CÁP ECG / EKG

Bản sửa đổi: A.0.1 ngày 15 tháng 1 năm 2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁP ECG / EKG

Cho biết thiết bị này tuân thủ MDD

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Cáp điện tâm đồ / điện tâm đồ, là phụ tùng thay thế của máy điện tim, nó truyền

dấu hiệu sinh lý từ cơ thể bệnh nhân, kết nối
Máy ghi điện tim với điện cực.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

93/42 / EEC
thiết bị áp dụng;

● Việc lắp đặt điện cực an toàn theo thiết bị áp dụng, sử dụng
thiết bị không thể ứng dụng được, gây nguy hiểm cho bệnh nhân;

● Không tiếp xúc với chất lỏng / nước hoặc môi trường ẩm ướt;
● Vui lòng theo hướng dẫn của máy điện tim để cài đặt;
● Không sử dụng cùng với MRI. tránh để bệnh nhân bị đốt nóng hoặc bỏng;
●
Điện cực kết nối với bệnh nhân, cách xa cú sốc
chất hấp thụ, tránh bề mặt tiếp xúc giữa bệnh nhân

▲ Hình-ảnh tham chiếu về sự xuất hiện của Cáp điện tâm đồ
GHI CHÚ:

1. Phích cắm của Cáp điện tâm đồ (bề ngoài của phích cắm
khác, theo cáp thực tế);
2. Cáp chính;

và điện cực bị đốt nóng, gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

VẬN CHUYỂN VÀ LƯU TRỮ
Đối với các yêu cầu vận chuyển, Vui lòng xem gói sản phẩm.
Nhiệt độ bảo quản: -40∽55 ° C
Độ ẩm tương đối: ≤93% (không sương)

3. Đánh dấu (số sê-ri) của cáp;

THAY THẾ & BỎ

4. Chốt của cáp;

1. Thay thế: Hãy thay thế cáp bị hỏng ngay lập tức;

5. Dây dẫn phân chia của Cáp điện tâm đồ;

2. Disuse: Không sử dụng cáp làm rác y tế, vui lòng xử lý nó bằng

6. Phích cắm kết nối của Cáp điện tâm đồ (bề ngoài của phích cắm
là khác nhau, theo cáp thực tế).

cách bộ phận nghiệp vụ;
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THIẾT BỊ ÁP DỤNG:Vui lòng xem nhãn hiệu sản phẩm.

1. Điều kiện làm việc bình thường;

CẢNH BÁO

2. Nhiệt độ hoạt động: 0∽40 ° C

1. Vui lòng theo hướng dẫn để vận hành Cáp điện tâm đồ;

3. Độ ẩm tương đối: ≤85% (không sương)

2. Giữ cho phần sắt sạch sẽ, tránh xuất hiện các phép đo không chính xác;

4. Thời gian sử dụng:

3. Hãy chú ý đến đúng vị trí của dây cáp, tránh để bệnh nhân
bị quấn hoặc bị giẫm đạp;
4. Không được dùng lực kéo cáp (Pull≥50N), tránh cáp bị đứt
hoặc mangle.

Cáp như một sản phẩm tiêu dùng, khi mở gói lần đầu tiên, nếu
thấy bị hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để thay đổi.

NHÀ SẢN XUẤT KHAI BÁO:
Theo Tiêu chuẩn phân loại của EU: 93/42 / EEC CLASS I

HOẠT ĐỘNG

CÁC BIỂU TƯỢNG SAU ĐÂY CÓ THỂ XUẤT HIỆN TRÊN

1. Cắm phích cắm của Cáp điện tâm đồ đến điểm khớp phù hợp

SẢN PHẨM HOẶC GHI NHÃN SẢN PHẨM:

của Máy điện tim;

2. Kết nối phích cắm của phía điện cực cáp với điện cực.

Ký hiệu

Sự định nghĩa

LÀM SẠCH &KHỬ TRÙNG

Xem hướng dẫn trước khi sử dụng

1. Làm sạch hoặc khử trùng cáp định kỳ;

Số lô

2. Lau sạch cáp và bề mặt tiếp xúc với bệnh nhân bằng vải mềm y tế

Số sê ri

làm ẩm trong nước hoặc dung dịch khử trùng trung tính, làm khô cáp để sử dụng
lần nữa;

3. Làm sạch hộp cáp chia của cáp bằng vải mềm được làm ẩm trong
dung dịch khử trùng trung tính, làm khô hộp cáp đã chia.

CẢNH BÁO！
Giữ khô phích cắm của cáp, phích cắm bị ẩm sẽ gây ra hỏng hóc.

CẢNH BÁO!
●

Không mang theo cáp khi không có thước đo điện tâm đồ, vui lòng sử dụng trong

Ngày hết hạn

Ngày sản xuất
Khử rung tim

Đừng vứt nó đi

Cáp huyết áp xâm lấn

REV: Ngày 15 tháng 1 năm 2016

Hướng dẫn sử dụng

Cho biết thiết bị này tuân thủ
MDD 93/42 / EEC

Tên gọi chung:Cáp / dây dẫn Tên thiết bị:
Cáp huyết áp xâm lấn
Mục đích sử dụng

Cáp đo huyết áp xâm lấn Medke được thiết kế để sử dụng với các thiết bị theo dõi huyết áp xâm lấn. Cáp Huyết áp xâm lấn được sử dụng để kết nối các cảm
biến được đặt tại các vị trí thích hợp trên bệnh nhân với thiết bị theo dõi để theo dõi chung và / hoặc đánh giá chẩn đoán bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Cáp hoặc bộ dây dẫn này đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ANSI / AAMI EC53, cáp điện tâm đồ và dây dẫn. Cáp Huyết áp xâm lấn này có thể tái sử
dụng.
Hướng dẫn sử dụng
1. Kết nối Cáp / Bộ chuyển đổi hoặc cảm biến với màn hình OEM.

2. Kết nối Đầu dò hoặc cảm biến với cáp trung kế.
3. Chuẩn bị da bằng cách làm sạch và lau khô các khu vực sẽ gắn các điện cực. Thông thường cồn 70% được sử dụng cho mục đích này. Đảm bảo làm khô da.
4. Gắn các đầu dò áp suất vào đúng vị trí. Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng màn hình để biết hướng dẫn về cách định vị Bộ chuyển đổi áp suất.
5. Kết nối Cáp / Bộ chuyển đổi hoặc kết nối cảm biến với màn hình OEM .. Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng màn hình để biết thông tin chi tiết. Sự bảo trì
Trước khi sử dụng, kiểm tra sản phẩm còn nguyên vẹn và sạch sẽ.

LƯU Ý: Không xử lý cáp bằng dầu (ví dụ gia dụng hoặc bôi trơn) hoặc chất lỏng hoặc dung môi mạnh (ví dụ axeton) Làm sạch

1) Ngắt kết nối cáp / dây dẫn Medke khỏi thiết bị giám sát. CẢNH BÁO: Khi
ngắt kết nối, hãy tự kéo phích cắm, không kéo trên cáp.
2) Làm ướt một miếng vải sạch hoặc miếng gạc với dung dịch tẩy rửa thích hợp và lau tất cả các bề mặt tiếp xúc.
3) Làm ẩm một miếng vải sạch hoặc miếng gạc bằng nước cất hoặc vô trùng và lau lại tất cả các bề mặt tiếp xúc.
4) Lau khô tất cả các bề mặt tiếp xúc bằng một miếng vải hoặc gạc sạch và khô.

CẢNH BÁO: Không được nhúng cáp Huyết Áp Xâm lấn Medke vào bất kỳ chất lỏng nào.

THẬN TRỌNG: Không tiệt trùng cáp Huyết Áp Xâm lấn Medke bằng nồi hấp, bức xạ hoặc hơi nước.
LƯU Ý: Thiết bị cáp Huyết Áp Xâm lấn Medke không được làm bằng mủ cao su tự nhiên.
Khử trùng
Khử trùng bằng chất khử trùng hóa học, chẳng hạn như ethanol, propanol, chất khử trùng phenolic. LƯU
Ý: Không nhúng sản phẩm vào chất lỏng. Bảo vệ khỏi bức xạ tia cực tím mạnh.

Cảnh báo
1) Medke không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào do không tuân thủ các quy tắc cài đặt và vận hành được nêu trong các hướng dẫn sử dụng này

2) Như với tất cả các thiết bị y tế, cẩn thận định tuyến cáp để giảm khả năng bệnh nhân bị vướng hoặc bị siết cổ.
3) Không sử dụng dây cáp trong quá trình quét MRI. Dòng điện dẫn có thể gây bỏng.
4) Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng màn hình để biết hướng dẫn về cách định vị các điện cực.

5) Đảm bảo rằng đầu nối dây chì được cắm đúng vào cáp / thiết bị trung kế.
6) Không sử dụng kem dưỡng da hoặc dầu trước khi thử nghiệm. Da phải sạch và khô.

7) Sản phẩm này không thích hợp cho bệnh nhân và người dùng dị ứng nhựa PVC, TPU và ABS.

8) Cáp Huyết áp xâm lấn được thiết kế để sử dụng với các màn hình cụ thể, người vận hành có trách nhiệm kiểm tra tính tương thích của màn hình, cáp và dây dẫn
trước khi sử dụng, và các thành phần không tương thích có thể làm giảm hiệu suất.

9) Không sử dụng cáp Huyết áp xâm lấn nếu cáp, dây dẫn và đầu nối đã bị hỏng.
Thời gian sử dụng:khuyến cáo cứ 6 tháng thay thế một lần. Nếu cần thiết phải sử dụng, xin vui lòng đánh giá, và thời gian sử dụng nên được kiểm tra
chặt chẽ.
Thải bỏ
Các thiết bị điện và điện tử thải phải được xử lý theo các quy định hiện hành của địa phương, không chung với rác thải sinh hoạt.
Ghi chú: *Tất cả các nhãn hiệu đã đăng ký và kiểu nhãn hiệu được đề cập trong thông tin này luôn thuộc về chủ sở hữu được tạo ra ban đầu. Các ký
hiệu sau có thể xuất hiện trên sản phẩm hoặc nhãn sản phẩm:

Tham khảo hướng dẫn

Ngày sản xuất

Giới hạn nhiệt độ

Số seri

Giới hạn độ ẩm

Đại diện được ủy quyền tại
Cộng đồng Châu Âu

Áp suất không khí

Đừng vứt nó đi

Đừng nhúng

Không hấp tiệt trùng

Giữ khô

sách hướng dẫn / tập sách

Không vô trùng

Có thể tái sử dụng

sự hạn chế

Bao đo huyết áp

REV: 1.0 ngày 16 tháng 6 năm 2015
Cho biết thiết bị này tuân thủ MDD 93/42 /
EEC

Hướng dẫn sử dụng

Người
mẫu：xem
nhãn.
Khả năng tương thích:xem nhãn.
Mục đích sử dụng

Máy đo huyết áp được chỉ định sử dụng để đo thủ công và theo dõi huyết áp tự động
không xâm lấn.
Chọn kích thước vòng bít phù hợp:

KÍCH CỠ

THÊM

NGƯỜI LỚN
NGƯỜI LỚN
DÀI
NGƯỜI LỚN

PEDIATRIC
INFANT
TRUNG
LẬP

Cảnh báo vận
hành

RANGE (Chu vi chi)
46 - 66cm
33 - 47cm
25 - 35cm
25 - 35cm
18 - 26cm
10 - 19cm
6 - 11cm

1. Chỉ kết nối vòng bít và hệ thống đo huyết áp với các hệ thống được thiết kế để theo dõi huyết áp không xâm lấn.
2. Không kết nối vòng bít với hệ thống chất lỏng nội mạch có thể cho phép không khí được bơm vào mạch máu, điều này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng cho bệnh
nhân.
3.
Để đảm bảo độ chính xác, hãy giảm thiểu chuyển động chân tay / cử động vòng bít.
4. Tránh tiếp xúc với vòng bít trong khi theo dõi, vì nó có thể gây ra các giá trị huyết áp không chính xác.
5. Các thiết bị tạo áp lực lên mô có liên quan đến ban xuất huyết, chứng dát da, hội chứng khoang, thiếu máu cục bộ và / hoặc bệnh thần kinh.
6. Không được phép xác định thường xuyên hơn so với chỉ định lâm sàng, cân nhắc lợi ích của việc đo lường thường xuyên so với rủi ro.
7. Kiểm tra vị trí vòng bít và chi thường xuyên để tìm các dấu hiệu của dòng máu bị cản trở, đặc biệt khi theo dõi thường xuyên và / hoặc trong thời gian dài. Xoay trang web
nếu thích hợp.
8. Tháo băng quấn khỏi bệnh nhân khi quá trình theo dõi đã bị đình chỉ.
9. Không áp dụng băng quấn vào chi được sử dụng để truyền tĩnh mạch hoặc các khu vực có tuần hoàn bị tổn thương.
10.Cẩn thận khi đặt băng quấn vào chi được sử dụng để theo dõi các thông số khác của bệnh nhân.
11. Không áp dụng vòng bít vào bắp tay nếu chiều rộng của vòng bít lớn hơn chiều dài từ nách đến khuỷu tay của bệnh nhân.
12. Đắp vòng bít theo hướng dẫn.
13. Chỉ sử dụng vòng bít dưới sự giám sát trực tiếp của chuyên gia y tế được đào tạo khi được gắn vào màn hình tự động mà không có báo động không đọc được.
14. Chất lỏng xâm nhập vào đường ống có thể làm hỏng màn hình. Khi vệ sinh vòng bít có thể tái sử dụng, hãy cẩn thận để ngăn chất lỏng xâm
nhập vào đường ống. Không nhúng ống.
15. Chỉ sử dụng vòng bít dưới sự giám sát trực tiếp của chuyên gia y tế được đào tạo khi được gắn vào màn hình tự động mà không có báo động không đọc được.
Hướng dẫn sử dụng
1. Chọn kích thước vòng bít phù hợp. Đo chi của bệnh nhân và chọn vòng bít có kích thước phù hợp theo kích thước được đánh dấu trên túi bít hoặc bao bì. Khi các kích
thước vòng bít trùng nhau trong một chu vi xác định, hãy chọn kích thước lớn hơn. Độ chính xác phụ thuộc vào việc sử dụng vòng bít có kích thước phù hợp.
2. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem vòng bít, ống vòng bít và ống mềm có sạch và không bị hư hỏng. Thay vòng bít khi thấy rõ ràng là bị lão hóa, rách hoặc đóng chặt.
Không thổi phồng vòng bít khi không ở trên bệnh nhân.
3. Chọn nơi đo huyết áp thích hợp. Kiểm tra chi của bệnh nhân trước khi áp dụng.
4. Dán vòng bít bằng cách quấn quanh bắp tay và đảm bảo DÒNG CHỈ SỐ nằm giữa các dấu RANGE trên vòng bít. Nếu không, bạn nên sử dụng vòng bít lớn hơn hoặc nhỏ
hơn. Đảm bảo căn chỉnh mũi tên được đánh dấu ARTERY trên động mạch cánh tay của bệnh nhân. Nhấn các mặt thô và mềm của phần đóng lại với nhau.
5. Vòng bít phải vừa khít và không quá chật, tạo khoảng trống cho hai ngón tay vừa giữa bệnh nhân và vòng bít.
Làm sạch và khử trùng
Sản phẩm đã qua sử dụng phải được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng bằng phương pháp quy định được mô tả dưới đây trước khi sử dụng
lại.
Áp dụng các nút rửa vòng bít trước khi làm sạch để tránh chất lỏng xâm nhập vào ống vòng bít, các lỗ hở của ống dẫn khí và van của hệ thống lạm phát.
Chất lỏng trong đường thở có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của việc xác định huyết áp và làm hỏng màn hình tự động hoặc thủ công.
Thủ tục
1. Chuẩn bị chất tẩy rửa enzym (ENZOL®chất tẩy rửa enzym (Mỹ) hoặc Cidezyme®Chất tẩy rửa .enzym (Anh) hoặc tương đương và nước cất) theo hướng dẫn của nhà sản
xuất, và dung dịch tẩy 10%, đựng trong các bình xịt riêng biệt.
2. Xịt chất tẩy rửa nhiều lên vòng bít, ống dẫn và ống mềm. Nếu đất bị khô, hãy để chất tẩy rửa tự do trên đó trong 1 phút.
3. Lau các bề mặt nhẵn bằng vải mềm. Sử dụng bàn chải lông mềm trên các khu vực có bề mặt bẩn và bề mặt
không đều. LƯU Ý: Đặc biệt cẩn thận khi vệ sinh bóng đèn và núm van điều khiển trên hệ thống lạm phát hoàn chỉnh. Không cho phép chất lỏng đi vào van ngược
hoặc núm điều khiển bão hòa của van. Loại bỏ các chất bẩn có thể nhìn thấy từ ngoại vi và mặt dưới của núm van điều khiển.
4. Rửa sạch bằng nhiều nước cất.
5. Để khử trùng, xịt dung dịch tẩy 10% lên băng quấn cho đến khi bão hòa và để yên trong 5 phút.
6. Lau sạch dung dịch dư và tráng lại bằng nước cất. Để vòng bít khô trong không khí. Người sử
dụng có trách nhiệm xác nhận bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp làm sạch và khử trùng được khuyến nghị. Khử trùng
Khử trùng bằng khí etylen oxit (EtO) ở mức tối đa. nhiệt độ 50℃ /122 ° F. Sau khi khử trùng bằng ethylene oxide, hãy làm theo các khuyến nghị của nhà sản xuất máy tiệt trùng
về thời gian sục khí cần thiết.
Các ký hiệu sau có thể xuất hiện trên sản phẩm hoặc nhãn sản phẩm:
Không vô trùng
Không chứa
Vòng bít không chính xác
Chân tay
Có thể tái sử dụng
Khí quyển giới
Vòng bít đúng
Độ ẩm
Tham khảo
Nhiệt độ
hạn áp suất
tự nhiên
ứng dụng
đường tròn
Đừng vứt nó đi
giới hạn
sự
hạn
ứng
dụng
hướng dẫn
mủ cao su
chế
sách hướng dẫn /
tập sách
MỦ CAO SU
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Cảm biến Spo2
Hướng dẫn sử dụng

Cảm biến SPO2 dòng P

Cho biết thiết bị này tuân thủ MDD

/ EEC
012393/42
là số nội
dung được thông báo

Nguyên tắc

Cảm biến Spo2 dòng P được sử dụng để đo độ bão hòa oxy của cơ thể con người, sử dụng các nguyên tắc của HbO2 và Hb cho các đặc điểm hấp thụ ánh sáng đỏ và hồng ngoại khác nhau

Tên

Cảm biến Spo2

Hàng loạt

Sê-ri P

Đặc điểm kỹ thuật & Chỉ mục

P9000: Đầu ngón tay người lớn (> 30kg) P8000:
Đầu ngón tay người lớn (> 30kg) P7000: Đầu ngón
tay trẻ em (> 10kg, <50kg) P6000: Đầu ngón tay trẻ
em (> 10kg, <50kg) P5000: Bao bọc trẻ sơ sinh
(<3kg)
P4000: Kiểu dáng đa dạng Y P3000: Kẹp tai
(> 30kg) P2000: Đầu mềm cho trẻ sơ sinh (>
3kg, <20kg) P1000: Dùng một lần
P0000: cáp bộ chuyển đổi

Ứng dụng

Kết nối với thiết bị đo nồng độ oxy xung hoặc máy theo dõi bệnh nhân để đo giá trị của độ bão hòa oxy

Các thành phần

Led và PD, Đầu nối và Cáp

Chống chỉ định

Không có

Ứng dụng
Cảm biến Spo2 dòng P được chỉ định sử dụng để đo độ bão hòa oxy động mạch gần đúng, không xâm lấn và liên tục và nhịp tim của bệnh nhân。
Cảnh báo:

Cảm biến Spo2
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1. Nhiễu điện tần số cao có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.
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2. Cố gắng giữ cho bệnh nhân nằm yên (đặc biệt là cánh tay) và tránh để vị trí đo bị chuyển động quá mức.
3. Che cảm biến bằng vật liệu mờ trong điều kiện ánh sáng mạnh. Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến kết quả đo không chính xác.

4. Luôn chọn một vị trí được kết hợp tốt và sẽ che hoàn toàn cửa sổ dò của cảm biến. Vị trí phải được làm sạch các mảnh vỡ và khô ráo trước khi đặt cảm biến.
5. Các cảm biến Medke chỉ được sử dụng cùng với thiết bị được chỉ định. Người dùng phải có trách nhiệm đảm bảo tính tương thích giữa cảm biến này, cáp kéo dài và các thiết bị
khác bằng cách tham khảo hướng dẫn sử dụng cảm biến này hoặc liên hệ với chúng tôi trước khi sử dụng.
6. Vị trí ứng dụng cảm biến phải được thay đổi bốn giờ một lần.
7. Định tuyến cáp cẩn thận để giảm khả năng bệnh nhân bị vướng hoặc bị siết cổ.
8. Không sử dụng. Cảm biến SpO2 trong quá trình quét MRI. Dòng điện dẫn có thể gây bỏng.
9. Với lượng tưới máu rất thấp ở đực giống được theo dõi, việc đọc độ bão hòa oxy có thể không chính xác.
10. Nếu sử dụng cảm biến SpO2 trong quá trình chiếu xạ toàn thân, hãy giữ cảm biến ở ngoài trường chiếu xạ. Nếu cảm biến tiếp xúc với bức xạ, số đọc có thể không chính xác hoặc sản

phẩm có thể đọc số 0 trong suốt thời gian chiếu xạ hoạt động.

Tham chiếu dữ liệu kỹ thuật

1. Đèn Led đỏ：660 ± 5nm

Hồng ngoại：905 ± 5nm

2. Sắp xếp độ bão hòa oxy: 0% -100%; Độ
chính xác Spo2 (70 ~ 100)%
Spo2 (0 ~ <69)%

± 3%
Không xác định

3 Tốc độ xung: 25bpm〜245bpm

Độ chính xác (25 ~ 250) bpm ±
2bpm Yêu cầu về môi trường Nhiệt độ
hoạt động: 5℃ 〜40℃ Độ ẩm: ≤80％

Áp suất không khí：700hPa〜1060hPa
Cách sử dụng
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Cảm biến Spo2
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Vị trí tốt nhất để được theo dõi là ngón trỏ. Xem xét các ngón khác khi ngón trỏ không có hoặc không định vị được chính xác. Đặt một chỉ mục
lên cửa sổ giám sát của cảm biến bằng đầu ngón tay đối với điểm dừng của ngón tay trong cảm biến, như minh họa như sau. Đặt cáp dọc
theo đầu bàn tay.
Kết nối cáp và cảm biến. Sau đó cắm cảm biến vào thiết bị (hoặc nếu thích hợp. Vào cáp bộ chuyển đổi)
GHI CHÚ

Các phép đo cũng phụ thuộc vào sự hấp thụ tia bước sóng đặc biệt bởi hemoglobin bị oxy hóa và dcoxyhemoglobin. Nồng độ của hematoglobin không có chức năng có thể ảnh hưởng đến
độ chính xác của phép đo.
Sốc, thiếu máu, hạ thân nhiệt và áp dụng lực kéo co mạch có thể làm giảm lưu lượng máu đến động mạch đến mức không thể đo lường được. Sắc tố
hoặc màu đậm (ví dụ: sơn móng tay, móng tay giả, thuốc nhuộm hoặc kem tạo sắc tố) có thể gây ra các phép đo không chính xác.

Làm sạch / Khử trùng
□ Không bao giờ ngâm hoặc ngâm cảm biến.

□ Thận trọng trong quá trình khử trùng làm sạch để tránh làm ướt các chốt.

□ Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên khử trùng cảm biến khi cần thiết theo quy định của chính sách bệnh viện của bạn. Để tránh làm hỏng cảm biến lâu dài. Không bao giờ
sử dụng chất khử trùng của chất tẩy rửa khác với khuyến cáo

Ký hiệu
Biểu tượng

Chỉ định
Thận trọng

RẤT NHIỀU

SN
REF

S/N

Thẩm quyền giải quyết

Biểu tượng

Chỉ định
Ngày hợp lệ

nhà chế tạo

Ngày sản xuất
Không ném trực tiếp

Đầu dò nhiệt độ có thể tái sử dụng

REV: Ngày 15 tháng 1 năm 2016

Hướng dẫn sử dụng

Không vô trùng ● Có thể tái sử dụng

Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng ngày nay yêu cầu theo dõi nhiệt độ cơ thể là một phần không thể thiếu của bất kỳ phép đo sinh lý nào trong OR, ICU, CCU hoặc ER.
T cung cấp đầy đủ các dòng đầu dò nhiệt độ có thể tái sử dụng, có thể khử trùng, để đo nhiệt độ cơ thể trên những bệnh nhân nguy kịch của bạn. Mô hình
：xem nhãn.

Khả năng tương thích:xem nhãn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phạm vi nhiệt độ:

25℃đến 45℃

Sự chính xác:

± 0,1℃từ 25℃đến 45℃.

Giới hạn nhiệt độ:

- 10℃đến +40℃

hàng loạt

T

Độ ẩm (Hoạt động):
Độ ẩm (Lưu trữ / Vận chuyển):

0-80% không ngưng tụ
0 ~ 80% không ngưng tụ

Cao siêu
Áp suất (Lưu trữ / Vận chuyển):
Giá trị B

Khả năng kháng điện bằng không ở 25℃

2,252 kΩ (± 0,2%)

B25 / 50, 3935K (± 1%)

86kPa〜106kPa

Hằng số tản nhiệt
δ≥2 mW /℃

CẢNH BÁO
-

Tất cả các cụm cảm biến nối với bệnh nhân có dây dẫn (bao gồm cả đầu dò nhiệt độ) đều có thể bị lỗi đọc, nóng cục bộ và có thể bị hư hại do các nguồn năng
lượng RF cường độ cao. Thiết bị phẫu thuật điện (ESC) đại diện cho một nguồn như vậy. Dòng điện kết hợp điện dung có thể tìm kiếm các đường dẫn thay thế xuống
đất thông qua cáp thăm dò và các thiết bị liên quan. Bệnh nhân có thể bị bỏng.

-

KHÔNG áp dụng các đầu dò nhiệt độ này cho những bệnh nhân đang trải qua các thủ thuật Chụp ảnh Cộng hưởng Từ
(MRI). Luôn thận trọng khi áp dụng, lắp hoặc lấy đầu dò nhiệt độ ra khỏi bệnh nhân.
Khi sử dụng các đầu dò này, hãy tuân theo các thực hành ứng dụng tiêu chuẩn do cơ sở y tế của bạn khuyến nghị.
Chỉ sử dụng với các thiết bị tương thích được liệt kê.

-

Phòng ngừa xử lý
Hãy chắc chắn quan sát những điều sau:
●
●

không bao giờ đun sôi hoặc hấp tiệt trùng.

●

Giữ dây chì (không phải bộ phận cảm biến) trong khi lau dây chì.

●

Không buộc dây cáp thành từng nút hoặc bó chặt.

●
●

Không quấn dây cáp xung quanh thiết bị.
Không để dây cáp lủng lẳng trên thiết bị.

●

Tránh ngâm nước có cồn, chất tẩy rửa mạnh. Hoặc các dung dịch có tính kiềm cao.

●

Tránh tiếp xúc với dung môi thơm hoặc clo hóa xeton, ete hoặc dung môi este.

Xử lý nhẹ nhàng - không kéo vào phần tiếp giáp giữa dây và phích cắm. Hoặc phần tiếp giáp giữa dây và phần tử cảm biến (đầu trắng, đĩa phẳng, hoặc đầu dò kim
loại).

Tiếp xúc lâu dài với các chất trên sẽ làm cho vinyl mất tính mềm dẻo và cuối cùng bị nứt. Người sử dụng phải xác định rằng một đầu dò phù hợp và đủ
linh hoạt để sử dụng thực quản hoặc trực tràng.

Làm sạch
Các đầu dò phải được làm sạch tạp chất sinh học trước khi khử trùng hoặc khử trùng để nâng cao hiệu quả (theo khuyến nghị trong ANSI / AAMI ST35: Thực hành bệnh
viện tốt. Xử lý và Khử nhiễm sinh học đối với các thiết bị y tế có thể tái sử dụng, 1991)

Khi lau sạch, giữ đầu dò bằng một tay ở đầu cảm biến và lau đầu dò và dây dẫn về phía phích cắm. Áp lực quá lớn có thể làm giãn vỏ cáp và làm đứt dây bên
trong, phá hủy đầu dò, tiếp tục uốn dây dẫn trong quá trình sử dụng và vệ sinh cũng có thể làm đứt dây bên trong, những loại hỏng hóc này không được bảo
hành.
Tránh tiếp xúc với các dung môi mạnh, thơm, clo, xeton, ete hoặc este, Ngâm lâu trong rượu hoặc dung môi hữu cơ nhẹ, dung dịch tẩy rửa hoặc dung dịch có
tính kiềm cao sẽ làm vinyl mất tính linh hoạt. Không được ngâm các phích cắm của đầu dò.

Khử trùng
Các đầu dò có thể được khử trùng bằng cách rửa 70% thành isopropanol, dialdehyde hoạt hóa (Cidex) hoặc natri hypoclorit (thuốc tẩy pha loãng tối thiểu 1: 10 trong nước).
Sau khi rửa, đầu dò phải được rửa kỹ bằng nước. Việc ngâm đầu dò trong dung dịch tẩy rửa không gây hại. Lưu ý: T không đưa ra tuyên bố về hiệu quả của những hóa chất
này trong việc kiểm soát nhiễm trùng. Vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên kiểm soát nhiễm trùng của bệnh viện để biết các chính sách khử trùng
hiện hành.

Khử trùng
Ethylene oxide là phương pháp khử trùng được ưu tiên. (làm theo quy trình khuyến nghị của nhà sản xuất cho máy tiệt trùng khí của bạn.). Sau khi tiệt trùng, các đầu dò phải
được thông gió an toàn và kỹ lưỡng trước khi xử lý hoặc sử dụng. Sử dụng quy trình khử trùng EtO chung, T khuyến nghị thời gian sục khí tối thiểu là 12
giờ để tiêu tán EtO dư trong đầu dò dưới 250ppm.
Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến bất kỳ thông tin nào trong số này, hãy liên hệ với đại diện địa phương của bạn.

Ghi chú:*Tất cả các nhãn hiệu đã đăng ký và kiểu nhãn hiệu được đề cập trong thông tin này luôn thuộc về chủ sở hữu được tạo ra ban đầu.
Bảo vệ chống lại chất lỏng

Ngày sản xuất

Giới hạn nhiệt độ

xâm nhập：Bằng chứng nhỏ giọt

Không vô trùng

Xem hướng dẫn

Giới hạn độ ẩm

trước khi sử dụng

Có thể tái sử dụng

Đừng vứt nó đi

MỦ CAO SU

Latex miễn phí

Đại diện được ủy quyền tại
Cộng đồng Châu Âu

Tuân thủ
Tiêu chuẩn WEEE

Áp suất không khí
sự hạn chế

Giữ khô

