemodünaamilisest süsteemist. Võtke 

spetsiifiliste liidesekaablite saamiseks ühendust OpSensiga numbril 1 418 781 0333 või e-posti aadressil 

info@opsensmedical.com. 
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14 OPTOMONITOR 3 SÜSTEEMILOGI – DISTAALSE SISENDI VÄÄRTUS 
 

 

 

Lugupeetud klient! 
 
OptoMonitor 3 süsteemilogi kasutatakse OptoMonitor 3 distaalse sisendväärtuse (diagnostikaväärtuse) 
salvestamiseks algse paigalduse käigus. Soovitame teil logi täita ja hoida seda ühes failis, et saaksite seda 
süsteemi hoolduse ajal vaadata. Logifail on mõeldud teie edasiste hooldustegevuste käigus 
võrdlusalusena kasutamiseks. 
 

Parameeter Kirjeldused Tüüpiline signaal 
võrdlus-  
anduriga 

Halb signaal 

Lamp (%) Lambi edastustase 70% 
 

Kontrast (%) Optilise signaali kontrastsuse nähtavustase 50% < 35% 

SNR Signaali ja müra suhe > 4000  < 2000 

Võimendus Signaali maksimaalne amplituud 1,7  > 2,20 

Δ nm  Erinevus nm distaalse sisendväärtuse ja 
hoolduse võrdlusanduri vahel. 

 > ± 8 nm 

 

 

  

Volitatud isiku nimi        

Kontrollimise kuupäev        

Optiline moodul, SN         

Kuvamoodul, SN         

Atmosfäärirõhk (väline allikas) 
(ühik) 

       

Lambitase (%)        

Lambišunt (mV)        

Vtipp (mV)        

Vsignaal (V)        

Vtemp (mV)        

Võimendus        

Mano (mmHg)        

Mano tarne (V)        

Kontrast (%)        

SNR        

Võrdlusandur, SN#        

Võrdlusanduri väärtus (nm)        

Distaalse sisendi väärtus (nm)        

Distaalse sisendi delta (nm)         



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_et   vers 2022-07   103 | lk 

 

15 Lisa A. OptoMonitor 3 installimisjuhised  
Allpool selgitatakse käepidememooduli, kuvamooduli, optilise mooduli ja PSU voodipiirdele 

paigaldamist. Pange tähele, et see on soovituslik paigaldus.  

 

 

1. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 3. samm 

Voodipiirde 
samba 
klambri 
paigaldamine 
tilguti 
statiivile 

 
  

Juhised Sisestage tilguti statiiv 
voodipiirde samba 
klambrisse. 

Pingutage voodipiirde samba 
klambri taga asuv 
kinnituskäepide kinni.  

Libistage voodipiirde samba 
klamber voodipiirdele, 
seadistage statiiv vajaduse 
järgi ja pingutage selle all 
asuv kinnituskäepide kinni. 
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2. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 

Süsteemi 
OpM3 HU 
paigaldamine 
OU/DU 2-
jalasele 
sambale 

 

 

 

Juhised Sisestage sammas 
moodulisse OpM3 HU 

Pingutage kinnituskäepide 
kinni. 

 

3. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 3. samm 

Süsteemi 
OpM3 OU 
paigaldamine 
OU/DU 2-
jalasele 
sambale 

 
 

 
 

Juhised Kruvige plaat C-kujulisele 
klambrile. 

Kruvige metallplaat nelja (4) 
kruvi abil OU-le  

Sisestage statiiv C-kujulisse 
klambrisse ja pingutage 
kinnituskäepide kinni. 
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4. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 3. samm 

PSU-toendi 
paigaldamine 
tilguti 
statiivil 
olevale C-
kujulisele 
klambrile 

 
 

  

Juhised Kruvige PSU-toend C-
kujulisele klambrile 

Sisestage statiiv C-kujulisse 
klambrisse ja pingutage 
kinnituskäepide kinni. 

PSU toend peab olema C-
kujulisele klambrile 
kinnitatud nii, et kaabli 
läbiviik oleks suunatud 
allapoole. See hõlbustab 
toitejuhtme hoidmist ja 
väldib ühenduse ootamatut 
katkemist.  
C-kujulise klambri PSU-toend 
võib hoida kahte (2) 
toiteallikat. 

 

 

5. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 3. samm 

OpM3 DU 15 
paigaldamine 
tilguti 
statiivile 

 

  

Juhised Kruvige plaat C-kujulisele 
klambrile. 

Kruvige plaat kuvari 
tagaküljele. 

Sisestage statiiv C-kujulisse 
klambrisse ja pingutage 
kinnituskäepide kinni. 
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M-A 

6. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 3. samm 

Seadme 
OpM3 DU 10 
paigaldamine 
OU/DU 2-
jalasele 
statiivile 

  

 

 

Juhised Kruvige plaat C-kujulisele 
klambrile. 

Kruvige plaat kuvari 
tagaküljele. 

Sisestage statiiv C-kujulisse 
klambrisse ja pingutage 
kinnituskäepide kinni. 

 

Järgmised juhised selgitavad DU paigaldamist lauastatiivile, kui DU tuleb paigaldada kateetrimislabori 

juhtimisruumi.  

Pange tähele, et see on 5. ja 6. kokkupaneku alternatiivne paigaldus.   

7. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 3. samm 

OpM3 DU-
10" 
paigaldamine 
lauastatiivile 

 

 
 

 

Juhised Kruvige plaat kuvari 
tagaküljele. 

Kruvige plaat statiivile. Lõplik vaade 

 

M-F 

M-E 
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8. 
Kokkupanek 

1. samm 2. samm 3. samm 

OpM3 DU-
15" 
paigaldamin
e 
lauastatiivile 

 
 

 

 
 

Juhised Kruvige plaat kuvari 
tagaküljele. 

Kruvige plaat statiivile. Lõplik vaade 

 

16 Parameetrid  
Seadistusparameetrid määratakse järgmiselt, v.a juhul, kui haiglapersonal määrab teisiti: 

Keskmistamine:   3 lööki 

Rõhuskaala:   0–150 mm Hg või 0–200 mm Hg 

Ajaskaala:   6 mm/s 

 

Salvestis: õiget parameetrimist kinnitatakse lisa B käivitamisega. 

 

17 Suvandi AUX In kalibreerimine OptoMonitor 3 ja angiograafiakabineti 

hemodünaamilise süsteemi abil 
 

 

 

 

1. Liikuge kuva SETTINGS (Seaded) kaudu kuvale Maintenance (Hooldus). Vajutage kuva 

ülemise rea keskel asuvat nuppu Input/Output Calibration (Sisendi/väljundi 

kalibreerimine). Veenduge, et suvandi Pa Source (Pa allikas) väärtuseks oleks määratud 

Aux. 

2. Klõpsake kastis Pd Out (Pd väljund) rippmenüül Output (mmHg) (Väljund (mm Hg)) ja 

valige 0. 

3. Nullige angiograafiakabineti BP1 kanal. 

4. Veenduge, et kastis AUX In (AUX-sisend) oleva suvandi Reading (mmHg) (Näit (mm Hg)) 

väärtus oleks 0,0. Kui ei ole, kohandage nihke väärtusi, kuni suvandi Reading (mmHg) 

(Näit (mm Hg)) väärtus on 0,0. Sel juhul jätkake 5. toiminguga.  

Kaabelühendus 

1. Pd väljundkaabel ühendatakse BP1 Hemo kanaliga. BP1 on patsiendi aortaalse anduri rõhu 

sisendkanal. 

2. Pa sisendkaabel ühendatakse Hemo kõrgetasemelise väljundpordiga. Kõrgetasemeline 

väljund on 100 mm Hg / V. 

M-A 
M-E 
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5. Järgmiseks klõpsake kastis Pd Out (Pd väljund) rippmenüül Output (mmHg) (Väljund 

(mm Hg)) ja valige 200. Vaadake angiograafiakabineti ekraani ja veenduge, et 

angiograafiakabineti Pa jääks vahemikku 180–220 mm Hg. 

6. Veenduge, et kastis AUX In (AUX-sisend) oleva suvandi Reading (mmHg) (Näit (mm Hg)) 

väärtus oleks angiograafiakabineti ekraanil kuvatava väärtuse suhtes +/–1. (Nt kui 

angiograafiakabineti ekraanil kuvatav väärtus on 196 mm Hg, peab OptoMonitor 3 näit 

jääma vahemikku 195–197 mm Hg.) Kui ei jää, kohandage suvandi AUX In (AUX-sisend) 

võimenduse väärtusi, kuni suvandi Reading (mmHg) (Näit (mm Hg)) väärtus on 

angiograafiakabineti ekraanil kuvatava väärtuse suhtes +/–1.  

7. Kalibreerimine on lõpetatud. Salvestage lisas B mis tahes suvandite Offset/Gain 

(Nihe/võimendus) väärtused. 

18 Pa sisendi kalibreerimine OptoMonitor 3 ja aordianduri abil 
Aordianduri sisendi võimendust saab vajaduse korral kohandada. 

 

19 Pd väljundi kalibreerimine  

 

 

 
 

1- Liikuge ekraani SETTINGS (Seaded) kaudu hooldusekraanile. Vajutage ekraani ülemise rea keskel 

asuvat nuppu Input/Output Calibration (Sisendi/väljundi kalibreerimine). Veenduge, et suvandi 

Pa Source (Pa allikas) väärtuseks oleks määratud Aux.  

2- Veenduge, et kastis Pd Out (Pd väljund) oleva suvandi Output (mmHg) (Väljund (mm Hg)) 

väärtus oleks 0, suvandi Offset (Nihe) väärtus oleks 0 ja suvandi Gain (Võimendus) väärtus oleks 

1,00. 

3- Nullige angiograafiakabineti sisend.  

4- Vaadake angiograafiakabineti näitu. Veenduge, et Pa väärtus oleks null (+/–1 mm Hg piires). Kui 

ei ole, kohandage kastis Pd Out (Pd väljund) olevaid nihke väärtusi, kuni väärtus on null.  

5- Järgmiseks seadistage kastis Pd Out (Pd väljund) olev suvand Output (mmHg) (Väljund (mm Hg)) 

väärtusele 200.  

6- Veenduge, et angiograafiakabineti Pa väärtus jääks 200 mm Hg suhtes +/–1 mm Hg sisse. Kui ei 

jää, kohandage suvandi Pd Out (Pd väljund) võimenduse väärtust, kuni angiograafiakabineti 

väärtus jääb 200 mm Hg suhtes +/–1 mm Hg sisse. 

Kaabelühendus 

1. Vastava Hemo sisendiga ühendatud Pd väljund (nt BP2). 

2. Pa sisendkaabel ühendatakse kõrgetasemelise Hemo väljundpordiga. Kõrgetasemeline Hemo 

väljund on 100 mmHg/V. 

Pd väljundi kalibreerimine tehakse, kui ühendatud on lõplikus konfiguratsioonis süsteem, st 

OptoMonitor 3 Pd väljund on ühendatud ettenähtud hemodünaamilise sisendiga. 
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7- Kalibreerimine on lõpetatud. Salvestage lisas B mis tahes suvandite Offset/Gain 

(Nihe/võimendus) väärtused.  

20 Aortaalse väljundi kalibreerimine 
 

 

 

 

1- Liikuge kuva SETTINGS (Seaded) kaudu hooldusekraanile. Vajutage ekraani ülemise rea keskel 

asuvat nuppu Input/Output Calibration (Sisendi/väljundi kalibreerimine). Veenduge, et suvandi 

Pa Source (Pa allikas) väärtuseks oleks määratud Transducer (Andur). 

2- MÄRKUS. Pa väljundi suvandi Offset (Nihe) muutmist välditakse, et mitte muuta 

angiograafiakabinetti saadetavaid rõhuandmeid.  

3- Seadistage kastis Aortic Transducer Output (Aortaalse anduri väljund) olev suvand Output 

(mmHg) (Väljund (mm Hg)) väärtusele 200 mm Hg. 

4- Vaadake anduri näitu. Veenduge, et angiograafiakabineti ekraanil kuvatud näit oleks 200 mm Hg 

+/–1 mm Hg. Kui see nii ei ole, kohandage suvandi Aortic Transducer Output (Aordianduri 

väljund) võimendust, kuni näit on õige. 

5- Kalibreerimine on lõpetatud. Salvestage lisas B mis tahes suvandi Gain (Võimendus) väärtused.  

21 Paigalduse tunnustamine  
Pärast paigaldamise lõppu peaks haiglat esindav isik allkirjastama täidetud lisa B. 

  

Kaabelühendus 

1. Pa väljundkaabel ühendatakse aortaalse anduri 

sisendiga.  

2. Pa sisendkaabel ühendatakse aortaalse anduri 

väljundiga. 
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22 Lisa B – paigaldiste kontroll-leht  

Esindaja:   
(Eesnimi, 
perekonnanimi) 

 

KUUPÄEV (AAAA-KK-PP) 
 

 

Asukohateave 

Haigla nimi   

Labori nr  
(kui on kohane) 

 

 

OptoMonitor 3 seadmed 

Elemendi nr Seade Sisaldab Seerianumber/partiinumber 

F2310 
Optiline moodul 

(OU) 
□  

F2320/F2321 Kuvamoodul (DU) □  

F2330 
Käepidememoodul 

(HU) 
□  

 

Instrumendi kinnitatud seaded 

Keskmistusperioodi säte: 3 

☐   Jah ☐   Ei Graafiku rõhk: 0 kuni 150 või 0 kuni 200 

Ajaskaala: 6 

 

I/O Lõplik NIHKE seadistusväärtus 
Lõplik VÕIMENDUSE 

seadistusväärtus 

Aordianduri võrdlussisend Pole  

AUX-sisendi võrdlus   

Distaalse väljundi võrdlus   

Aordiväljundi võrdlus Pole  

 

Kas aordisisendi tüübi jaoks on valitud õige Pa allikas? ☐   Jah ☐   Ei 

Kas aordi võrdlussisend kalibreeriti vastavalt kasutusjuhendile?  ☐   Jah ☐   Ei 

Kas distaalne võrdlusväljund kalibreeriti vastavalt kasutusjuhendile?  ☐   Jah ☐   Ei 

Kas aordi võrdlusväljund kalibreeriti vastavalt kasutusjuhendile?  ☐   Jah ☐   Ei 
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Allkiri:   
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Lisateabe saamiseks helistage OpSensile numbril 1 418 781 0333 või vaadake veebilehte 

www.OpSensmedical.com. 

 
Ettevõtte peakontor: 
OpSens Inc. 
750 Boulevard du Parc Technologique 
Quebec QC G1P 4S3 Kanada    
E-post: info@opsensmedical.com 
www.opsensmedical.com 

 
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG Inc., ning [litsentsi saaja 
nimi] saab neid märke kasutada litsentsi alusel. OptoWire™ on ettevõttele OpSens Inc. kuuluv registreeritud kaubamärk. Muud 
kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. 
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www.opsensmedical.com 
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