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GARANTIJOS APRIBOJIMAS
„OpSens Inc.“ garantuoja, kad projektuojant ir gaminant šį prietaisą buvo laikomasi tinkamų atsargumo
reikalavimų. Garantuojama, kad „OpSens“ pagaminta sistema neturės medžiagų ir gamybos defektų
vienus metus po išsiuntimo datos.
Ši garantija suteikiama vietoj ir neapima jokių kitų šiame dokumente aiškiai nenurodytų garantinių
sąlygų, išreikštų, numanomų, rašytinių arba žodinių, galiojančių įstatymų nustatyta tvarka arba kitaip, be
apribojimų įskaitant visas numanomas būklės, kokybės, tinkamumo trukmės, funkcionalumo,
tinkamumo parduoti ar tinkamumo tam tikrai paskirčiai garantijas.
„OpSens Inc.“ nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojamas prietaisas. Prietaiso naudojimas, laikymas ir
valymas bei kiti veiksniai, susiję su pacientu, diagnoze, gydymu, chirurginėmis procedūromis ir kitais
„OpSens“ nekontroliuojamais dalykais, turi tiesioginį poveikį prietaisui ir jo naudojimo rezultatams.
„OpSens“ neprisiima jokios atsakomybės už kartotinai naudojamus, paruoštus kartotiniam naudojimui
arba kartotinai sterilizuotus prietaisus.
„OpSens“ įsipareigojimai pagal šią garantiją ribojami šio prietaiso taisymu arba pakeitimu nauju. Taip pat
„OpSens“ savo nuožiūra gali pakeisti bet kurį prietaisą, kuris laikomas neatitinkančiu specifikacijų
išsiuntimo metu. „OpSens“ neatsako už jokius nenumatytus ar pasekminius nuostolius, žalą ar išlaidas,
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su šio prietaiso naudojimu. „OpSens“ neprisiima papildomos
atsakomybės ir nesuteikia kitų garantijų, susijusių su šiuo prietaisu, bei neįgalioja jų prisiimti ar suteikti
kitų asmenų; jokie asmenys neturi teisės susaistyti „OpSens“ dėl bet kurio skundo, garantijos ar
atsakomybės, išskyrus atvejus, nurodytus šiame garantijos apribojime. „OpSens Inc.“ neatsako prieš jokį
asmenį ar įmonę dėl bet kokių medicininių išlaidų ar kitos tiesioginės, atsitiktinės specialios ar
pasekminės žalos pirkėjo pelnui ar reputacijai, kurią sukėlė bet koks gaminio naudojimas, defektas,
gedimas ar netinkamas veikimas, neatsižvelgiant į tai, ar pretenzijos grindžiamos garantija, sutartimi,
deliktu ar kt.
Šiame garantijos apribojime išvardytos išimtys, atsisakymas ir apribojimai neskirti traktuoti ir negali būti
traktuojami kaip prieštaravimas bet kokioms būtinoms taikomų įstatymų arba reglamentų nuostatoms.
Jeigu bet kuri šio garantijos apribojimo dalis prieštarauja įstatymams arba pripažįstama niekine
kompetentingosios jurisdikcijos teismo, tokia dalis turi būti pakeista, kad teisiškai galiotų maksimalia
įmanoma apimtimi. Jeigu dalies pakeisti negalima, tokią dalį galima panaikinti; kitos garantijos
apribojimo dalys turi likti galioti visa apimtimi ir veiksmingumu.

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

7 | psl.

1. ĮŽANGA
Prieš naudodami „OptoMonitor 3“ sistemą atidžiai perskaitykite ir peržiūrėkite visą vadovą, kad
įsitikintumėte, jog supratote prietaiso aprašą, jo veikimą ir galimą riziką naudotojui bei pacientui.
Šiame vadove pateiktos iliustracijos skirtos naudotojui supažindinti su prietaisu. Visos šio vadovo
iliustracijos yra orientaciniai pavyzdžiai. Jos nebūtinai vaizduoja duomenis, rodomus jūsų prietaise
„OptoMonitor 3“.
Receptinis gaminys
Atsargiai. pagal taikomus įstatymus šį gaminį galima parduoti tik sveikatos priežiūros specialistams
arba jų nurodymu.

Gaminio aprašas
„OptoMonitor 3“ ir kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos „OptoWire™“ derinys, prijungtas
prie kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos arba aortinio keitlio, skirtas
vidukraujagysliniam kraujospūdžiui matuoti (FFR ir dPR), kai matavimą kateterizacijos laboratorijose
atlieka arba prižiūri kardiologai.
„OptoMonitor 3“ kompiuteriu apdoroja ir pateikia informaciją pagal per „OptoWire™“
kraujospūdžio matavimo kreipiamąją vielą ir aortos spaudimo keitlio (AO) išėją gautus duomenis.
Kraujospūdžio duomenys grafinių kreivių ir skaitinių verčių pavidalu rodomi „OptoMonitor 3“
pateikties bloko (OpM3 DU) ekrane.
Rodomi šie duomenys: tikralaikis ir vidutinis aortinis (Pa) ir distalusis (Pd) kraujospūdžiai, Pd / Pa,
diastolinio kraujospūdžio rodiklis (dPR) ir frakcinio srauto rezervas (FFR).
Analoginė išėja skirta distaliojo kraujospūdžio duomenims siųsti į kateterizacijos laboratorijos
hemodinamikos sistemą.
Analoginė išėja skirta aortinio kraujospūdžio duomenims siųsti į kateterizacijos laboratorijos
hemodinamikos sistemą.
Be to, FFR vertė gali būti siunčiama į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą per
analoginę distaliojo spaudimo išėją.
„OptoMonitor 3“ sudaro šie komponentai:
1)
„OptoMonitor 3“ optinis blokas (OpM3 OU) REF-F2310
2)
10 colių „OptoMonitor 3“ pateikties blokas (OpM3 DU) REF F2320 arba
15 colių „OptoMonitor 3“ pateikties blokas (OpM3 DU) REF F2321
3)
„OptoMonitor 3“ rankenos blokas (HU) REF-F2330
4)
„OptoMonitor 3“ DU bevielis aparatinis saugos raktas REF-F2322
5)
OU maitinimo šaltinis: 30 W, 12 V, 1,5 A REF F201003
6)
DU maitinimo šaltinio kabelis, 20 V F232012
7)
KS maitinimo laidas; maitinimo laidas su šaliai tinkamu elektros lizdo adapteriu
8)
„OptoMonitor 3“ DU-OU ryšių kabelis REF F232009
9)
„OptoMonitor 3“ DU-OU ryšių LAN kabelis REF F232010
10) AUX sąsajos kabelis iš hemodinamikos sistemos išėjos
11) Spaudimo išvesties kabelis į hemodinamikos sistemos įėją
12) Aortinio keitlio jungiamasis kabelis
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1.1

Naudojimo indikacijos

„OptoMonitor 3“ skirtas naudoti kraujospūdžiui kraujagyslėse (vainikinėse ir periferinėse) matuoti
atliekant diagnostinės angiografijos ir (arba) bet kurias skvarbiąsias (intervencines) procedūras.
Kraujospūdžio matavimai pateikia hemodinaminę informaciją, pvz., frakcinio srauto rezervą,
diagnozuojant ir gydant kraujagyslių ligą.

1.1.1 Numatytasis naudotojas
„OptoMonitor 3“ numatytas naudoti arba prižiūrėti kardiologams.

1.1.2 Numatytoji aplinka
„OptoMonitor 3“ numatytas naudoti kateterizacijos laboratorijose.

1.2

Kontraindikacijos

Sistema neturi paciento pavojaus signalo funkcijų. Nenaudokite širdies veiklai stebėti. Sistemą
draudžiama naudoti smegenų kraujagyslėse.

1.3

Sauga

1.3.1 Įspėjimai
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Prieš įjungdamas sistemą veikti, operatorius turi patikrinti, ar įranga, jungiamieji kabeliai ir
reikmenys geros fizinės ir darbinės būklės.
Siekiant užtikrinti atitiktį vietos standartams, su „OptoMonitor 3“ reikia naudoti „OpSens“ arba
„OpSens“ įgaliotų darbuotojų tiekiamą maitinimo šaltinį ir laidą.
Siekiant išvengti sprogimo pavojaus, negalima naudoti įrenginio aplinkoje, kurioje yra degių
anestetikų mišinio su deguonimi arba azoto oksidu, degių garų arba skysčių.
Šios įrangos negalima modifikuoti jokiu būdu. Neatidarykite „OptoMonitor 3“ korpusų. Visus
serviso darbus ir vėlesnius naujovinimus galima atlikti tik „OpSens“ išmokytam ir įgaliotam
personalui.
Nenaudokite „OptoMonitor 3“, jeigu jis buvo numestas arba kitaip pažeistas mechaniniu arba
elektriniu būdu, arba jeigu į jo korpusą pateko skysčių. Naudotojas arba pacientas gali patirti
elektros smūgį arba gali būti rodomi neteisingi duomenys. Jeigu sistema pažeista, išjunkite ją.
Ištraukite sistemos kištuką iš maitinimo lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą serviso specialistą
ir (arba) „OpSens“ įgaliotąjį serviso specialistą arba į „OpSens“.
Pastebėję bet kokių sistemos, reikmenų arba etikečių neatitikimų kreipkitės į kvalifikuotą serviso
specialistą ir (arba) „OpSens“ įgaliotąjį serviso specialistą arba į „OpSens“.
„OptoMonitor 3“ neturi paciento pavojaus signalo funkcijų. Garso indikatoriai skirti tik sistemos
būklei nurodyti.
Siekiant išvengti netyčinio atsijungimo, visus kabelius reikia išvedžioti ir jų perteklinį ilgį įtvirtinti
taip, kad nekiltų pavojus už jų užkliūti arba užsikabinti.
Maitinimo šaltinis specifikuojamas kaip ME EQUIPMENT (elektrinė medicinos įrangos) dalis arba
derinys, specifikuojamas kaip ME SYSTEM (elektrinė medicinos sistema). Prijungus įrangą,
neatitinkančią atitinkamo IEC standarto, taikomo medicinos įrangai (pvz., IEC 60601), gali būti
sužalotas arba mirti pacientas.
Visada laikykite nešiojamąją RD ryšių įrangą (įskaitant periferinę, kaip antai antenų kabelius ir
išorines antenas) ne mažesniu kaip 30 cm (12 colių) atstumu nuo bet kurios „OptoMonitor 3“
dalies, įskaitant kabelius, nurodytus gamintojo. Nesilaikant šio reikalavimo gali sumažėti šio
įrenginio funkcionalumas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema „OptoMonitor 3“ pritaikyta naudoti šalia visų prietaisų, kurie gali būti įrengti netoliese
vietoje, kurioje ji NUMATYTA naudoti.
„OptoMonitor 3“ negalima naudoti priežiūros namuose aplinkoje. Šis įrenginys skirtas naudoti
tinkamai įrengtose sveikatos priežiūros įstaigose, pvz., kateterizacijos laboratorijoje.
Negalima dėti kitos įrangos ant sistemos „OptoMonitor 3“ ar priglaudus prie jos, nes gali sutrikti
veikla. Jei tai būtina, ši įranga ir kita įranga turi būti stebimos, siekiant įsitikinti, kad jos veikia
įprastai.
Naudojant reikmenis, keitlius ir kabelius, kurių nenurodė kaip tinkamų arba nepateikė
gamintojas, gali padidėti elektromagnetinė spinduliuotė arba sumažėti elektromagnetinis šios
įrangos atsparumas ir ji gali imti netinkamai veikti.
Netinkamai įrengtus „OptoMonitor 3“ arba kitą įrangą gali atsirasti „OptoMonitor 3“ įrenginio
trukdžių dėl sąveikos, net jei ta kita įranga atitinka Tarptautinio specialaus radijo trukdžių
komiteto (CISPR) SPINDULIUOTĖS reikalavimus.
Jungiant prie sveikatos priežiūros įstaigos tinklo, pvz., DICOM, jungtį reikia izoliuoti.
Jungiant vaizdo išvesties signalą prie išorinio įrenginio, jungimui reikia naudoti ekranuotą kabelį.
Jungtis turi būti taip pat izoliuota ir apsaugota nuo srovės nuotėkio. Naudotojas atsako už atitiktį
IEC 60601-1 standarto reikalavimams.
Sistemos OPM3 remonto ar priežiūros negalima atlikti, kai ji naudojama pacientui.
„OptoMonitor“ kaip medicininės įrangos sistemos dalies struktūrą ir jos modifikacijas faktinio
naudojimo metu reikia vertinti atsižvelgiant į IEC-60601-1 reikalavimus.

1.3.2 Atsargumo priemonės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siekiant užtikrinti paciento saugumą, leidžiama naudoti tik šiame vadove nurodytas dalis ir
reikmenis.
Baigusis naudojimo laikui įrenginį ir jo reikmenis reikia išmesti vadovaujantis taisyklėmis,
reglamentuojančiomis tokių gaminių šalinimą. Jeigu turite klausimų dėl įrenginio šalinimo,
kreipkitės į „OpSens“ arba „OpSens“ įgaliotus darbuotojus.
Radijo dažnius skleidžianti įranga, mobilieji telefonai ir stipriai spinduliuojantys šaltiniai (pvz.,
aukštadažnė chirurgijos įranga) gali trikdyti šio įrenginio veikimą. Dėl šios priežasties įsitikinkite,
ar visi prietaisai, veikiantys netoli „OptoMonitor 3“, atitinka taikomus EMS reikalavimus.
Prieš jungdami įrenginį į maitinimo tinklą patikrinkite, ar maitinimo tinklo įtampa ir dažnis
sutampa su „OptoMonitor 3“ etiketėje arba šiame vadove nurodytais duomenimis.
Visada tinkamai įrenkite arba neškite įrenginį, kad išvengtumėte pažeidimų dėl kritimo, smūgio,
stiprios vibracijos ir kitokio mechaninio poveikio.
Tinkamai ventiliacijai užtikrinti, visada išlaikykite ne mažesnį kaip 5 cm (2 col.) tarpą virš optinio
bloko.
Kai sistema nenaudojama, visada palikite apsauginius gaubtelius ant rankenos bloko optinių
jungčių. Nedėkite aštrių daiktų ant optinės jungties.
Į rankenos bloko optinę jungtį galima jungti tik „OpSens“ kraujospūdžio matavimo kreipiamąją
vielą.
Kiekviena „OptoWire™“ tinka savo unikaliam kabeliui ir įtempio koeficiento jungčiai (jeigu
taikoma), tiekiamais toje pačioje pakuotėje. „OptoWire™“ kabelis ir įtempio koeficiento jungtis
(jeigu taikoma) jungiami į rankenos bloką, siekiant užtikrinti tinkamą veikimą.
Išorinė įranga, skirta jungti į Pa ĮĖJĄ, Pa / Pd IŠĖJĄ ir kitas jungtis, turi atitikti taikomus IEC
standartus (pvz., IEC 60601 serijos, skirtus elektrinei medicinos įrangai).
Užtikrinkite, kad jungiamieji kabeliai, tiekiami su „OptoMonitor 3“, tiktų naudojamai
kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemai, kuri bus naudojama su „OptoMonitor 3“.

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

10 | psl.

•
•
•
•
•
•

Įsitikinkite, ar tinkamai nustatytas spaudimo vidurkinimas (žr. 5.9 skyrių).
„OptoMonitor 3“ apsaugotas nuo defibriliatoriaus iškrovos poveikio.
Dėl defibriliacijos „OptoWire™“ rodmenys kurį laiką gali būti netikslūs.
Užtikrinkite, kad „OptoMonitor 3“ rankenos blokas nebūtų naudojamas sterilioje aplinkoje.
Prieš pradėdami procedūrą pasirūpinkite, kad „OptoMonitor 3“ būtų pastatytas tinkamoje darbo
aplinkos temperatūroje (15–30 °C / 59–86 °F). Jeigu „OptoMonitor 3“ pastatytas vietoje, kurios
temperatūra neatitinka nurodytų darbo temperatūros ribų, prietaisas gali veikti netinkamai.
Prijungus prie IT tinklų, įskaitant kitą įrangą, gali kilti anksčiau nenumatyta rizika pacientui,
operatoriui arba kitiems asmenims. Atsakinga organizacija turi šią riziką nustatyti, išanalizuoti,
įvertinti ir suvaldyti.
Toliau nurodyti IT tinklo pakeitimai gali reikšti naujsu rizikos veiksnius, kuriuos reikia papildomai
išanalizuoti: tinklo konfigūracijos pakeitimai, papildomos įrangos prijungimas, įrangos
atjungimas, įrenginių naujinimas ir naujovinimas.

1.3.3 Atsargumo priemonės
•

Siekiant užtikrinti privatumą ir jautrios informacijos apsaugą (įskaitant elektroniniu būdu
saugomus sveikatos duomenis (ESSD)) bei apsaugoti pačios sistemos vientisumą, sistemą reikia
statyti fiziškai saugioje, kontroliuojamos prieigos aplinkoje.

1.3.4 Pastabos
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Prieš procedūrą rekomenduojama leisti prietaisui įšilti (maždaug 20 minučių).
Pastatykite prietaisą vietoje, kur galite gerai matyti ekraną ir pasiekti valdiklius. Naudotojas savo
nuožiūra turi nustatyti tinkamiausią pateikties bloko vietą: įrengiant prie lovos vieliniu būdu ar
įrengiant kontrolės patalpoje bevieliu būdu.
Laikykite šį vadovą prie įrenginio, kad jį galima būtų lengvai pasiekti, jeigu reikia.
PASTABA. Dėl šios įrangos SPINDULIUOTĖS charakteristikų ji tinkama naudoti pramonės srityse ir
sveikatos priežiūros įstaigose (A klasė pagal CISPR 11). Jei ši įranga naudojama gyvenamojoje
aplinkoje (kurioje paprastai reikia atitikties B klasei pagal CISPR 11), ji negali užtikrinti
atitinkamos apsaugos radijo dažnių ryšio paslaugoms. Naudotojui gali tekti imtis poveikio
mažinimo priemonių, pvz., pakeisti įrangos vietą arba nukreipti į kitą pusę.
Šis įrenginys gali naudoti Bluetooth® 2.1+ EDR ryšį. Šios technologijos dažnių juosta yra nuo
2400 MHz iki 2483,5 MHz. Moduliacijos tipas ir dažnio charakteristikos – FHSS / GFSK.
Veiksminga spinduliavimo galia siekia 2,5 mW, Bluetooth® 2 klasė.
Nešiojamoji ir judriojo ryšio RD komunikacijos įranga gali veikti „OptoMonitor 3“.
Naudojant „OptoMonitor 3“ reikia įrengti ir įdiegti specialias atsargumo priemones dėl EMS,
pagal EMS informaciją, pateiktą vadove.
Kilus bet kokiam su įrenginiu susijusiam sunkiam incidentui, būtina pranešti gamintojui ir
kompetentingai įstaigai.
Tarp OpM3 ir „OpSens Optowire™“ laidininko nėra (tik optinė jungtis), todėl sistema OpM3
nekelia papildomo pavojaus naudojant aukštadažnę chirurginę įrangą. Informaciją apie aortinio
keitlio įvestį žiūrėkite keitlio vadove. Matavimų, kuriuos registravo OpM3 pacientui atliekant
procedūras su aukštadažne chirurgine įranga, naudoti negalima.
Tarp OpM3 ir „OpSens Optowire™“ laidininko nėra (tik optinė jungtis), todėl sistema OpM3
nekelia papildomo pavojaus defibriliuojant pacientą. Informaciją apie aortinio keitlio įvestį
žiūrėkite keitlio vadove. Matavimų, kuriuos registravo OpM3 pacientui atliekant defibriliaciją,
naudoti negalima.
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•
•

1.4

Šio prietaiso negalima naudoti arti žinomų elektromagnetinių trukdžių šaltinių, tokių kaip
diatermijos, elektrokauterizacijos, RFID, ir kitų, nes šis įrenginys neišbandytas dėl atsparumo
konkretiems elektromagnetinių trukdžių šaltiniams.
Imkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte nepageidaujamo poveikio pacientui ir arba
naudotojui, jeigu atsirastų elektromagnetinių trukdžių:
o Visada žiūrėkite informaciją, nurodytą 2.1 skyriuje „Atitiktis standartams ir
direktyvoms“.
o Atsiradus signalo trikdžiams, kuriuos galbūt sukėlė elektromagnetiniai trukdžiai,
pirmiausiai patikrinkite kabelius, o tada perkelkite esamus nešiojamus RD ryšių
įrenginius ir judriojo ryšio aparatus, kurie yra šalia, kuo toliau, kad nebūtų sąveikos.
o Jeigu signalo triukšmas išlieka, perkelkite šalia esančius įrenginius, netgi jei netikėtina,
kad jie gali skleisti RD, nes kai kurie RD siųstuvai (pvz., RFID) gali būti maskuoti.
o Nutraukite prietaiso naudojimą, jeigu elektromagnetiniai trukdžiai išlieka ir kreipkitės
pagalbos į kvalifikuotą serviso specialistą ir (arba) „OpSens“ įgaliotąjį serviso specialistą
arba į „OpSens“.

Laikymas ir tvarkymas

„OptoMonitor 3“ tiekiamas nesterilus ir jo sterilizuoti negalima.
• Laikykite sistemos komponentus švarioje aplinkoje, apsaugotoje nuo drėgmės, magnetų ir
elektromagnetinių trukdžių (EMT) šaltinių.
• Jeigu „OptoMonitor 3“ bus paveiktas temperatūros, neatitinkančios 1.5 skyriuje „Simboliai“
nurodytų ribų, jo veikimas gali sutrikti.
• Negalima naudoti komponentų, jeigu juos paveikė temperatūra, neatitinkanti saugios laikymo ir
tvarkymo temperatūros ribų.
Nenaudokite „OptoMonitor 3“ komponentų, jeigu jie buvo nukritę ant kieto paviršiaus iš aukščiau nei
30,0 cm (12 colių), nes sistema gali būti pažeista ir nebeveikti tinkamai.
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1.5

Simboliai

Toliau nurodyti simboliai pateikti šiose naudojimo instrukcijose arba ant „OptoMonitor 3“ sistemos,
reikmenų, pakuotės arba mokymo įtaisų.
2797

Atitinka esminius atitinkamų ES teisės aktų, taikomų gaminiui, reikalavimus
Atsargiai. Pagal taikomus įstatymus šį gaminį galima parduoti tik sveikatos priežiūros
specialistams arba jų nurodymu. „OpSens“ sistemą „OptoMonitor 3“ gali naudoti tik
gydytojai ir kiti medicinos specialistai, tinkamai išmokyti atlikti kateterio įvedimo
procedūras. Sistemą naudoti galima tik personalui, išmanančiam jo veikimą ir specialiai
išmokytam atlikti procedūras, kurioms skirtas šis prietaisas
Vadovautis naudojimo instrukcijomis
IPX0 klasė: ribota apsauga nuo vandens patekimo
IPX2 klasė: apsaugota nuo vertikaliai krentančių vandens lašų
Šis ženklas reiškia, kad ES teritorijoje šio gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis
atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl
nekontroliuojamo atliekų išmetimo, utilizuokite jį atsakingai, kad būtų užtikrintas tvarus
žaliavų kartotinis naudojimas. Jeigu norite grąžinti savo naudotą prietaisą, atlikite tai
per grąžinimo ir surinkimo sistemas arba kreipkitės į platintoją, iš kurio gaminį įsigijote.
Jie gali paimti šį gaminį ir užtikrinti aplinkai nekenksmingą jo utilizavimą
Pd išėja į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą
Pa išėja į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą
Pa įėja iš kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos

Pa įėja iš aortinio keitlio

Maitinimo mygtukas
Nuolatinė srovė
Atspari defibriliacijai CF tipo pridedamoji dalis
Laikyti sausoje vietoje
Sistemos modelio numeris
Sistemos serijos numeris

LOT
MMMMmm

Partijos numeris
Gamybos data (metai-mėnuo)

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

13 | psl.

Gamintojas
Įgaliotasis atstovas Europoje
Užsakovas Australijoje
Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje
Laikymo sąlygų ir sistemos naudojimo santykinio drėgnio diapazonas

Laikymo sąlygų atmosferos slėgio diapazonas

Laikymo sąlygų temperatūros diapazonas

Krovimo ant viršaus apribojimas

Šia puse aukštyn

Dužus

Elgtis atsargiai

Vienkartinis. Šis simbolis taikomas tik „OpSens“ kraujospūdžio kreipiamosioms vieloms
Nurodo, kad įranga skleidžia radijo dažnių signalus.
Nurodo, kad įrangos negalima naudoti MRT skenerio patalpoje.
Rodo suaktyvinimo kodą, kurio reikia norint naudoti programinės įrangos funkciją.
Medicinos priemonė
Importuotojas
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1.6

Kibernetinis saugumas
•

•
•
•

•
•

„OpSens“ nesuteikia garantijos, kad „OptoMonitor“ naudojimas atitinka taikomus duomenų
privatumo, apsaugos ir konfidencialumo įstatymus ir teisės aktus.
„OptoMonitor“ reikia įvertinti kaip naudojamos sitemos dalį paciento sveikatos informacijos
naudojimo, valdymo, apdorojimo arba perdavimo metu.
Gydymo įstaiga atsako už tinkamo naudojimo nutraukimo proceso užtikrinimą, susijusį su
įrenginyje laikoma paciento informacija.
Prieigos kodai ir slaptažodžiai turi būti keičiami pagal gydymo įstaigos vietinėmis slaptažodžių
valdymo taisyklėmis.
Siekiant užtikrinti įrenginio vientisumą bei jautrios informacijos privatumą bei apsaugą, sistema
turi būti laikoma kontroliuojamos prieigos aplinkoje. Rekomenduojama naudoti užrakinimo
slaptažodį (žr. 8.6.1 skyrių). Užrakinimo delsa turi atitikti gydymo įstaigos vietines slaptažodžių
valdymo taisykles.
Prieigos kodų ir slaptažodžių funkcija suaktyvinama pagal numatytąjį nuostatį. Šių funkcijų
išaktyvinimas reiškia pritarimą galimai neįgaliotai prieigai.
Gydymo įstaigos tinklas turi būti apsaugotas užkardu (ugniasiene) ir tinkamai atnaujinama
antivirusine programine įranga.

2 ATITIKTIS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS
2.1

Atitiktis standartams ir direktyvoms
„OptoMonitor 3“ atitinka taikytinus toliau nurodytų standartu reikalavimus:
Tarybos Direktyva 93/42/EEB (medicinos prietaisų direktyva).

CSA standartai:
CAN/CSA-C22.2 No. 606011:2014

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14: Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis.
Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų
reikalavimai
CAN/CSA C22.2 No.60601-1-6:11
Elektrinė medicinos įranga. 1-6 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir
+ AMD1
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutiniai standartai.
Taikomumas.
(patvirtinta IEC 60601-1-6:2010, trečioji laida, 2010-01 + A1:2013 –
3.1 laida. Šią konsoliduotąją versiją sudaro trečioji laida (2010) ir jos
1-asis dalinis pakeitimas (2013-10)).
CAN/CSA C22.2 No.60601-2-34:12 Elektrinė medicinos įranga. 2-34 dalis. Ypatingieji būtinosios saugos
ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, keliami
kraujospūdžio tiesioginio stebėjimo įrangai.

ANSI / AAMI standartai:
ANSI/AAMI ES606011:2005/(R)2012 IR C1:2009, IR
A2:2010(R)2012 (konsoliduotasis
tekstas – 3.1 laida)
LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt
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IEC60601-1-6: 2010 + A1: 2013

IEC60601-2-34: 2011

IEC60601-1-2:2007
IEC60601-1-2:2014

Elektrinė medicinos įranga. 1-6 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas.
Taikomumas.
Elektrinė medicinos įranga. 2-34 dalis. Ypatingieji būtinosios saugos
ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, keliami
kraujospūdžio tiesioginio stebėjimo įrangai.
Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir
esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (trečioji laida)
Elektrinė medicinos įranga. 1-2 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir
esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutinis
standartas. Elektromagnetiniai trikdžiai. Reikalavimai ir bandymai
(ketvirtoji laida)

ETSI standartai:
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) normos radijo įrangai ir
paslaugoms; 17 dalis. Specialiosios sąlygos palčiajuostėms duomenų
perdavimo sistemoms; darnusis standartas, apimantis esminius
reikalavimus pagal 2014/53/ES direktyvos 3.1(b) straipsnį
ETSI EN 300 328 V2.2.1
Plačiajuostės perdavimo sistemos; duomenų perdavimo įrenginiai,
veikiantys 2,4 GHz PMM dažnių juostoje ir naudojantys išplėstojo
spektro moduliavimo būdus; darnusis standartas, apimantis
esminius reikalavimus pagal 2014/53/ES direktyvos 3.2 straipsnį
FCC standartai (JAV federalinių nuostatų kodeksas, 47 antraštė, 15 dalis (47 CFR 15))
FCC 15,247
Sistemos, naudojančios skaitmeninį moduliavimą
RSS-247
Skaitmeninio perdavimo sistemos (DTS), šuolinio dažnio perderinimo
sistemos (FHS) ir nelicencijuojamo vietinio tinklo (LE-LAN) įranga
Gamintojo deklaracija dėl elektromagnetinės spinduliuotės
„OptoMonitor 3“ skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. „OptoMonitor 3“
savininkas arba naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės bandymas
Atitikties lygis
Elektromagnetinė aplinka. Gairės
Įranga naudoja RD energiją tik vidaus
RD spinduliuotė
funkcijoms, tad RD spinduliuotė yra labai maža
1 grupė
CISPR 11
ir neturėtų neigiamai veikti greta esančių
elektroninių prietaisų veikimo.
RD spinduliuotė
„OptoMonitor 3“ galima naudoti visuose
A klasė
CISPR 11
negyvenamuose pastatuose, kurie tiesiogiai
prijungtus prie viešojo žemos įtampos
Harmoninė spinduliuotė
A klasė
maitinimo tinklo, tiekiančio energiją
IEC 61000-3-2
gyvenamosios paskirties pastatams.
Įtampos svyravimai / mirgėjimo
spinduliuotė
Atitinka
IEC 61000-3-3
Gamintojo deklaracija dėl elektromagnetinio atsparumo
„OptoMonitor 3“ skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. „OptoMonitor 3“
savininkas arba naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje aplinkoje.
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Atsparumo
bandymas

Elektrostatinė
iškrova (ESD)

Elektrinis
spartusis
pereinamasis
vyksmas /
impulsų vora

Viršįtampiai

Įtampos kryčiai,
trumpieji trūkiai
ir pokyčiai
įvadinėse
maitinimo
linijose

Galios dažnio
magnetinis
laukas

Pagrindinis
EMS standartas
arba bandymo
metodas

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-4

IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-8

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

Atitikties lygis

±2;4;6 kV kontaktuojant
±2;4;8 kV oru
(IEC 60601-1-2, 3-ioji laida)
±8 kV kontaktuojant
±2;4;8,15 kV oru
(IEC 60601-1-2, 4-oji laida)
±2 kV, kai 5 kHz
energijos tiekimo linijos
±1 kV, kai 5 kHz įvesties / išvesties
linijoms
(IEC 60601-1-2, 3-ioji laida)
±2 kV, kai 100 kHz
energijos tiekimo linijos
±1 kV, kai 100 kHz įvesties /
išvesties linijoms
(IEC 60601-1-2, 4-oji laida)
±0,5;1 kV esant 0, 90, 270º
diferenciniam režimui
±0,5;1;2 kV bendruoju režimu esant
0 arba 180, 90, 270º
(IEC 60601-1-2, 3-ioji laida)
±0,5;1 kV esant 0, 90, 180, 270º
diferenciniam režimui
±0,5;1;2 kV įprastu režimu
(IEC 60601-1-2, 4-oji laida)
5 % / 0,5 ciklo
40 % / 12 ciklų
70 % / 30 ciklų
0 ir 180º
5%/5s
(50 ir 60 Hz)
(IEC 60601-1-2, 3-ioji laida)
0 % / 0,5 ciklo
0 % / 1 ciklas,
70 % / 30 ciklų
80 % / 300 ciklų
0 % / 300 ciklų
kai 0;45;90;135;180,
225,270,315º, kai 50 ir 60 Hz
(IEC 60601-1-2, 4-oji laida)
3 A/m, kai 50 ir 60 Hz
(IEC 60601-1-2, 3-ioji laida)
30 A/m, kai 50 ir 60 Hz
2022-07 red.

Elektromagnetinė aplinka.
Gairės

Grindys turi būti medinės,
betoninės arba išklotos
keraminėmis plytelėmis. Jei
grindys išklotos sintetine
medžiaga, santykinis
drėgnis turi būti bent 30 %.

Tiekiamos energijos kokybė
turi atitikti tipinius
komercinės arba
medicininės paskirties
pastato aplinkai keliamus
reikalavimus.

Tiekiamos energijos kokybė
turi atitikti tipinius
komercinės arba
medicininės paskirties
pastato aplinkai keliamus
reikalavimus.
Tiekiamos energijos kokybė
turi atitikti tipinius
komercinės arba
medicininės paskirties
pastato aplinkai keliamus
reikalavimus. Jeigu
„OptoMonitor 3“
naudotojui reikia, kad
prietaisas veiktų nuolat
maitinimo nutraukties
atvejais, patartina
„OptoMonitor 3“ prijungti
prie nepertraukiamos
srovės šaltinio.
Maitinimo dažnio
magnetiniai laukai turi
atitikti tipinius komercinės
17 | psl.

(IEC 60601-1-2, 4-oji laida)

ar medicininės paskirties
pastatui keliamus
reikalavimus

PASTABA. UT – tai kintamosios srovės maitinimo tinklo įtampa prieš naudojimą bandymo lygiu.

Gamintojo deklaracija dėl elektromagnetinio atsparumo
„OptoMonitor 3“ skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. „OptoMonitor 3“
savininkas arba naudotojas turi užtikrinti, kad jis bus naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo
Pagrindinis EMS
Atitikties lygis
Elektromagnetinė aplinka. Gairės
bandymas
standartas arba
bandymo metodas
Nešiojamoji ir mobilioji RF ryšio įranga nuo bet kurios „OptoMonitor 3“ dalies, įskaitant kabelius, turi būti
naudojama ne mažesniu atstumu, nei rekomenduojamas atskyrimo atstumas, apskaičiuotas pagal
siųstuvo dažniui taikomą lygtį.
3 Vrms: 0,15–80 MHz
(IEC 60601-1-2, 3-ioji laida)
Rekomenduojamas
Indukuoti RD
IEC 61000-4-6 3 Vrms: 0,15–80 MHz
atskyrimo atstumas:
d = 1,17√ P
6 Crms ISM juostose, 80 % AM, kai 1 kHz
(IEC 60601-1-2, 4-oji laida)
nuo 3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz (IEC 60601-1-2, 3-ioji
laida)
nuo 3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz (IEC 60601-1-2, 4-oji
laida)
385 MH 27 V/m
450 MHz
28 V/m
d = 1,17√ P, kai
710 MHz
9 V/m
Spinduliuojami
80 MHz – 800 MHz
745 MHz
9 V/m
IEC 61000-4-3
RD
d = 2,33√ P, kai 800
780 MHz
9 V/m
MHz – 2,5 GHz
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-oji laida, papildomi RD
ryšių dažniai)
Kai P – didžiausia vardinė siųstuvo išvesties galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo duomenis, o d –
rekomenduojamas atskyrimo atstumas metrais (m).
Lauko stipris iš fiksuotų RF siųstuvų, kaip nustatyta atlikus elektromagnetinį vietos tyrimą (a), turi būti
mažesnis nei atitikties lygis kiekviename dažnių diapazone (b).
Trukdžių gali atsirasti prie įrangos, pažymėtos tokiu simboliu:
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Elektrochirurgija

IEC 60601-2-34

300 W pjovimo
režimu
100 W
koaguliacijos
režimu

Esminių „OptoMonitor 3“ funkcijų
elektrochirurgijos įranga netrikdo, nes
jungtis su pacientu – optinė.

1 PASTABA. Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniams, taikomas didesnio dažnio diapazonas.
2 PASTABA. Šios gairės gali tikti ne visoms situacijoms. Elektromagnetinių bangų sklidimą veikia pastatų, daiktų ir
asmenų savybės jas sugerti arba atspindėti.
(a) Stacionariųjų siųstuvų pvz., (mobiliųjų arba bevielių) radijo telefonų ir sausumos judriojo ryšio pagrindinių
stotelių, mėgėjiškų radijo stočių, AM bei FM radijo ir TV transliavimo lauko stiprių tiksliai teoriškai numatyti
neįmanoma. Norint įvertinti stacionariųjų radijo dažnių siųstuvų sukuriamą elektromagnetinę aplinką, būtina
atlikti vietos elektromagnetinės zonos tyrimus. Jei išmatuotas lauko stipris vietoje, kur naudojamas
„OptoMonitor 3“, didesnis nei nustatytas pagal taikomą RF atitikties lygį, nurodytą anksčiau, „OptoMonitor 3“
reikia stebėti ir tikrinti, ar tinkamai veikia. Jei pastebimas veikimo sutrikimas, gali reikėti imti papildomų
priemonių, pvz., pakeisti „OptoMonitor 3“ padėtį arba vietą.
(b) Nuo 150 kHz iki 80 MHz dažnio diapazone lauko stipris turi būti mažesnis nei 3 V/m.

Rekomenduojamas nešiojamųjų ir mobiliųjų RD ryšio priemonių ir „OptoMonitor 3“ atskyrimo
atstumas
„OptoMonitor 3“ skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje spinduliuojami RF trukdžiai yra
kontroliuojami. „OptoMonitor 3“ savininkas arba naudotojas gali išvengti neigiamos
elektromagnetinės sąveikos išlaikydamas minimalų rekomenduojamą atskyrimo atstumą tarp
nešiojamųjų ir judriojo ryšio RD ryšio priemonių (siųstuvų) ir „OptoMonitor 3“, kaip nurodyta toliau,
atsižvelgdamas į ryšio priemonės maksimalią išvesties galią.
Nurodyta maksimali
Atskyrimo atstumas pagal siųstuvo dažnį (m)
siųstuvo išvesties galia
nuo 150 kHz iki 80 MHz nuo 80 MHz iki
nuo 800 MHz iki
(W)
d = 1,17√ P
800 MHz
2,5 GHz
d = 1,17√ P
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™“ rankenos blokas ir aortinis keitlys yra CF tipo
įrenginiai, apsaugoti nuo
defibriliatoriaus iškrovos poveikio. Spaudimo rodmenys atliekant defibriliaciją gali būti netikslūs.

2.2

RD atitiktis

2.2.1 Jungtinės Amerikos Valstijos
Ši įranga išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio prietaiso ribines vertes pagal
FCC taisykių 15 dalį. Šios ribinės vertės skirtos racionaliai apsaugai nuo trikdžius sukeliančios sąveikos
užtikrinti gyvenamosios paskirties aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir skleidžia radijo dažnių
energiją ir, jeigu įrengiant bei naudojant nebus laikomasi instrukcijų, gali trikdyti radijo ryšio priemonių
veikimą. Tačiau tai nereiškia, kad konkrečioje situacijoje elektromagnetinių trukdžių nebus. Jeigu ši
LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt
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įranga trikdo radijo arba televizijos signalus (tai galima nustatyti išjungus ir vėl įjungus įrangą),
naudotojui patariama pamėginti pašalinti sąveiką kuriuo nors iš šių būdu:
•
•
•
•

Nukreipkite į kitą pusę arba perkelkite į kitą vietą imtuvo anteną.
Padidinkite atskyrimo atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Įjunkite įrangą į kitą elektros lizdą, esantį kitoje elektros grandinėje nei imtuvas.
Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos technikos specialistą.

2.2.2 Kanada
Ši įranga atitinka Kanados pramonės nelicencijuojamų RSS standartą (-us). Darbui taikomos šios dvi
sąlygos: (1) ši įranga turi nekelti trikdžių ir (2) ši įranga turi būti atspari trikdžiams, įskaitant sąveiką, kuri
gali trikdyti įrangos veikimą.
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 Japonija
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。
Šioje įrangoje integruotas nurodytas radijo įrenginys, kuriam suteiktas sertifikatas pagal atitikties
techniniams reglamentams sertifikavimo procedūrą, numatytą Radijo įrangos įstatyme.

2.3

Pagrindinės funkcijos

Toliau išvardytos pagrindinės „OptoMonitor 3“ funkcijos ir kokio pablogėjimo gali tikėtis operatorius,
jeigu pagrindinis funkcionalumas išnyks arba sumažės dėl elektromagnetinių trukdžių.
Pagrindinės funkcijos

Stebėtas funkcionalumo pablogėjimas

NS / NS keitiklių Aux, Pa įėjų ir išėjų, Pd
išėjos ir HU sąsajos jungiamųjų laidų elektros
izoliacija

Triukšmas arba neveikimas pacientui atliekant
defibriliaciją.

Gaisro pavojus arba izoliacijos netekimas Prietaisas neįsijungia, pateikties bloke rodoma klaida
sugedus komponentui ir sušvelninimas arba įsijungia visi OPM3 šviesos diodai, arba jie mirksi
suveikus apsauginėms funkcijoms
įjungus.
Apsauga nuo defibriliacijos

Triukšmas arba neveikimas pacientui atliekant
defibriliaciją.

Spaudimo matavimo tikslumas

Trikdomas signalas, reikalingas vidurkinimui, signalo
praradimas, ryšio su HU bloku nutrūkimas.

2.4

Nukrypimas nuo standartų

Atliekant sistemos „OptoMonitor 3“ atitikties vertinimą, nukrypimų nuo taikomų pirmiau nurodytų
standartų reikalavimų nenustatyta.
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3 SISTEMOS „OPTOMONITOR 3“ APŽVALGA

Dalis

Aprašas

Dalis

Aprašas

1

„OptoMonitor 3“ optinis blokas (OpM3 OU)

9

Aortinis Keitlys (Kitų gamintojų)

2

OpM3 OU maitinimo laidas ir išorinio
maitinimo šaltinis

10

AO keitlio jungiamasis kabelis (Aortic In)

3

OU-DU ryšių kabelis (arba bevielis ryšys,
priklausomai nuo sąrankos)

11

Spaudimo išėjos jungiamasis kabelis (Aortic
Out)

4

„OptoMonitor 3“ pateikties blokas (OpM3 DU)
Dvi pasiekiamos išėjos: USB jungtis prievadui,
skirtam tik USB atmintinei (netiekiama) jungti,
vaizdo šėja išoriniam monitoriui (netiekiamas).

12

HU optinė jungtis

5

OpM3 DU maitinimo laidas ir išorinio
maitinimo šaltinis

13

HU elektros jungtis

6

Kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos
sistema (kitų gamintojų)

14

„OptoMonitor 3“ rankenos blokas (OpM3 HU)

7

Spaudimo išėjos jungiamasis kabelis (Distal
Out)

15

Įtempio koeficiento jungtis (jeigu taikoma)

8

AUX jungiamasis kabelis (AUX In)

16

OptoWire™ kabelis su FOIC jungtimi

17

Kraujospūdžio kreipiamoji viela „OptoWire™“
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3.1

„OptoMonitor 3“ optinis blokas (OpM3 OU)

Optinis blokas matuoja kraujospūdį, kurio duomenis gauna iš „OptoWire™“ kraujospūdžio matavimo
kreipiamosios vielos. Tai pagrindinis blokas, kuriame yra jungtys į kateterizacijos laboratorijos
hemodinamikos sistemą, aortinį keitlį, pateikties bloką ir rankenos bloką. Optinio bloko priekiniame
skyde įrengti 6 šviesos diodai, įvairiais būdais signalizuojantys perspėjimus naudotojui (žr. 3.6.2 skyrių).
„OptoMonitor 3“ optinis blokas (OpM3 OU) turi šiuos kabelius:
1) 12 V maitinimo šaltinį ir kabelį
2) Kintamosios srovės laidą, tinkamą konkrečiai šaliai
3) Ryšių kabelis su DU (COM, jei 10 colių; LAN, jei 15 colių)
Priklausomai nuo numatytos kateterizacijos laboratorijos „OptoMonitor 3“ jungties, OU komplekte taip
pat gali būti bet kuris iš šių kabelių:
4) Pa įėjos jungiamasis kabelis (iš hemodinamikos sistemos arba aortinio keitlio)
5) Pd išėjos jungiamasis kabelis į hemodinamikos sistemą
6) Pa išėjos jungiamasis kabelis į hemodinamikos sistemą
„OptoMonitor 3“ tiekiamas su maitinimo šaltinio laidu, turinčiu tris laidininkus; įžeminimo
laidininkas yra tik funkcinė žemė.
„OptoMonitor 3“ optinį bloką prie jo pateikties bloko galima jungti ir vieliniu, ir bevieliu būdu. Vieliniu
būdu jungiama OU-DU ryšių kabeliu, jeigu naudojamas mažesnis (10 colių) DU, arba LAN laidu, jeigu
jungiamas didesnis (15 colių) DU.
Optinio bloko apatiniame paviršiuje yra 9 prievadai. Juos sudaro:
- Vienas KS maitinimo kištukas
- Dvi rankenos bloko jungtys (viena elektrinė jungtis, viena optinė jungtis)
- Vienas LAN prievadas
- Vienas COM prievadas
- Keturi spaudimo įėjos / išėjos jungiamųjų kabelių prievadai (žr. 3.2)

3.2

Kateterizacijos laboratorijos jungiamieji kabeliai

„OpSens“ gali pateikti jungiamuosius kabelius, skirtus sistemai „OptoMonitor 3“ prijungti prie
kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos. Šie kabeliai specialiai pritaikyti jūsų
kateterizacijos laboratorijos stebėjimo įrangos tipui.
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3.2.1

AUX In (AUX jungiamasis kabelis)

Būtinas, jeigu nenaudojamas AO keitlio jungiamasis kabelis (3.2.2). Teikia optiniam blokui Pa rodmenis iš
kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos. Kabelio modelis priklauso nuo jūsų naudojamos
kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos.

3.2.2 Aortic In (AO keitlio jungiamasis kabelis)
Būtinas, jeigu nenaudojamas AUX jungiamasis kabelis (3.2.1). Teikia optiniam blokui Pa rodmenis tiesiai
iš aortinio keitlio, todėl „OptoMonitor 3“ gali veikti kaip labiau nepriklausomas prietaisas. Kabelio
modelis priklauso nuo jūsų naudojamos aortinio keitlio sistemos.

3.2.3 Aortic Out kabelis (spaudimo išėjos jungiamasis kabelis)
Būtinas, jeigu nenaudojamas AO keitlio jungiamasis kabelis (3.2.2), kitais atvejais nebūtinas. Siunčia Pa
rodmenis į naudojamą kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą. Kabelio modelis priklauso
nuo jūsų naudojamos kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos.

3.2.4 Distal Out (spaudimo išėjos jungiamasis kabelis)
Nebūtinas. Siunčia Pd rodmenis, gautus iš „OptoWire™“, į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos
sistemą. Kabelio modelis priklauso nuo jūsų naudojamos kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos
sistemos.

3.3

„OptoMonitor 3“ pateikties blokas (OpM3 DU)
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3.3.1 DU apžvalga
„OptoMonitor 3“ pateikties blokas – tai „OptoMonitor 3“ naudotojo sąsaja. Jis rodo sistemos būseną,
atlieka kraujospūdžio vidurkinimą, skaičiuoja FFR, dPR ir pateikia atitinkamas grafines kreives ir
duomenis. DU taip pat įrengti garsiakalbiai, įvairiais būdais signalizuojantys perspėjimus naudotojui (žr.
3.6.1 skyrių).
Pateikties bloką (OpM3 DU) sudaro šios dalys:
1) OU-DU jungiamąjį kabelį (COM, jeigu naudojamas 10 colių DU; LAN, jei naudojamas 15 colių DU)
2) Kištukinius ilgiklius (skaičius priklauso nuo parinkčių)
„OpSens“ sudarė galimybę visiems klientams OpM3 DU įsigyti dviejų dydžių: mažą (10 colių) ir didelį
(15 colių).
Šie du blokai skiriasi tik dydžiu ir prievadų skaičiumi. Visos funkcijos, paaiškinimai ir kiti teiginiai, susiję su
OpM3 DU, taikomi abiejų dydžių DU; sistemos veikia identiškai.
DU-10'’

DU-15'’

Ekrano dydis
Maitinimo lizdas
LAN prievadas
USB įtaiso prievadas (tik USB
atmintinei)
COM prievadas
Išorinis monitorius

10 colių
Vienas
Vienas
Vienas

15 colių
Vienas
Du
Vienas

Vienas
VGA prievadas

Privalumai

Jis mažesnis, todėl lengvesnis ir
lengvai nešiojamas. Tai idealus
variantas klientui,
pageidaujančiam naudoti šį
prietaisą pritvirtintą prie lovos.

Nėra
VGA prievadas
DVI-D arba HDMI prievadas
(priklauso nuo modelio)
Dėl padidinto ekrano labai
aiškiai matomi duomenys ir
funkcijos, o didesnis prievadų
kiekis suteikia galimybę naudoti
prietaisą lanksčiau. Jis idealiai
tinka naudoti iš kontrolės
patalpos.

Iliustracija
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3.4

„OptoMonitor 3“ rankenos blokas (OpM3 HU)

Per „OptoMonitor 3“ rankenos bloką kraujospūdžio matavimo kreipiamoji viela „OptoWire™“ jungiama
prie optinio bloko. Rankenos bloko priekiniame paviršiuje taip pat yra šviesos diodai, įvairiais būdais
signalizuojantys perspėjimus naudotojui (žr. 3.6.2 skyrių).
Rankenos bloko priekiniame paviršiuje yra žalias prievadas, skirtas „OptoWire™“ jungčiai, ir mažesnis
plyšinis lizdas įtempio koeficiento jungčiai (jeigu taikoma).
PASTABA: Rankenos blokas turi būti už steriliojo lauko ribų.

3.5

Reikmenys

3.5.1 „OptoWire™“ kraujospūdžio kreipiamoji viela (netiekiama)
„OpSens OptoWire™“ kraujospūdžio matavimo kreipiamoji viela perduoda distaliojo spaudimo
duomenis, kurių reikia dPR ir FFR apskaičiuoti. Šis reikmuo – vienkartinis.
Norėdami įsigyti „ OptoWire™“, kreipkitės į vietos atstovybę.
„OptoWire™“ naudojimo instrukcijoje žiūrėkite šią informaciją:
-

Įtaiso šalinimas po naudojimo
Atitinkama valymo ir pakavimo procedūra (jeigu taikoma)
Sterilizavimo metodas
Ką daryti, jeigu pažeista sterilioji pakuotė
Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis, jeigu OW funkcionalumas pakinta dėl ilgalaikio
naudojimo ir aplinkos sąlygų.

3.5.2 Aortinis keitlys (kitų gamintojų)
Optinis blokas gauna signalus iš „OptoWire™“ ir aortinio spaudimo įėjos, pagal kuriuos skaičiuojamos
dPR ir FFR vertės.
Aortinio spaudimo rodmenis galima gauti iš kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos, AUX
įėjos arba aortinio keitlio per aortinio keitlio įėją. Jeigu naudojama tiesioginė aortinio keitlio jungtis,
keitlys turi atitikti šiuos reikalavimus:
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ANSI / AAMI BP22 atitinkantis keitlys, kurio specifikacijos:
1. Jautris: 5 uV/V/mmHg
2. Sužadinimo įtampa: 4–8 Vrms
3. Sužadinimo impedansas: >200 omų
4. Signalo impedansas: <3000 omų.
5. Minimalus spaudimo diapazonas: nuo –30 mmHg iki 300 mmHg
Toliau nurodytą informaciją žiūrėkite aortos spaudimo keitlio gamintojo instrukcijose.
-

3.6

Įtaiso šalinimas po naudojimo
Kartotinių naudojimų skaičiaus apribojimai
Atitinkama valymo ir pakavimo procedūra (jeigu taikoma)
Sterilizavimo metodas
Ką daryti, jeigu pažeista sterilioji pakuotė
Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis, jeigu keitlio funkcionalumas pakinta dėl ilgalaikio
naudojimo ir aplinkos sąlygų.

Garso ir šviesos diodų indikatoriai

„OptoMonitor 3“ turi šviesos diodų ir garso indikatorius, skirtus parodyti sistemos būseną ir veikimą.
Garso indikatoriai būna žemo, vidutinio ir aukšto tono.

3.6.1 Garso indikatoriai
Įvykiai

Garso signalas

Aprašai

Su optine jungtimi susijęs
įvykis

2 žemo tono signalai

Aptiktas optikos atsijungimas

Nulinimo funkcija

2 aukšto tono
signalai
3 garso signalai: Ž-VA*
3 vidutinio tono
signalai

Nulinimo funkcija
Išlyginimo funkcija

1 žemo tono signalas

3 vidutinio tono
signalai
4 aukšto tono
Duomenų ryšys
signalai
*Ž-V-A: žemas-vidutinis-aukštas
Prietaisų tikimo nuoroda

Aptiktas optikos susijungimas
Nulinimas atliktas
Nepavyko atlikti „OptoWire™“ verčių
nulinimo, nulinimas nutrauktas
Išlyginimo atstata
GF jungtis ir „OptoWire™“ netinka vienas
kitam
Nutrūko duomenų ryšys tarp pateikties bloko
ir optinio bloko

3.6.2 Spalviniai indikatoriai
Sistemos „OptoMonitor 3“ šviesos diodų indikatorius padės stebėti sistemos veikimo būseną.
3.6.2.1
Optinio bloko ir pateikties bloko indikatoriai:
Optinio bloko priekiniame skyde yra šeši šviesos diodų indikatoriais, išdėstyti dviem eilėmis: keturi
šviesos diodai viršutinėje eilėje ir du – apatinėje.
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6. Pirmasis apatinės eilės šviesos diodas rodo optinio bloko maitinimo energijos būklę
šviečiantis mėlynas indikatorius rodo, kad į optinį bloką tiekiama maitinimo energija.

. Nuolat

7. Antrasis apatinės eilės šviesos diodas rodo optinio bloko bevielę jungtį
su pateikties
bloku. Indikatorius IŠJUNGTAS, jeigu nesuaktyvinta OU bevielio ryšio funkcija. Mirksintis
mėlynas indikatorius reiškia, kad suaktyvinta OU bevielio ryšio funkcija, tačiau šiuo metu ryšio su
DU bloku nėra. Nuolat šviečiantis mėlynas indikatorius rodo, kad OU ir DU sujungti bevieliu
ryšiu.
8. Pirmasis viršutinės eilės šviesos diodas rodo elektrinę jungtį
su rankenos bloku. Nuolat
šviečiantis žalias indikatorius rodo, kad OU ir HU elektrinė jungtis stabili.
9. Antrasis viršutinės eilės šviesos diodas rodo optinę jungtį
su rankenos bloku. Nuolat
šviečiantis žalias indikatorius rodo, kad OU ir HU optinė jungtis stabili.
10. Trečiasis viršutinės eilės šviesos diodas rodo „OptoWire™“ verčių nulinimo
būklę. Nuolat
šviečiantis žalias indikatorius rodo, kad sėkmingai atliktas „OptoWire™“ verčių nulinimas pagal
atmosferos slėgį.
11. Ketvirtasis šviesos diodas viršutinėje eilėje rodo „Optowire™“ ir aortinio kraujospūdžio vielos
verčių sulyginimo
būklę. Nuolat šviečiantis žalias indikatorius rodo, kad sėkmingai atliktas
„OptoWire™“ ir aortinio spaudimo sulyginimas ir jų spaudimo vertės vienodos.
Pateikties bloko maitinimo šaltinis turi vieną šviesos diodą, kuris, jeigu nuolat šviečia žalias indikatorius,
rodo, kad DU maitinimas ĮJUNGTAS.
3.6.2.2
Bendroji sistemos būsena
OU maitinimas: žybsi mėlynas
OU viršutinės eilės šviesos diodai:
Trečiasis žybsi, ketvirtasis šviečia
OU viršutinės eilės šviesos diodai: visi
žybsi
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3.6.2.3
Rankenos bloko indikatoriai
Žalias ir gintaro spalvos šviesos diodų indikatoriai ant rankenos bloko teikia informaciją spalvomis ir
žybsėjimo kodų sekomis. Daugiau informacijos žr. lentelėje toliau.
Žybsėjimo kodų sekos grafiškai pavaizduotos ant rankenos:
Greitai pulsuoja
Lėtai pulsuoja (kas 2–3 sekundes)
Lėtai žybsi
Nuolat šviečia

Įvykiai

Šviesos diodų indikatoriai

Pranešimai pateikties bloke

GFC jungtis neįjungta į
rankenos bloką – įjunkite GFC

Connect GF connector to Handle Unit

Nutrūko optinis ryšys –
prijunkite / patikrinkite OW

No signal, check OptoWire connection

Sistema parengta /
nustatytos nulinės vertės
Nepavyko atlikti
„OptoWire™“ verčių
nulinimo / nulinimas
nutrauktas

OptoWire zero aborted (signal unstable)
arba
OptoWire zero aborted (signal unstable),
, old value used

GFC ir OW netinka vienas
kitam

Mismatch between OptoWire and GF
connector

PASTABA. Gintaro spalvos šviesos diodų indikatorius paprastai reiškia, kad reikia
operatoriaus dėmesio.

3.7

Grafinė naudotojo sąsaja

„OptoMonitor 3“ sąsają sudaro jutiklinis ekranas su grafine naudotojo sąsaja, per kuriuos vykdoma visa
naudotojo interaktyvioji sąveika. Matavimų rodmenys pateikiami tikralaikių grafinių kreivių ir skaitinių
verčių pavidalu. Grafinis išdėstymas gali kisti priklausomai nuo pasirinkto matavimo režimo arba esamos
prietaiso būsenos.
INFORMACIJOS EKRANAS
Paleidus prietaisą, prieigai gauti reikia į PAGRINDINĮ ekraną įvesti taikomosios programos prieigos kodą.
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Prieš patenkant į pagrindinį ekraną, informacijos mygtuku galima patekti į sistemos informacijos ekraną.

Šiame puslapyje teikiama visa apie OpM3: DU nustatyta data ir paros laikas, DU modulio numeris, DU ir
OU serijos numeris bei OU, DU ir HU įdiegtų programinių įrangų versijos bei OU aparatinės įrangos
versija.
PAGRINDINIS EKRANAS
Paleidus prietaisą, iš pradžių rodomas PAGRINDINIS ekranas. PAGRINDINĮ ekraną sudaro šešios penkios
sritys, parodytos toliau.
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1- Diagramų langas: tikralaikis Pa ir Pd spaudimas, vidutinis Pa ir Pd spaudimas, Pd / Pa kreivė (tik
rodymo metu). Šis langas kinta, priklausomai nuo funkcijų ir režimų.
2- Informacijos laukas: būklės indikatoriai, vidurkinimo laikotarpis, paciento asmenvardis, paciento
ID, data ir laikas.
3- Duomenų langas: Skaitinės vertės, pvz., Pa ir Pd vidutiniai spaudimai, Pd/Pa ir dPR. Rodymo
režimu rodomos vertės susijusios su žymekliu arba pasirinkta signalo vieta. Kai kurias vertes
galima paspausti, tada pasikeis rodomos vertės ir (arba) signalas.
4- Pranešimų langas: informaciniai ir įspėjamieji pranešimai. Pradėjus įrašymą, viršutiniame
kairiajame žinučių lango kampe rodomas praėjęs laikas (hh:mm:ss).
5- Meniu langas: pomeniu ir funkcijų mygtukai.

3.8

Pagrindinio meniu ekrano funkcijos

Prietaiso programinės įrangos meniu lengva naršyti vienu veiksmu – naudojant tiesioginės prieigos
mygtukus jutiklinio ekrano apačioje (meniu lange).

1. Mygtukas „Settings“ (nuostačiai)
Paspaudus šį mygtuką perjungiamas ekranas „SETTINGS“ (nuostačiai) (0).
2. Mygtukas „Patient“ (pacientas)
Pateikiamas paciento informacijos dialogas, kuriame galima įvesti paciento asmenvardį, ID, lytį, gimimo
datą, procedūros datą, prieigos numerį, procedūrą atliekančio gydytojo asmenvardį ir tyrimo aprašą. Iš
paciento informacijos dialogo galite pasiekti DICOM sąrašą. Daugiau informacijos žr. 7.12.1 skyriuje.

PASTABA. Paciento ID reikia sukurti prieš kiekvieną atvejį, kad įrašus būtų galima susieti su
konkrečiu pacientu.
3. Mygtukas „AO Zero“ (nulinti AO)
„OptoMonitor 3“ aortos verčių nulinimas. Daugiau informacijos žr. 7.2.2 skyriuje.
4. Mygtukas „Equalization“ (vienodinti)
Vienodina „OptoWire™“ (Pd) slėgį su aortiniu (Pa) spaudimu. Daugiau informacijos žr. 7.5 skyriuje.
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5. Mygtukas „FFR“
Pradeda užrašinėti vidutinio Pd / vidutinio Pa rodmenis. Paspaudus pasikeičia į mygtuką „STOP FFR“,
kuriuo nutraukiamas užrašymas ir ekranas perjungiamas rodymo režimu (3.9). Paspaudus mygtuką FFR
taip pat automatiškai pradedamas minimalaus vidutinio Pd / Pa sekimas. Susitraukimų, kurie vidurkinami
skaičiuojant FFR vidurkius, skaičių (numatytasis nuostatis = 3) nustato naudotojas ekrane „SETTINGS“
(nuostačiai) (0 skyrius). Daugiau informacijos apie FFR žr. 7.9 skyriuje.
6. Mygtukas „dPR“
Pradeda užrašinėti ir skaičiuoti diastolinio kraujospūdžio rodiklį. Baigus, automatiškai perjungiamas
rodymo režimas (3.9). Daugiau informacijos žr. 7.10.1 skyriuje.
7. Mygtukas „dPR Pullback“ (atitraukti dPR)
Pradeda atitrauktąjį dPR matavimą. Paspaudus pasikeičia į mygtuką „STOP Pullback“, kuriuo
nutraukiamas matavimas ir ekranas perjungiamas rodymo režimu (3.9). Daugiau informacijos žr.
7.10.2 skyriuje.
8. Mygtukas „View“ (peržiūra)
Paspaudus šį mygtuką rodomi anksčiau įrašyti matavimai. Paspaudus šį mygtuką ekranas perjungiamas
rodymo režimu (3.9). Jeigu įvesti paciento duomenys, rodymo režimu pranešimų lange pateikiami visi
ankstesni užrašymai, įrašyti su šio paciento ID.

3.9

Rodymo režimo funkcijos

Rodymo ekrane vietoj pranešimų lango rodoma užrašų naršyklė, kurį sudaro pasirinkčių langelis, kurį
galima naudoti pageidaujamam užrašui pasirinkti ir parodyti, ir rodyklės į kairę ir į dešinę, kuriomis
galima naršyti užrašus, surikiuotus chronologine tvarka. taip pat rodomas mažesnis grafinis langas,
kuriame naudotojui pateikiama dabartinio užrašo apžvalga ir galima slinkti užrašą, jei veikia
masteliavimo („Zoom“) funkcija. Šiame ekrane naudotojas gali valdyti masteliavimą suspausdamas arba
išplėsdamas pirštus ir vilkdamas užrašą. Pasirinkus užrašą, ekrane rodomi užrašyti spaudimo matavimai,
atnaujinamas mažas grafinis langas su pateiktais viso ilgio įrašytais matavimais ir bendroji užrašo
trukmė. Ekranas taip pat atnaujina grafinį langą duomenų langą, atsižvelgiant į užrašo tipą:
-

FFR užrašo atveju grafiniame lange rodomi įrašyti matavimai, o duomenų lange – minimali FFR
vertė užrašymo metu. Minimalią FFR vertę rodys geltona linija. Naudotojas gali naršyti įrašytus
matavimus ir stebėti Pa ir Pd pokyčius su laiku. Paspaudus mygtuką „FFR“ duomenų lange,
žymeklis vėl rodys minimalią FFR vertę.
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Mygtukas „FFR“

-

dPR užrašyme bus rodoma dPR vertė per užrašymo laiką. Šiuo rodymo režimu Pa, Pd arba Pd /
Pa nerodoma.

-

Atitrauktojo dPR matavimo užrašas grafiniame lange rodys užrašytus matavimus ir dPR
atitraukimo vertę per laikotarpį. Minimali dPR vertė per atitraukimo laikotarpį bus rodoma
duomenų lange ir bus pažymėta violetine linija ties minimalia dPR verte grafiniame lange. Šiuo
rodymo režimu Pa, Pd arba Pd / Pa nerodoma. Paspaudus mygtuką „dPR“ duomenų lange,
žymeklis vėl rodys minimalią dPR vertę.
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Mygtukas Pd / Pa

Mygtukas dPR

-

Paspaudus mygtuką „Pd / Pa“ informacijos lange atitrauktojo dPR matavimo rodymo režimu,
rodymas persijungs į „Pd / Pa“ režimą, bus atnaujintas grafinis langas Pd / Pa verte per
laikotarpį ir geltona linija rodys minimalią Pd / Pa vertę; atitinkamai bus atnaujintas duomenų
langas. Paspaudus mygtuką „Pd / Pa“ duomenų lange, žymeklis vėl rodys minimalią Pd / Pa
vertę.

Mygtukas Pd /
Pa
Mygtukas dPR

-

Paspaudus mygtuką „dPR“ duomenų lange, vėl bus rodoma dPR vertė ir atitrauktojo dPR
matavimo spaudimo kreivės.
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3.9.1 Universalios meniu funkcijos

1. Užrašo pasirinkties langelis
Šiame pasirinkties langelyje galima pasirinkti įvairius turimus dabartinio paciento atvejo užrašus. Jeigu
atvejo neatverta (žr. 6 skyrių), šiame lange pateikiami visi ankstesni užrašai, įrašyti neatvėrus atvejo
(kurių ID – „NoPatient“ (pacientas nenurodytas)). Paspaudus šį langelį ir tada atitinkamą užrašą,
atitinkamai atnaujinami jo užrašyti matavimai grafiniame lange ir duomenų langas. Įrašus taip pat galima
naršyti rodyklių į kairę ir į dešinę mygtukais jų užrašymo laiko eilės tvarka.
2. Mygtukas „Back“ (atgal)
Paspauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte į PAGRINDINĮ ekraną (3.8).
3. Mygtukas „Patient“ (pacientas)
Pateikiamas paciento informacijos dialogas, kuriame galima pažiūrėti paciento asmenvardį, ID, lytį,
gimimo datą, procedūros datą, prieigos numerį, procedūrą atliekantį gydytoją ir tyrimo aprašą. Daugiau
informacijos žr. 7.10.1 skyriuje.
4. Mygtukas „Archive“ (archyvas)
Paspaudus šį mygtuką galima peržiūrėti ankstesnius užrašus. Jeigu atvertas dabartinis atvejis, atvėrus
ankstesnius užrašus jis uždaromas. Todėl šio meniu negalima jungti, jeigu atvejis tęsiasi.
5. Mygtukas „Close Case“ (uždaryti atvejį)
Paspauskite šį mygtuką, kad užsidarytų esamas paciento atvejis. Visi esamo paciento užrašai bus laikomi
archyve, o paciento informacija bus nustatyta į numatytąsias vertes.
6. Mygtukas „Delete Recort“ (šalinti užrašą)
Paspaudus šį mygtuką šalinamas užrašas, kuris tuo metu pasirinktas užrašų pasirinkties langelyje
7. Mygtukas „Notes“ (pastabos)
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Paspaudus šį mygtuką pateikiama su užrašymu susijusi informacija. Jeigu naudojamas FFR, dPR ir dPR
atitrauktasis užrašymas, naudotojas čia gali pažymėti tyrimo dominamąją kraujagyslę, kurios
duomenimis bus atnaujinamas vaizdinis kraujagyslių sistemos atvaizdis. Naudotojas taip pat gali
pažymėti paciento fiziologinį vertinimą, procedūros etapą ir skirtą vaistą. (Daugiau informacijos žr.
7.10.2 ir 7.10.3 skyriuose).
8. Mygtukas „Compare“ (palyginti)
Šiuo mygtuku galima palyginti du užrašus. Šio mygtuko FFR, dPR ir dPR atitrauktuosiuose užrašuose
nėra.
9. Spaudimo skalė
Norėdami rankiniu būdu pakeisti pasirinktą skalę, paspauskite spaudimo skalės mygtuką.
10. dPR skalė
Paspaudus dPR skalę atitrauktojo dPR matavimo rodymo režimu galite pakeisti pasirinktą skalę rankiniu
būdu.
11. Funkcija „Zoom in“ (didinti) / „Zoom out“ (mažinti)
Sumažinti rodomą visą segmento apimtį (didinti rodinį) galite grafinėje srityje 2 pirštais, juos išskėsdami.
Padidinti rodomą visą segmento apimtį (mažinti rodinį) galite grafinėje srityje 2 pirštais, juos judindami
vieną link kito.
Mažinti galima, kol rodinyje tilps visas užrašyto grafiko ilgis.
12. Mygtukas „Play“ (paleisti)
Paspaudus šį mygtuką rodomas pasirinkto užrašo įrašas. Paspaudus pasikeičia į mygtuką „STO“, kuriuo
nutraukiamas rodymas ir ekranas perjungiamas rodymo režimu. Kai sistema rodo užrašo įrašą, viso
užrašo lango kairėje rodomas užrašo laikas.
13. Averaging Period (vidurkinimo laikotarpis)
Čia nurodytas vidurkinimo laikotarpis. Vidurkinimo laikotarpis rodo širdies susitraukimų skaičių, kurių
vertės įtraukiamos skaičiuojant vidurkį:
-

Pa vidurkį (taikoma FFR, dPR ir dPR atitrauktiesiems užrašymams)
Pd vidurkį (taikoma FFR, dPR ir dPR atitrauktiesiems užrašymams)
FFR (taikoma tik FFR užrašymams)
Pd/Pa (taikoma dPR ir dPR atitrauktiesiems užrašymams)
Ao ir LV sistolinių ir diastolinių verčių (taikoma TAVR užrašams)

Jį galima redaguoti nuostačiuose, nustatant 1, 2, 3, 4 arba 5 susitraukimų vertes. Archyvo meniu
funkcijos
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Archyvo ekrane rodoma paciento aplanko lentelė. Ši lentelė užpildoma visais užrašais, laikomasi DU.
Sąrašas iš pradžių rikiuojamas pagal procedūros datą, tačiau jį galima perrikiuoti paspaudus stulpelio
antraštę. Stulpelyje „Status“ (būsena) nurodyta, ar užrašas jau buvo eksportuotas:
N/A:
--- :

Būsenos informacija netaikoma (naudojama aplankams, su kuriais nesusietas pacientas)
paciento aplankas eksportuotas, tačiau po to bent vienas paciento užrašas pridėtas, pašalintas
arba atnaujintas.
USB: Paciento aplankas eksportuotas tik į USB (arba eksportuotas anonimiškai).
PACS: Paciento aplankas eksportuotas tik į DICOM.
U+P: Paciento aplankas eksportuotas į USB (arba eksportuotas anonimiškai) ir taip pat eksportuotas į
DICOM.
1. Mygtukas „Back“ (atgal)
Paspaudus šį mygtuką galima išeiti iš archyvo rodinio nepakeitus atvejo.
2. Mygtukas „USB Export“ (eksportuoti į DICOM)
Paspaudus šį mygtuką užrašą galima eksportuoti į išorinį aparatinį diską (USB atmintinę). Daugiau
informacijos žr. 7.12.4.1 skyriuje.
3. Mygtukas „Anonymous Export“ (eksportuoti anonimiškai)
Paspaudus šį mygtuką atliekamas toks pats veiksmas, kaip paspaudus anoniminio eksporto į USB
mygtuką. Šiuo mygtuku užrašai eksportuojami be paciento informacijos.
4. Mygtukas „DICOM Export“ (eksportuoti į DICOM)
Jeigu sistema tinkamai sukonfigūruota ir prijungta prie gydymo įstaigos tinklo, galima eksportuoti
procedūrų grafinius ir skaitinius duomenis per DICOM. Paspaudus šį mygtuką ekrano momentinė
nuotrauka ir atvejo duomenys siunčiami į PACS. Daugiau informacijos žr. 7.12.4.2 skyriuje.
5. Mygtukas „Storage Space“ (laikymo vieta)
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Paspaudus šį mygtuką rodomas iškylantysis langas „Storage Space“ (laikymo vieta). Šiame iškylančiajame
lange pateikiama informacija apie vidinę laikymo vietą ir išorinio aparatinio disko laikymo vietą (laikymą
USB).
6. Mygtukas „Select All“ (pažymėti visus)
Paspaudus šį mygtuką galima pažymėti visus atvejus lange „Archive“ (archyvas) arba panaikinti jų
žymėjimą.
7. Mygtukas „Delete“ (šalinti)
Paspaudus šį mygtuką pašalinami pažymėti atvejai.
8. Varnelės mygtukas
Paspaudus šį mygtuką atveriamas pažymėtas atvejis. Jeigu atvejis nepažymėtas, peržiūros lange liks
paskutinis atvejis.
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4 „OPTOMONITOR 3“ ĮRENGIMAS

Dalis Aprašas

Dalis Aprašas

1

„OptoMonitor 3“ optinis blokas
(OpM3 OU)

9

Aortinis Keitlys (Kitų gamintojų)

2

OpM3 OU maitinimo laidas ir išorinio
maitinimo šaltinis

10

Aortinio keitlio jungiamasis kabelis (Aortic
In)

3

OU-DU ryšių kabelis (arba bevielis ryšys,
priklausomai nuo sąrankos)

11

Spaudimo išėjos jungiamasis kabelis
(Aortic Out)

4

„OptoMonitor 3“ pateikties blokas
(OpM3 DU)

12

HU optinė jungtis

5

OpM3 DU maitinimo laidas ir išorinio
maitinimo šaltinis

13

HU elektros jungtis

6

Kateterizacijos laboratorijos
hemodinamikos sistema (kitų gamintojų)

14

„OptoMonitor 3“ rankenos blokas
(OpM3 HU)

7

Spaudimo išėjos jungiamasis kabelis
(Distal Out)

15

Įtempio koeficiento jungtis (jeigu taikoma)

8

AUX jungiamasis kabelis (AUX In)

16

„OptoWire™“ kabelis su FOIC jungtimi

17

Kraujospūdžio kreipiamoji viela
„OptoWire™“
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4.1

Sistemos „OptoMonitor 3“ išpakavimas

Išpakuokite dėžę ir patikrinkite, ar patiekti visi šie komponentai:
• Vienas optinis blokas su OU maitinimo šaltiniu ir maitinimo kabeliu
• Vienas rankenos blokas
• Vienas pateikties blokas su DU maitinimo bloku, OU-DU ryšių kabeliu, montavimo gnybtu ir
sraigtais.
Priklausomai nuo numatytos kateterizacijos laboratorijos „OptoMonitor 3“ jungties, dėžutėje taip pat
gali būti bet kuris iš šių kabelių:
• Pa įėjos jungiamasis kabelis (iš hemodinamikos sistemos arba aortinio keitlio)
• Pd išėjos jungiamasis kabelis į hemodinamikos sistemą
• Pa išėjos jungiamasis kabelis į hemodinamikos sistemą
• Vienas DICOM kabelis (nebūtinas)
PASTABA. prieš naudojimą visada patikrinkite, ar yra visos dalys ir ar jos nepažeistos.

4.2

Prietaisų montavimas

4.2.1 Prietaisų montavimas
Įvairias OPM3 dalis galima sumontuoti keliais būdais. Išsamias montavimo instrukcijas žiūrėkite
15 skyriuje A priedas. „OptoMonitor 3 įrengimo instrukcijos.

4.2.2 Optinio bloko sumontavimas
Optinį bloką galima statyti paciento aplinkoje. Įrenkite „OptoMonitor 3“ optinį bloką saugiai po lova arba
kitoje artimoje vietoje. Užtikrinkite, kad optinis blokas ir pateikties blokas būtų pakankamai arti, kad juos
galima būtų sujungti OU-DU ryšių kabeliu arba, jeigu naudojamas bevielis ryšys, užtikrinkite, kad nebūtų
trikdžių, kurie galėtų trikdyti OU ir DU ryšio signalą.
PASTABA: Jeigu keičiate „OptoMonitor“, pasirūpinkite, kad būtų pakeistas ir maitinimo šaltinis.
„OptoMonitor“ maitinimo šaltinis nepatvirtintas naudoti su OpM3.

4.2.3 Pateikties bloko sumontavimas
Pateikties bloką galima statyti paciento aplinkoje. Jeigu naudojamas bevielis OU ir DU ryšys,
montuodami „OptoMonitor 3“ pateikties bloką šalia lovos atlikite šiuos veiksmus:
1- Pritvirtinkite gnybtą ir adapterio plokštę prie užpakalinės „OptoMonitor 3“ pateikties bloko
sienelės kartu tiekiamais sraigtais.
2- Pritvirtinkite „OptoMonitor 3“ pateikties bloką tinkamoje vietoje ant i.v. stovo (nepavaizduotas).
Užtikrinkite, kad „OptoMonitor 3“ pateikties blokas būtų patikimai sumontuotas ir jo padėtis
stabili.
3- Prijunkite OU-DU ryšių kabelį (mėlyną COM laidą į COM1, esantį 10 colių DU, LAN kabelį į LAN2,
esantį 15 colių DU).
Jeigu reikia, galima naudoti ir kitų gamintojų ekrano atramą. DU-10” ir DU-15” abu galima pritvirtinti prie
VESA ekrano atramos. DU-10” galima pritvirtinti prie 75x75 VESA ekrano atramos, o DU-15” – prie 10x10
VESA ekrano atramos.
Jeigu naudojate OU ir DU bevielį ryšį, sumontuokite DU saugioje ir pasiekiamoje naudoti vietoje, kurioje
netrikdomas nuolatinis bevielis ryšys su OU. Tai gali būti bet kuri tinkama vieta kontrolės patalpoje.
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Bevielį aparatinį saugos raktą galima įjungti į bet kurį laisvą USB prievadą, bet jo negalima jungti per
ilginamąjį kabelį.
Norint suaktyvinti bevielio ryšio funkciją OU (bevielį šviesos diodų žybsėjimą), reikia sujungti OU ir DU
bevieliu būdu, perjungti bevielio ryšio funkcijos nuostatį į „Off“ (išjungta) ir vėl į „On“ (įjungta) DU tinklo
parametrų ekrane. Įjungus bevielio ryšio funkciją, ryšių kabelį galima atjungti.
OU ir DU komunikuojant bevieliu ryšiu signalo kokybei įtakos gali turėti tokie veiksniai kaip atstumas nuo
šalia esančių įrenginių ir jų skleidžiami trikdžiai. Tokiais atvejais ekrane bus rodomas pranešimas dėl
informacijos praradimo. Jeigu duomenų praradimas kartojasi, ryčių sąsajos parametrai bus atstatyti.
Norit koreguoti šias aplinkybes galima perkelti OU ir DU, kad sumažėtų atstumas tarp jų (apie 10 m tiesia
linija) ir (arba) padidėtų atstumas iki kitų įrenginių. Jeigu problema išlieka, gali reikėti jungti prietaisus
laidu.

4.3

Rankenos bloko prijungimas

Rankenos bloką galima statyti paciento aplinkoje. Rankenos bloko jungiamuoju kabeliu kraujospūdžio
matavimo kreipiamoji viela „OptoWire™“ jungiama prie optinio bloko.

1- Rankenos blokas jungiamas prie optinio
bloko.
Pasirūpinkite, kad abi jungtys būtų gerai
įjungtos: elektros jungtis (balta) ir
stačiakampė optinė jungtis (žalia).
2- „OptoWire™“ kraujospūdžio matavimo
kreipiamoji viela jungiama į stačiakampę
rankenos bloko optinę jungtį.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
• Rankenos blokas turi būti už steriliojo lauko ribų.
• Prieš prijungiant reikia išvalyti optines jungtis. Kaip valyti, žiūrėkite 10.1.3 skyriuje
„Optinės jungtys.
• Kad optinė jungtis išliktų švari, rekomenduojama visada laikyti rankenos bloką
prijungtą prie optinio bloko. Atjunkite, tik jeigu reikia bloką pakeisti.
• Stenkitės nenumesti rankenos bloko, nes galite pažeisti prietaisą. Nenaudokite
prietaiso, jeigu jis atrodo pažeistas arba deformuotas.
• Visada vėl uždėkite apsaugos nuo dulkių gaubtelį (-ius) ant optinės (-ių) jungties (-čių).
Dėl dulkių, patekusių į jungtį (-is) gali suprastėti optinio signalo kokybė ir galite gauti
įspėjimo pranešimą „No optical signal“ (nėra optinio signalo).
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4.4

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

Įjunkite maitinimo šaltinio kabelį į optinį bloką ir įtvirtinkite kištuką srieginiu žiedu.
Maitinimo šaltinio kabelį, prijungtą prie optinio bloko, įjunkite į tinkamą elektros lizdą. Tuo pačiu būdu
prijunkite pateikties bloką prie maitinimo šaltinio.
Prijungti prie maitinimo tinklo OU ir DU
automatiškai įsijungia. Atkreipkite dėmesį, kad ta pati logika taikoma nutrūkus maitinimui.
ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik „OpSens“ tiekiamus maitinimo šaltinį ir maitinimo
laidą.

4.5
Prijungimas prie kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos aukšto lygio aortos
išėjos
Optinis blokas gauna signalus iš „OptoWire™“ ir aortinio spaudimo įėjos, pagal kuriuos skaičiuojami dPR
ir FFR.
Norint sudaryti prieigą prie aortinio spaudimo (Pa), optinis blokas turi būti prijungtas prie kateterizacijos
laboratorijos hemodinamikos sistemos arba aortinio keitlio. Jeigu naudojama kateterizacijos
laboratorijos hemodinamikos sistema:
1- Įjunkite AUX jungiamąjį kabelį (žalią) į hemodinamikos aukšto lygio spaudimo išėją, skirtą
aortiniam spaudimui.
2- Įjunkite AUX jungiamąjį kabelį į žalią optinio bloko jungtį (su užrašu „AUX In“).
PASTABA. Tai aukšto lygio (100 mmHg/V) įėja aortiniam spaudimui iš kateterizacijos laboratorijos
hemodinamikos sistemos. Aortinio kraujospūdžio matavimų reikia skaičiuojant dPR ir FFR.

4.6

Prijungimas prie aortinio keitlio (aortos įėjos)

Optinis blokas gauna signalus iš „OptoWire™“ ir aortinio spaudimo įėjos, pagal kuriuos skaičiuojami dPR
ir FFR.
Norint sudaryti prieigą prie aortinio spaudimo (Pa), optinis blokas turi būti prijungtas prie kateterizacijos
laboratorijos hemodinamikos sistemos arba aortinio keitlio. Jeigu naudojama tiesioginė aortinio keitlio
jungtis:
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1- Įjunkite AO keitlio jungiamąjį kabelį (raudoną) į aortinio keitlio išėją, skirtą aortiniam spaudimui.
2- Įjunkite AO keitlio jungiamąjį kabelį į raudoną optinio bloko jungtį (su užrašu „Aortic
Transducer“).
3- Iš DU pagrindinio ekrano pereikite į „Settings“ (nuostačiai) > „Maintenance“ (techninė priežiūra)
> „Input/Output Calibration“ (įėjos / išėjos kalibravimas) > „Pa Source“ (Pa šaltinis) ir pasirinkite
„Transducer“ (keitlys).

4.7
Aortos išėjos prijungimas prie kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos
sistemos (būtinas naudojant AO keitlio jungiamąjį kabelį)
Jeigu naudojama tiesioginė aortos įėja į optinį bloką AO keitlio jungiamuoju kabeliu (žr. 4.6 skyrių),
aortos išėją į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą reikia naudoti taip pat. Naudojant
patvirtintas kateterizacijos laboratorijas, „OptoMonitor 3“ gali perduoti aortinio spaudimo signalą,
gaunamą iš keitlio ir perduodamą į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą, turinčią BP-22
tinkantį keitlį, kad tikralaikes Pa spaudimo vertes būtų galima matyti kateterizacijos laboratorijos
monitoriuje.
1- Įjunkite spaudimo išvesties kabelį (geltonu kištuku) į laisvą keitlio įėją kateterizacijos
laboratorijos hemodinamikos sistemoje.
2- Įjunkite spaudimo išvesties kabelį į antrą iš kairės apatinės optinio bloko lizdų eilės geltoną
prievadą (su užrašu „Aortic Out“).
3- Iš DU pagrindinio ekrano pereikite į „Settings“ (nuostačiai) > „Maintenance“ (techninė priežiūra)
> „Input/Output Calibration“ (įėjos / išėjos kalibravimas) > „Pa Source“ (Pa šaltinis) ir pasirinkite
„AUX“.

4.8
Distaliosios išėjos prijungimas prie kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos
sistemos (nebūtinas)
„OptoMonitor 3“ gali perduoti distaliojo spaudimo signalą, gaunamą iš kraujospūdžio matavimo
kreipiamosios vielos „OptoWire™“, į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą, turinčią BP-22
tinkantį keitlį, kad tikralaikes Pd, Pd / Pa spaudimo vertes būtų galima matyti kateterizacijos
laboratorijos monitoriuje.
1- Įjunkite spaudimo išvesties kabelį (geltonu kištuku) į laisvą keitlio įėją kateterizacijos
laboratorijos hemodinamikos sistemoje.
2- Įjunkite spaudimo išvesties kabelį į viršuje kairėje esančią geltoną optinio bloko jungtį (su užrašu
„Distal Out“).
PASTABA. Tai žemo lygio (5 µ V/V/mmHg) distaliojo spaudimo, matuojamo kreipiamąja viela
„OptoWire™“, išėja. Ši išėja skirta jungti į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą, turinčią
BP-22 tinkančią keitlio įėją, kurios jautris – 5 µV/V/mmHg.
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4.9

DICOM prijungimas

„OptoMonitor 3“ gali komunikuoti su gydymo įstaigos DICOM vaizdavimo sistemų darbarašio serveriu /
RIS (pacientų duomenų perdavos sistema) ir DICOM eksportavimo į archyvą serveriu / SCP (vaizdų
eksportui).
Jungiant prie sveikatos priežiūros įstaigos tinklo, pvz., DICOM, jungtį reikia izoliuoti. Į gydymo įstaigos
tinklą jungiama per LAN1 prievadą pateikties bloke.
Toliau nurodytos informacijos reikės norint užpildyti tinklo sąrankos duomenis. Šią informaciją turi
pateikti gydymo įstaigos personalas, paprastai biomedicinos inžinierių arba IT skyrius.
Ar OpM3 gali naudoti DHCP serverį automatiniam adreso gavimui?

TAIP / NE

Jeigu ne, pateikite šią informaciją:
• Statinis IP adresas, kurį reikia naudoti:
• Tinklo kaukė, kurią reikia naudoti:
• Tinklų sietuvas, kurį reikia naudoti:
DICOM vaizdavimo sistemų darbaraščio serveris / RIS informacija
Nurodykite šią informaciją:
•
•
•
•

DICOM serverio vietos AE antraštė:
DICOM serverio AE pagrindinio kompiuterio IP:
DICOM serverio vietos prievadas:
DICOM serverio nutolusios AE antraštė:

(nutolusios AE antraštė OpM3)

(vietos AE antraštė OpM3)

DICOM eksportavimo į archyvą serveris / SCP informacija
Nurodykite šią informaciją:
•
•
•
•
•

4.10

DICOM serverio vietos AE antraštė:
DICOM serverio AE pagrindinio kompiuterio IP:
DICOM serverio vietos prievadas:
DICOM įstaigos pavadinimas:
DICOM serverio nutolusios AE antraštė:

(nutolusios AE antraštė OpM3)

(vietos AE antraštė OpM3)

Išorinio ekrano prijungimas

Pateikties bloke DU-10’’ įrengtas VGA prievadas ir jį šiuo prievadu galima prijungti prie išorinio ekrano.
DU-10” ekrano skiriamoji geba yra 1920x1200.
Pateikties bloke DU-15’’ įrengta išorinė išėja (VGA prievadas ir DVI D prievadas arba HDMI prievadas,
priklausomai nuo DU-15’’ modelio). Vienu iš šių prievadų jį galima prijungti prie išorinio ekrano. DU-15”
ekrano skiriamoji geba yra 1024x768.
Iš pradžių prijunkite išorinį ekraną, tada paleiskite pateikties bloką.
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5 PRIETAISO NUOSTAČIAI

PAGRINDINIAME ekrane paspauskite mygtuką
„Settings“ (nuostačiai), kad atvertumėte
„OptoMonitor 3“ NUOSTAČIŲ meniu. Čia galite pasirinkti spaudimo skalės diapazoną; laiko skalę; laiko
skalės atitraukimą, Pa, Pd, Pd / Pa ir dPR spalvas, sureguliuoti DU garsį; sureguliuoti OU garsį;
sureguliuoti ekrano ryškį; rodyti paciento informaciją arba jos nerodyti; suaktyvinti arba išaktyvinti
perspektyvinį vienodinimą, suaktyvinti arba išaktyvinti dPR funkcijas; nustatyti dPR vidurkinimo
laikotarpį; nustatyti slėgio vielos delsą. Jeigu reikia, naudotojas iš šio meniu taip pat gali pradėti OW
verčių nulinimą ir atlikti prietaiso techninę priežiūrą.
Iš naujo paleidus DU operacinę sistemą, automatiškai nustatomas 3 susitraukimų vidurkinimo
laikotarpis. Visi nuostačiai įrašomi į išliekamąją pateikties bloko atmintį.

5.1

dPR režimas

5.1.1 Išaktyvinus dPR
Jeigu dPR režimas išaktyvintas, dPR vertė duomenų lange nerodoma ir funkcijų lange nėra parinkčių
„dPR“ ir „dPR Pullback“ (atitrauktasis dPR matavimas).
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dPR vertės nėra

„dPR“ ir „dPR Pullback“
funkcijų nėra

5.1.2 Suaktyvinus dPR
Jeigu dPR režimas suaktyvintas, dPR vertė rodoma duomenų lange įprastu būdu ir pateikiamos visos
pirmiau aprašytos PAGRINDINIO ekrano funkcijos.

dPR vertė yra, „dPR“ ir „dPR Pullback“
(dPR atitraukimo) funkcijos yra.

5.2

Perspektyvinis vienodinimas
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Perspektyvinio vienodinimo funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti. Pagal numatytąją nuostatą ji
išaktyvinta. Nepriklausomai nuo to, ar perspektyvinis vienodinimas pasirinktas, vienodinimo skaičiavimai
atliekami po 4 susitraukimų.
Jeigu „Prospective Equalization“ (perspektyvinis vienodinimas) išaktyvintas, tada paspaudus vienodinimo
mygtuką vienodinimas atliekamas pagal 4 ankstesnius susitraukimus, tad operatoriui atrodo, kad
vienodinimas atliekamas iškart, nes paspaudus vienodinimo mygtuką iškart pateikiamas vienodinimo
rezultatas. Dėl šios priežasties vienodinimo mygtukas pateikiamas tik tada, kai užrašyti 4 susitraukimai.
Jeigu „Prospective Equalization“ (perspektyvinis vienodinimas) suaktyvintas, tada paspaudus
vienodinimo mygtuką vienodinimas atliekamas pagal 4 susitraukimus po mygtuko paspaudimo, tad
operatoriui atrodo, kad vienodinimas atliekamas ne iškart, nes paspaudus vienodinimo mygtuką
uždelsiama, kol pateikiamas vienodinimo rezultatas.

5.3

Paciento informacijos nerodymas

Išaktyvinus režimą „Hide Patient“ (nerodyti paciento), PAGRINDINIAME ekrane rodoma paciento
informacija.

Suaktyvinus režimą „Hide Patient“ (nerodyti paciento), PAGRINDINIAME ekrane paciento informacijos
nerodoma.
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5.4

Spaudimo skalė

1- Norėdami atverti spaudimo skalės derinimą, paspauskite spaudimo skalės mygtuką.
2- Iš pateikiamo išskleidžiamojo meniu pasirinkite vieną iš šių skalių: nuo 0 iki 250, nuo 0 iki 200,
nuo 0 iki 150, nuo 0 iki 100, nuo –50 iki 300 arba nuo –100 iki 200.

5.5

Laiko skalė

1- Norėdami atverti laiko skalės derinimą, paspauskite laiko skalės mygtuką.
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2- Išskleidžiamajame meniu pasirinkite vieną iš laiko skalių: 3 mm/s, 6 mm/s, 15 mm/s arba
30 mm/s.

5.6

Atitrauktojo laiko skalė

Atitrauktojo laiko skalėje galite matyti visą atitrauktojo dPR matavimo kreivę viename rodinyje.

1- Norėdami atverti laiko skalės derinimą, paspauskite atitrauktojo laiko skalės mygtuką.
2- Išskleidžiamajame meniu pasirinkite vieną iš laiko skalių: 30, 45, 60 arba 75 mm/s pagal ekrano
rodinį.

5.7

Spalvų pasirinktis

1- Paspauskite spalvotą kvadratą po spaudimo kreive / skaičiavimu, kurios (-io) spalvą norite keisti.
2- Pasirinkite spalvą iš pateikiamos spalvų paletės. Patikrinkite, ar visos spaudimo kreivės /
skaičiavimai rodomos (-i) pageidaujama spalva. Siekiant išvengti sumaišties, patartina nustatyti,
kad kiekviena (-as) spaudimo kreivė / skaičiavimas skirtųsi nuo kitų.
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5.8

Garsio ir ryškio lygiai

Pasirinkite, kurią parinktį norite derinti (DU garsį, OU garsį ar DU ekrano ryškį) ir slinkite šliaužiklį į kairę
arba į dešinę, kol nustatysite reikiamą lygį.

5.9

Vidurkinimo laikotarpis

1- Norėdami atverti vidurkinimo laikotarpio derinimą, paspauskite vidurkinimo laikotarpio
mygtuką.
2- Pasirinkite širdies susitraukimų skaičių: 1, 2, 3, 4 arba 5 susitraukimai; jų verčių vidurkis bus
rodomas kaip vidutiniai aortinis ir distalusis kraujospūdžiai.
3- Pakeitus šį nuostatį pasikeis simbolis „X B“, rodomas PAGRINDINIO ekrano viršuje ir PERŽIŪROS
ekrane (žr. dalis PAGRINDINIAME EKRANE ir PERŽIŪROS EKRANE).
PASTABA. Tai netaikoma dPR užrašymams.
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ATSARGUMO PRIEMONĖS
Dėl intensyvaus ir perdėtai jautraus kraujospūdžio verčių vidurkinimo galima gauti neteisingą FFR /
dPR vertę.
• Pasirinkus didelį skaičių širdies susitraukimų kraujospūdžio vidurkinimas bus lėtesnis ir mažiau
jautrus artefaktams, tačiau taip pat gali tapti nejautriu, ką galima pastebėti esant trumpoms
hiperemijos plato fazėms.
Pasirinkus mažą skaičių širdies susitraukimų, kraujospūdžio vidurkinimas vyks greičiau ir bus
jautresnis kraujospūdžio pokyčiams, pageidautinai naudojant trumpas hiperemijos plato fazes,
tačiau gali būti, kad toks vidurkinimas pernelyg jautriai reaguos į aritmijas ir spaudimo
sutrikimus.

5.10

Spaudimo vielos delsa

Tam tikrais atvejais, Pd ir Pa spaudimo kreivės gali nesutapti, jeigu dvi kraujospūdžio kreivės gaunamos iš
dviejų skirtingų šaltinių (kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos / aortinio keitlio,
siunčiančio Pa duomenis, ir „OptoWire™“, siunčiančios Pd duomenis). Šį nesutapimą galima koreguoti
srityje „Pressure wire delay“ (spaudimo vielos delsa).
1234-

Paspaudus pliuso mygtuką Pd delsa padidinama 8 ms.
Grįžę į tikralaikių duomenų ekraną patikrinkite, ar abi kreivės pateikiamos sinchroniškiau.
Grįžkite į nuostačių ekraną.
Jeigu atsitiktinai nustatyta per didelė delsa, vieną kartą paspauskite minusą, kad Pd delsa
sumažėtų 8 ms.
5- Kartokite Pd delsos didinimo / mažinimo 8 ms procedūrą, kol abi kreivės idealiai sutaps.

5.11 Įėjos / išėjos su kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistema kalibravimas ir
paros laiko /datos / kalbos nustatymas per techninės priežiūros meniu
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5.11.1 Techninės priežiūros meniu atvėrimas
Techninės priežiūros meniu pasiekiamas per meniu „SETTINGS“ (nuostačiai) (0).

1- Paspauskite mygtuką „Maintenance“ (techninė priežiūra). Atveriamas techninės priežiūros
meniu.
2- Įveskite techninės priežiūros kodą ir paspauskite žalią √. Numatytosios reikšmės pateiktos
8.12 skyriuje.
3- Paspauskite „Input/Output Calibration“ (kalibruoti įėją / išėją).

4- Pateikiamas įėjos / išėjos kalibravimo ekranas:
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Kalibravimo procedūros pažingsniui pateiktos 17, 18, 19 ir 20 skyriuose.

5.11.2 Paros laiko, datos ir kalbos nustatymas

Pateikiami paros laiko, datos ir kalbos ekranai.

Nustatymas išsamiai aprašytas 8.2 skyriuje.

5.12 Suaktyvinimo raktas
Norint naudoti visas programinės įrangos funkcijas reikia įvesti OpM3 suaktyvinimo kodą. Neįvedus
suaktyvinimo kodo nebus rodomas pagrindinis langas su spaudimo rodmenimis ir užrašymo funkcijomis.
Jeigu mygtukas „Back“ (atgal) pilkas, nebus galima išeiti iš nuostačių puslapio. Norint suaktyvinti visas
programinės įrangos funkcijas reikai įvesti suaktyvinimo kodą.

5.12.1 Suaktyvinimo kortelė
Suaktyvinimo kodas nurodytas suaktyvinimo kortelėje. Suaktyvinimo kodas yra nuplėšiamojoje dalyje.
Rekomenduojama ją priklijuoti ant pateikties bloko.
Kiekvienam pateikties blokui suteiktas unikalus suaktyvinimo kodas.

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

52 | psl.

5.12.2 Suaktyvinimo tvarkymo meniu
Pirmą kartą paleidus pateikties bloką rodomas iškylantysis langas su raginimu įvesti suaktyvinimo kodą.
Norint įvesti suaktyvinimo kodą reikia paspausti „Activate“ (suaktyvinti). tada atveriamas meniu
„Activation Management“ (suaktyvinimo tvarkymas).

Suaktyvinimo tvarkymo meniu bet kuriuo metu galima pasiekti ir iš puslapio „Setting“ (nuostačiai):
1234-

Paspauskite „Maintenance“ (techninė priežiūra).
Įveskite techninės priežiūros prieigos kodą.
Paspauskite žalią √, kad tęstumėte.
Paspauskite „Activation Management“ (suaktyvinimo tvarkymas).

5.12.3 Programinės įrangos suaktyvinimas
Lange „Activation Management“ (suaktyvinimo tvarkymas) įveskite suaktyvinimo kodą, nurodytą
suaktyvinimo kortelėje. Tada paspauskite „Activate“ (suaktyvinti). Suaktyvinus, programinės įrangos
funkcijos bus rodomos šalia aprašymo ir atsiranda pagrindinis langas. Toliau lentelėje paaiškintos
programinės įrangos funkcijos, kurias galima naudoti suaktyvinus.
Esamų klavišų aprašai
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Klavišo nėra

FFR/dPR 2

Šiuo metu suaktyvinimo klavišo nėra. Pagrindinio ekrano su
spaudimo rodmenimis ir užrašais nėra. Nėra galimybės išeiti iš
nuostačių puslapio.
Suaktyvinimo kodu suaktyvinta programinė įranga. Dabar yra
pagrindinis ekranas su spaudimo rodmenimis ir užrašymais.

5.12.4 Suaktyvinimo kodo redagavimas arba šalinimas
Norint įvesti naują suaktyvinimo kodą, dabartinio šalinti nereikia. Naujasis kodas tiesiog pakeis dabartinį.
Dabartinį suaktyvinimo kodą galima šalinti mygtuku „Remove“ (šalinti). Pateikiamas patvirtinimo langas:

Paspaudus mygtuką „Yes“, iš nuostačių puslapio nebus galima išeiti, kol nebus įvestas naujas suaktyvinimo
kodas.

6 PACIENTO ATVEJO VALDYMAS
6.1

Naujo atvejo atidarymas

6.1.1 Naujo atvejo atidarymas be DICOM
Būtina paciento ID sąranką atlikti PRIEŠ kiekvieną atvejį. Kol naudotojas rankiniu būdu neįves šios
informacijos, sistema nelaikys atvejo atidarytu ir visus užrašus įrašys su žyma „NoPatient…“ (pacientas
nenurodytas). Atvejis atidaromas taip:
-

Per PAGRINDINĮ ekraną pereikite į paciento informacijos ekraną.
Įveskite duomenis į visus būtinuosius laukelius.
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PASTABA. Prieš pereidami į kitą veiksmą patikrinkite, ar visuose atitinkamuose laukeliuose nurodyta
teisinga informacija. Įrašius užrašą su tam tikra paciento ID, paciento ID keisti NEGALIMA.
-

Išeikite iš ekrano mygtuku „Back“ (atgal), kad įrašytumėte paciento informaciją. Taip
atidaromas atvejis su šia paciento ID.

Grįžkite į PAGRINDINĮ ekraną. Pasirinkus bet kurią iš matavimo funkcijų (FFR, dPR, dPR atitraukimą)
prasidės užrašymas, kuris bus įrašytas su paciento ID informacija.
Atvejis atidarytas pacientui:
„Smith, John“, paciento ID: 12345.
Atkreipkite dėmesį, kad paciento
asmenvardis ir ID rodomi
informacijos lange ir visi
užrašymai bus įrašomi atvejui
„12345“, kuris bus rodomas
užrašų pasirinkties langelyje.

Užrašymus siųsti galite naudodami USB eksporto funkciją. (Daugiau informacijos žr. 7.10.3 skyriuje).

6.1.2 Naujo atvejo atidarymas iš DICOM sąrašo
Jeigu „OptoMonitor 3“ ir kateterizacijos laboratorija sėkmingai prijungti prie DICOM, naudotojas gali
atsisiųsti paciento informaciją iš DICOM sąrašo.
-

Per PAGRINDINĮ ekraną pereikite į paciento informacijos ekraną.
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-

Paspauskite mygtuką „DICOM List“ (DICOM sąrašas) – antrąjį mygtuką apatinėje ekrano eilėje.

-

DICOM sąraše raskite pageidaujamą pacientą. Paciento duomenų sąrašą galima slinkti
naudojant jutiklinę sąsają arba braukiant sąrašą aukštyn arba žemyn.

-

Spustelėkite pageidaujamo paciento duomenis ir paspauskite mygtuką „Select“ (pasirinkti) –
antrąjį mygtuką apatinėje ekrano eilėje.

-

Perjungiamas paciento informacijos ekranas. Automatiškai užpildomi visi paciento informacijos
laukeliai. Patikrinkite, ar informacija visuose atitinkamuose laukeliuose teisinga ir tiksli. Jeigu
taip, išeikite mygtuku „Back“ (atgal). Taip paciento informacijos ekranas užpildomas pasirinkto
paciento duomenimis iš DICOM.

Grįžkite į PAGRINDINĮ ekraną. Pasirinkus bet kurią iš matavimo funkcijų (FFR, dPR, dPR atitraukimą)
prasidės užrašymas, kuris bus įrašytas su paciento ID informacija. Baigus šio atvejo užrašymą, failas
atsiras vietos failų saugykloje. Užrašymus įkelti galite naudodami USB eksporto funkciją arba DICOM
(daugiau informacijos žr. 7.12.4.1 arba 7.12.4.2 skyriuose).
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ĮSPĖJIMAI
• Norint sėkmingai tvarkyti paciento atvejį BŪTINA įvesti teisingą paciento ID paciento
informacijoje. Nesuteikus galiojančios paciento ID, atvejis nebus atidarytas ir visi
užrašyti duomenys bus įrašomi failo formatu „NoPatient…“ (pacientas nenuro
• dytas).

6.1.3 DICOM sąrašo atnaujinimas
DICOM sąrašo viršuje rodomi paskutinio įrašymo data / laikas. Ši informacija atnaujinama:
-

paspaudus mygtuką „Refresh“ (atnaujinti);
iš naujo paleidus DU operacinę sistemą ir prijungus DICOM.

Jeigu DU operacinė sistema paleista iš naujo, bet DICOM atjungta, pateikiamas iškylantysis langas,
kuriame informuojama, kad DU nepavyko gauti DICOM sąrašo.
Jeigu DU prijungtas ir tada atjungtas iš naujo neįkeliant DU operacinės sistemos, tada rodomas
paskutinis gautas DICOM sąrašas ir iškylantysis langas su informacija naudotojui nepateikiamas.

6.2

Atidaryto atvejo baigimas / antro atvejo pradėjimas

Atviro atvejo baigimas:
1 būdas:
-

Per PAGRINDINĮ ekraną pereikite į paciento informacijos ekraną.
Paspauskite mygtuką „New Case“ (naujas atvejis) – pirmąjį mygtuką ekrano apačioje. Taip
užbaigiamas ankstesnis atvejis ir naudotojas gali pradėti naujo paciento informacijos įvedimą.

-

Naują atvejį pradėkite atlikdami pirmiau (6.1) nurodytus veiksmus.

2 būdas:
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-

Žiūrėdami pacientų užrašus peržiūros ekrane, paspauskite mygtuką „Close Case“ (uždaryti atvejį)
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7 PROCEDŪROS ATLIKIMAS
Abiejų indeksų kirpinio vertės
Frakcinio srauto rezervas (FFR), hipereminis indeksas

0,801

Diastolinio kraujospūdžio rodiklis (dPR), nehipereminis ramybės būsenos
gradiento indeksas

0,892345

dPR validavimo studijos santrauka
dPR ir iFR4 koreliacija dokumentuota „OpSens“ bandymų ataskaitoje REP-2011-14. dPR tikslumas, jautris
ir savitumas, palyginti su iFR, naudojamu kaip referencinis standartas, įvertinti naudojant
254 galiojančius užrašymus ir studijos „VERIFY 2“6 kartu su 608 galiojančiais užrašymais iš studijos
„CONTRAST“7.
„OpSens“ parodė, kad dPR rodmens tikslumas, savitumas ir jautris, palyginti su referenciniu standartu
iFR4 ir naudojant 0,89 kirpinio vertę, abejose studijose „CONTRAST“ ir „VERIFY 2“ atitinkamai siekė
97,1 % [95,7 %, 98,1 %, kai PI 95 %], 95,9 % [93,6 %, 97,5 %, kai PI 95 %] ir 98,4 [96,6 %, 99,3 %, kai PI
95 %].
Koreliacijos koeficientas ir AUROC (sritis po imtuvo darbo charakteristikų kreive) abejose studijose buvo
didesnis kaip 0,99, kas reiškia labai didelę dPR ir iFR koreliaciją.
dPR statistinis veiksmingumas, plg. su iFR (studijos „CONTRAST“ + „VERIFY 2“ („Rest 1“))
dPR diagnostinė vertė, plg. su iFR (visada taikant 0,89 kirpinį)
Pasikliautinasis intervalas
95 %
Tikslumas
97,1 %
(837/862)
[95,7 %; 98,1 %]
Savitumas
95,9 %
(418/436)
[93,6 %; 97,5 %]
Jautris
98,4 %
(419/426)
[96,6 %; 99,3 %]
Kiti statistiniai duomenys
Abipusiai skirtumai
0,0006 (±0,0106) std

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 kirpinio vertė 0,89 geriausiai atitinka FFR išeminę kirpinio vertę 0,80, kai skaičiavimo savitumas – 87,8 %, o jautris – 73,0 %.
(Iš „ADVISE II“ ir „iFR Operator's Manual 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 WaveFree 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.

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

59 | psl.

Korealiacijos koeficientas (R2)
AUROC

0,992
0,9992

dPR (kirpinys = 0,89) diagnostinis veiksmingumas, plg. su FFR (kirpinys = 0,80), palyginti su iFR (kirpinys =
0,89), plg. su FFR (kirpinys = 0,80) taip pat palyginti „OpSens“ bandymų ataskaitoje REP-2011-07.
Parodyta, kad dPR diagnostinis veiksmingumas, plg. su FFR, statistiškai nesiskiria nuo iFR diagnostinio
veiksmingumo, plg. su FFR, ir 95 % pasikliautinasis intervalas reikšminga dalimi sutampa.

Sistema „OptoMonitor 3“ numatyta naudoti su „OpSens“ kraujospūdžio matavimo
kreipiamosios vielos įtaisais.
„OpSens“ kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos įtaisai tiekiami dviejų skirtingų
modelių:
❖ Kraujospūdžio matavimo prietaisai SU įtempio koeficiento jungtimi (žr. prietaiso
etiketėje).
❖ Kraujospūdžio matavimo prietaisai BE įtempio koeficiento jungties (žr. prietaiso
etiketėje).
PASTABA.
• Kraujospūdžio matavimo kreipiamoji vielos BE įtempio koeficiento jungties jutiklio
kalibravimo informacija yra kreipiamosios vielos kabelyje; šiam prietaisui įtempio
koeficiento jungties nereikia.
• Kraujospūdžio matavimo kreipiamoji vielos SU įtempio koeficiento jungtimi jutiklio
kalibravimo informacija yra įtempio koeficiento jungtyje.

7.1

Sistemos paleistis
Prieš naudodami „OptoMonitor 3“ ir „OptoWire™“, perskaitykite naudojimo instrukcijas, tiekiamas
su gaminiu.
PASTABA. Prieš FFR arba dPR procedūrą rekomenduojama leisti prietaisui įšilti (maždaug
20 minučių).
1. Paspauskite MAITINIMO jungiklį, esantį apatinėje blogo dalyje arčiau dešiniosios prietaiso
pusės.
2. Iš DU pasigirs vienas vidutinio garsio signalas ir pasirodys „OpSens“ logotipas.
Palaukite, kol bus pateiktas ir visiškai įkrautas PAGRINDINIS meniu (maždaug 10 sekundžių).

7.2
Optimalaus aortos spaudimo bangų pavidalo patikra ir Ao nulinės vertės
užtikrinimas
7.2.1 Aortos įėjos iš kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos naudojimas
1- Atlikite kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos aortos įėjos kalibravimą (pagal
veiksmus, aprašytus 8.3.2 skyriuje)
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2- Pagal standartinę procedūrą atidarykite aortos spaudimo keitlio liniją į oro prieigą, į atitinkamą
padėtį nustatę uždaromąjį čiaupą, ir užtikrinkite, kad būtų tinkamai nustatyta hemodinamikos
sistemos aortinio spaudimo (Pa/Ao) nulinė vertė.
3- Norint gauti optimalų aortos spaudimo bangų pavidalą (be virpesių arba slopinimų), kreipiamąjį
kateterį reikia dažnai praplauti standartiniu fiziologiniu tirpalu.
4- Prieš tęsdami patikrinkite, ar pateikties bloke (DU) rodomas aortos signalas lygus

nuliui (0).
Jeigu nustatyti nulinę Ao vertę pavyko, pereikite į 7.3 FOIC jungties prijungimas prie „OptoMonitor 3“
rankenos bloko skyrių.

7.2.2 Aortinio keitlio aortos įėjos naudojimas (naudoti BP-22 tinkantį keitlį)
1- Atlikite aortinio keitlio aortos įėjos kalibravimą (pagal veiksmus, aprašytus 8.3.1 skyriuje)
2- Pagal standartinę procedūrą atidarykite aortos spaudimo keitlio liniją į oro prieigą, į atitinkamą
padėtį nustatę uždaromąjį čiaupą, ir užtikrinkite, kad būtų tinkamai nustatyta keitlio aortinio
spaudimo (Ao/Pa) nulinė vertė.
3- Norint gauti optimalų aortos spaudimo bangų pavidalą (be virpesių arba slopinimų), kreipiamąjį
kateterį reikia dažnai praplauti standartiniu fiziologiniu tirpalu.
4- Prieš tęsdami patikrinkite, ar pateikties bloke (DU) rodoma Ao/Pa vertė lygi nuliui (0).
Jeigu DU rodomas aortos signalas nelygus nuliui, paspauskite nulinimo mygtuką, kad nustatytumėte
AO nulinę vertę.

1. Paspauskite mygtuką „AO Zero“ (nulinti AO) PAGRINDINIAME ekrane.
2. Pateikiamas įspėjimas, kad naudotojas turi įsitikinti, ar atliktas keitlio nulinimas.
3. Jeigu keitlio aortos spaudimo kanalo vertės nulinimas atliktas, paspauskite mygtuką „YES“
(taip).
4. Jeigu keitlio aortos spaudimo kanalo vertės nulinimas neatliktas, paspauskite mygtuką „NO“
(ne).
Atlikite keitlio aortos spaudimo kanalo nulinimą ir patikrinkite jo rezultatą DU. Jeigu vertė vis
dar ne nulinė, pakartokite nuo 1 veiksmo.

5- AO nulinimas baigtas, kai pranešimų lange pateikiamas pranešimas „Aortic Zero successful“
(aortinės vertės nulinimas pavyko), viršutiniame kairiajame kampe rodoma øAO, o Pa vertė
pateikties bloke rodoma „0“. Jeigu atlikti pavyko, toliau atlikite 7.3 veiksmą. FOIC jungties
prijungimas prie „OptoMonitor 3“ rankenos bloko
Jeigu AO nulinimas nepavyko, rodomas pranešimas „Aortic zero failed!“ (aortinės vertės nulinimas
nepavyko). Patikrinkite, ar AO atviras oro prieigai, ar tinkamai prijungtos visos jungtys ir vėl paspauskite
AO nulinimo mygtuką. Jeigu AO vertės nulinimas atliktas vieną kartą ir nulinė vertė įrašyta į atmintį,
rodomas pranešimas „Aortic zero failed, old value used“ (aortos vertės nulinimas nepavyko, naudojama
ankstesnė vertė).
PASTABA. BP-22 tinkantis keitlys su sistema OPM3 netiekiama.
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7.3

FOIC jungties prijungimas prie „OptoMonitor 3“ rankenos bloko
1.
2.
3.
4.

Palikite „OptoWire™“ dėklėje
Padėkite dėklę / apkabą ant lygaus stalo
Įjunkite FOIC jungtį (žalią jungtį) į rankenos bloką
Jeigu naudojate kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos modelį BE įtempio koeficiento
jungties (GFC), toliau žiūrėkite 7.4 „OptoWire™“ nulinimas pagal atmosferos slėgį skyrių.
5. Jeigu naudojate kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos modelį SU įtempio koeficiento
jungtimi (GFC), įjunkite tinkančią įtempio koeficiento jungtį į siaurą lizdą, esantį prie šviesos
diodų indikatoriaus. Jungties viršus ir apačia vienodi.
→GFC
ĮSPĖJIMAI
• Naudokite tik atitinkamą kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos įtempio koeficiento
jungtį ir kabelį, tiekiamus toje pačioje dėklėje.
• Su kraujospūdžio matavimo kreipiamoji viela naudojant netinkančius vienas kitam įtempio
koeficiento jungtį ir kabelį, matavimai gali būti netikslūs.
PASTABA. Kreipiamosios vielos su sistema OpM3 netiekiama.

7.4

„OptoWire™“ nulinimas pagal atmosferos slėgį

7.4.1 Automatinis nulinimas
Prieš įvedant kraujospūdžio matavimo kreipiamąją vielą į paciento kūną reikia atlikti verčių
nulinimą.
1- Sistema „OptoMonitor 3“ mėgins atlikti automatinį nulinimą, kai bus sujungti visi komponentai ir
jungtys.
2- Pranešimų lange pateikiamas pranešimas „Zero in progress…“ (nulinamos vertės) ir kelias
sekundes žybsi žalias rankenos bloko šviesos diodas.
3- OptoWire zero in progress...
Jeigu „OptoWire™“ verčių nulinimas pavyko, PAGRINDINIO ekrano viršutiniame kairiajame kampe
rodomas ženklas øOW . Taip pat žybsės žalias trečiasis šviesos diodų indikatorius viršutinėje optinio
bloko eilėje, rodydamas sėkmingą nulinimą.
4- Intensyviai praplaukite „OptoWire™“ standartiniais fiziologiniais tirpalais, tada paimkite nuo
dėklės. „OptoWire™“ paruošta naudoti.

7.4.2 Rankinis nulinimas
Tam tikrais atvejais „OptoWire™“ nulinimą gali reikėti naudotojui atlikti rankiniu būdu.
1- Patikrinkite, ar spaudimo „OptoWire™“ padėta ant lygaus stalo įdėta į dėklę ir atvira atmosferai.
2- Atverkite meniu „SETTINGS“ (nuostačiai) (5).
3- Paspauskite mygtuką „OW Zero“ (nulinti OW) ekrano apačioje.
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4- Sistema pradeda nulinimą. PAGRINDINIO ekrano centre rodomas pranešimas „Zero in
progress….“ (nulinamos vertės).
5- Jeigu „OptoWire™“ verčių nulinimas pavyko, pagrindinio ekrano dešiniajame kampe rodoma
piktograma
. Taip pat nuolat švies žalias trečiasis šviesos diodų indikatorius viršutinėje
optinio bloko eilėje, rodydamas sėkmingą nulinimą.
6- Intensyviai praplaukite spaudimo kreipiamąją vielą standartiniais fiziologiniais tirpalais, tada
paimkite nuo dėklės. „OpSens“ kraujospūdžio matavimo kreipiamoji viela paruošta naudoti.
ĮSPĖJIMAS.
• „OptoMonitor 3“ nulinės vertės nustatyti nepavyks (automatiškai arba rankiniu
būdu), jeigu spaudimo vertė kinta, pvz., dėl pulsuojančio paciento kraujospūdžio.

7.5

Vienodinimas

Slėgio vienodinimas atliekamas dviem paeiliui atliekamais veiksmais:
1) suvienodinamas Pa / Pd,
2) suvienodinamas dPR koeficientas.
1) veiksmui atlikti reikia iki 4 susitraukimų, o 2) veiksmui reikia ne mažiau kaip 4 susitraukimų.
Baigus 1) ir 2) veiksmus signalui taikomas apskaičiuotasis korekcijos veiksnys, todėl per tolesnius
kelis susitraukimus (susitraukimų skaičius priklauso nuo vidurkinimo laikotarpio) bus rodomi
palaipsniui kintantys verčių vidurkiai.
1. Uždarykite čiaupą, pašalinkite kreipiamosios vielos įvediklį, uždarykite Y formos jungties vožtuvą
ir praplaukite kateterį fiziologiniu tirpalu.
2. Patikrinkite, ar Pd vertė lygi Pa.
3. Paspauskite mygtuką „EQUALIZATION“ (vienodinimas), kad pradėtumėte vienodinti Pd
(kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos) ir Pa (aortos) rodmenis. Pranešimų lange
rodomas pranešimas „Equalization in progress“ (vienodinamos vertės). Po kiek laiko pranešimas
pasikeis į „Equalization successful“ (vienodinimas pavyko), jeigu vertės suvienodintos tinkamai
arba „Equalization failed“ (vienodinimas nepavyko). Tokiu atveju veiksmą reikia pakartoti.
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4. Baigus vienodinimą, viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodys žymuo
, ir taip pat
nuolat švies žalias ketvirtasis šviesos diodų indikatorius viršutinėje optinio bloko eilėje,
rodydamas sėkmingą vienodinimą.
5. Pažiūrėkite ir patikrinkite, ar kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos (Pd) rodmuo toks
pats kaip aortos (Pa) rodmuo. Patikrinkite, ar Pd/Pa yra 1,0 ir dPR yra 1,0. Jeigu taik nėra,
pakartokite vienodinimą.
PASTABA:

7.6

Dėl sutrikimų nustatymą ir šalinimą žr. 11.5– Jeigu nepavyko suvienodinti verčių

„No Pd signal detected“ (neaptikta Pd signalo)
Vienodinimas neatliekamas, nes nepatikta Pd signalo. Patikrinkite „OptoWire“, rankenos bloko, optinio
bloko ir pateikties bloko jungtis. Įsitikinkite, ar OU ir DU blokai įjungti.
„No Pa signal detected“ (neaptikta Pa signalo)
Vienodinimas neatliekamas, nes nepatikta Pa signalo. Patikrinkite Pa šaltinio (tai gali būti keitlys arba
AUX) ir optinio bloko bei pateikties bloko jungtis. Įsitikinkite, ar OU ir DU blokai įjungti.
„Communication error with Optical Unit. Please check Wireless Signal Strength or Physical
Connection.“ (Ryšio su optiniu bloku klaida. Patikrinkite bevielio signalo stiprį ar fizinę jungtį)

Vienodinimas neatliekamas, nes nėra optinio bloko ryšio su pateikties bloku arba prastas ryšys.
patikrinkite kabelines jungtis arba signalo stiprį, jeigu optinis blokas su pateikties bloku sujungti bevieliu
ryžiu.
„Pressure average difference is out of limit. Please check setup and make sure live pressure.“
(Per didelis vidutinio spaudimo skirtumas. Patikrinkite sąranką ir tikralaikį spaudimą)

Vienodinimas neatliekamas, nes skirtumas ne mažiau kaip du kartus didesnis už aortinio ir distaliojo
spaudimų skirtumą. Tai reiškia, vienodinimo koeficientas nėra tarp 0,48 ir 2,08.
„Cannot compute dPR. Please make sure live pressure curves are valid and aligned.“ (Negalima
apskaičiuoti dPR. Įsitikinkite, kad galioja tikralaikės spaudimo kreivės ir jos sutampa)

Po pirmojo bandymo suvienodinti, jeigu OU nepavyksta pritaikyti vienodinimo koeficiento arba dPR
koeficiento, programinė įranga automatiškai mėgins vienodinti antrą kartą. Nepavykus suvienodinti du
kartus iš eilės, rodomas šis pranešimas ir vienodinimas neatliekamas, nes nepakankama spaudimo
kreivių kokybė (spaudimo slopinimas, kontrastinė medžiaga ir pan.) arba jų netikėtas pavidalas.
„Equalization not completed“ (vienodinimas nebaigtas)
Jeigu ekrane pateikiamas šis pranešimas, kreipkitės į „Opsens“ dėl trikties šalinimo veiksmų.

7.7

Spaudimo vielos delsos pranešimai

„Please make sure live pressure curves are valid and aligned“ (įsitikinkite, kad galioja tikralaikės
spaudimo kreivės ir jos sutampa)
Tai įspėjamasis pranešimas. Juo naudotojui nurodoma, kad laikotarpis tarp Pa ir Pd negali būti
apskaičiuotas arba apskaičiuota vertė viršija ribines vertes. Abiem atvejais naudotojas privalo nuspręsti,
derinti ar ne nuostatį Pressure wire delay (ms) (spaudimo vielos delsa, ms).
Šis pranešimas vienodinimui netrukdo.
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7.8

Kartotinis vienodinimas

Vienodinimas paprastai atliekamas tik vieną kartą prieš pradedant FFR arba dPR vertinimą. Jeigu
pradedamas naujas vienodinimas paspaudus mygtuką „Equalizing“ (vienodinimas), rodomas pranešimas
„Equalization already done - Re-Equalize?“ (vienodinimas jau atliktas – ar pakartoti?), siekiant įspėti dėl
galimo netyčinio mygtuko paspaudimo. Paspauskite „Yes“ (taip), kad patvirtintumėte, „No“ (ne), kad
atšauktumėte ir „Reset“ (atšaukti), kad atstatytumėte vienodinimą ir atkurtumėte Pd spaudimo
numatytąją vertę. Norint išvengti papildomo veiksmo po galimos kartotinės paleisties, paleidžiant
prietaisą iš naujo vienodinimo faktorius NEKEIČIAMAS. Vienodinimo parametrai laikomi įtempio
koeficiento jungties arba „OptoWire™“ išliekamojoje atmintyje, priklausomai nuo naudojamos
„OptoWire™“ versijos.

„Old Equalization factor is invalid“ (senasis vienodinimo koeficientas negalioja)
Šis pranešimas gali būti rodomas, tik jeigu senasis įrašytas koeficientas negalioja arba pažeistas.
Naudotojui reikia vienodinti iš naujo.

skyrius.
Pa ir Pd kreivių delsos reguliavimas atliekant vienodinimą
Pranešimas „Please Adjust Pa Pd Delay“ (sureguliuokite Pa ir Pd delsą) rodomas, jeigu Pa ir Pd kreivės
rodomos su delsa. Kaip nustatyti Pd delsą, žr. 5.10 skyriuje.

7.9

FFR procedūros atlikimas

Įstumkite „OptoWire™“ spaudimo jutiklį distaliai nuo stenozės atlikdami patvirtintas FFR procedūras.

7.9.1 Maksimalios hiperemijos sukėlimas
Vadovaudamiesi savo kateterizacijos laboratorijos praktika, sukelkite maksimalią hiperemiją.

7.9.2 Kraujospūdžio užrašymas – FFR
1- PAGRINDINIAME ekrane paspauskite mygtuką „FFR“ pateikties bloko ekrane, kad pradėtume
kraujospūdžio užrašymą. („OptoMonitor 3“ gali užrašyti sekas visą 2 valandų užrašymo

laikotarpį).
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2- Minimalaus Pd / Pa sekimas automatiškai prasideda paspaudus mygtuką „FFR“. PASTABA.
Minimali Pd / Pa vertė dėl artefaktų gali nesutapti su minimalia FFR verte. Baigę užrašymą
būtinai perkelkite žymeklį ties minimalia FFR verte peržiūros režimu. Tai atliekama paspaudus
mygtuką „Pd / Pa.

Dabartinė Pd /
Pa vertė

Minimali Pd /
Pa vertė

3- Užrašymo metu du kartus spustelėkite grafinę sritį, kad atsirastų žymeklis (ištisa balta linija).

4- Norėdami baigti užrašymą paspauskite mygtuką „Stop FFR“. Ekranas persijungs rodymo režimu
(FFR rodymo režimas išsamiau paaiškintas 7.11.1 skyriuje).

5- Norėdami atlikti kitą užrašymą, rodymo meniu paspauskite mygtuką „Live“ (tikralaikis vyksmas)
ir vėl paleiskite procesą nuo 7.9.2 skyriaus pradžios.

7.10

dPR procedūros atlikimas

Įstumkite „OptoWire™“ spaudimo jutiklį distaliai nuo stenozės atlikdami patvirtintas FFR procedūras.
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7.10.1 dPR skaičiavimas
1- PAGRINDINIAME ekrane paspauskite mygtuką „dPR“, kad pradėtumėte dPR užrašymą.

2- dPR užrašymo eigą galite stebėti pagal eilutę, esančią informacijos juostos apatinėje dalyje.
PASTABA. Eigos eilutės spalva kinta, priklausomai nuo nuostačių.

3- Baigusis užrašymui „OptoMonitor 3“ automatiškai persijungia rodymo režimu. Daugiau
informacijos apie dPR rodymą žr. 7.11.2 skyriuje.
4- Norėdami atlikti kitą užrašymą, rodymo meniu paspauskite mygtuką „Live“ (tikralaikis vyksmas)
ir vėl paleiskite procesą nuo 7.10.1 skyriaus pradžios.

7.10.2 dPR atitraukimo („Pullback“) atlikimas
1- PAGRINDINIAME ekrane paspauskite mygtuką „dPR Pullback“ (dPR atitraukimas), kad
pradėtumėte dPR atitraukimo užrašymą.

2- Paspaudus dPR atitraukimo mygtuką „OptoMonitor 3“ užtruks maždaug 2 sekundes, kol bus
paruoštas atitrauktasis užrašymas. Prieš atitraukdami palaukite, kol tikralaikė dPR kreivė
(numatytoji spalva – violetinė) pradės rodyti sekimo vertę, didesnę už 0. Užrašant
atitrauktuosius duomenis, dabartinė dPR vertė bus rodoma duomenų lango apačioje.
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3- Užrašymo metu du kartus spustelėkite grafinę sritį, kad atsirastų žymeklis (ištisa balta linija).

4- Paspauskite mygtuką „Stop Pullback“ (stabdyti atitrauktąjį užrašymą), kad baigtumėte užrašymą.
Ekranas persijungs rodymo režimu. Daugiau informacijos apie dPR atitraukimo rodymą žr.
7.11.3 skyriuje.
5- Norėdami atlikti kitą užrašymą, rodymo meniu paspauskite mygtuką „Live“ (tikralaikis vyksmas)
ir vėl paleiskite procesą nuo 7.10 skyriaus pradžios.

7.11

FFR, dPR ir atitraukimo peržiūra rodymo režimu

7.11.1 FFR peržiūra atitrauktojo rodymo režimu

1- Baigus FFR užrašymą ekranas persijungia rodymo režimu ir naudotojas gali matyti visus
užrašytus dabartinio paciento duomenis. Jeigu norite pasiekti rodymo režimą be užrašymo,
paspauskite mygtuką „View“ (peržiūra) PAGRINDINIAME ekrane.
2- Visi įrenginyje laikomi dabartinio paciento užrašymai atsiras užrašymo pasirinkties langelyje.
Jeigu atvejis neatidarytas, visi užrašymai, nepriskirti atvejui, bus rodomi pasirinkties langelyje.
Naudotojas gali slinkti sąrašą aukštyn / žemyn pirštais, kad matytų visus įrenginyje laikomus
užrašymus, ir gali spustelėti pageidaujamą užrašymą, kad jis būtų įkeltas į grafinį langą ir
duomenų langą.
3- FFR skaičiuojamas kaip vidutinio Pd / vidutinio Pa santykis maksimalios hiperemijos taške.
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4- Minimali FFR vertė skaičiuojama visam užrašymo laikotarpiui ir rodoma duomenų lange po „Pd /
Pa“ (numatytoji spalva – geltona). Minimalią FFR taip pat rodo geltona linija grafiniame lange.
FFR tikralaikes vertes rodo dešinioji grafiko ašis.
5- Naudotojas gali pirštais slinkti žymeklį į kairę ir į dešinę, kad peržiūrėtų konkrečias užrašymo
sritis ir nustatytų dominamąsias sritis. Pa, Pd ir FFR vertės duomenų lauke atsinaujina sutinkamai
su žymeklio judėjimu.
6- Mygtuke „FFR“ rodoma visų užrašytų duomenų minimali FFR vertė, o duomenų lauke
atnaujinamos Pa, Pd ir FFR vertės.
7- Naudotojas gali taikyti užrašymui paciento ir segmentų funkcijas bei nusiųsti užrašymus į USB
atmintinę (arba eksportuoti per DICOM). Daugiau informacijos žr. 7.12.4.1 ir 7.12.4.2 skyriuose.
8- Paspaudus mygtuką „Play“ rodomas užrašymas, tarsi jis būtų tikralaikis matavimas, nuo laiko

PASTABA. Įrašydami FFR užrašymą į USB atmintinę arba per DICOM užtikrinkite, kad
FFR žymeklis būtų perkeltas ties tinkama FFR verte DU ekrane rodymo režimu, tada
žiūryklė „OptoViewer“ atvers FFR užrašymą tinkamoje FFR žymeklio padėtyje.
vertės =0 sekundžių. Tokio rodymo metu tikralaikė FFR vertė rodoma informacijos lango
apačioje. Paspaudus mygtuką „Stop“ bet kuriuo rodymo metu, rodymas sustabdomas ir
grįžtama į ekraną „Playback“ (rodyti).
9- Mygtuku „Archive“ (archyvas) galite peržiūrėti visus ankstesnius užrašus. Atvėrus šį meniu
užsidarys tuo metu vykdomas atvejis, todėl šį meniu reikia atverti, tik kai visi užrašymai baigti.
10- Paspaudus mygtuką „Live“ (tikralaikiai duomenys), vėl perjungiamas PAGRINDINIS ekranas,
kuriame toliau atliekami tikralaikiai matavimai ir galima pradėti naują užrašymą.

7.11.2 dPR peržiūra rodymo režimu

Užrašymas

dPR vidurkis

1- Baigus dPR užrašymą ekranas automatiškai persijungia rodymo režimu ir naudotojas gali matyti
visus užrašytus dabartinio paciento duomenis. Jeigu norite pasiekti rodymo režimą be užrašymo,
paspauskite mygtuką „View“ (peržiūra) PAGRINDINIAME ekrane.
2- Visi įrenginyje laikomi dabartinio paciento užrašymai atsiras užrašymo pasirinkties langelyje.
Jeigu atvejis neatidarytas, visi užrašymai, nepriskirti atvejui, bus rodomi pasirinkties langelyje.
Naudotojas gali slinkti sąrašą aukštyn / žemyn pirštais, kad matytų visus įrenginyje laikomus
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užrašymus, ir gali spustelėti pageidaujamą užrašymą, kad jis būtų įkeltas į grafinį langą ir
duomenų langą.
dPR vertė skaičiuojama naudojant „OpSens“ nuosavą algoritmą kraujospūdžio bangos
diastolinės fazės metu (širdžiai ilsintis).
Vienam dPR matavimui apskaičiuoti naudojami 4 susitraukimai, o rodmenys pateikiami
duomenų lango apačioje (numatytoji spalva – violetinė).
Naudotojas gali taikyti užrašymui paciento ir segmentų funkcijas bei nusiųsti užrašymus į USB
atmintinę (arba eksportuoti per DICOM). Daugiau informacijos žr. 7.12.4.1 ir 7.12.4.2 skyriuose.
Paspaudus mygtuką „Play“ rodomas užrašymas, tarsi jis būtų tikralaikis matavimas, nuo laiko
vertės =0 sekundžių. Paspaudus mygtuką „Stop“ bet kuriuo rodymo metu, rodymas
sustabdomas ir grįžtama į ekraną „Playback“ (rodyti).
Paspaudus mygtuką „Live“ (tikralaikiai duomenys), vėl perjungiamas PAGRINDINIS ekranas,
kuriame toliau atliekami tikralaikiai matavimai ir galima pradėti naują užrašymą.

7.11.3 Atitrauktųjų dPR duomenų peržiūra rodymo režimu

1- Baigus atitrauktąjį dPR užrašymą ekranas automatiškai persijungia rodymo režimu ir naudotojas
gali matyti visus užrašytus dabartinio paciento duomenis. Jeigu norite pasiekti rodymo režimą be
užrašymo, paspauskite mygtuką „View“ (peržiūra) PAGRINDINIAME ekrane.
2- Visi įrenginyje laikomi dabartinio paciento užrašymai atsiras užrašymo pasirinkties langelyje.
Jeigu atvejis neatidarytas, visi užrašymai, nepriskirti atvejui, bus rodomi pasirinkties langelyje.
Naudotojas gali slinkti sąrašą aukštyn / žemyn pirštais, kad matytų visus įrenginyje laikomus
užrašymus, ir gali spustelėti pageidaujamą užrašymą, kad jis būtų įkeltas į grafinį langą ir
duomenų langą.
3- Funkcija „dPR Pullback“ užrašo tikralaikį dPR skaičiavimą, kai gydytojas veda jutiklinę vielą
pažaidos arba dominamojoje srityje.
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4- Minimali (ne nulinė) dPR vertė skaičiuojama visam užrašymo laikotarpiui ir rodoma duomenų
lange po „dPR“ (numatytoji spalva – violetinė). Minimalią dPR taip pat rodo violetinė linija
grafiniame lange. Tikralaikę dPR vertę rodo dešinioji grafiko ašis.
5- Naudotojas gali pirštais slinkti žymeklį į kairę ir į dešinę, kad peržiūrėtų konkrečias užrašymo
sritis ir nustatytų dominamąsias sritis. dPR vertės duomenų lange atsinaujina sutinkamai su
žymeklio judėjimu.
6- Mygtuke „dPR“ rodoma visų užrašytų duomenų minimali dPR vertė ir atnaujinama dPR vertė
duomenų lauke.
7- Naudotojas gali taikyti užrašymui paciento ir segmentų funkcijas bei nusiųsti užrašymus į USB
atmintinę (arba eksportuoti per DICOM). Daugiau informacijos žr. 7.12.4.1 ir 7.12.4.2 skyriuose.
8- Paspaudus mygtuką „Play“ rodomas užrašymas, tarsi jis būtų tikralaikis matavimas, nuo laiko
vertės =0 sekundžių. Tokio rodymo metu tikralaikė dPR vertė rodoma informacijos lango
apačioje. Paspaudus mygtuką „Stop“ bet kuriuo rodymo metu, rodymas sustabdomas ir grįžtama
į ekraną „Playback“ (rodyti).
9- Paspaudus mygtuką „Live“ (tikralaikiai duomenys), vėl perjungiamas PAGRINDINIS ekranas,
kuriame toliau atliekami tikralaikiai matavimai ir galima pradėti naują užrašymą.
10- Paspauskite mygtuką „Pd / Pa“, kad peržiūrėtumėte atitrauktąjį Pd / Pa užrašymą (žr.
7.11.4 skyrių).
11- Paspaudus dPR skalę automatinis skaliavimas panaikinamas ir galima naršyti įvairias skalės
parinktis.

7.11.4 Atitrauktųjų Pd / Pa duomenų peržiūra rodymo režimu

Pd / Pa mygtukas,
minimali Pd / Pa vertė

Mygtukas „dPR“

dPR atitrauktojo rodymo ekrane paspauskite Pd / Pa mygtuką , kad būtų pateikti atitrauktieji Pd / Pa
užrašymai. Atitrauktojo Pd / Pa rodymo režimas turi visas tas pačias funkcijas kaip atitrauktojo dPR
rodymo režimas, tik Pa, Pd ir Pd / Pa atnaujinamos manipuliuojant grafiką, o dPR vertė nerodoma.
Norėdami grįžti į atitrauktojo dPR rodymo režimą, tiesiog paspauskite dPR mygtuką.
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7.12

Rodymo funkcijos

Visų formų užrašymų rodymo funkcija turi tuos pačius keturis mygtukus: „Patient“ (pacientas),
„Segments“ (segmentai), „USB Export“ (eksportuoti į USB) ir „DICOM Export“ (eksportuotį į DICOM).
Kiekvienas mygtukas veikia identiškai, nepriklausomai nuo to, kokio rodymo režimu perjungta sistema.
Paciento ir segmentų funkcijos taikomos tiesiogiai pasirinktam užrašymui. Užtikrinkite, kad būtų
pasirinktas pageidaujamas užrašymas. Jeigu taip nėra, pirštais slinkite užrašymų sąrašą pranešimų lange
aukštyn ir žemyn, kol rasite pageidaujamą užrašymą, tada spustelėkite jį vieną kartą, kad būtų įkelti
duomenys.

7.12.1 Paciento informacijos sudarymas ir atnaujinimas

1- PAGRINDINIAME ekrane paspauskite mygtuką „Patient“ (pacientas). (Paspaudęs mygtuką
„Patient“ rodymo ekrane, naudotojas gali peržiūrėti paciento informaciją, tačiau negali jokios
paciento informacijos įvesti arba keisti).
2- Naudotojas gali įvesti paciento informaciją spustelėdamas pageidaujamą paciento informacijos
laukelį ir įvesdamas rašmenis pateikta klaviatūra. Pateikiami šie laukeliai: paciento pavardė,
paciento antrasis vardas / pavardė, paciento vardas, paciento lytis, paciento ID numeris,
paciento gimimo data, procedūros data, prieigos numeris, procedūrą atliekančio gydytojo
asmenvardis ir procedūros / tyrimo aprašai. Norint pradėti naują atvejį, reikia suvesti informaciją
į pažymėtus būtinuosius laukelius.
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3- Jeigu laukelyje jau yra tekstas, naudotojas gali spustelėti teksto langelį, perkelti žymeklį į
pageidaujamą vietą ir prirašyti rašmenų arba juos pašalinti.
4- Žalios rodyklės mygtuku
kairėje arba dešinėje klaviatūros pusėje galite įjungti arba
išjungti antrojo lygio („Shift“) klavišo funkcija.
5- Mygtuku
apatinėje kairiojoje klaviatūros dalyje galite atverti skaitmenų ir specialiųjų
rašmenų klaviatūrą. Paspaudę toje pačioje skaitmenų ir simbolių klaviatūros vietoje esantį
mygtuką „ABC“ vėl grįšite į raidžių klaviatūros pateiktį.
6- Jeigu norite pakeisti kalbą, paspauskite gaublio simbolį
, esantį apatinėje klaviatūros eilėje
(antras iš kairės). Pasirinkite pageidaujamą kalbą iš pateikto išsiskleidžiančio meniu.
7- Paspauskite naikinimo mygtuką
viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe, jeigu norite
pašalinti rašmenį į kairę nuo žymeklio.
8- Paspauskite įvesties mygtuką
antrojoje eilėje dešinėje klaviatūros pusėje, kad
įvestumėte tekstą į laukelį ir išjungtumėte klaviatūros pateiktį.
9- Jeigu norite, kad nebūtų rodoma klaviatūra, paspauskite klaviatūros simbolį
apatinėje klaviatūros eilėje dešinėje.
-

, esantį

Jeigu norite pašalinti visus paciento įrašus, paspauskite mygtuką „Clear Info“ (šalinti
informaciją), esantį maždaug ekrano viduryje.
Norint pasiekti laikomų pacientų ID sąrašą per DICOM sąsają, paspauskite mygtuką „DICOM
List“ (DICOM sąrašas), esantį maždaug ekrano viduryje (žr. 6.1.2 skyrių).
Norėdami patvirtinti paciento informacijos pakeitimus, paspauskite žalią varnelę apatiniame
dešiniajame ekrano kampe.
Daugiau informacijos apie paciento duomenų valdymą žr. 6 skyriuje.

7.12.2 FFR / dPR pastabos

Sistemoje „OptoMonitor 3“ galima laikyti svarbią informaciją apie konkrečių pacientų kraujagyslių
segmentus. Šią informaciją galima atnaujinti bet kuriuo laiku procedūros metu ir nusiųsti į USB arba
eksportuoti į DICOM.
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1- Fiziologinis vertinimas automatiškai atnaujinamas, atsižvelgiant į atliekamo užrašymo tipą.
2- Naudotojas gali nustatyti, su kuriuo procedūros etapu susijęs užrašymas (pvz., prieš ar po PVAI).

3- Naudotojas gali nustatyti, su kuria konkrečia kraujagysle susijęs šis užrašymas. Naudotojas gali
pasirinkti kraujagyslę iš išskleidžiamojo sąrašo arba (kitas būdas) pasirinkti atitinkamą
kraujagyslę kraujagyslių diagramoje, spustelėdamas atitinkamą apskritimą.
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4- Naudotojas gali nustatyti, koks vaistas skirtas procedūros metu.

5- Norėdami patvirtinti kraujagyslės segmento informacijos pakeitimus, išeikite iš ekrano mygtuku
„Back“ (atgal).

7.12.3 Duomenų peržiūra
Mygtuku „Play“ (paleisti) galima įkelti kreives ir peržiūrėti duomenis.

7.12.4 Duomenų archyvavimas ir šalinimas
7.12.4.1 Kraujospūdžio duomenų įrašymas į USB atmintinę
1- Įjunkite USB 3.0 atmintinę į vieną iš USB prievadų prietaiso apačioje. (PASTABA. Norint įjungti
atmintinę gali reikėti atsukti prietaiso apačioje pritvirtintą apsauginį skydelį).
2- Ekrane „Archive“ (archyvas) pasirinkite pacientą ir paspauskite mygtuką „USB Export“ (eksportas
į USB), kad duomenys būtų įrašyti į USB atmintinę.
3- Jeigu norite įrašyti duomenis be paciento informacijos, paspauskite mygtuką „Anonymous
Export“ (anoniminis eksportas). Tada įrašoma anoniminių duomenų versija.
7.12.4.2 Procedūrų duomenų siuntimas eksportuojant į DICOM
Jeigu sistema „OptoMonitor 3“ tinkamai sujungta su įstaigos RIS ir PACS, galite eksportuoti procedūrų
duomenis per DICOM:
1- PAGRINDINIAME ekrane paspauskite mygtuką „Patient“ (pacientas), kad pasiektumėte paciento
informaciją.
2- Paspauskite mygtuką „DICOM List“ sąrašas ir pasirinkite pacientą, kurio duomenys bus
naudojami atvejui (žr. 6.1.2 skyrių). Kitas būdas – norėdami pradėti atveji galite įvesti paciento
informaciją būtinuosiuose laukuose rankiniu būdu. Paspauskite mygtuką „Back“ (atgal), kad
įrašytumėte paciento informaciją ir grįžtumėte į PAGRINDINĮ ekraną.
3- Atlikite vieną ar kelis FFR, dPR, or dPR atitrauktuosius užrašymus.
4- Atlikę reikiamus užrašymus paspauskite mygtuką „DICOM Export“ (eksportuoti į DICOM) rodymo
ekrane. Paspaudus šį mygtuką sistema siunčia visų anksčiau neeksportuotų užrašų momentinę
ekrano nuotrauką, kurioje užfiksuoti visi susiję užrašymų grafiniai ir skaitiniai duomenys su
konkrečios procedūros duomenimis, kaip antai FFR arba dPR vertė. Vaizdai tada siunčiami per
DICOM į PACS ir tada juos galima peržiūrėti / laikyti su paciento duomenimis PACS. Jeigu
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užrašymo duomenis naudotojui reikia modifikuoti (pvz., žymeklio padėtį, kraujagyslę, vaistą,
etapo pasirinkimą, mastelio vertę ir pan.), atitinkamo užrašymo būklė eksportuojant bus
atnaujinta ir tie duomenys bus kartotinai nusiųsti į PACS, jeigu vėl bus paspaustas mygtukas
„DICOM Export“ (eksportuoti į DICOM).

7.12.4.3 Šalinimo procedūros
Norėdami pašalinti užrašymą, slinkite užrašymų sąrašą aukštyn arba žemyn ir pažymėkite pageidaujamą
užrašymą. Paspauskite mygtuką „Del. Record“ (šalinti užrašą).
Norėdami pašalinti visus vieno paciento užrašymus, paspauskite mygtuką „Archive“ (archyvas),
pasirinkite pacientą, kurio užrašymus norite šalinti ir paspauskite mygtuką „Delete“ (šalinti).
Norėdami pašalinti visus vietiniame įrenginyje laikomus DU failus, paspauskite mygtuką „Archive“
(archyvas), tada paspauskite „Select all“ (pažymėti visus) ir mygtuką „Delete“ (šalinti).
7.12.4.4 Laikymo vieta
Jeigu norite pažiūrėti, kiek laikymo vietos yra DU, paspauskite mygtuką „Archive“ (archyvas) ir „Storage
Space“ (laikymo vieta).
Pateikiamos dvi diagramos. Pirmojoje rodoma vidinė laikymo vieta. Antrojoje rodomas laikymo vieta
USB atmintinėje.
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7.13

Operacijos nutraukimas

Baigus procedūrą galima palikti bloką įjungtą. Papildomas ekrano užraktas suveikia po nurodytos delsos.
Galima IŠJUNGTI bloką paspaudus optinio bloko maitinimo mygtuką ir palaikius jį nuspaustą maždaug
5 sekundes iš eilės. Pateikties bloką galima išjungti maitinimo mygtuku, esančiu ant bloko dugno.

8 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Kvalifikuoti serviso specialistai turi atlikti reguliarią techninę priežiūrą kas 12 mėnesių, kad būtų
užtikrintas optimalus „OptoMonitor 3“ veikimas.

„OptoMonitor 3“ turi meniu „Maintenance“ (techninė priežiūra), kuriuo naudodamasis serviso
specialistas gali patikrinti sistemos veikimo būklę ir įsitikinti, kad sistema veikia pagal gamintojo
specifikacijas.
Per meniu „Maintenance“ (techninė priežiūra) galima pasiekti ir derinti toliau nurodytus parametrus ir
gamyklinius nuostačius.

8.1

Techninės priežiūros meniu atvėrimas
1- Paspauskite mygtuką „SETTINGS“ (nuostačiai) PAGRINDINIAME ekrane.

2- Nuostačių ekrane paspauskite mygtuką „Maintenance“ (techninė priežiūra)
apatinėje eilėje (trečias iš kairės).
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3- Pateikus raginimą įveskite prieigos kodą ir paspauskite √ (gerai), kad tęstumėte. Numatytosios
reikšmės pateiktos 8.12 skyriuje.
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8.2

Paros laiko, datos ir kalbos nustatymas

Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „Time, Date, and Language“ (paros laikas, data ir
kalba), esantį grotelių viršutinėje eilėje kairėje.
Nustatykite laiką spausdami mygtukus virš skaitmeninio laikrodžio ir po juo kairiojoje ekrano pusėje.
Atkreipkite dėmesį, kad laikrodis veikia 24 valandų formatu.

Norėdami nustatyti datą, paspauskite tekstinį langelį. Ekrano apačioje atsiras skaitinė klaviatūra.

Įveskite datą skaičiais formatu metai-mėnuo-diena. Spustelėję tekstinį langelį galite pasirinkti skaičių,
kurį norite pašalinti. Informaciją apie specialiuosius rašmenis žiūrėkite 7.12.1 skyriuje.
Kalbą nustatykite paspausdami mygtuką „Language“ (kalba) ir pasirinkdami pageidaujamą kalbą
išskleidžiamajame meniu.

8.3

Kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos įėjos / išėjos kalibravimas

Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „Input/Output Calibration“ (įėjos / išėjos
kalibravimas), esantį grotelių viršutinėje eilėje centre.
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8.3.1 Aortos įėjos atskaitos kalibravimas siuntimui į aortinį keitlį

Kaip kalibruoti aortinį keitlį, išsamiai aprašyta 18 skyriuje.

8.3.2 AUX įėjos atskaitos kalibravimas siuntimui į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos
sistemą

Nuoseklus „AUX In“ (aortos įėjos iš kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemos) kalibravimo
aprašas pateiktas 17 skyriuje.
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8.3.3 Distaliosios išėjos į kateterizacijos laboratorijos hemodinamikos sistemą kalibravimas

Nuoseklus distaliosios išėjos kalibravimo aprašas pateiktas 19 skyriuje.

8.3.4 Aortinės išėjos į kateterizacijos laboratorijos sistemą kalibravimas

Nuoseklus aortinės išėjos kalibravimo aprašas pateiktas 20 skyriuje.

8.4

Optinio jutiklio funkcionalumo peržiūra

Techninės priežiūros ekrane paspauskite meniu „Optical Sensor Performance“ (optinio jutiklio
funkcionalumas). Šiame meniu pateikiami rodmenys ir duomenys, susiję su šiuo metu naudojamos
„OptoWire™“ funkcionalumu. Jeigu prie OpM3 viela neprijungta, jeigu sutriko „OptoWire™“ veikla arba
jeigu ji prijungta prie OpM3 netinkamai, šiame ekrane duomenų nebus. Prie sistemos OpM3 prijungus
veikiančią „OptoWire™“, šis ekranas užpildomas tikralaikiais duomenimis, susijusiais su „OptoWire™“
funkcionalumu (vaizdas toliau). Šiame ekrane rodomas „OptoWire“ serijos numeris, zondo vertė
nanometrais ir faktinė vertė nanometrais, registruotos optinio bloko, bei jų abiejų skirtumas (delta).
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Norint gauto atskaitos vertes, taip pat galima prijungti referencinį zondą arba referencinę įtempio
koeficiento jungtį. Jeigu „OptoWire™“ teikia silpnas signalo vertes, ją gali reikėti pakeisti. Jeigu ir
pakeista viela teikia silpnas signalo vertes, kreipkitės į įgaliotąjį serviso specialistą ir (arba) „OpSens“.

Diagnostikos
vertės Parametras

Aprašai

Apšviestumo lygis
(%)
Kontrastingumas
(%)

Tipinis signalas
naudojant
atskaitos
zondą
70 %

Silpnas signalas

Apšviestumo
reguliavimo lygis
Optinio signalo
50 %
<35 %
kontrasto matomumo
lygis
SNR
Signalo ir triukšmo
>4000
<2000
santykis
Stiprinimo
Maksimali signalo
1,7
>2,2
koeficientas
amplitudė
Mano. (mmHg): Patikrinkite ir patvirtinkite, ar „OptoMonitor“ manometras rodo teisingą vertę.
Išmatuokite atmosferos slėgį ir palyginkite jį su „OptoMonitor“ manometro rodmeniu. Jeigu rodmenys
skiriasi daugiau kaip 10 mmHg, kreipkitės į „OpSens“ įgaliotąjį serviso specialistą ir (arba) „OpSens“.
Distal Input delta (nm): Ši vertė neturi būti mažesnė kaip ±8 nanometrai.
ATSARGIAI
•

•

Kaip ligoninės technikos priežiūros programos dalį kasmet reikia atlikti įprastinę saugumo inspekciją ir
bandymus. Specialiai išmokyti ligoninės technikos specialistai turi patikrinti ir išbandyti visas izoliuotas
jungtis ir sistemos maitinimo šaltinį.
„OpSens OptoMonitor“ nėra dalių, kurių servisą gali atlikti naudotojas. Perduokite visus serviso darbus
įgaliotiesiems serviso specialistams arba tiesiogiai „OpSens“.
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8.5

DICOM bandymas

Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „DICOM“, esantį grotelių vidurinėje eilėje kairėje.
Pateikiama bendroji informacija, susijusi su OpM3 ir DICOM ryšiu. Kvalifikuotas darbuotojas gali pagal šį
ekraną patikrinti OpM3 ir DICOM ryšio būklę.

8.5.1 DICOM bandymas
Jungtį su DICOM serveriu galima išbandyti dviem būdais:
1. ryšio patikros mygtuku, norint nustatyti, ar DU gali aptikti DICOM serverį;
2. bandymo mygtuku, norint nustatyti, ar DICOM serveris gali siųsti duomenis į DU.

8.5.2 Vaizdavimo sistemų darbarašio filtravimas
Jeigu į laukelį „Scheduled Station Name“ (suplanuoto skyriaus pavadinimas) neįvedama duomenų ir
laukelyje „Query Window“ (užklausos langas) rodomas užrašas „No specific window“ (konkretaus
laikotarpio nėra), tada bus rodomos visos vaizdavimo sistemų darbarašio procedūros, jeigu jų ne
daugiau kaip 100. Taip pat galima DICOM vaizdavimo sistemų darbaraštyje rodomų procedūrų sąrašą
filtruoti.
Išskleidžiamajame meniu „Modality“ (vaizdavimo sistemos) galima filtruoti pagal vaizdavimo sistemas:
•
•
•

XA: rentgeno angiografija
OT: kita
CT: kompiuterinė tomografija

Taip pat galima filtruoti pagal suplanuoto skyriaus pavadinimą. Suplanuoto skyriaus pavadinimą reikia
įvesti rankiniu būdu.
Išskleidžiamajame meniu „Query Window“ (užklausos langas) galima filtruoti sąrašą pagal laikotarpį:
•
•

„No specific Window“ (konkretaus laikotarpio nėra). Tokiu atveju laiko filtras netaikomas.
„Schedules for today“ (šaindienos planai). Bus rodomos tik šiandienai suplanuotos procedūros.
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•

„Specify around current date“ (nurodyti apie dabartinę datą). Rodomos tik procedūros,
suplanuotos tam tikru intervalu nuo dabartinės datos [„Days before“ (dienos prieš); „Days After“
(dienos po)] will be displayed.

„Max. Retrieved Procedures“ (maks. gautų procedūrų skaičius). Tai maksimalus procedūrų, rodomų
darbaraštyje, skaičius. Didžiausia galima vertė yra 100. Tai taip pat numatytoji vertė.

8.5.3 Informacijos eksportuotuose vaizduose pateiktis
DICOM eksporto į archyvą dalyje vaizdavimo sistemą (XA, OT arba CT), skyriaus pavadinimą ir įstaigos
pavadinimą galima įvesti rankiniu būdu, tada jie bus rodomi eksportuotuose vaizduose. Jeigu
informacijos neįvedama, eksprotuouose vaizduose jos rodoma nebus.

8.6

Saugumas

Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „Security“ (saugumas), esantį grotelių centre.

8.6.1 Paleisties slaptažodžio nustatymas

1- Jeigu anksčiau paleisties slaptažodžio nereikėjo, spustelėkite langelį, kad jo būtų reikalaujama.
2- Spustelėkite tekstinį laukelį „Password“ (slaptažodis) ir įveskite slaptažodį klaviatūra. Jeigu
slaptažodis jau vartotas anksčiau, galite jį pašalinti naikinimo mygtuku klaviatūroje. Naują
slaptažodį įveskite naudodami raides, skaitmenis ir specialiuosius rašmenis. Jeigu norite, kad
įvedant slaptažodį jis nebūtų matomas, palikite langelį „Show“ (rodyti) nepažymėtą. Jeigu norite,
kad įvedant slaptažodį jis būtų matomas, pažymėkite langelį „Show“ (rodyti).
3- Norėdami nustatyti, kad prietaisas užsirakintų po tam tikro neveiksnumo laikotarpio,
spustelėkite laukelį „Lock After“ (užrakinti po) ir pasirinkite pageidaujamą laiką
išskleidžiamajame meniu.
4- Norėdami įrašyti slaptažodžio / užrakto pakeitimus, išeikite iš ekrano mygtuku „Back“ (atgal).
Dabar prietaisas paleidžiant pateiks reikalavimą įvesti slaptažodį, kad būtų galima jį naudoti. Jeigu
pasirinkta, prietaisas taip pat užsirakins po tam tikro neveiksnumo laikotarpio; tada norint jį paleisti
reikės įvesti slaptažodį.
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8.6.2 Techninės priežiūros prieigos kodo keitimas
1- Spustelėkite tekstinį laukelį „Maintenance Access Code“ (techninės priežiūros prieigos kodas),
kad būtų pateikta klaviatūra. Jeigu prieigos kodas jau vartotas anksčiau, galite jį pašalinti
naikinimo mygtuku klaviatūroje. Naują prieigos kodą įveskite naudodami raides, skaitmenis ir
specialiuosius rašmenis.
2- Norėdami įrašyti prieigos kodo pakeitimus, išeikite iš ekrano mygtuku „Back“ (atgal).

8.7

Pranešimų praeities peržiūra

Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „Message Center History“ (pranešimų centro praeitis),
esantį grotelių vidurinėje eilėje dešinėje. Kitame ekrane pateikiamas visų anksčiau gautų
„OptoMonitor 3“ pranešimų sąrašas, surikiuotas pagal pranešimo datą. Sąrašą aukštyn arba žemyn galite

slinkti pirštais.

8.8

Tinklo ir ryšių informacijos peržiūra

Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „Network and Communication“ (tinklas ir ryšiai),
esantį grotelių apatinėje eilėje kairėje. Šiame ekrane rodomi MAC adresai, IP adresai, tinklo kaukė ir
tinklų sietuvo duomenys, susiję su LAN ryšiais su DU.

8.8.1 DU LAN1 ryšys su DICOM
LAN1 paskirtis – teikti užklausą dėl pacientų sąrašo ir perduoti procedūros rezultatus per DICOM.
Reikalavimai IT tinklui: turi būti eterneto LAN ryšio su RIS ir PACS serveriu galimybės.
IT tinklas konfigūruojamas atsižvelgiant į ligoninės DICOM standartą. RIS ir PACS serveriams turi būti
nustatytas fiksuotas IPv4 adresas arba galimybė naudoti DNS, kad būtų galima nustatyti jų
pagrindinių kompiuterių pavadinimus.
Siekiant sumažinti kibernetinio saugumo riziką, IT tinklas turi būti izoliuotas ir skirtas naudoti tik
sveikatos priežiūros įstaigos viduje (neprijungtas prie interneto).
Skirtasis informacijos srautas turi vykti taip: PEMS – (MWL užklausa)--> RIS – (pacientų sąrašas)-->
PEMS – (procedūros rezultatai)--> PACS
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8.8.2 15 colių DU LAN2 jungtis su optiniu bloku
LAN2 rezervuotas DU ryšiui su OU. Norėdami pasirinkti, kaip sąveikaus OU ir DU, paspauskite tekstinį
langelį „OU/DU Communication Link“ (OU / DU ryšių sąsaja) ir pasirinkite LAN funkciją pagal savo
pageidaujamą ryšių metodą.

8.8.3 Bevielis ryšys
Šiame ekrane taip pat galima prie DU prijungti ir valdyti bevielius prietaisus. Norint nustatyti bevielio
ryšio parametrus, DU ir OU iš pradžių reikia sujungti ryšių laidu (LAN, jeigu naudojamas 15 colių DU,
arba nuosekliuoju, jeigu naudojamas 10 colių DU).

Sujungus ryšių kabeliu, šis nuostatis duoda galimybę užmegzti bevielį ryšį:
DU adapteris rodo, ar aptiktas bevielio ryšio aparatinis saugos raktas. Įrašas „Not detected“
(nepatiktas) rodo, kad aparatinis saugos raktas neprijungtas. Įrašas „Present“ (yra) rodo, kad
aparatinis saugos raktas prijungtas.
OU adapteris suteikia naudotojui galimybę išaktyvinti bevielio ryšio modulį OU bloke. Norint, kad
veiktų bevielis ryšys, šį langelį reikia pažymėti.
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Norint, kad netrikdomai veiktų bevielis ryšys, bevielio ryšio aparatinį saugos raktą reikia įjungti į vieną
iš DU bloko USB prievadų, DU adapteris turi rodyti, kad raktas yra ir turi būti pažymėtas OU adapteris.
Paspaudus mygtuką „Scan“ (skenuoti) bus rodomi visi derantys bevieliai prietaisai, kuriuos galima
prijungti prie DU. Signalo stipris rodomas skliaustuose.
Galite pasirinkti prie DU pageidaujamą prijungti prietaisą jį pažymėję ir paspausdami mygtuką
„Select“ (pasirinkti) langelio apačioje.
Tada pasirinkite „Wireless“ (bevielis) OU / DU ryšių sąsajos langelio apačioje ir paspauskite mygtuką
„Back“ (atgal), kad įrašytumėte pasirinktį.

Grįžę į pagrindinį ekraną viršutiniame dešiniajame kampe turite matyti šią piktogramą:
Bevielis ryšys užmegztas. Tokiu atveju ryšių kabelį (LAN, skirtą DU-15", arba nuoseklųjį, skirtą
DU-10") galite atjungti. Kad signalas būtų pakankamas, turi būtų rodomos bent 2 iš 4 žali stulpeliai.
OU / DU ryšio sąsaja bevielė ir aptiktas DU adapteris, tačiau bevielio ryšio užmegzti nepavyko.
Tokiu atveju patikrinkite, ar OU yra aprėpties srityje ir stiprus signalas.
OU / DU ryšio sąsaja bevielė, tačiau neaptiktas DU adapteris, todėl bevielio ryšio užmegzti
nepavyko.
Signalo stipris dB, rodomas dalyse „Network“ (tinklas) ir „Communication“ (ryšiai), tiesiogiai susijęs su
signalo stipriu, rodomu pagrindiniame ekrane.
Stulpelių nėra:
greičiausiai ryšio nebus.
1 stulpelis silpnas ryšys.
2 stulpeliai
geras ryšys.
3 stulpeliai
stiprus ryšys.
4 stulpeliai
nepriekaištingas ryšys.

8.9

Pateikties bloko arba optinio bloko programinės įrangos naujinimas

Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „Software Update“ (programinės įrangos naujinimas),
esantį grotelių apatinėje eilėje viduryje.
„OptoMonitor 3“ optinio bloko ir pateikties bloko programinė aparatinė įranga naujinama naudojant
USB atmintinę, kurioje įrašyti reikiami programinės įrangos failai. Optinis blokas ir pateikties blokas
atnaujinami vienu metu. OU arba DU naujinimo procedūra vienoda, tačiau kiekvienam prietaisui skirtas
atskiras mygtukas „Update Software“ (naujinti programinę įrangą).
Norint atnaujinti OU, DU ir OU reikia sujungti kabeliu (naujinant jie turi veikti ne bevieliu ryšiu).
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1- Įjunkite USB atmintinę į jungtį. (PASTABA. Norint atverti prievadą atmintinei įjungti, gali reikėti
atsukti prietaiso apačioje pritvirtintą apsauginį skydelį).
2- DU ekrane paspauskite mygtuką „SETTINGS“ (nuostačiai).
3- Paspauskite mygtuką „MAINTENANCE“ (techninė priežiūra).
4- Įveskite techninės priežiūros prieigos kodą ir patvirtinkite.
5- Paspauskite mygtuką „SOFTWARE UPDATE“ (programinės įrangos naujinimas); Šalia laukelio
„USB Drive“ (USB diskas) pateikiama būklė „Connected“ (prijungta).
6- Paspauskite mygtuką „Update Software“ (naujinti programinę įrangą) atitinkamoje srityje,
priklausomai nuo naujinamo prietaiso – DU arba OU. Jeigu USB atmintinėje randamas galiojantis
naujinimo failas, pradedamas atnaujinimo procesas.

8.10

Gamykliniai nuostačiai

Mygtukas „Factory“ (gamyklinis) skirtas tik gamintojo vidiniam naudojimui.

8.11

DUMP (atminties išklotinės) žurnalai

Atminties išklotinės žurnaluose laikomi su DU arba OU praeitimi susiję pranešimai.
Norėdami eksportuoti žurnalus, įjunkite USB atmintinę į DU ir pereikite į langą „Maintenance“ (techninė
priežiūra).
Paspauskite mygtuką „DUMP DU Log“ (DU atminties išklotinė), kad įrašytumėte OU žurnalus į USB
atmintinę.
Paspauskite mygtuką „DUMP OU Log“ (OU atminties išklotinė), kad įrašytumėte OU žurnalus į USB
atmintinę.
Abiem atvejais į USB atmintinę įrašomas tekstinis failas. Šiame tekstiniame faile yra visi žurnalai,
kuriuose galima matyti visą DU arba OU veikseną praeityje. Tai gali padėti ieškant sutrikimų ir juos
šalinant. Pasirodžius iškylančiajam langeliui su įrašu „Done!“ (atlikta), atminties išklotinė įrašyta ir galima
atjungti USB atmintinę.
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Pranešimas taip pat gali būti toks:
„Make sure the OU is connected“ (patikrinkite, ar prijungtas OU). Norint įrašyti OU žurnalų atminties
išklotines, turi būti sujungti OU ir DU. Jungtis gali būti bevielė arba per kabelį.
„Make sure the USB drive is connected“ (patikrinkite, ar prijungta USB atmintinė). Norint perkelti
žurnalų atminties išklotines, į DU (erbe USB ilginamuoju kabeliu) turi būti įjungta USB atmintinė.

8.12

Reguliuojami nuostačiai

Toliau lentelėje toliau pateikti įvairūs reguliuojami nuostačiai, jų diapazonai ir numatytosios vertės.

8.12.1 NUOSTAČIŲ MENIU
Nuostatis
Spaudimo skalė
Laiko skalė
dPR suaktyvinta
Perspektyvinis
vienodinimas
Vidurkinimo laikotarpis
Atitrauktojo laiko skalė
Paciento informacijos
nerodymas
Spaudimo vielos delsa

Diapazonas
0-250, 0-200, 0-150, 0-100,
-50-300, -100-200
3, 6, 15, 30
Suaktyvinta, išaktyvinta
Suaktyvinta, išaktyvinta

Numatytoji vertė
0–200

1, 2, 3, 4, 5
30, 45, 60, 75
Suaktyvinta, išaktyvinta

3
45
Išaktyvinta

0–504

0

3
Išaktyvinta
Išaktyvinta

8.12.2 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MENIU įėjos / išėjos kalibravimas
Nuostatis
PA šaltinis
Aortinio keitlio įėja – stiprinimas
Aortinio keitlio išėja – siuntimas
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Numatytoji vertė
AUX
1,0
Norma
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Aortinio keitlio išėja –
stiprinimas
Aux įėja – poslinkis
Aux įėja – stiprinimas
Pd išėja – siuntimas

Pd išėja – poslinkis
Pd išėja – stiprinimas

0,5–2,0

1,0

–10,0–10,0
0,5–2,0
0, 50, 100, 200, 300, –30,
norma, 0–100, 0–200, 0–300, –
30–300
–10,0–10,0
0,5–2,0

0,0
1,0
Norma

0,0
1,0

8.12.3 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MENIU saugumas
Nuostatis
Užrakinimo slaptažodžio
naudojimas
Slaptažodis
Užrakinti po
Techninės priežiūros prieigos
kodas

Diapazonas
Suaktyvinta, išaktyvinta

Numatytoji vertė
Suaktyvinta

raidės, skaitmenys ir specialieji
rašmenys
Niekada, 10 min, 30 min, 60 min
skaitinis

Ops22
Niekada
0750

8.12.4 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MENIU tinklas ir ryšiai
Nuostatis
LAN1 DHCP
LAN1 MAC
LAN1 adresas
LAN1 tinklo kaukė
LAN1 tinklų sietuvas
LAN2 DHCP
LAN2 MAC
LAN2 adresas
LAN2 tinklo kaukė
LAN2 tinklų sietuvas
OU adapteris
OU / DU ryšių sąsaja
Bevielis suaktyvintas

Diapazonas
Suaktyvinta, išaktyvinta
Tik skaitoma vertė
<IP adreso formatas>
<xxx.xxx.xxx.x>
<xxx.xxx.xxx.x>
Suaktyvinta, išaktyvinta
Tik skaitoma vertė
<IP adreso formatas>
<xxx.xxx.xxx.x>
<xxx.xxx.xxx.x>
Suaktyvinta, išaktyvinta
LAN, bevielis
Nuoseklusis, bevielis
Suaktyvinta, išaktyvinta

Numatytoji vertė
Suaktyvinta
<MAC adresas>, skirtas DICOM LAN
<tuščia>
<tuščia>
<tuščia>
Išaktyvinta
<MAC adresas>, skirtas OU LAN
192.168.0.100
255.255.255.0
<tuščia>
Išaktyvinta
LAN (15 colių DU)
Nuoseklusis (10 colių DU)
Suaktyvinta (jeigu yra aparatinis saugos
raktas), kitaip – išaktyvinta

9 VIETOJE ATLIEKAMO SERVISO INFORMACIJA
Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką, nenuiminėkite korpuso dangčio (arba užpakalinės jo dalies).
„OpSens OptoMonitor 3“ nėra dalių, kurių servisą gali atlikti naudotojas. Perduokite visus serviso darbus
įgaliotiesiems serviso specialistams arba tiesiogiai „OpSens“.
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10 BENDROJI PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
10.1

Valymas

Saugokite monitorių, modulius, kabelius ir reikmenis nuo nešvarumų. Reguliariai valykite išorinį paviršių,
vadovaudamiesi savo įstaigos infekcijų kontrolės ir biomedicinos inžinerijos skyriaus taisyklėmis.
Išvalę, atidžiai patikrinkite įrenginį. Nenaudokite, jei matote nusidėvėjimo arba pažeidimų požymių.
ĮSPĖJIMAI
• Prieš valydami arba dezinfekuodami paviršių, atjunkite visą įtampingą įrangą iš
elektros lizdo.
• Neatjunkite kitų jungiamųjų kabelių.
• Jeigu ant sistemos arba reikmenų užtiško skysčių arba jeigu jie buvo netyčia
įmerkti į skystį, kreipkitės į serviso specialistą, „OpSens“ arba „OpSens“ įgaliotąjį
serviso specialistą. Nenaudokite įrenginio, kol jis neišbandytas ir nepatvirtintas jo
tinkamumas naudoti toliau.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
• Neautoklavuokite prietaiso ir nevalykite jo garais.
• Nemerkite jokių įrenginio dalių arba jo reikmenų į skystį.
• Nepilkite ir nepurkškite skysčių tiesiai ant įrenginio ir neleiskite skysčiams patekti į
jungtis arba kiaurymes.
• Nešveiskite prietaisų šiurkščiomis medžiagomis, nes taip galima pažeisti sistemos
paviršių.
• Prieš vėl įjungdami į maitinimo šaltinį įsitikinkite, kad visos bloko dalys sausos.
• Jokiu būdu nenaudokite baliklio. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., acetono arba
trichloretileno.

10.1.1 Optinis blokas ir pateikties blokas
Optinį bloką galima valyti standartiniais dezinfekantais, skirtais naudoti gydymo įstaigose, pvz., žemo
aktyvumo lygio dezinfekantu, švelnaus detergento ir vandens tirpalu, izopropilo alkoholiu (70 %) ir
standartinės klasės valikliu (tik pateikties bloko paviršių). Valiklių pH turi būti kuo artimesnis neutraliam.
• IŠJUNKITE optinio bloko maitinimą, tačiau neatjunkite jokių jungiamųjų kabelių.
• Nušluostykite išorę švaria pūkų nepaliekančia šluoste, šiek tiek sudrėkinta valymo tirpalu ir
nusausinkite.
• Ypač atsargiai valykite monitoriaus ekraną, nes jis jautriau reaguoja į grubius valymo metodus
nei korpusas.
• Neleiskite į matavimo jungtis patekti vandeniui arba valymo tirpalui. Valykite aplink jungčių
lizdus, o ne juos pačius.
• Vėl ĮJUNKITE maitinimą.
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10.1.2 Rankenos blokas
1. IŠJUNKITE optinio bloko MAITINIMĄ. Neatjunkite rankenos bloko kabelio nuo optinio bloko.
2. Uždėkite dulkių gaubtelį ant rankenos bloko lizdo.
3. Lengvai nušluostykite rankeną marle, sudrėkinta valymui skirtu alkoholiu (70 % izopropilo
alkoholiu).
4. Neleiskite į jungčių angas patekti vandeniui arba valymo tirpalui. Valykite aplink jungčių lizdus, o
ne juos pačius.

10.1.3 Optinės jungtys
Visas OPM3 pluoštinės optikos jungtis reikia laikyti švarias. Proksimalųjį kištukinių optinių jungčių galą
reikia valyti tam skirta optinio pluošto valymo priemone. Vidinę lizdinių optinių jungčių dalį reikia valyti
tam skirta optinio pluošto valymo priemone.
•
•
•

•

Rankenos bloko optinę jungtį (lizdinę) reikia valyti kaskart prieš iš naujo prijungiant „OptoWire“.
Prieš sujungiant rankenos bloko optinę jungtį (kištukinę) su optinio bloko optine jungtimi
(lizdine) įrengimo metu, šias abi jungtis reikia išvalyti.
Kad rankenos bloko optinė jungtis (kištukinė) ir optinio bloko optinė jungtis (lizdinė) išliktų
švarios, jas patartina laikyti visada sujungtas. Atjunkite, tik jeigu reikia bloką pakeisti. Jeigu
jungtys atjungtos, rekomenduojama naudoti rankenos bloko Iapsaugos nuo dulkių gaubtelį.
Gaubtelį nuimkite tik tada, kai būsite pasiruošę vėl prijungti optinę jungtį.
Dėl dulkių, patekusių į jungtį (-is) gali suprastėti optinio signalo kokybė ir galite gauti įspėjimo
pranešimą „No optical signal“ (nėra optinio signalo).
„OptoWire™“ – optinė jungtis (kištukinė)

Rankenos blokas – optinė jungtis (lizdinė)
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Rankenos blokas – gaubtelis

Rankenos blokas – optinė jungtis (kištukinė)

Optinis blokas – lizdinė optinė jungtis

10.2

Srovės nuotėkio matavimas

„OptoMonitor 3“ – tai sistema su pluoštinės optikos platforma. Atlikite srovės nuotėkio matavimus pagal
standartinį gydymo įstaigos protokolą.

10.3

Apžiūra

10.3.1 Bendroji įprastinė inspekcija
Prieš kiekvieną naudojimą turite apžiūrėti įrangą vadovaudamiesi gydymo įstaigos protokolu.
Kai „OptoMonitor 3“ išjungta:
• Apžiūrėkite bloko išorinius paviršius, ar jie švarūs ir tinkama jų bendroji fizinė būklė. Įsitikinkite,
kad neįskilę arba nesulūžę korpusai, yra visos dalys, jos neaptaškytos skysčiais ir nesimato
mechaninio poveikio žymių.
• Patikrinkite, ar visi prie „OptoMonitor 3“ prijungti kabeliai gerai užsifiksavę lizduose ir
neišsitraukia neatleidus blokavimo mechanizmo.
• Apžiūrėkite visus reikmenis (kabelius, kraujospūdžio matavimo kreipiamąją vielą ir kitus). Jeigu
matote bet kokių pažeidimo ženklų, nenaudokite.
• Apžiūrėkite visų kabelių ir jų įtempimo mažintuvų bendrąją būklę. Įsitikinkite, kad nepažeista
izoliacija. Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavusios jungtys abiejuose galuose, kad jos nesusisuktų
arba nepersitemptų.
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10.3.2 Metinė apžiūra
„OptoMonitor 3“ ir jo komponentus reikia atidžiai patikrinti kas 12 mėnesių.
• Atidžiai patikrinkite, ar įranga fiziškai nepažeista, apžiūrėdami korpusą, pateikties ekraną ir
klaviatūrą. Nenaudokite „OptoMonitor 3“, jeigu pastebėjote apgadinimų. Perduokite pažeistą
įrenginį kvalifikuotam serviso specialistui.
• Patikrinkite visas išorines jungtis, ar nėra atsipalaidavusių kištukų arba apdilusių kabelių. Jeigu
pažeistos jungtys arba kabeliai, paveskite juos pakeisti kvalifikuotam serviso specialistui.
• Apžiūrėkite pateikties bloko ekraną, ar nėra dėmių, įbrėžimų ar kitų pažeidimų. Pateikties bloko
remonto darbus paveskite atlikti kvalifikuotam serviso specialistui.
• Saugos etiketės ir užrašai ant prietaiso turi būti gerai įskaitomi.

10.4

Išmetimas

„OptoWire™“, laikrodžio bateriją ir elektroninę įrangą reikia tvarkyti ir šalinti vadovaujantis vietos,
regiono ir valstybės reikalavimais.
Gydymo įstaiga atsako už tinkamo naudojimo nutraukimo proceso užtikrinimą, susijusį su įrenginyje
laikoma paciento informacija.
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11 SUTRIKIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS
11.1

„OptoWire™“ jungties patikra

Paprastai „OptoWire™“ pristatoma iš anksto sujungta su FOIC.
Pranešimas:
No signal, check OptoWire connection
arba
No signal, check connection
Pateikties bloke rodomas šis pranešimas, kai „OptoWire™“ neprijungta prie
FOIC arba optinė jungtis netinkama.
PASTABA. „OptoMonitor 3“ garso signalizacija pateikia du skirtingų tonų
signalus, jeigu aptiktas su optine jungtimi susijęs įvykis.
• 2 žemo tono signalai – atsijungė „OptoWire™“ / atsijungė optinė
jungtis.
• 2 aukšto tono signalai – „OptoWire™“ sėkmingai prijungta / sujungta
optinė jungtis.
Jeigu atsijungė optinė jungtis:
1- Išblokuokite rankenos fiksavimo mechanizmą ir atsargiai ištraukite
„OptoWire™“ iš rankenos.
2- Atsargiai įstatykite „OptoWire™“ atgal į jos rankeną ir pasukite
blokavimo mechanizmą į užrakinimo padėtį.

11.2

Jeigu nepavyko verčių nulinimas

Vertės nenulinamos, jeigu kinta spaudimas (pvz., esant pulsuojančiam kraujospūdžiui).
Jeigu nepavyko atlikti verčių nulinimo, pranešimu lange rodomas pranešimas „Zero aborted“
(nulinimas nutrauktas).
1- Patikrinkite, ar viela ištraukta iš paciento kūno.
2- Techninės priežiūros ekrane paspauskite mygtuką „OW Zero“ (nulinti OW), kad atliktumėte
vielos verčių nulinimą rankiniu būdu.
3- Jeigu kraujospūdis stabilus (jutiklis ne paciento kūne), o pranešimas teberodomas, patikrinkite
visas jungtis.
4- Jeigu pranešimas teberodomas, patikrinę visas jungtis pakeiskite vielą nauja.

11.3

Dvigubas nulinimas

Pranešimas „Zero aborted, old value used“ (nulinimas nutrauktas, naudojama ankstesnė vertė)
rodomas, jeigu vielos vertės nulinimas atliktas anksčiau ir nulinė vertė įrašyta į atmintį. Viela veikia, kaip
numatyta.

PASTABA. „OptoWire™“ skirta naudoti vieną kartą.
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11.4

Jeigu nepavyko atlikti aortos įėjos verčių nulinimo

Keitlio Pa įėjos nulinimo negalima atlikti šiomis aplinkybėmis:
a. Kinta spaudimas (pvz., esant pulsuojančiam kraujospūdžiui).
b. Skirtumas tarp keitlio AO vertės ir pateikties bloko Pa vertės siekia ±200 mmHg.
Jeigu Pa vertės nulinimas nepavyko (atvejais, kai neatliktas Pa vertės nulinimas), rodomas pranešimas
„Aortic zero failed!“ (nepavyko nustatyti nulinės aortos vertės).
Jeigu Pa vertės nulinimas atliktas vieną kartą ir nulinė vertė įrašyta į atmintį, rodomas pranešimas
„Aortic zero failed, old value used“ (aortos vertės nulinimas nepavyko, naudojama ankstesnė vertė).
Patikrinkite, ar aortos uždaromasis čiaupas atidarytas į oro prieigą.
1- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtos visos jungtys.
Paspauskite mygtuką „Ao Zero“ (nulinti Ao), kad pradėtumėte Pa vertės nulinimą.

11.5

Jeigu nepavyko suvienodinti verčių

„No Pd signal detected“ (neaptikta Pd signalo)
Vienodinimas neatliekamas, nes nepatikta Pd signalo. Patikrinkite „OptoWire“, rankenos bloko, optinio
bloko ir pateikties bloko jungtis. Įsitikinkite, ar OU ir DU blokai įjungti.
„No Pa signal detected“ (neaptikta Pa signalo)
Vienodinimas neatliekamas, nes nepatikta Pa signalo. Patikrinkite Pa šaltinio (tai gali būti keitlys arba
AUX) ir optinio bloko bei pateikties bloko jungtis. Įsitikinkite, ar OU ir DU blokai įjungti.
„Communication error with Optical Unit. Please check Wireless Signal Strength or Physical
Connection.“ (Ryšio su optiniu bloku klaida. Patikrinkite bevielio signalo stiprį ar fizinę jungtį)

Vienodinimas neatliekamas, nes nėra optinio bloko ryšio su pateikties bloku arba prastas ryšys.
patikrinkite kabelines jungtis arba signalo stiprį, jeigu optinis blokas su pateikties bloku sujungti bevieliu
ryžiu.
„Pressure average difference is out of limit. Please check setup and make sure live pressure.“
(Per didelis vidutinio spaudimo skirtumas. Patikrinkite sąranką ir tikralaikį spaudimą)

Vienodinimas neatliekamas, nes skirtumas ne mažiau kaip du kartus didesnis už aortinio ir distaliojo
spaudimų skirtumą. Tai reiškia, vienodinimo koeficientas nėra tarp 0,48 ir 2,08.
„Cannot compute dPR. Please make sure live pressure curves are valid and aligned.“ (Negalima
apskaičiuoti dPR. Įsitikinkite, kad galioja tikralaikės spaudimo kreivės ir jos sutampa)

Po pirmojo bandymo suvienodinti, jeigu OU nepavyksta pritaikyti vienodinimo koeficiento arba dPR
koeficiento, programinė įranga automatiškai mėgins vienodinti antrą kartą. Nepavykus suvienodinti du
kartus iš eilės, rodomas šis pranešimas ir vienodinimas neatliekamas, nes nepakankama spaudimo
kreivių kokybė (spaudimo slopinimas, kontrastinė medžiaga ir pan.) arba jų netikėtas pavidalas.
„Equalization not completed“ (vienodinimas nebaigtas)
Jeigu ekrane pateikiamas šis pranešimas, kreipkitės į „Opsens“ dėl trikties šalinimo veiksmų.

11.6

Spaudimo vielos delsos pranešimai

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

96 | psl.

„Please make sure live pressure curves are valid and aligned“ (įsitikinkite, kad galioja tikralaikės
spaudimo kreivės ir jos sutampa)
Tai įspėjamasis pranešimas. Juo naudotojui nurodoma, kad laikotarpis tarp Pa ir Pd negali būti
apskaičiuotas arba apskaičiuota vertė viršija ribines vertes. Abiem atvejais naudotojas privalo nuspręsti,
derinti ar ne nuostatį Pressure wire delay (ms) (spaudimo vielos delsa, ms).
Šis pranešimas vienodinimui netrukdo.

11.7

Kartotinis vienodinimas

Vienodinimas paprastai atliekamas tik vieną kartą prieš pradedant FFR arba dPR vertinimą. Jeigu
pradedamas naujas vienodinimas paspaudus mygtuką „Equalizing“ (vienodinimas), rodomas pranešimas
„Equalization already done - Re-Equalize?“ (vienodinimas jau atliktas – ar pakartoti?), siekiant įspėti dėl
galimo netyčinio mygtuko paspaudimo. Paspauskite „Yes“ (taip), kad patvirtintumėte, „No“ (ne), kad
atšauktumėte ir „Reset“ (atšaukti), kad atstatytumėte vienodinimą ir atkurtumėte Pd spaudimo
numatytąją vertę. Norint išvengti papildomo veiksmo po galimos kartotinės paleisties, paleidžiant
prietaisą iš naujo vienodinimo faktorius NEKEIČIAMAS. Vienodinimo parametrai laikomi įtempio
koeficiento jungties arba „OptoWire™“ išliekamojoje atmintyje, priklausomai nuo naudojamos
„OptoWire™“ versijos.

„Old Equalization factor is invalid“ (senasis vienodinimo koeficientas negalioja)
Šis pranešimas gali būti rodomas, tik jeigu senasis įrašytas koeficientas negalioja arba pažeistas.
Naudotojui reikia vienodinti iš naujo.

11.8

GFC ir „OptoWire™“ neatitiktis

Kai kurių kart „OptoWire™“ tiekiamos su įtempio koeficiento jungtimi. „OptoWire™“ galima naudoti
tik su įtempio koeficiento jungtimi, tiekiamoje toje pačioje pakuotėje. Kad veiktų, abi reikia įjungti į
rankenos bloką.
Jeigu sistema aptinka neatitikimų, pradeda žybsėti rankenos bloko GINTARO SPALVOS šviesos diodai.

„OptoMonitor 3“ garso signalizacija pateikia 3 vidutinio tono signalus.
Pranešimų lange rodomas pranešimas „Gauge Factor Connector → OptoWire mismatch“ (įtempio
koeficiento jungtis netinka „OptoWire“).
LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

97 | psl.

12 SPECIFIKACIJOS
12.1

Techniniai duomenys

Spaudimas
Spaudimo diapazonas*
Tikslumas*

Temperatūros nulinimo jautris*
Temperatūros stiprinimo jautris*
Nulinimo dreifas*
Atsako dažnis*
Aortinio / distaliojo spaudimo išėjos skalė
Aortinio / distaliojo spaudimo išėjos
sužadinimas
Aortinio / distaliojo spaudimo išėjos
sužadinimo impedansas
Aortinio / distaliojo spaudimo išėjos
signalo impedansas
Aortinio / distaliojo spaudimo išėjos fazės
dreifas
Aortinės / distaliosios išėjos jungtis
Aortinės / distaliosios išėjos bendrasis
nuokrypis
Aux spaudimo įėjos skalė
Aortos spaudimo įėjos skalė
Elektros specifikacijos
OU maitinimas
Klasifikacija
Izoliacijos lygis
Darbinė įtampa
Vardinė srovė (~)
Vardinė srovė (=)
Vardinės energijos sąnaudos
Matmenys
Aukštis
Gylis
Plotis
Masė

nuo –30 iki 300 mmHg
±1 mmHg plius ±1 % nuo rodmens (nuo –30 iki
50 mmHg spaudimo diapazone)
±3 % nuo rodmens (nuo 50 iki 300 mmHg diapazone)
<0,3mmHg/°C
<0,3 %/°C
<1 mmHg/h
0–25 Hz
5 μV/V/mmHg
Nuolatinė srovė: maks. ±10 V, kintamoji srovė: maks.
8 vrsm, kai iki 5000 Hz
1,5 kiloomai
1 kiloomas
<5°, kai 5 kHz
Kateterizacijos laboratorijai pritaikytas kabelis
<1 mmHg
100 mmHg/V
5 μV/V/mmHg
DU maitinimas (DU-10" ir DU-15")
II klasė su funkciniu įžeminimu
I klasė
2xMOPP
2xMOPP
100
240 V, 50–60 Hz
100–240 V, 50–60 Hz
0,6 A
1,4 A
1,5 A / 12 V=
6 A / 20 V
maks. 20 W
maks. 120 W
Optinis blokas
Pateikties blokas, Pateikties blokas,
10 colių
15 colių
165 mm
170 mm
280 mm
(6,50 col.)
(6,69 col.)
(11,02 col.)
65 mm (2,56 col.) 38 mm (1,50 col.) 48 mm (1,89 col.)
150 mm
(5,91 col.)
615 g

262 mm
(10,31 col.)
1500 g

363 mm
(14,29 col.)
4900 g

Rankenos blokas
38 mm
(1,50 col.)
89 mm
(3,50 col.)
75 mm
(2,95 col.)
145 g (su
kabeliu)

Aplinkos sąlygos
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Darbinė temperatūra
Darbinis atmosferos slėgis
Darbinis santykinis drėgnis
IP klasė
Gabenimo / laikymo atmosferos slėgis
Gabenimo / laikymo temperatūra
Gabenimo / laikymo drėgnis
Pridedamoji dalis

nuo 15 °C iki 30 °C (nuo 59 °F iki 86 °F)
nuo 70 iki 106 kPa (nuo 525 iki 795 mmHg)
30–75 % SD
IPX0 – HU ir DU, IPX2 – OU
nuo 50 iki 106 kPa (nuo 375 iki 795 mmHg)
nuo -25 °C iki 60 °C (nuo -13 °F iki 140 °F)
10–85 %, be kondensato
OptoWire™ (nėra komplekte)
CF tipas
Aortinis keitlys (nėra
komplekte)
*Atsižvelgiant į „OptoMonitor 3“ ir „OpSens“ kraujospūdžio matavimo kreipiamosios vielos poveikį
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13 UŽSAKYMO INFORMACIJA
Užsakymo numeris
F2310
F232011
F201004
F201006
F201005
F201008
F201011
F201013
F201014
F201015
F2320
F2321
F2322
F2330
F232009
F232010
F232012
F20110*
F20120*
F20130*
F232031

Aprašai
„OptoMonitor 3“ optinis blokas
OPM3 OU maitinimo šaltinio kabelis
KS maitinimo laidas: C13 pagal P5-15P, skirtas naudoti gydymo
įstaigose (ŠA)
KS maitinimo laidas: C13 pagal IEC884 (Europa)
KS maitinimo laidas: C13 pagal B1346 (JK)
KS maitinimo laidas: C13 pagal JIS8303 (Japonija)
KS maitinimo laidas, skirtas naudoti Australijos gydymo
įstaigose; 2,5 metrų
KS maitinimo laidas, KOREA 227 KETIIEC; 2,5 metrų
KS maitinimo laidas: C13–P5-15P, skirtas naudoti gydymo
įstaigose (ŠA); 10 pėdų
KS maitinimo laidas, Izraelis (SI 32)
OPM3 DU – 10 colių pateikties blokas
OPM3 DU – 15 colių pateikties blokas
OPM3 DU bevielis aparatinis saugos raktas
OPM3 HU – rankenos blokas
OPM3 DU-OU ryšių kabelis RS-232 (10 colių DU)
OPM3 DU-OU ryšių kabelis LAN (15 colių DU)
OPM3 DU maitinimo šaltinio kabelis
AUX jungiamasis kabelis (priklauso nuo kateterizacijos
laboratorijos)
Spaudimo išvesties kabelis (priklauso nuo kateterizacijos
laboratorijos)
AO keitlio jungiamasis kabelis (priklauso nuo kateterizacijos
laboratorijos)
Suaktyvinimo kodas FFR/dPR 2

*Jungiamieji kabeliai tiekiami atsižvelgiant į jūsų kateterizacijos laboratorijoje naudojamą
hemodinamikos sistemą; dėl konkrečių jungiamųjų kabelių kreipkitės į „OpSens“ telefonu
1.418.781.0333 arba e. paštu info@opsensmedical.com.
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14 SISTEMOS „OPTOMONITOR 3“ ŽURNALAS – DISTALIOSIOS ĮĖJOS
VERTĖ

Gerbiamas kliente,
Sistemos „OptoMonitor 3“ žurnalas skirtas įrašyti „OptoMonitor 3“ distaliosios įėjos vertę (diagnostikos
vertę) pradinio įrengimo metu. Patariame užpildyti žurnalą ir laikyti jį faile informacijai, kuria galima
pasinaudoti atliekant sistemos techninę priežiūrą. Šis žurnalo failas skirtas naudoti kaip palyginamoji
pradinė vertė vėlesnei techninei priežiūrai.
Parametras

Aprašai

Silpnas signalas

Apšviestumo reguliavimo lygis

Tipinis signalas
naudojant atskaitos
zondą
70 %

Apšviestumas
(%)
Kontrastingumas
(%)
SNR
Stiprinimo
koeficientas
Δ nm

Optinio signalo kontrasto matomumo lygis

50 %

<35 %

Signalo ir triukšmo santykis
Maksimali signalo amplitudė

>4000
1,7

<2000
>2,20

Distaliosios įėjos vertės skirtumas nm nuo
techninės priežiūros atskaitos zondo vertės.

>±8 nm

Įgaliotojo darbuotojo
asmenvardis
Patikros data
Optinio bloko serijos Nr.
Pateikties bloko serijos Nr.
Atmosferos slėgis (išorinis
šaltinis) (blokas)
Apšviestumo lygis (%)
Lempos gretšakė (mV)
Vpeak (mV)
Vsignal (V)
Vtemp (mV)
Stiprinimo koeficientas
Manometras (mmHg)
Manometro maitinimas (V)
Kontrastingumas (%)
SNR
Atskaitos zondo serijos Nr.
Atskaitos zondo vertė (nm)
Distaliosios įėjos vertė (nm)
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Distaliosios įėjos delta (nm)

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 NI_lt

2022-07 red.

102 | psl.

15 A priedėlis. „OptoMonitor 3“ įrengimo instrukcijos
Toliau pateikiamos instrukcijos, paaiškinančios, kaip įrengti HU, DU, OU ir PSU ant lovos atramos.
Atkreipkite dėmesį, kad tai tik įrengimo rekomendacija.

1 montavimo
būdas
Lovos
atramos
veržtuvo
tvirtinimas
ant IV strypo

Instrukcijos

1 veiksmas

Įstatykite IV strypą į lovos
atramos veržtuvą
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2 veiksmas

Užveržkite tvirtinamąją
rankenėlę lovos atramos
veržtuvo užpakalinėje dalyje.
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3 veiksmas

Paslinkite lovos atramos
veržtuvą ant lovos atramos,
kad tinkamai
sureguliuotumėte strypo
vietą, ir užveržkite
tvirtinamąją rankenėlę
veržtuvo apačioje.
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2 montavimo 1 veiksmas
būdas
OpM3 HU
įrengimas
ant OU / DU
2 pėdų
strypo

2 veiksmas

Instrukcijos

Užveržkite tvirtinamąją
rankenėlę

3 montavimo
būdas
OpM3 OU
įrengimas
ant OU / DU
2 pėdų
strypo

Instrukcijos

Įstatykite strypą į OpM3 HU

1 veiksmas

Priveržkite plokštelę prie
C formos veržiklio
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2 veiksmas

Prisukite metalinę plokštelę
prie OU 4 varžtais.

2022-07 red.

3 veiksmas

Įstatykite strypą į C formos
veržiklį ir užveržkite
tvirtinamąją rankenėlę

104 | psl.

4 montavimo
būdas
PSU laikiklio
C formos
veržikliui
tvirtinimas
ant IV strypo

Instrukcijos

5 montavimo
būdas
OpM3 DU 15
tvirtinimas
ant IV strypo

Instrukcijos

1 veiksmas

Prisukite PSU laikiklį
C formos veržikliui prie
C formos veržiklio

1 veiksmas

Priveržkite plokštelę prie
C formos veržiklio
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2 veiksmas

Įstatykite strypą į C formos
veržiklį ir užveržkite
tvirtinamąją rankenėlę

2 veiksmas

Priveržkite plokštelę prie
ekrano užpakalinio skydelio
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3 veiksmas

Patikrinkite, ar PSU laikiklis
C formos veržikliui
sumontuotas kebelio kanalu,
nukreiptu žemyn. Tai padeda
prilaikyti maitinimo kabelį,
kad neatsijungtų.
PSU laikikliu C formos
veržikliui galima pritvirtinti
2 maitinimo šaltinius.

3 veiksmas

Įstatykite strypą į C formos
veržiklį ir užveržkite
tvirtinamąją rankenėlę
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6 montavimo
būdas
OpM3 DU 10
įrengimas
ant OU / DU
2 pėdų
strypo

Instrukcijos

1 veiksmas

Priveržkite plokštelę prie
C formos veržiklio

2 veiksmas

Priveržkite plokštelę prie
ekrano užpakalinio skydelio

3 veiksmas

Įstatykite strypą į C formos
veržiklį ir užveržkite
tvirtinamąją rankenėlę

Toliau pateikiamos instrukcijos, paaiškinančios, kaip pritvirtinti DU ant stalo statramsčio, jeigu DU
įrengiamas kateterizavimo laboratorijos kontrolės patalpoje.
Atkreipkite dėmesį, kad tai yra alternatyvus įrengimo metodas būdams, aprašytiems 5 ir 6 montavimo
būdo poskyriuose.
7 montavimo
būdas
OpM3 DU10”
tvirtinimas
ant stalo
statramsčio

1 veiksmas

3 veiksmas

M-F

M-A

Instrukcijos

2 veiksmas

M-E

Pritvirtinkite plokštelę prie
ekrano užpakalinio skydelio.
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pagrindi
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Galutinis vaizdas
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8 montavim
o būdasDUOpM3
15”
tvirtinimas
ant stalo
statramsčio

1 veiksmas

M-A

Instrukcijos

2 veiksmas

3 veiksmas

M-E

Pritvirtinkite plokštelę prie
ekrano užpakalinio skydelio.

Priveržkite plokštelę prie
pagrindi

Galutinis vaizdas

16 Parametrai
Nuostačių parametrus reikia nustatyti, kaip nurodyta toliau, išskyrus atvejus, kai gydymo įstaigos
personalas nurodė kitaip:
Vidurkinimas:
3 susitraukimai
Spaudimo skalė:
0–150 mmHg arba 0–200 mmHg
Laiko skalė:
6 mm/s
Užrašymas: parametrų tinkamumas patvirtinamas pasirašius B priedėlį.

17 „AUX In“ kalibravimas naudojant „OptoMonitor 3“ ir kateterizacijos
laboratorijos hemodinamikos sistemą
Kabelių jungimas
1.
2.

Pd išvesties kabelis jungiamas BP1 hemodinamikos kanalą; BP1 – tai paciento aortinio keitlio
spaudimo įvesties kanalas
Pa įvesties kabelis jungiamas į hemodinamikos aukšto lygio išvesties prievadą. Aukšto lygio
išėja yra 100 mmHg/V.

1. Per ekraną „SETTINGS“ (nuostačiai) pereikite į ekraną „Maintenance“ (techninė
priežiūra). Paspauskite mygtuką „Input/Output Calibration“ (įėjos / išėjos kalibravimas),
esantį ekrano viršutinės eilės viduryje. Užtikrinkite, kad parinkties „Pa Source“
(Pa šaltinis) nuostatis būtų „Aux“.
2. Langelyje „Pd Out“ spragtelėkite išskleidžiamąjį meniu „Output (mmHg)“ (išėja (mmHg))
ir pasirinkite „0“.
3. Atlikite kateterizacijos laboratorijos BP1 kanalo vertės nulinimą.
4. Užtikrinkite, kad langelyje „AUX In“ parinkties „Reading (mmHg)“ (rodmuo (mmHg))
nuostatis būtų „0.0“. Jeigu taip nėra, sureguliuokite poslinkio („offset“) vertes, kad
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parinkties „Reading (mmHg)“ (rodmuo (mmHg)) nuostatis būtų „0.0“. Jeigu tai atlikti
pavyko, pereikite prie 5 veiksmo.
5. Dabar langelyje „Pd Out“ spragtelėkite išskleidžiamąjį meniu „Output (mmHg)“ (išėja
(mmHg)) ir pasirinkite „200“. Pažiūrėkite kateterizacijos laboratorijos ekrane, ar jame
rodoma Pa vertė nuo 180 iki -220 mmHg.
6. Užtikrinkite, kad langelyje „AUX In“ parinkties „Reading (mmHg)“ (rodmuo (mmHg))
vertė nuo rodomos kateterizacijos laboratorijoje vertės skirtųsi ne daugiau kaip ±1.
(pvz., jeigu kateterizacijos laboratorijos ekrane rodoma 196 mmHg, „OptoMonitor 3“
turėtų rodyti nuo 195 mmHg iki 197 mmHg. Jeigu taip nėra, sureguliuokite „AUX In“
stiprinimo („gain“) vertes, kad parinkties „Reading (mmHg)“ (rodmuo (mmHg)) vertė
nuo rodomos kateterizacijos laboratorijoje vertės skirtųsi ne daugiau kaip ±1.
7. Kalibravimas baigtas. Įrašykite „Offset“ (poslinkio) ir „Gain“ (stiprinimo) vertes
B priedėlyje (jeigu taikytos).

18 Pa įėjos kalibravimas naudojant „OptoMonitor 3“ ir aortinį keitlį
Jeigu reikia, galima nustatyti aortinio keitlio įvesties stiprinimo koeficientą.

19 Pd išėjos kalibravimas
Pd išėja kalibruojama prijungus galutinės konfigūracijos sistemą, pvz., „OptoMonitor 3“ Pd išėją
prijungus prie hemodinamikos skirtosios įėjos.

Kabelių jungimas
1.
2.

Pd išėja sujungta su skirtąja hemodinamikos įėja (pvz., BP2).
Pa įvesties kabelis jungiamas į hemodinamikos aukšto lygio išėją. Aukšto lygio hemodinamikos
išėja yra 100 mmHg/V.

1- Per ekraną „SETTINGS“ (nuostačiai) pereikite į ekraną „Maintenance“ (techninė priežiūra).
Paspauskite mygtuką „Input/Output Calibration“ (įėjos / išėjos kalibravimas), esantį ekrano
viršutinės eilės viduryje. Užtikrinkite, kad parinkties „Pa Source“ (Pa šaltinis) nuostatis būtų
„Aux“.
2- Patikrinkite langelyje „Pd Out“, ar parinkties „Output (mmHg)“ (išvestis (mmHg)“ nustatytas
„0“”, „Offset“ (poslinkis) nustatytas „0“ ir „Gain“ (stiprinimas) nustatytas „1.00“.
3- Atlikite kateterizacijos laboratorijos įėjos vertės nulinimą
4- Patikrinkite kateterizacijos laboratorijos rodmenį. Užtikrinkite, kad Pa vertė būtų nulis (su
±1 mmHg paklaida). Jeigu taip nėra, sureguliuokite poslinkio („offset“) vertes langelyje „Pd Out“,
kad būtų.
5- Dabar langelyje „Pd Out“ nustatykite parinkties „Output (mmHg)“ (išėja (mmHg)) nuostatį
„200“.
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6- Patikrinkite, ar kateterizacijos laboratorijoje rodomas Pa matmuo yra 200 mmHg (±1 mmHg).
Jeigu taip nėra, sureguliuokite „Pd Out“ stiprinimo („gain“) vertę, kad kateterizacijos
laboratorijos rodmuo būtų 200 mmHg (±1 mmHg).
7- Kalibravimas baigtas. Įrašykite „Offset“ (poslinkio) ir „Gain“ (stiprinimo) vertes B priedėlyje (jeigu
taikytos).

20 Aortos išėjos kalibravimas
Kabelių jungimas
1.
2.

Pa išvesties kabelis jungiamas į aortinio keitlio įėją.
Pa įvesties kabelis jungiamas į aortinio keitlio išėją.

1- Per ekraną „SETTINGS“ (nuostačiai) pereikite į ekraną „Maintenance“ (techninė priežiūra).
Paspauskite mygtuką „Input/Output Calibration“ (įėjos / išėjos kalibravimas) ekrano viršutinės
eilės viduryje. Užtikrinkite, kad parinkties „Pa Source“ (Pa šaltinis) nuostatis būtų „Transducer“
(keitlys).
2- PASTABA. Reikia vengti Pa išėjos poslinkio keitimo, kad nepakistų duomenys, siunčiami į
kateterizacijos laboratoriją.
3- Langelyje „Aortic Transducer Output“ nustatykite parinkties „Output (mmHg)“ (išėja (mmHg))
nuostatį „200 mmHg“.
4- Patikrinkite kateterizacijos laboratorijos rodmenis. Įsitinkinkite, kad kateterizacijos laboratorijoje
rodoma 200 mmHg (±1 mmHg) vertė. Jeigu taip nėra, sureguliuokite aortinio keitlio įėjos
stiprinimo („gain“) vertę, kad būtų.
5- Kalibravimas baigtas. Įrašykite „Gain“ (stiprinimo) vertes B priedėlyje (jeigu taikytos).

21 Įrengimo pripažinimas
Baigus įrengti sistemą, gydymo įstaigos atstovas turi pasirašyti užpildytą B priedėlį
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22 B priedėlis. Įrengimo žymimieji sąrašai
Atstovas:
(vardas ir pavardė)
DATA (MMMM-mmDD):
Įstaigos informacija:
Gydymo įstaigos
pavadinimas:
Kateterizacijos
laboratorijos Nr.:
(jeigu taikoma)
„OptoMonitor 3“ įranga
Dalies Nr.
Įrenginys
F2310

Įtrauktas

Optinis blokas (OU)

F2320/F2321
F2330

Pateikties blokas
(DU)
Rankenos blokas
(HU)

Prietaiso nuostačiai patikrinti
Vidurkinimo laikotarpio
nuostatis:
Spaudimo diagrama:

3

Laiko skalė:

6

Serijos numeris / partijos numeris

□
□
□

nuo 0 iki 150 arba nuo 0 iki 200

I/O

Galutinė stiprinimo (OFFSET)
reguliavimo vertė

Aortinio keitlio įėjos atskaita

☐

Taip

☐

Ne

Galutinė stiprinimo (GAIN)
reguliavimo vertė

Netaikoma

Aux įėjos atskaita
Distaliojo spaudimo išėjos atskaita
Aortos išėjos atskaita

Netaikoma

Ar pasirinktas tinkamas Pa šaltinis pagal aortos
įėjos tipą?
Ar aortos įėjos atskaitos kalibravimas atliktas
pagal naudojimo instrukciją?
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☐

☐
T

aip
☐

Ne
☐
T

aip

Ne
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☐

Ar distalinės išėjos atskaitos kalibravimas
atliktas pagal naudojimo instrukciją?

☐
T

Ar aortos išėjos atskaitos kalibravimas atliktas
pagal naudojimo instrukciją?

aip
☐

Ne
☐
T

aip

Ne

Parašas:
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