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  Oprema  za  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  se  uporablja  v  skladu  z

Meditech  Equipment  Co.,  Ltd

proizvajalec  pooblaščen  deli  in  dodatki.

izvajajo  osebe,  pooblaščene  s  strani  MEDITECH.

Zunanji  defibrilator.  Za  zagotovitev  varnosti  pacientov  in  pravilnega  delovanja  uporabljajte  samo

1.5.1  Izjavlja,  da  je  izdelek,  ki  ga  trži  CE

monitorja,  je  treba  pri  upravljanju  DEFI5  Automated  uporabiti  dobro  klinično  presojo

  Postopki  montaže,  razširitve,  prilagoditve,  modifikacije  ali  popravila  so

Če  imate  kakršna  koli  vprašanja  v  zvezi  s  tem  obvestilom,  se  obrnite  na  MEDITECH.

so  izpolnjeni:

razumeti  ta  navodila.

Uporabniški  priročnik  za  avtomatski  zunanji  defibrilator.  Kot  pri  vsej  drugi  elektronski  oskrbi  bolnikov

direktorja  in  so  usposobljeni  za  uporabo  AED.

Uporabnik  mora  biti  popolnoma  seznanjen  z  informacijami  v  DEFI5

Ne  poskušajte  uporabljati  te  opreme,  ne  da  bi  natančno  prebrali  in

delovanje  samodejnega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5  samo  v  naslednjih  pogojih

DEFI5  je  namenjen  za  uporabo  osebju,  ki  ga  je  pooblastil  zdravnik/zdravnik

Meditech  Equipment  Co.,  Ltd  (MD)  je  odgovoren  za  varnost,  zanesljivost  in

Uporabiti  je  treba  originalne  transportne  posode  in  embalažni  material.

Samodejni  zunanji  defibrilator  in  dodatki  za  kalibracijo,  servis  ali  nadgradnjo

Proizvajalec  Meditech  Equipment  Co.,Ltd

navodila  za  uporabo.

Uporabnik  mora  shraniti  vse  zabojnike  in  embalažo.  Pri  pošiljanju  DEFI5

service@meditech.cn

Številka  modela:  DEFI5
Vrsta  naprave:

www.meditech.com.cn

Proizvajalec

+  86-532-81705332

BF

faks

1.1  Proizvajalec

Ime  izdelka:  avtomatski  zunanji  defibrilator

E-naslov

Telefon  +  86-532-85832673  81705331

internet

1.4  Kontakt  in  tehnična  podpora

Glej  seznam  v  priročniku

DEFI5

1.3  Odgovornost  uporabnika

Vrsta  naprave  

1.2  Odgovornost  proizvajalca

1.5  Izjava  o  skladnosti

Dodatki:

Ime  izdelka  Avtomatski  zunanji  defibrilator

1.  poglavje  Predgovor
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ISO14971:2007

IEC60601-2-4:2002

ISO14155:2003

IEC60601-1-6:2006

ISO13485:2003

IEC60601-1-4:2000
Dokazno  delovanje

Splošno:

1.6  Oznake:

Notranje  napajanje,  neprekinjeno  delovanje,  defibrilator

2.1  Konvencije,  uporabljene  v  priročniku

Varnost: IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995+A13:1996  Tip  BF,

EMC: IEC60601-1-2:2007

EN1041:1998
EN980:2008

IEC62304:2006

Poglavje  2  Varnost

V  skladu  z  Direktivo  Sveta  93/42/EGS  (Direktiva  o  medicinskih  pripomočkih)  z  dne  14.  junija  1993,  razred  IIb,  

Priloga  II

Uporabljeni  deli,  odporni  

proti  defibrilaciji

2.1.1  Opozorila  

Opozorila  opozorijo  uporabnika  na  posebno  stanje,  ki  lahko  povzroči  resne  telesne  poškodbe  ali  smrt.  V  

tem  priročniku  so  opozorila  prikazana,  kot  je  prikazano  v  naslednjem  primeru:

Datum  izdelave

Vključuje  pogoje,  nevarnosti  ali  nevarne,  ki  lahko  povzročijo  resno  osebno  smrt.

BF  in

Ta  razdelek  vključuje  seznam  konvencij,  uporabljenih  v  tem  priročniku.

OPOZORILO!

Serijska  številka

1.5.2  Standardi

Oznaka  CE

Pozor
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2.1.3  Obvestila

  Baterija    

Vzdrževanje  in  shranjevanje  

  Varnostni  simboli

Opomba  vsebuje  informacije,  ki  povečujejo  ali  pojasnjujejo  operacijski  korak.  Opomba  običajno  ne  vsebuje  

dejanj.  Sledijo  postopkovnim  korakom,  na  katere  se  sklicujejo.  V  tem  priročniku  so  opombe  prikazane,  kot  

je  prikazano  v  naslednjem  primeru:

  Varnost  pacientov    

Defibrilator  in  elektrode

Pogoji,  nevarnosti  ali  nevarne  prakse,  ki  lahko  povzročijo  manjše  telesne  poškodbe,  poškodbe  

avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5  ali  izgubo  podatkov.

  Splošna  opozorila  in  obvestila

2.1.5  Varnostne  informacije  so  razvrščene  v  šest  skupin:

Pozor

Opozorila  opozarjajo  uporabnika  na  posebno  stanje,  ki  bi  lahko  povzročilo  manjše  telesne  poškodbe  ali  

škodo  na  opremi.  V  tem  priročniku  so  opozorila  prikazana,  kot  je  prikazano  v  naslednjem  primeru:

Preverite  elektrode.

2.1.4  Glasovni  pozivi

2.1.2  Opozorila

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  zagotavlja  zvočna  navodila  prek  vgrajenega  zvočnika,  da  zagotovi  

navodila  za  uporabo  in  pomaga  uporabniku  med  defibrilacijo.  V  tem  priročniku  so  prikazani  glasovni  pozivi,  

kot  je  prikazano  v  naslednjem  primeru:

2.2.1  Padla  ali  poškodovana  Če  je  

naprava  padla  na  tla  ali  je  bila  kakor  koli  poškodovana,  jo  odnesite  na  servis  k  usposobljenemu  

serviserju.

Če  se  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  uporablja  več  kot  enkrat  na  mesec,  je  priporočljivo,  

da  pooblaščeno  servisno  osebje  opravi  redne  preglede  vsaj  enkrat  letno.

Opomba

2.2  Splošna  opozorila  in  obvestila
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Samodejni  zunanji  defibrilator  DEFI5  morda  ne  bo  dosegel  zmogljivosti

uporablja  se  v  prisotnosti  velikih  magnetnih  polj,  ki  nastanejo  z  magnetno  resonanco

na  drugo  opremo  ali  zloženo  z  drugo  opremo  in  da,  če  je  sosednja  ali  zložena,  uporabite  v

Prosimo,  ne  uporabljajte  mobilnega  telefona  v  bližini  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja,  

sevalno  polje,  ki  ga  proizvaja  mobilni  telefon,  bo  motilo  avtomatsko  zunanje

Opozorilo

Vstavite  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  v  a

Samodejni  zunanji  defibrilator  DEFI5  ne  sme  biti

meje  delovnega  okolja.

naprava  lahko  premika  feromagnetno  opremo  z  izjemno  silo

normalno  delovanje  v  konfiguraciji,  v  kateri  bo  uporabljen  in.

Samodejni  zunanji  defibrilator  kot  "Ne  obratuje  zaradi  delovanja  baterije."

2.2.3  Oznake

2.2.2  Feromagnetna  oprema

dodatki.

opremo.  Zaradi  rentgenskih  žarkov  ali  MRI  oprema  oddaja  vrhunsko  elektromagnetno  moč

Telesna  poškodba  pacienta

Funkcija  defibrilatorja.

2.3.1  Splošno

Če  je  potrebno,  je  treba  za  preverjanje  opazovati  avtomatski  zunanji  defibrilator

oprema  za  slikanje  (MRI).  Velika  magnetna  polja,  ki  jih  ustvarja  MRI

specifikacije,  če  se  skladiščijo,  prevažajo  ali  uporabljajo  zunaj  določenega  skladišča  oz

Ni  za  uporabo  pri  pediatričnih  bolnikih

2.2.6  Pozor

ki  lahko  povzroči  resne  telesne  poškodbe  ali  smrt  oseb  med

2.2.5  Obvestila

uporablja  pri  bolnikih,  mlajših  od  8  let.

Pozor

opremo  in  MRI  napravo.

Če  je  baterija  iz  kakršnega  koli  razloga  odstranjena,  mora  uporabnik  označiti  DEFI5

Električna  in  magnetna  polja  lahko  motijo  redno  delo  opreme.  Zato  se  prepričajte,  da  so  vse  

zunanje  naprave  skladne  z  zahtevami  EMC  v  bližini

radialni,  bi  bili  agresor.

Upoštevajte  vse  nalepke  POZOR  in  OPOZORILO  na  opremi  in

EKG  elektrode  in  kabli  vsebujejo  feromagnetne  materiale.  Ne  smejo  biti

2.2.4  Učinkovitost

Opozorilo,  da  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  ne  smete  uporabljati  v  bližini

2.3  Varnost  bolnikov
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Izogibajte  se  stiku  med  deli  pacientovega  telesa,  kot  so  izpostavljeni

vsi  kabli  in  konektorji  stran  od  pacientovega  vratu.

prekomerne  dlake  na  telesu,  ki  lahko  povzročijo  opekline  kože  ali  so  neučinkovite

druge  elektrode,  svinčene  žice,  obloge,  transdermalni  obliži  itd.

DEFI5  lahko  odda  200  joulov  električne  energije

prevodne  površine  v  stiku  s  pacientom.

"defibrilacijsko  zaščiteno"  pred  pacientom.  Če  ta  električna  energija

in  kovinskih  predmetov,  kot  so  posteljni  okvir  ali  nosila,  ki  lahko

Opozorilo  Defibrilacijski  tok  lahko  povzroči  poškodbe

pripravki.  Ti  lahko  izsušijo  kožo  in  lahko  povzročijo,  da  DEFI5

Ne  dovolite,  da  se  defibrilacijske  blazinice  dotikajo  ali  dotikajo

z  bolnikom  med  defibrilacijo.

DEFIBRILACIONI  ODPORNI  naneseni  deli  od  pacienta  pred  tem

položaj,  kjer  ne  more  poškodovati  bolnika,  če  pade.  Naredi

elektrode  ali  kovinski  deli  v  stiku  z  BOLNIKOM.

in  vsi  drugi  ljudje  morajo  stati  stran  od  pacienta,  postelje  in  vsega

Opozorilo  Pravilno  namestite  blazinice  za  defibrilacijo

2.3.4  Električna  energija

Takšen  stik  lahko  povzroči  opekline  kože  bolnika  med  defibrilacijo  in

Opozorilo

prenos  energije.  Ne  uporabljajte  alkohola,  joda  ali  druge  kože

2.3.2  Nevarnost  šoka

kožo  glave  ali  okončin,  prevodne  tekočine,  kot  so  gel,  kri  ali  fiziološka  raztopina

Odklopite  vse  medicinske  elektronske  naprave,  ki  niso  označene

delujejo  nepravilno  ali  lahko  povzročijo  kožne  opekline

Med  defibrilacijo  se  pacienta  ne  dotikajte.

zagotavljajo  neželene  poti  za  defibrilacijski  tok.

ni  pravilno  izpraznjen,  lahko  povzroči  telesne  poškodbe  ali  smrt

upravljavcu  ali  opazovalcu.  Med  defibrilacijo  operater

Ne  dotikajte  se  priključene  opreme  ali  kovinskih  predmetov,  ki  so  v  stiku

Opozorilo  Pravilno  namestite  blazinice  za  defibrilacijo

ELEKTRODE  DEFIBRILATORA  je  treba  hraniti  daleč  od  drugih

2.3.3  Opeklina

Odklopite  drugo  električno  opremo,  ki  nima  št

ne  uporabljajte  poleg  druge  opreme  ali  na  njej.  Obdrži

defibriliranje.

lahko  preusmeri  defibrilacijski  tok  stran  od  srca.  Odstrani
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Ne  premikajte  bolnika

nanašanje  na  kožne  gube,  kot  so  tiste  pod  prsmi

Ne  uporabljajte  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5

Avtomatizirana  analiza  zunanjega  defibrilatorja  in  napake  pri  odkrivanju

Možna  nevarnost  eksplozije  in  požara,  če  se  uporablja  v  prisotnosti

Avtomatski  zunanji  defibrilator.  Vse  servise  mora  opraviti

2.4.2  Nevarnost  električnega  udara  ali  požara

napačna  ali  zapoznela  diagnoza.  Sledite  vsem  navodilom  v  Uporabnikih

elektroda  lahko  povzroči  bruhanje.

oprema,  ki  oddaja  močne  radiofrekvenčne  signale,  lahko  povzroči

Srčni  spodbujevalniki  bolnikov  lahko  zmanjšajo  občutljivost  DEFI5

Pravilno  namestite  blazinice  za  defibrilacijo

neprimeren  šok  ali  svetovanje  o  odločitvi  o  šoku.

Ne  postavljajte  elektrod  v  bližino  notranjega  generatorja

Ne  odpirajte  enote,  ne  odstranite  pokrovov  in  ne  poskušajte  popraviti  DEFI5

usposobljeno  osebje.

Opozorilo

šokantni  ritmi.

Nevarnost  eksplozije

v  povezavi  z  opremo  za  elektrokavterizacijo  ali  diatermijo.  Kaj

ali  pri  debelih  bolnikih.  Prekomerna  dlaka,  slab  oprijem  ali  zrak  pod

Ravnanje  ali  prevoz  bolnika  med  analizo  EKG  lahko  povzroči

vnetljivih  snovi  ali  v  atmosferi,  obogateni  s  kisikom.

Opozorilo

električne  motnje  in  popači  EKG  signal,  da  povzroči  netočnost

2.3.5  Tolmačenje  napak  EKG

Priročnik.

Opozorilo Brez  notranjih  delov,  ki  bi  jih  lahko  popravil  operater

Opozorilo

Opozorilo  Srčni  spodbujevalniki  lahko  vplivajo  na  analizo  ritma

interpretacija  ritma.

2.4.1  Eksplozija

Nepravilno  nameščene  blazinice  lahko  povzročijo  napačno  analizo  in  an

srčni  spodbujevalnik.  Elektrode  vedno  nanesite  na  ravne  površine  kože.  Izogibajte  se

Opozorilo

Opozorilo  Radiofrekvenčne  (RF)  motnje

2.4  Defibrilator  in  elektrodne  blazinice
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na  napravi  je  vidna  prekomerna  kondenzacija.

razorožitev  shranjene  energije.  Če  operater  ni  dostavil

elektrode.  Ta  dejanja  lahko  poškodujejo  elektrodne  blazinice  in  povzročijo

Ne  poskušajte  segreti  elektrod  z  večjim  virom  toplote

Pozor

Nepravilno  vzdrževanje  lahko  povzroči  neustrezno  delovanje

Skrb  za  baterije

nasledstvo

Prevodni  deli  se  ne  smejo  dotikati  drugih  prevodnih  delov

shranjena  energija.  Ta  shranjena  električna  energija  lahko  povzroči

Opozorilo

Uporabljajte  samo  MEDITECH  baterije

Avtomatski  zunanji  defibrilator.

Opozorilo  Pravilno  uporabljajte  blazinice  za  elektrode

Ne  potapljajte  ali  izpostavljajte  DEFI5  Automated  External

Ne  uporabljajte  defibrilatorja,  če  je  bila  enota  potopljena  v  tekočino  ali  če

Nepravilna  uporaba  lahko  povzroči  poškodbe

odobril  MEDITECH.  Uporaba  nepooblaščene  dodatne  opreme  lahko  povzroči

Pozor

Sledite  navodilom  v  uporabniškem  priročniku.

Upoštevajte  vsa  navodila  za  označevanje  na  blazinicah  za  defibrilacijo  in  na

nad  35°C  (95°F).  Elektrod  ne  potapljajte  ali  čistite  z  alkoholom

baterija.

Jump  Start,  da  ne  deluje  pravilno.

energije  za  bolnika  ali  testno  obremenitev,  bo  notranji  časovnik  izklopil

Pozor

Defibrilatorja  ne  polnite  in  praznite  večkrat  na  hitro

Pozor

Uporabljajte  samo  MEDITECH  del  št.  CR123A-4x  2  litij  brez  ponovnega  polnjenja

Uporabljajte  samo  dodatke,  ki  jih  odobri  MEDITECH

smrt  ali  poškodba,  če  se  odvaja  nepravilno.  Sledite  vsem  navodilom  v

vključno  z  zemljo

Če  se  pojavi  potreba  po  ponavljajočem  se  testiranju,  počakajte  vsaj  1  minuto  za  vsako

tretje  praznjenje,  da  ne  poškodujete  opreme.

ta  uporabniški  priročnik.

2.4.3  Nepravilno  delovanje  naprave

Ne  uporabljajte  defibrilacijskih  blazinic,  baterij  in  druge  dodatne  opreme

baterije.  Uporaba  katere  koli  druge  baterije  lahko  poškoduje  DEFI5

da  naprava  ne  deluje  pravilno  in  zagotavlja  napačne  meritve.

Defibrilator  za  vodo  ali  druge  tekočine

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  vsebuje  avtomatsko

Pozor

ali  topila.  Ne  izvajajte  kompresij  prsnega  koša  (CPR)  skozi

2.5  Baterija
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Prosimo,  zavrzite  napravo  in  njene  dodatke,  ki  so  presegli  njihovo  vrednost

Zaradi  poslabšanja  je  priporočljiva  zamenjava  baterije  po  5  letih

Ne  čistite  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5.  Z

povzročajo  kožne  opekline.  Ne  uporabljajte  suhih  elektrod  s  pretečenim  rokom  uporabe.  Ne  uporabljajte  ponovno

priporočamo,  da  zagotovite  pravilno  delovanje  baterije.

DEFI5  avtomatski  zunanji  defibrilator  ali  poskusite  sterilizirati

Pravilno  shranjujte  in  uporabljajte  blazinice  za  defibrilacijo

Vedno  preverite  preostalo  kapaciteto  baterije,  ki  jo  ni  mogoče  polniti

2.6.1  Čiščenje  in  sterilizacija

2.6.2  Elektrode

če  imate  vprašanja  o  odstranjevanju  naprave  ali  potrebujete  podrobnejše  

informacije,  se  obrnite  na  nas  ali  naše  servisne  centre.

-20°C  in  55°C).  Ne  sterilizirajte  blazinic,  jih  ne  potapljajte  ali  čistite

Spodaj  navedene  grafične  simbole,  črkovne  simbole  in  znake  najdete  na  DEFI5

Očistite  in  vzdržujte  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5

elektrode

Preverite  zmogljivost  in  zamenjajte,  če  je  baterija  prazna.

elektrode  z  alkoholom  ali  topili.

Samodejni  zunanji  defibrilator  ne  deluje  pravilno  ali  lahko

Opozorilo  Naprava  za  odstranjevanje  in  njeni  dodatki

Zamenjajte  baterijo  po  5  letih

Avtomatski  zunanji  defibrilator.

kemije  baterije.  Redno  vzdrževanje  in  testiranje  je  zelo

alkohol,  keton  ali  katero  koli  vnetljivo  sredstvo.  Ne  avtoklavirajte

elektrode  za  enkratno  uporabo.  Uporabljajte  samo  elektrode,  ki  jih  odobri  MEDITECH.

Pozor

obratovalni  čas  v  skladu  z  ustreznimi  predpisi.  Če  ga  imate

DEFI5  avtomatski  zunanji  defibrilator  ali  kateri  koli  od  njegovih  dodatkov.

Elektrode  hranite  na  hladnem,  suhem  mestu  (med  -4°  in  131°F  oz

po  uporabi

Opozorilo  Upoštevajte  navodila  proizvajalca  za  uporabo  defibrilacije

Pozor

Pozor

po  navodilih.  Glejte  4.  poglavje,  Vzdrževanje  DEFI5

Nepravilna  uporaba  defibrilacijskih  elektrod  lahko  povzroči  DEFI5

2.6.3  Odstranjevanje

Pozor

2.6  Nega  in  shranjevanje

2.7  Varnostni  simboli

11



in  dodatki.  Prosimo,  upoštevajte  uporabo  teh  simbolov  za  varno  in  pravilno  uporabo

Del,  zaščiten  z  defibrilatorjem  tipa  BF.

Predstavljamo  avtomatizirani  zunanji  defibrilator  DEFI5.

opremo.

Nevarna  napetost

Pozor,  preberite  spremne  dokumente

Za  seznam  ikon,  ki  prikazujejo  informacije  o  stanju  delovanja,  glejte  1.  poglavje
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sistema  in  predstavlja  pregled  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5

To  poglavje  predstavlja  uvod  v  avtomatizirani  zunanji  defibrilator  DEFI5

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  prepozna  ventrikularno  fibrilacijo  in  drugo

Enota  je  lahka  in  mobilna  ter  se  lahko  uporablja  v  primerih,  kjer  bi  lahko  obstajala

nekaj  minut  pred  prihodom  osebja  za  napredno  življenjsko  podporo  (ALS).

izraz,  ki  se  uporablja  za  opis  DEFIBRILATORJA,  ki  je  zasnovan  tako,  da  prenese  manj  kot  2500  izpustov.

Samodejni  zunanji  defibrilator  DEFI5  je  zasnovan  za  REDKO  UPORABO,  in

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  je  varna  naprava  za  defibrilacijo,  ki  je  enostavna  za  uporabo.

dve  samolepilni,  vnaprej  gelirani  blazinici  defibrilatorja  z  nizko  impedanco.  Blazinice,  kabel  in  konektor  se  

prodajajo  kot  kompleti  za  enkratno  uporabo.

3.1.1  Pregled

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  zagotavlja  defibrilacijski  šok

DEFI5  avtomatski  zunanji  defibrilator  pripravljen  za  uporabo  in  pripravo  enote  za  shranjevanje.

in  če  je  primerno,  samodejno  aktivira  gumb  Shock.

kontrolniki,  indikatorji,  prikazi  in  pozivi.  Vsebuje  tudi  navodila  za  pridobitev

pravilno  povezan  s  pacientom,  ki  je  nezavesten,  ne  diha  in  brez  pulza,  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  

analizira  bolnikov  srčni  ritem,  zagotavlja  besedilna  in  zvočna  navodila  ter  ugotavlja,  ali  obstaja  situacija,  ki  lahko  

povzroči  šok

ventrikularno  tahikardijo  in  vodi  operaterje  skozi  proces  defibrilacije.  Kdaj

3.1  Pregled  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5

3.  poglavje  Predstavitev  samodejnega  zunanjega  defibrilatorja
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Vizualno  preglejte  škatlo  za  morebitne  znake  poškodb  ali  napačnega  ravnanja  (perforacije  kartona,  

ureznine  ali  udrtine;  upognjeni  ali  strnjeni  vogali;  ali  zlomljeno  tesnilo  škatle).

Samodejni  zunanji  defibrilator  DEFI5  dovoljuje  usposobljenim  uporabnikom,  da  bolnikom,  ki  doživijo  

fibrilacijo  ali  nenadni  srčni  zastoj  (SCA),  dajo  kratek  električni  šok.  Kvalificiran  operater  je  nekdo,  ki  je  

uspešno  zaključil  tečaj  usposabljanja  za  CPR  AED.

3.1.2  Lastnosti

Vzemite  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  iz  škatle  in  ga  natančno  preglejte.

Funkcije  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5  vključujejo:

Previdno  razpakirajte  in  preglejte  vse  komponente  in  dodatke  DEFI5  avtomatskega  zunanjega  

defibrilatorja.  Namestite  baterijo.  Pred  dajanjem  enote  v  uporabo  se  prepričajte,  da  je  samopreizkus  

uspešen.  Naprava  bo  ob  vklopu  izvedla  samodejni  samotest.

  tristopenjski  postopek  defibrilacije    

upravljanje  z  dvema  gumboma    obsežni  

glasovni  in  vizualni  pozivi  za  operaterja    dvofazni  izhod  energije    

zaščita  pred  zaklepanjem  za  preprečevanje  nenamerne  defibrilacije

3.2.1  Razpakiranje  in  pregled

3.1.3  Kvalificirani  operaterji

3.2  Priprava  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5
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Defibrilator  je  predstavljen  v  poglavjih  4  oziroma  5.

3.2.2  Namestitev  baterije

4.  Baterijo  vstavite  v  predal  za  baterije  in  namestite  pokrov  baterije.

(AED)  naprava.  Odlikuje  ga  preprosto,  tristopenjsko  operacijsko  zasnovo,  ki  uporablja

Za  namestitev  baterije:

5.  Zamenjajte  vijake

Funkcije

1.  Odprite  in  previdno  odpakirajte  vsako  škatlo.

DEFI5)  tako,  da  odstranite  vijake  in  nato  potisnete  pokrov  baterije

Po  namestitvi  baterije  se  DEFI5  vklopi  in  izvede  samopreizkus.  Ob

3.4.1  Kontrole

Lastnosti:

položite  blazinice  defibrilatorja  na  pacienta  in  jih  povežete  z  DEFI5,

3.  Preverite  embalažni  seznam,  da  ugotovite,  ali  so  bili  vsi  dodatki  prejeti.

in  program,  sistem  za  zajem  EKG  in  defibrilator.

2.  Poiščite  3  kontaktne  zatiče  baterije  v  spodnjem  desnem  kotu  baterije

  LED  pozivi

1.  Vklopite  napajanje.

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  je  avtomatska  zunanja  defibrilacija

Podrobne  informacije  o  uporabi  in  vzdrževanju  DEFI5  Automated  External

3.  Če  ste  pozvani,  udarite  s  pritiskom  na  utripajoči  rdeči  gumb  za  šok.

izgleda  poškodovan  ali  manjka.

3.  Potisnite  3-polni  konektor  baterije  na  kontaktne  zatiče.

DEFI5  uporablja  litijevo  baterijo,  ki  ni  polnilna,  s  podaljšano  življenjsko  dobo.

Potisnite  pokrov  nazaj,  tako  da  so  luknje  za  vijake  poravnane.

obsežni  glasovni  in  vizualni  pozivi  za  pomoč  operaterju.

Preden  nadaljujete:

1.  Odprite  predal  za  baterije  (nahaja  se  blizu  dna  zadnje  strani

3.2.3  Izvajanje  samopreizkusa

V  tem  razdelku  je  opisan  naslednji  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5

2.  Preglejte  instrumente  in  pribor  za  znake  poškodb.

vklopa,  se  opravijo  naslednji  testi:  baterija,  glavni  procesor,  pomnilnik

gor  in  izklop.

  Kontrolniki

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  je  zasnovan  za  enostavno  upravljanje.  Po

operater  izvede  ta  preprost  postopek  v  treh  korakih:

predelku

  Glasovni  pozivi

2.  Sledite  pozivom  LED  na  plošči  in  glasovnim  pozivom  iz  zvočnika.

4.  Če  je  kaj,  se  obrnite  na  servisno  službo  meditech  na  (+86)  532-85832673

3.4  Uporabniški  vmesnik

3.3  Spoznavanje  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5
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Rdeči  gumb  Shock  za  izpraznitev  defibrilatorja,  rdeča  LED  utripa

Glasovni  pozivi,  navedeni  v  naslednji  tabeli.

Šok

Analiza  LED  utripa  Vodi  EKG  so  pravilno  priključeni  in  sistem  je

Pacienta  se  ne  dotikajte  ali  premikajte.

Vklop/izklop  Zeleni  gumb  za  vklop/izklop  za  vklop/izklop  sistema.

Pozor  LED  utripa

vgrajeni  zvočnik  za  zagotavljanje  navodil  za  uporabo  in  pomoč  uporabniku  med

bolnik  ali  pravilno  priključen  na  DEFI5.

defibrilacija.

Kontrolna  lučka  LED  utripa  Blazinice  defibrilatorja  niso  pravilno  pritrjene  na

Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5  zagotavlja  zvočna  navodila

V  teh  svetlečih  diodah  so  prikazane  informacije  o  delovanju  in  navodila  za  uporabo.

poziva,  da  uporabnika  vodi  skozi  postopek  defibrilacije.

3.4.2  LED  pozivi

Funkcija  poziva  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5  nudi  navodila

ko  je  defibrilator,  če  je  popolnoma  napolnjen.

3.4.3  Glasovni  pozivi

dostop  do  bolnikovega  srčnega  ritma.

Pri  analizi  se  ne  dotikajte  bolnika.

17  Nadaljujte  devetdeset  sekund.

23

Šok  je  preklican,  preverite  elektrode.

Šok  je  preklican,  analiza  se  znova  zažene.

11  Šok  ni  priporočljiv

1  Preverite  elektrode.

19  Nadaljujte  trideset  sekund.  začnite  

analizo  deset  sekund  pozneje.

12  Polnjenje  je  končano,  ostanite  prosto.

21  Nizka  baterija

5

3

7

14  Pritisnite  utripajoč  gumb  za  šok.

,

Polnjenje  je  preklicano,  preverite  elektrode.

16  Čakanje ...,  ne  dotikajte  se  pacienta.

8  Časovna  omejitev,  ponovni  zagon  analize.

kompresije  in  2  vdiha  usta  na  usta.

18  Nadaljujte  šestdeset  sekund.

Polnjenje  je  preklicano,  analiza  se  znova  zažene.

10  Polnjenje,  ne  dotikajte  se  bolnika

Analiza  preklicana,  analiza  se  znova  zažene

9

20  Ustavite  CPR

6

2

13  Polnjenje  se  ustavi,  začnite  oživljanje

22  okvara  sistema

4

šok  dostavljen

15  Šok  je  preklican.  Po  potrebi  začnite  oživljanje

Pacienta  se  lahko  dotakne.  Nadaljujte  s  CPR.  Izmenično  dajte  30  skrinj



defibrilacijske  blazinice,  baterija  in  uporabniški  priročnik.

3.4.4  Indikator  nivoja  baterije

Označuje,  da  je  napolnjenost  v  bateriji  nizka.

Baterija  -  LiMnO2  baterija ,  ki  se  ne  polni

Uporabniški  priročnik  za  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5.

Označuje,  da  je  napolnjenost  baterije  polna.

Komplet  dveh  večfunkcijskih  elektrod.

LED  za  napajanje  hitro  utripa

3.5.1  Avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5

3.5.2  Dodatki  za  avtomatski  zunanji  defibrilator  DEFI5

LED  lučka  za  napajanje  

sveti  LED  lučka  za  napajanje  počasi  utripa  Označuje,  da  je  baterija  delno  napolnjena

DEFI5  Torba  za  avtomatski  zunanji  defibrilator.

DEFI5  avtomatski  zunanji  defibrilator  z  enim  kompletom

izčrpan.

3.5  Seznam  delov  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5

vdihi  ……  (štirje  cikli)
Zdaj  naredite  30-kratni  stisk  prsnega  koša....  Zdaj  dajte  2  usta  na  usta

CR123A-4x2

DEFI5-001

DEFI5-101
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4.1  Pregled

4.2  Dostop  do  pacienta

4.3  Zaženite  DEFI5

Pozor

Preden  začnete  s  tem  poglavjem,  najprej  preberite  razdelek  o  varnosti.

  Na  pacienta  pritrdite  elektrodne  blazinice    Analiza  

srčnega  ritma    Postopek  polnjenja    Postopek  

praznjenja    Postopek  kardiopulmonalne  reanimacije  

(CPR)    Odpoved  v  sili

1.  Nezavest

Pogosti  operativni  postopki  DEFI5  so  naslednji  koraki:

2.  Odsotnost  dihanja  Operater  

mora  najprej  preveriti  bolnika,  če  sta  se  pojavila  vsa  zgoraj  navedena  stanja,  je  treba  DEFI5  takoj  

uporabiti.

Pred  uporabo  DEFI5  mora  operater  preveriti  stanje  pacienta.  The

  Dostop  do  pacienta

Upravljavec  mora  najprej  zagnati  DEFI5,  da  preveri  njegovo  delovno  stanje  in  moč

DEFI5  se  lahko  uporablja  za  bolnika  le,  če  so  prisotni  vsi  naslednji  pogoji:

To  poglavje  vsebuje  informacije  za  uporabo  DEFI5.

stanje.

  Zaženite  DEFI5

Poglavje  4  Uporaba  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja  DEFI5
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indikator  se  bo  vklopil.  Če  indikator  utripa,  to  pomeni,  da  je  DEFI5  v

Elektrodne  blazinice  morajo  biti  pravilno  nameščene  na  pacienta,  preden  namestite  blazinice,

Pritisnite  gumb  za  vklop/izklop  za  2  ~  3  sekunde,  da  zaženete  DEFI5,  napajanje

Preverite  elektrode.

opraviti  je  treba  naslednje  postopke:

vstavite  konektor  blazinic  v  vtičnico  DEFI5  in  namestite  blazinice

4.3.1  Preverjanje  stanja  napajanja

pravilno  do  pacienta.

potrpežljiv.

Preden  so  blazinice  pravilno  priključene,  bo  DEFI5  operaterja  pozval  k  temu

1.  Odstranite  vsa  oblačila,  ki  pokrivajo  prsni  koš  bolnika

povezavo.

mora  biti  neka  notranja  napaka  tega  DEFI5,  ena  pa  se  ne  sme  uporabljati  za  nobeno

Ko  se  DEFI5  zažene,  bo  DEFI5  začel  preverjati  stanje  blazinic

Če  po  začetku  DEFI5  ne  utripa  noben  glasovni  poziv  ali  indikator,  tam

4.3.2  Preverite  delovno  stanje

utripati.

Po  dveh  korakih  lahko  blazinice  položite  na  pacienta.

2.  Obrišite  vodo  ali  znoj  na  prsih.

Če  blazinice  niso  pravilno  priključene,  se  prikaže  indikator  »Check  Pad«.

stanje  nizke  porabe  in  trenutno  baterijo  je  treba  zamenjati.

Opomba

4.4  Namestite  elektrodne  blazinice  na  pacienta
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  Odlepite  podlago  z  elektrodnih  blazinic  z  oznako  RA,  postavite  to  blazinico  spodaj

DEFI5  potrebuje  8~10  sekund  za  dokončanje  analize.  Ker  analiziranje

  Odprite  paket  elektrodnih  blazinic

rezultat  je  odvisen  od  valovne  oblike  EKG  bolnika,  ki  jo  lahko  prekine

vsak  dotik  ali  premikanje  pacientovega  telesa,  kakršen  koli  dotik  ali  premikanje  lahko  vodi

Če  blazinice  niso  trdno  nameščene  na  prsih  bolnika,  glas

Namestite  blazinice  na  pacienta:

pozivi  »Preveri  elektrodo«  bodo  nenehno  pozivali  operaterja.

Če  so  elektrode  pravilno  priključene,  bo  indikator  »Check  Pad«  prenehal  utripati,  

medtem  ko  bosta  indikator  za  previdnost  in  indikator  za  analizo

Opomba

začne  utripati.

Običajno  sta  analizirana  dva  rezultata.  Če  bolniku  svetujemo  defibrilacijo,  bo  DEFI5  začel  postopek  

polnjenja;  sicer  pa  kardiopulmonalni

  Konektor  elektrodnih  blazinic  vtaknite  v  vtičnico  DEFI5.

Opomba

obdobje.

se  bo  začel  postopek  oživljanja  (CPR).

rebra  na  levi  strani  pacientke  pod  dojko.

Pri  analizi  se  ne  dotikajte  bolnika.

postopek  se  bo  začel.

Med  analizo  se  ne  dotikajte  in  ne  premikajte  telesa  bolnika

  Odlepite  podlago  z  elektrodne  blazinice  z  oznako  LL  in  jo  položite  nanjo

oddaja,  da  označite  operaterja.

OPOZORILO!

napačen  rezultat  analize.

pacientova  desna  ključnica.

analizirati  srčni  utrip  bolnika,  hkrati  pa  bo  glasovni  poziv

Če  DEFI5  ugotovi,  da  mora  bolnik  opraviti  defibrilacijo,  se  začne  polnjenje

Ker  so  blazinice  nameščene  na  pacienta  pravilno  in  trdno,  se  bo  DEFI5  začel

4.6  Postopek  polnjenja

4.5  Analiza  srčnega  ritma



in  preklopi  na  postopek  CPR.

Ko  se  postopek  polnjenja  začne,  blazinice  preverjajo  in  srčni  ritem

Polnjenje  se  ustavi,  začnite  oživljanje.

Pozor

analiza  se  nadaljuje,  sta  spodaj  opisana  dva  pogoja:

Če  je  elektroda  nepravilno  priključena,  bo  DEFI5  zagnal  interno

Opomba

1.  Povezava  elektrode:

Med  postopkom  polnjenja  indikator  za  previdnost  in  analiza

praznjenja  in  operaterju  dajte  glasovni  poziv.

DEFI5  krožno  uporablja  tri  energetske  ravni.

DEFI5  ima  tri  energije  defibrilacije,  prikazane  so  v  spodnji  tabeli:

Polnjenje  je  preklicano,  preverite  elektrode.

indikator  bo  utripal.

Prva  energetska  raven 150  J

Polnjenje,  ne  dotikajte  se  bolnika.

2.  Zaznan  je  normalen  srčni  ritem:

Če  je  zaznan  normalen  srčni  ritem,  bo  DEFI5  začel  notranje  praznjenje

OPOZORILO!

Med  polnjenjem  se  pacienta  ne  dotikajte.
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Ta  poziv  se  bo  večkrat  oddajal,  da  bi  nakazal,  da  je  pripravljen  za  dostavo  a

Opomba

Druga  energetska  raven

Ko  je  postopek  polnjenja  DEFI5  končan,  bo  DEFI5  vstopil  v

Polnjenje  končano,  ostanite  prosto.

Opomba

pacient.

Opomba

Med  postopkom  odvajanja  se  pacienta  ne  dotikajte.

  Prepričajte  se,  da  indikator  gumba  za  šok  utripa,  kar  pomeni,  da  DEFI5  ugasne

150  J

indikator  za  analizo  bo  utripal.

Naredite  šok:

bo  prenehalo  utripati,  medtem  ko  bo  utripanje  indikatorja  Previdno  nadaljevalo.

Tretja  energijska  raven

postopek  praznjenja  in  operaterju  dajte  glasovna  navodila.

Med  postopkom  praznjenja  indikator  udarca,  indikator  previdnosti  in

Pritisnite  utripajoč  gumb  za  šok.

šok.

  Pritisnite  gumb  za  šok.

Upravljavec  mora  sprostiti  stanje  pripravljenosti,  preden  pritisne  gumb  za  šok.

  Preden  pritisnete  gumb  za  šok,  se  prepričajte,  da  se  nihče  ne  dotika  telesa

Prvi  poziv  označuje,  da  je  treba  stanje  pripravljenosti  počistiti.

pravilno  napolnjen.

Čas  polnjenja  je  odvisen  od  energije  defibrilacije.

200  J

Če  želite  doseči  šok,  morate  upoštevati  več  spodnjih  korakov:

OPOZORILO!

Če  pritisnete  gumb  za  šok,  indikatorji  šoka  in  indikator  za  analizo

4.7  Postopek  praznjenja
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Srčnega  ritma,  ki  bi  lahko  povzročil  šok,  ni  zaznan

Če  operater  ne  pritisne  gumba  za  šok,  se  DEFI5  samodejno  izklopi

Med  obdobjem  analize  srčnega  ritma,  če  se  srčni  ritem  ne  upošteva

2.  Med  postopkom  praznjenja:

biti  šokabilen  ritem  z  DEFI5,  postopkom  kardiopulmonalne  reanimacije

naredite  notranje  praznjenje  v  30  sekundah.

Po  izvajanju  šoka  bo  DEFI5  počakal  10  sekund.  Ne  dotikajte  se

Čas  izteka,  analiza  se  znova  zažene.

bolnika  v  tem  obdobju.  Po  tem  čakalnem  obdobju  bo  DEFI5  znova  zagnal  srce

DEFI5  bo  vstopil  v  postopek  kardiopulmonalne  reanimacije,  ko  bo  stanje

(CPR)  se  bo  začelo.

Šok  ni  priporočljiv

se  je  zgodilo  spodaj:

analiza  ritma,  če  je  zaznan  ritem,  ki  ga  je  mogoče  šokirati,  postopek  defibrilacije

Med  obdobjem  polnjenja,  če  DEFI5  zazna,  da  ima  ritem,  ki  ga  je  mogoče  šokirati

spremeni  v  normalno,  bo  DEFI5  ustavil  trenutni  postopek  in  preklopil  na  CPR

postopek.

bo  ponovno  obdelan.

Opomba

Med  postopkom  CPR  štirje  indikatorji:  Check  Pad,  Caution,  Analyzing  in  Shock  ne  utripajo.

Čakanje ...,  ne  dotikajte  se  bolnika.

1.  Med  postopkom  polnjenja:

Polnjenje  se  ustavi,  začnite  oživljanje.

Pri  analizi  se  ne  dotikajte  bolnika.

4.8  Postopek  kardiopulmonalnega  oživljanja  (CPR)
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Zdaj  naredite  30-kratni  stisk  prsnega  koša....  Zdaj  dajte  2  usta  na  usta

Če  je  bolnik  zadihan  in  brez  pulza,  je  treba  opraviti  kardiopulmonalno  oživljanje

vdihi…… Štirje  cikli

opraviti  bolniku  takoj.

Šok  je  preklican,  po  potrebi  začnite  oživljanje.

Čas  CPR  je  fiksiran  na  120  sekund,  DEFI5  bo  zahteval  čas  počitka

Če  pride  do  kakršne  koli  nepredvidljive  situacije,  lahko  upravljavec  uporabi  gumb  za  vklop/izklop

Opomba

3.  Operater  se  lahko  dotakne  telesa  pacienta  in  preveri  njegovo  stanje.

vsakih  30  sekund.

Ob  koncu  10  sekund  CPR  bo  DEFI5  dal  poziv,  da  to  pokaže

operater  mora  ustaviti  CPR  in  se  ne  dotikati  pacienta,  da  lahko  DEFI5

4.  Glasovni  pozivi  za  čas  počitka  so  spodaj:

Opomba

ponovno  zaženite  analizo  srčnega  ritma  in  ugotovite,  ali  je  stanje  ritma,  ki  ga  je  mogoče  šokirati

Med  obdobjem  kardiopulmonalne  reanimacije  bo  DEFI5  prezrla

Pacienta  se  lahko  dotakne.  Nadaljujte  s  CPR.  Izmenično  dajte  30  skrinj

naredite  preklic  v  sili.

Spodaj  je  mogoče  opisati  nepredvidljivo  situacijo:

kompresije  in  2  vdiha  usta  na  usta.

rezultat  analiziranega  srčnega  ritma  in  nepravilna  elektroda

obstaja.

  Gibanje  bolnika  med  odpustom.    Odklop  elektrodnih  blazinic  med  

obdobjem  praznjenja.

Ustavite  CPR,  začnite  analizo  deset  sekund  pozneje.

povezavo.

4.9  Odpoved  v  sili
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  Druge  nevarne  situacije.

Če  pride  do  nepredvidljivih  situacij,  mora  upravljavec  pritisniti  gumb  za  vklop/izklop  za  2  

sekundi,  da  izklopi  DEFI5  in  izprazni  vso  moč  v  stroju.
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Enkrat  mesečno

pravil  za  izvedbo  pregleda,  nepravilen  pregled  pa  lahko  povzroči  škodo

pregledi  so  priporočljivi,  vendar  je  dejansko  obdobje  preverjanja  odvisno  od

Vzdrževanje  je  potrebno  za  optimizirano  delovanje  DEFI5.  The

Enkrat  tedensko

5.1.2  Urnik  pregledov

OPOZORILO!

  Čiščenje  in  razkuževanje

uporaba  DEFI5  je  tako  pogosta,  da  bi  bilo  treba  opraviti  več  pregledov.

Če  je  treba  DEFI5  uporabljati  več  kot  4-krat  na  mesec,  smo

ali  se  oba  podatka  ne  prikažeta,  se  obrnite  na  pooblaščeni  servis

ta  razdelek:

5.1.1  Pogostost  pregledov:

Redka  uporaba  (1-2  na  leto)

Preverite  stanje  indikatorja  in  glasovnega  poziva.

Vzdrževanje,  čiščenje  in  odpravljanje  težav  DEFI5  bodo  opisani  v

vzdrževanje  je  treba  izvajati  občasno,  običajno  tedensko  ali  mesečno

Splošni  urniki  pregledov  so  opisani  spodaj,  upravljavec  jih  mora  upoštevati

z  uporabo  frekvence  DEFI5.

Dvakrat  na  teden

Pogostost  uporabe  (n/mesec)  1/

mesec  2~3/mesec

inšpekcijski  pregled

osebja  vsaj  enkrat  na  pol  leta.

DEFI5.

Spodnja  tabela  opisuje  splošno  pravilo  za  izvedbo  pregleda:

priporočamo,  da  DEFI5  pregleda  pooblaščeni  servis

  Odpravljanje  težav

osebju  ali  službi  za  stranke  DEFI5,  da  opravijo  strokovno  popravilo

  Vzdrževanje

Pozor

Običajno  priporočamo  pregled  DEFI5  enkrat  na  teden  ali  dvakrat  na  mesec,  če  pa

na  DEFI5.

Če  se  DEFI5  zažene  brez  povezave  elektrodnih  blazinic,  bo  indikator  “Check  pad”  utripal  in  predvajal  

se  bo  glasovni  poziv  “Check  the  electrode”.  Če

5.1  Vzdrževanje

Poglavje  5  Vzdrževanje  avtomatskega  zunanjega  defibrilatorja



Priporočamo  zamenjavo  baterije,  ki  jo  zagotavlja  servis  DEFI5  oz

Če  pride  do  nizke  zmogljivosti  baterije,  zamenjajte  trenutno  baterijo  z  novo.

ta  se  ujema  s  standardnimi  parametri  baterije  DEFI5.

OPOZORILO!

  Odprite  predal  za  baterije  tako,  da  odstranite  vijake  in  nato

Če  so  med  pregledom  ugotovljeni  zgoraj  navedeni  pogoji

  Poiščite  3  kontaktne  zatiče  baterije  v  spodnjem  desnem  kotu  baterije

drsenje  pokrova  baterije  navzgor  in  izklop.

DEFI5,  DEFI5  se  ne  sme  uporabljati  pri  nobenem  bolniku.

predelku.    

Potisnite  3-polni  konektor  baterije  na  kontaktne  zatiče.    Baterijo  

vstavite  v  prostor  za  baterije  in  namestite  pokrov  baterije.

Zamenjana  baterija  se  ne  ujema  s  standardnimi  parametri  baterije

lahko  povzroči  resno  poškodbo  DEFI5.

Potisnite  pokrov  nazaj,  tako  da  so  luknje  za  vijake  poravnane.

5.1.3  Preverite  baterijo

5.1.4  Preverite  ELEKTRODE  DEFIBRILATORA

Preverite  embalažo  vseh  DEFIBRILATORSKIH  ELEKTROD  za  enkratno  uporabo,  da  se  prepričate

DEFI5  začne  preverjati  kapaciteto  baterije,  ko  se  zažene.  Če  je  baterija

  Zamenjajte  vijake.

Pozor

zmogljivost  je  nizka,  lučka  za  napajanje  bo  utripala,  sicer  bo  indikator  utripal

zelena.
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DEFI5  ali  nevarnost  električnega  udara  za  čistila.

5.2.1  Čiščenje

DEFI5  obrišite  z  mehko  krpo,  vendar  nikoli  ne  čistite  s  čopičem

Za  DEFI5  nikoli  ne  uporabljajte  naslednjih  čistil:

biti  narejeno.

Pred  čiščenjem  DEFI5  se  prepričajte,  da  je  DEFI5  izklopljen,  saj  lahko  čiščenje  z  vklopljenim  

strojem  povzroči  nevarnost  električnega  udara.

celovitost  vseh  pečatov  in  veljavnost  katerega  koli  datuma  poteka  veljavnosti.

Priporočamo,  da  čistila  za  čiščenje  uporabljajo  toplo  vodo

Aceton,  čistilo  za  amoniak,  glutaraldehid.

čistila.  Opomba

NAPRAVO  ZA  SHRANJEVANJE  ENERGIJE  napolnite  enkrat  letno.  Obrnite  se  na  našo  službo

DEFI5.  Uporabite  lahko  tudi  druga  čistila  brez  močnih  topil.

Pozor

Ne  uporabljajte  tudi  pri  čiščenju  vtičnice  elektrodnih  blazinic  DEFI5

Pozor

centre  ali  agencije  za  to.

veliko  vode  ali  čistila.

5.2.2  Razkuževanje

Priporočamo,  da  DEFI5  razkužite  z  alkoholom  (lahko  ga  dobite

Ne  dovolite,  da  voda  ali  druga  čistilna  sredstva  pridejo  v  DEFI5,  ko  je  čist

stroju,  ker  lahko  te  tekočine  povzročijo  nekaj  poškodb

Čiščenje  in  razkuževanje  DEFI5  je  treba  izvajati  pogosto.

v  bolnišnicah  ali  klinikah)  ali  druga  čistila  brez  močnih  topil.

Pozor

Naslednje  so  smernice  za  čiščenje  in  razkuževanje  DEFI5:

5.2  Čiščenje  in  razkuževanje

5.3  Odpravljanje  težav
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b)  Prepričajte  se,  da  so  blazinice  elektrod  pravilno  pritrjene

Oddaja  se  "Preveri  elektrodo".

Med  delovanjem  DEFI5  se  lahko  pojavi  nekaj  težav.  Kazalniki  in

med  delovanjem  v  skladu  s  temi  spodnjimi  rešitvami  težav.

Če  so  blazinice  elektrod  suhe,  poškodovane  ali  zastarele,  jih  zamenjajte

Opis  težave:

Opis  težave:

rešiti  kakšen  problem.

Preverite  elektrode.

c)  Prepričajte  se,  da  se  dve  blazinici  ne  dotikata  drug  drugega.  d)  Če  

konektor  blazinic  ni  ustrezno  priključen  na  vtičnico

prsi  bolnika,  nato  znova  zaženite  DEFI5.  b)  Če  se  je  bolnik  

med  obdobjem  analize  premaknil,  izklopite

DEFI5.

blazinice  so  bile  nameščene  na  pacienta  in  priključek  blazinic  je  bil  priključen

prsi  in  obrijte  dlake  s  prsnega  koša,  nato  pritisnite  blazinice

a)  Izklopite  DEFI5  in  preverite  blazinice,  nameščene  na  pacientu,

Glasovni  poziv  »Preveri  elektrodo«  se  še  vedno  oddaja,  ko  je  elektroda

5.3.1  Odpravljanje  težav  pri  pritrditvi  elektrodnih  blazinic

glasovna  navodila  bodo  operaterju  dali,  da  nakaže  težavo

trenutne  blazinice  z  novimi  in  poskusite  znova.

pacient.  Če  ne,  obrišite  vodo  ali  vlago  z

Analiza  je  med  obdobjem  analize  prekinjena  in  glasovni  poziv  za

Operater  bi  lahko  poskušal  rešiti  problem,  ki  se  je  pojavil  pred  oz

a)

5.3.2  Odpravljanje  težav  pri  analizi

rešitev:

DEFI5,  trdno  potisnite  konektor  v  vtičnico.

Opomba

DEFI5  in  po  možnosti  ustavite  gibanje  pacienta.

Spodaj  so  opisani  splošni  načini  odpravljanja  težav,  ki  operaterju  pomagajo  pri  tem

trdno  na  prsih  bolnika.

vtičnico  DEFI5.

rešitev:

če  niso  pravilno  priključeni,  močno  pritisnite  blazinice  na
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in  oddaja  glasovne  pozive  »Časovna  omejitev,  ponovni  zagon  analize«.

konektor  se  neustrezno  poveže  z  vtičnico  DEFI5,  trdno  potisnite  konektor  v  

vtičnico.

Čas  izteka,  analiza  se  znova  zažene.

rešitev:

b)  Izklopite  DEFI5  in  preverite,  ali  so  ploščice  v  stiku

vlago  in  blazinice  močno  pritisnite  na  prsni  koš

5.3.3  Odpravljanje  težav  pri  polnjenju

gola  prsa  pacienta.  Če  so  blazinice  v  slabem  stiku,  jih  obrišite

Opis  težave:

potrpežljiv.

Če  operater  v  30  sekundah  po  tem  ne  pritisne  gumba  za  šok

polnjenje  je  končano,  DEFI5  samodejno  izvede

5.3.4  Odpravljanje  težav  z  defibrilacijo

Polnjenje  se  med  obdobjem  polnjenja  ustavi  in  oddaja  se  glasovni  poziv  »Preklic  polnjenja,  preveri  

elektrodo«.

notranje  praznjenje.

Pritisnite  gumb  za  šok  v  30  sekundah  po  glasovnih  navodilih  »pritisnite  utripajoč  

gumb  za  šok«.

Pritisnite  utripajoč  gumb  za  šok.

Polnjenje  je  preklicano,  preverite  elektrode.

Opis  težave:

DEFI5  Automatedally  ima  notranje  praznjenje  po  končanem  polnjenju

rešitev:

5.3.5  Odpravljanje  težav  z  baterijo

a)  Zaustavite  DEFI5  in  preverite  konektor  blazinic.  Če

30



Izklopite  DEFI5  in  zamenjajte  trenutno  baterijo  z  novo

Med  delovanjem  DEFI5  indikator  ON/OFF  utripa.

eno.

rešitev:

Opis  težave:
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opisano  v  tem  razdelku:

303  x  216  x  89  mm

-20  ℃  do  55  ℃
(brez  kondenzacije)

Zunanji  električni

Utež

(brez  baterije)

Trenutna  kategorija  tveganja

  Elektronska  izolacija.

  Elektromagnetna  združljivost.    

Učinkovitost  prepoznavanja  ritma.

2,0  kg

Do  93  %  (brez  kondenzacije)

Kategorija

Na  enoto  ni  priključena  nobena  zunanja  naprava

Relativna  vlažnost  med  30%  in  95%

Kategorija

tip,  ki  se  uporablja  za  pacienta  (v  skladu  z  definicijo  IEC  60601-1

Moč

standardno)

Dimenzije

Povezave

Temperatura  shranjevanja

  Fizični.

Vlažnost  skladiščenja

Specifikacija

  Defibrilator.

delovna  temperatura

Enota  deluje  samo  na  notranjo  baterijo

  Baterija.

Delovna  vlažnost

(brez  baterije)

0℃  do  40℃

Oprema  z  notranjim  napajanjem  z  BF,  odpornim  na  defibrilator

Specifikacija  fizične,  elektronske  izolacije,  defibrilatorja,  baterije,  elektromagnetne  združljivosti  

in  zmogljivosti  prepoznavanja  ritma  bo

Specifikacija

6.2  Električna  izolacija

6.1  Fizični

Poglavje  6  Specifikacija
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9.6

8.2

(gospa)

Podrobnosti  o  valovni  obliki

tok  (Ip),  trajanje  prve  izhodne  faze  in  trajanje  druge  izhodne  faze

Specifikacija

19.7

175

Manj  kot  35  sekund

Impedanca

Dva  gumba  -  vklop/izklop,  šok

0.7

9.0

(gospa)

100

(J)

15  sek.  do  200  J

5.5 3.3

13.4

16.3

150

Potrpežljiv

Manj  kot  30  sekund

8.9

11.2

Interval

preko  175  Ohmov.  Za  valovne  oblike  so  značilne  tipične  vrednosti  za  vrh

12.0

0.721.8

18.2

(ojačevalniki)

LED  pozivi

0.7

6.1

75

Energija

10  sek.  do  150J

0.7

10.9

125

9  sek.

200

22  zvočnih  pozivov

10.4

17.5

(gospa)

oddaja  DEFI5  (nastavljen  na  200J),  ko  je  priključen  na  uporovne  obremenitve  25

Izhod

150,  150,  200J

50 27.8

21.68.6

1.  faza

20Ω  do  200Ω

0.7

6.0

11.2

36.0

Spodnja  tabela  vsebuje  podrobnosti  o  dvofazni  okrnjeni  eksponentni  valovni  obliki

2.  faza

0.720.5

53.6

(ojačevalniki)

Manj  kot  25  sekund

0.7

7.2

25

faza.  Vrednosti  so  znotraj  10%.

Dvofazna  okrnjena  eksponenta

6.6

(Ω)

±15  %  v  katero  koli  impedanco  od  25  do  175  Ω

10.5

IP1 IP2

6.3  Defibrilator
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6.6  Smernice  in  izjava  proizvajalca

6.4  Baterija

6.5  Elektrode

CR123A-4x2

Skladnost  Elektromagnetno  okolje  –  smernice

5  let

nepooblaščene  defibrilacijske  blazinice  lahko  povzročijo  delovanje  naprave

Ne  uporabljajte  defibrilacijskih  blazinic,  ki  jih  ni  odobril  MEDITECH.  Uporaba

IEC  61000-3-3

CISPR  11

Medicinska  električna  oprema  potrebuje  posebne  previdnostne  ukrepe  glede  EMC  in  potreb

Zmogljivost  baterije,  izmerjena  v  skladu  z  IEC  60601-2-4,  klavzula  102.3.2

navodila  na  blazinicah  za  defibrilacijo.

1.  skupina

Kategorija

IEC  61000-3-2

dokument.

emisije  utripanja

Zmogljivost

več  ciklov  vklopa/izklopa  napajanja.

DEFI5  je  namenjen  uporabi  v  spodaj  navedenem  elektromagnetnem  okolju.

Jouli

funkcijo.  Zato  so  njegove  radiofrekvenčne  emisije  zelo  nizke

Opomba

okolje.

bližnje  elektronske  opreme.

Razred  B

Test  emisij

RF  emisije

12  V  dc  2,8  Ah

RF  emisije

nepravilno  in  zagotavljajo  napačne  meritve.  Upoštevajte  vse  oznake

Opomba

Harmonične  emisije Se  ne  uporablja

namestiti  in  dati  v  uporabo  v  skladu  s  temi  informacijami  o  EMC

CISPR  11

nihanja  napetosti/

Del  št

pri  sobni  temperaturi.  Zmogljivost  se  lahko  zmanjša  med  delovanjem

DEFI5  uporablja  RF  energijo  samo  za  svojo  notranjost

Se  ne  uporablja

Brez  polnjenja

ekstremne  temperature  ali  ko  se  porabi  razpoložljiva  napolnjenost  baterije

6.6.1  Elektromagnetne  emisije  (IEC  60601-1-2,  tabela  201)

100  izpustov  pri  200  Joulov  ali  120  izpustov  pri  150

Kupec  ali  uporabnik  DEFI5  mora  zagotoviti,  da  se  uporablja  v  takem

in  ni  verjetno,  da  bi  povzročilo  kakršne  koli  motnje

Specifikacija

Rok  uporabnosti  (25℃±15℃)
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20V/m

Prenapetost

značilnost  tipične  lokacije  v  

tipičnem  komercialnem  ali  bolnišničnem  

okolju.

tla  so  prekrita  z

30  %.

DEFI5  je  namenjen  uporabi  v  spodaj  navedenem  elektromagnetnem  okolju.

Elektromagnetno  okolje  –  vodenje

Elektrostatična

IEC  61000-4-11

±6kV  kontakt

Se  ne  uporablja

±1  kV  za  vhodne/izhodne  

vodove

<5  %  UT  (>  95  %  padca  v  UT)  

za  0,5  cikla  40  %  UT  (60  %  

padca  v  UT)  za  5  ciklov  70  %  

UT  (30  %  padca  v  UT)  za  25  

ciklov  <5  %  UT  (>  95  %  padca  

v  UT)  5  sek

DEFI5  je  namenjen  uporabi  v  spodaj  navedenem  elektromagnetnem  okolju.

±2  kV  za  napajanje

variacije  na

Preizkus  IEC  60601

Elektromagnetno  

okolje  –  vodenje

3  A/m

Sevani  RF  IEC

Se  ne  uporablja

Raven  

skladnosti

Test  imunosti

vrstice

opreme  se  ne  sme  uporabljati  bližje  nobenemu  delu  DEFI5,  

vključno  s  kabli,  kot  je  priporočena  ločitvena  razdalja,  

izračunana  iz  enačbe

sintetičnega  materiala,  mora  biti  

relativna  vlažnost  najmanj

kratek

6.6.3  Elektromagnetna  odpornost  (IEC  60601-1-2,  tabela  203)

6.6.2  Elektromagnetna  odpornost  (IEC  60601-1-2,  tabela  202)

3  A/m

do  2,5  GHz

Testna  raven  IEC  60601

±2kV  skupni  način

Test  imunosti

IEC  61000-4-4

Se  ne  uporablja

Raven  

skladnosti

vhodne  

napajalne  linije

ravni

Tla  naj  bodo  lesena,

Se  ne  uporablja

IEC  61000-4-2

OPOMBA.  UT  je  omrežna  napetost  izmeničnega  toka  pred  uporabo  preskusne  ravni.

±8kV  zrak

padci  napetosti,

okolje.

prehodno/razpočno

Se  ne  uporablja

±1kV  diferencialni  način

(50/60  Hz)  

magnetno  polje

Se  ne  uporablja

polja  morajo  biti  na  ravni

10  V/m  80  MHz

betonske  ali  keramične  ploščice.  Če

okolje.

IEC  61000-4-8

±8kV  zrak

IEC  61000-4-5

Prenosne  in  mobilne  RF  komunikacije

Se  ne  uporablja

Frekvenca  moči

izpust  (ESD)

prekinitve  in  napetost

Kupec  ali  uporabnik  DEFI5  mora  zagotoviti,  da  se  uporablja  v  takem

Kupec  ali  uporabnik  DEFI5  mora  zagotoviti,  da  se  uporablja  v  takem

Električno  hitro

61000-4-3

±6kV  kontakt

Se  ne  uporablja

Močna  frekvenca  magnetna
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1

Jakosti  polja  iz  fiksnih  RF  oddajnikov,  kot

zato  se  pri  izračunu  priporočene  ločitvene  razdalje  za

oprema  in  DEFI5  (IEC  60601-1-2  tabela  205)

mora  biti  nižja  od  stopnje  skladnosti  v  vsakem

OPOMBA  1.  Pri  80  MHz  in  800  MHz  velja  višje  frekvenčno  območje.

in  kopenski  mobilni  radijski  sprejemniki,  amaterski  radio,  AM  in  FM  radijski  in  TV  prenos  ne  morejo  biti

a.  Pasovi  ISM  (industrijski,  znanstveni  in  medicinski)  med  150  kHz  in  80  MHz  so  6,765  MHz  do

lokacija,  kjer  se  uporablja  DEFI5,  presega  veljavno  raven  skladnosti  RF  zgoraj,  mora  DEFI5

simbol:

velja  za  frekvenco  oddajnika.

oddajnik  v  vatih  (W)  in  d  je

razponu  od  80  MHz  do  2,5  GHz  so  namenjeni  zmanjšanju  verjetnosti,  da  mobilni  ali  prenosni

je  potrebno,  kot  je  preusmeritev  ali  prestavitev  DEFI5.  d.  V  

frekvenčnem  območju  od  150  kHz  do  80  MHz  mora  biti  jakost  polja  manjša  od  3  V/m.

priporočena  razdalja  v  metrih  (m).

komunikacijska  oprema  lahko  povzroči  motnje,  če  se  nenamerno  vnese  v  prostore  za  bolnike.  Za

,določeno  z  elektromagnetnim  pregledom  lokacije

.  Do  motenj  lahko  pride  v

6.6.4  Priporočene  ločevalne  razdalje  med  prenosnimi  in  mobilnimi  RF  komunikacijami

oddajnikov  v  teh  frekvenčnih  območjih.  c.  

Jakost  polja  iz  fiksnih  oddajnikov,  kot  so  bazne  postaje  za  radijske  (celične  ali  brezžične)  telefone

800  MHz  do  2,5  GHz

OPOMBA  2.  Te  smernice  morda  ne  veljajo  v  vseh  situacijah.  Na  elektromagnetno  širjenje  vpliva

Frekvenčni  razpon

80  MHz  do  800  MHz

bližina  opreme,  označene  z  naslednjim

absorpcijo  in  refleksijo  od  struktur,  predmetov  in  ljudi.

teoretično  z  natančnostjo.  Za  oceno  elektromagnetnega  okolja  zaradi  fiksnega  RF

oddajnikov,  je  treba  razmisliti  o  elektromagnetnem  pregledu  lokacije.  Če  je  izmerjena  poljska  jakost  v

opazovati,  da  se  preveri  normalno  delovanje.  Če  opazite  nenormalno  delovanje,  so  lahko  dodatni  ukrepi

Kjer  je  P  največja  nazivna  izhodna  moč

6,795  MHz;  13,553  MHz  do  13,567  MHz;  26,957  MHz  do  27,283  MHz;  in  40,66  MHz  do  40,70  MHz.  b.  Ravni  skladnosti  v  

frekvenčnih  pasovih  ISM  med  150  kHz  in  80  MHz  ter  v  frekvenci

Priporočena  ločitvena  razdalja

c

d

b



d    0,6   P d  1,15   str

6.7  Učinkovitost  prepoznavanja  ritma

elektromagnetne  motnje  z  ohranjanjem  minimalne  razdalje  med

3.637

m

100

10

OPOMBA  1.  Pri  80  MHz  in  800  MHz  je  ločitvena  razdalja  za  višje  frekvenčno  območje

6,765  MHz  do  6,795  MHz;  13,553  MHz  do  13,567  MHz;  26,957  MHz  do  27,283  MHz;  in

nehote  prinesel  v  prostore  pacientov.

800  MHz  do  2,5  GHz

0,19

Za  oddajnike  z  največjo  izhodno  močjo,  ki  ni  navedena  zgoraj,  priporočamo

kot  je  priporočeno  spodaj,  glede  na  največjo  izhodno  moč

OPOMBA  3.  Za  izračun  priporočene  ločitve  se  uporablja  dodatni  faktor  10/3

Razdelek  3.3.18  ter  ravni  občutljivosti  in  specifičnosti,  ki  jih  priporoča  AHA

ozki  kompleksi.

mobilna/prenosna  komunikacijska  oprema  lahko  povzroči  motnje,  če  je

Baza  testov  vključuje  ritme,  ki  jih  je  mogoče  šokirati,  sestavljene  iz  ventrikularne  fibrilacije

izhodna  moč

0,01

6

DEFI5  je  namenjen  uporabi  v  okolju,  v  katerem  sevajo  radiofrekvenčne  motnje

W

oddajnik  v  vatih  (W)  glede  na  proizvajalca  oddajnika.

0,364

1

velja.

OPOMBA  4.  Te  smernice  morda  ne  veljajo  v  vseh  situacijah.  Elektromagnetno  širjenje  je

1.15

OPOMBA  2.  Pasovi  ISM  (industrijski,  znanstveni  in  medicinski)  med  150  kHz  in  80  MHz  so

prenosna  in  mobilna  RF  komunikacijska  oprema  (oddajniki)  je  mamila  DEFI5

0,06

80  MHz  do  800  MHz

11.5

40,66  MHz  do  40,70  MHz.

na  katere  vplivata  absorpcija  in  odboj  od  struktur,  predmetov  in  ljudi.

Algoritem  DEFI5  presega  zahteve  ANSI/AAMI  DF39-1993.

BPM.  Ritmi  brez  šoka  vključujejo  različne  sinusne  ritme,  vključno  s  supraventrikularnimi

0.6

razdaljo  d  v  metrih  (m)  je  mogoče  oceniti  z  uporabo  enačbe,  ki  velja  za

razdalja  za  oddajnike  v  frekvenčnih  pasovih  ISM  med  150  kHz  in  80  MHz

komunikacijska  oprema.

frekvence  oddajnika,  kjer  je  P  največja  nazivna  izhodna  moč

in  v  frekvenčnem  območju  od  80  MHz  do  2,5  GHz,  da  se  zmanjša  verjetnost,  da

Avtomatski  zunanji  defibrilatorji  za  javni  dostop:  priporočila  za

Najvišja  ocena

1,90

Določanje  in  poročanje  o  uspešnosti  algoritma  analize  aritmije.

tahikardija,  atrijska  fibrilacija,  atrijsko  trepetanje,  sinusni  ritem  s  PVC,  asistola,  ritmi  srčnega  spodbujevalnika  in  

ventrikularna  tahikardija  s  hitrostjo  manj  kot  140  BPM  in/ali

ritmi  (>150uV)  in  širokokompleksna  ventrikularna  tahikardija  s  hitrostjo,  večjo  od  140

oddajnik

0.1

0,115

so  pod  nadzorom.  Stranka  ali  uporabnik  DEFI5  lahko  pomaga  preprečiti

Ločitvena  razdalja  glede  na  frekvenco  oddajnika
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Ritmi

Ustreza  AAMI  DF39

Brez  šoka:  NSR
(AHA)

priporočilo
drugi  ritmi

priporočilo

zahteva  in  AHA

asistola

Zaključek

1067

22

zahteva  in  AHA

Testni  vzorec

zahteva  in  AHA

Brez  šoka:  vse
Ustreza  AAMI  DF39

>  99  %  občutljivost

25732 zahteva  in  AHA>  95  %  občutljivosti

Cilj  uspešnosti

4000

zahteva  in  AHA

Brez  šoka:

priporočilo

179

Ustreza  AAMI  DF39

Ustreza  AAMI  DF39

>  95  %  občutljivosti

Udarno:  VF

Udarno:  VT

Ustreza  AAMI  DF39

>  90  %  občutljivosti

priporočilo

>  75  %  občutljivost

Velikost

priporočilo

38
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Poglavje  7  Slovarček

Ameriško  združenje  za  srce

nepravilen  ritem  srčne  mišice

instrument,  ki  se  uporablja  za  beleženje  povezanih  električnih  tokov

elektrokardiogram  

elektrokardiograf

normalen  sinusni  ritem

RF

nenaden  srčni  zastoj

defibrilacijski  električni  impulz

kardiopulmonalno  oživljanje

hitri  trzajoči  gibi,  ki  nadomestijo  normalnofibrilacija

AHA

pripravljenost  baterije,  notranjega  vezja,  glavnega  procesorja  in

nenormalno  hiter  srčni  utriptahikardija  s  

časovnim  žigom

šokantni  ritem

srčni  zastoj

elektrokardiogram

Količina  dostavljene  energije  med  defibrilacijo,  povezana  z  

intenzivnostjo  dostavljenega  šoka.

defibrilacija

NSR

srčni  ritmi  bolnika,  ki  niso  primerni

EKG

SCA

nenormalen  srčni  ritem,  ki  je  kandidat  za

defibrilacijski  impulz

samotestiranje

AED

z  aktivnostjo  srčne  mišice

prenehanje  srčne  mišice

Radio  frekvenca

Za  preverjanje  se  izvede  avtomatski  test  ob  vklopu  sistema

defibrilacijski  impulz

kakršna  koli  sprememba  srčnega  ritma  ali  kakršen  koli  šok,  ki  ga  povzroči

ritmično  krčenje  srca  in  lahko  povzroči  pomanjkanje

joule

defibrilator

ALS

visokoenergetski  impulz  električne  energije  (šok),  dostavljen  v

log  

ritem  brez  šoka

šok

aritmija

srčno  mišico  za  obnovitev  normalne  srčne  aktivnosti

cirkulacijo  in  pulz

defibrilator

CPR

krivulja,  ki  jo  spremlja  elektrokardiograf

seznam  vzorcev  EKG  in  časovno  označenih  sistemskih  dogodkov

Avtomatski  zunanji  defibrilator

napredna  življenjska  podpora


