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Chương 1
Thông tin an toàn
Các khuyến nghị để vận hành an toàn
Làm theo các khuyến nghị được đề cập trong mục này để đảm bảo vận hành thiết bị an toàn.

Hướng dẫn chung
•

Đảm bảo tất cả nhân viên được đào tạo thích hợp trước khi sử dụng hệ thống
ManoScan®.
• Thực hiện quy trình lâm sàng theo phác đồ đã được thiết lập dựa trên quy định của bác sĩ
chịu trách nhiệm.
• Đảm bảo tất cả các phụ kiện của thiết bị đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC (IEC
60950 đối với thiết bị xử lý dữ liệu và IEC 60601-1 đối với thiết bị y tế). Tất cả các cấu
hình phải tuân thủ theo tiêu chuẩn hệ thống IEC 60601-1-1. Trong trường hợp kết nối
thiết bị bổ sung với bộ phận tín hiệu đầu vào hoặc đầu ra thì cần đảm bảo đáp ứng yêu
cầu cấu hình hệ thống y tế hệ thống sau khi bổ sung phải tuân thủ IEC 60601-1-1. Nếu
nghi ngờ, vui lòng tham khảo ý kiến đại diện của Given Imaging.
• Không sử dụng hệ thống trong môi trường không khí có chứa hỗn hợp thuốc mê dễ cháy
hoặc oxy hoặc oxit nitơ. (Hệ thống chứa các phụ kiện áp dụng loại BF.)

Hướng dẫn về đầu dò và ống thông
•

•

•
•

Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình và hướng dẫn trong bản hướng dẫn sử
dụng này để hiệu chuẩn đầu dò và xác minh chức năng thích hợp của nó trước mỗi lần
sử dụng lâm sàng. (Xem Bước 2: Hiệu chuẩn Đầu dò ở trang 38 để biết các thủ tục
HRM).
Khi sử dụng vỏ bọc dùng một lần cho thủ thuật thực quản, cần đảm bảo thiết bị được lắp
chặt vào đầu dò để tránh sự cố vô tình hít phải. Ngoài ra, cần đảm bảo ống thông và vỏ
bọc được lấy ra khỏi bệnh nhân trong khi rút nội khí quản. Rất hiếm khi xảy ra trường
hợp vỏ bọc của ống thông bị tuột ra trong khi rút.
Không sử dụng vỏ bọc dùng một lần cho các nghiên cứu đường ruột gần hoặc nghiên
cứu trở kháng áp lực.
Nếu sử dụng vỏ bọc dùng một lần: làm sạch đầu dò và thực hiện khử trùng ở mức độ
cao trước mỗi lần sử dụng tiếp theo. Tham khảo hướng dẫn đi kèm với mỗi ống thông
hoặc đầu dò.
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Đối với quy trình ManoScan HRM, không nhúng đầu dò vào chất lỏng được chống chỉ
định trên nhãn mác của đầu dò. Việc nhúng các đầu nối hoặc ống thông hơi tại vị trí chữ Y,
gần với đầu gần của đầu dò có thể làm hỏng hoặc phá hủy đầu dò.
Xử lý cẩn thận đầu dò ống thông áp kế và ManoShield để tránh những vết rách và vết cắt
nhỏ. Đầu dò có thể bị hư hỏng do nắm chặt, uốn cong hoặc kéo quá mức. Lực giữ ống
thông tương đương với lực giữ một vật dễ vỡ.
Không ngắt kết nối đầu dò khỏi mô-đun bằng cách kéo cáp hoặc đầu dò. Chỉ nắm chặt đầu
dò tại các đầu nối khi thực hiện kết nối.
Không thao tác đầu dò với bất kỳ dụng cụ nội soi nào vì những dụng cụ này có nhiều khả
năng làm đứt ống bọc bên ngoài của đầu dò.
Không cho phép đầu dò bị uốn cong với bán kính nhỏ hơn 2.0 cm (0.75 in.), hoặc lực kéo
lớn hơn 1 N. (tương đương 0.1 kg hoặc 0.2 lb). Việc uốn cong có thể xảy ra trong quá trình
thu thập dữ liệu lâm sàng nếu đầu dò tự gấp đôi trở lại. Nếu phát hiện xảy ra tình trạng này
trên màn hình thời gian thực, phải rút ống thông (xem Bước 6: Chú thích Nghiên cứu ở
trang 41). Các hỏng hóc của đầu dò do lực quá mạnh hoặc bị uốn cong sẽ không được
bảo hành.
Không sử dụng đầu dò có vết cắt hoặc xuất hiện lỗ trên thân đầu dò.
Không đặt ống thông vào dung dịch tẩy rửa hoặc khử trùng trong thời gian dài. Ống thông
phải được duy trì trong các dung dịch như trên không quá 125% thời gian theo khuyến cáo
của nhà sản xuất khử trùng để hoàn tất quá trình khử trùng. Việc ngâm khử trùng kéo dài sẽ
làm mất màu vĩnh viễn lớp bao bọc bên ngoài và khiến nó bị dính khi chạm vào nhau.
Không làm hỏng hoặc làm xước các vòng cảm biến trở kháng màu vàng bên ngoài trong
ống thông trở kháng ManoScan ESO Z.
Khi cầm đầu dò cần nhẹ nhàng và đảm bảo không có vật nào được đặt lên nó và không
được phép kéo hoặc làm cong mạnh đầu dò trong quá trình làm sạch.
Bảo quản đầu dò theo cách không bị nhiễm bẩn và được bảo vệ (ví dụ, sử dụng hộp bảo
quản đã được cung cấp đi kèm) và không được cuộn chặt đầu dò với đường kính nhỏ hơn
15 cm (6 in.).
Tránh sử dụng thiết bị khử rung tim và thiết bị điện gần đầu dò để tránh làm hỏng đầu dò
hoặc các mạch điện tử.
Khi đưa ống thông vào buồng hiệu chuẩn, cần tránh tác dụng lực kẹp lên phần tử cảm biến
vì có thể làm hỏng nó vĩnh viễn, và đảm bảo ống thông được đưa vào độ sâu thích hợp:
Ống thông thực quản đường kính nhỏ và thông thường: độ sâu đưa vào buồng hiệu
chuẩn đã được dán nhãn là 42–45 cm (16.5–17.5 in.).
Ống thông thực quản 3D: độ sâu tối thiểu đưa vào buồng hiệu chuẩn là 52–55 cm (20.5–
21.5 ”).
Đầu dò hậu môn trực tràng có độ phân giải cao: đặt ở ngay bên dưới các ống bơm bóng.

ManoScan

8

Hướng dẫn sử dụng

•

•

Để tránh thay đổi hiệu chuẩn quá mức và có thể làm hỏng đầu dò, không tạo áp lực lớn
hơn 100 mmHg khi tiến hành hiệu chuẩn thủ công. Để xác định xem cảm biến đầu dò có
đang hoạt động hay không, hãy quan sát tín hiệu đầu ra trong khi đặt nhẹ áp lực (<100
mmHg). Không dùng móng tay hoặc vật sắc nhọn đè lên thiết bị vì có thể tạo ra ứng suất
cục bộ cao. Khi áp lực đồng nhất, ví dụ như với buồng áp lực không khí, không được đặt
áp lực lớn hơn 300 mm Hg.
Đầu dò nhu động và hệ thống sẽ được bù nhiệt độ nhưng không bù cho kiểu sốc nhiệt.
Khi đầu dò nhu động cảm nhận nhiệt độ cơ thể lần đầu sẽ xảy ra phản ứng thoáng qua
(khoảng một phút). Do đó, khi bệnh nhân nuốt chất lỏng, nên sử dụng chất lỏng ấm (gần
bằng nhiệt độ cơ thể) để ngăn ngừa sốc nhiệt.

Hướng dẫn cho Thiết bị ManoScan khác
•

•

•

Làm sạch sản phẩm cho xe đẩy, mô-đun, hộp đựng ống thông và khay, cũng như các bộ
phận bên ngoài của buồng hiệu chuẩn theo hướng dẫn (xem mục Làm sạch và Khử trùng
ở trang 11).
Làm sạch ống hiệu chuẩn, núm làm kín, vòng đệm và tất cả các phụ kiện hiệu chuẩn có
thể tái sử dụng khác ít nhất mỗi tháng một lần trong máy rửa ở phòng thí nghiệm với
nhiệt độ nước không quá 82oC (180oF) (xem mục Bảo dưỡng buồng hiệu chuẩn ở trang
12). Lau khô bề mặt bên trong ống trong bằng vải sạch không xước để tránh tồn tại đốm
nước.
Nếu buồng hiệu chuẩn bị nhiễm bẩn do sử dụng đầu dò hoặc các thiết bị khác không
được khử trùng, thì phải tiến hành khử trùng ống và núm làm kín theo các hướng dẫn
tương tự như đối với đầu dò. Thay miếng đệm làm kín khi nó chuyển sang màu trắng
hoặc bị mờ (xem mục Bảo dưỡng buồng hiệu chuẩn ở trang 12). Khử trùng phần vỏ
buồng hiệu chuẩn bằng cách sử dụng xịt chất khử trùng tại chỗ và đảm bảo giảm thiểu
lượng phun để ống áp lực bên trong vẫn khô. Làm sạch miếng đệm của ống hiệu chuẩn
và miếng đệm núm làm kín với nước nóng không quá 82°C (180°F) bằng xà phòng nhẹ.
Không ngâm hoặc làm sạch miếng đệm của ống hiệu chuẩn và miếng đệm núm làm kín
bằng các sản phẩm Cidex, vì những dung dịch khử trùng này sẽ làm hư hỏng chất liệu
miếng đệm.

Hướng dẫn khi sử dụng phần mềm
•

•

Lưu ý, các mô tả giải phẫu liên quan đến các tín hiệu áp lực được cung cấp trong phần
mềm là giá trị gần đúng. Nếu sử dụng các mô tả giải phẫu này, người dùng phải chịu
trách nhiệm về việc định vị phù hợp liên quan tới dữ liệu.
Không cài đặt các phần mềm trái phép khác vào hệ thống.

ManoScan
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Chỉ định sử dụng
Hệ thống đo áp lực thực quản độ phân giải cao ManoScan cung cấp bản đồ biểu diễn áp lực và
trở kháng (tùy chọn) trong các cơ quan hệ tiêu hóa con người. Các cơ quan được kể đến bao
gồm: hầu họng, cơ vòng thực quản trên (UES), thực quản, cơ vòng thực quản dưới (LES), dạ
dày, cơ vòng Oddi, ruột non, ruột kết, tá tràng và các cơ quan hậu môn trực tràng. Hệ thống
được sử dụng trong kiểm tra lâm sàng để thu nhận áp lực trong các cơ quan và sau đó lưu trữ
dữ liệu tương ứng để trực quan hóa và phân tích. Nhân viên y tế được đào tạo sẽ sử dụng dữ
liệu thời gian thực cũng như thông tin thu được cho mục đích chẩn đoán và phân tích. Mô-đun
ManoScan HRM cung cấp màn hình độ phân giải cao và/hoặc của dữ liệu áp lực và trở kháng
dạng 3D (ba chiều). Mô-đun ManoScan CLT cung cấp đồ thị dạng đường truyền thống đối với
dữ liệu áp lực và được sử dụng như một hệ thống độc lập hoặc như một mô-đun của hệ thống
áp kế độ phân giải cao ManoScan.
Cảnh báo
Để tránh rủi ro điện giật, thiết bị chỉ được kết nối với nguồn điện lưới có nối
đất bảo vệ. Lắp đặt hệ thống phải đảm bảo dễ dàng ngắt kết nối hệ thống
khỏi nguồn điện chính.
Không sửa đổi thiết bị dưới mọi hình thức.
Không sử dụng thiết bị trong môi trường có chứa khí gây mê trộn với oxy
hoặc nitơ oxit vì rất dễ gây cháy nổ do đánh lửa điện.
Thiết bị này không tương thích sử dụng trong từ trường MRI.
Thiết bị điện dùng trong y tế yêu cầu phải có các biện pháp phòng ngừa
EMC đặc biệt và cần được lắp đặt và bảo dưỡng theo tài liệu EMC.
Thận trọng
Các thiết bị liên lạc RF cầm tay và di động có thể ảnh hưởng đến thiết bị
điện dùng trong y tế.
Given Imaging chỉ chịu trách nhiệm về độ tin cậy và hiệu suất của thiết bị nếu các nguyên tắc
dưới đây được tuân thủ nghiêm ngặt:
• Chỉ nhân viên có thẩm quyền của Given Imaging mới được phép thực hiện tất cả các sửa
chữa và điều chỉnh thiết bị.
• Thiết bị chỉ được sử dụng theo đúng chỉ định và phù hợp với các hướng dẫn trong tài
liệu này.
Nếu vi phạm các nguyên tắc nêu trên, phiếu bảo hành sẽ không có giá trị.

Chống chỉ định
Hệ thống ManoScan được chống chỉ định để nghiên cứu nhu động hầu họng / thực quản và đo
áp lực ruột gần (dạ dày / tá tràng) cho những trường hợp sau:
• bệnh nhân không chịu được khi đặt nội khí quản
• bệnh nhân bị rối loạn chảy máu và đã được chống chỉ định đặt nội khí quản
ManoScan

10

Hướng dẫn sử dụng

• bệnh nhân đã được chuẩn đoán là bị tắc nghẽn thực quản dẫn đến ngăn cản khí cụ đi qua
Việc sử dụng hệ thống ManoScan để đo hậu môn trực tràng được chống chỉ định cho những
bệnh nhân bị hẹp / tắc nghẽn hậu môn dẫn đến ngăn cản khi đưa dụng cụ vào.

Tác dụng phụ
•

•

•
•

Đặt ống thông mũi: các tác dụng phụ tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng hệ thống này
và khi đặt ống thông vào đường mũi bao gồm:
• Khó chịu, đau mũi, chảy máu nhẹ, chảy nước mũi, khó chịu ở cổ họng, nhịp tim
không đều kèm theo chóng mặt và dẫn tới thủng đường mũi.
• Trong một số trường hợp hiếm hoi, ống thông có thể bị lệch vào khí quản gây ho
hoặc nghẹt thở, ống thông bị cuộn lại trong khi đặt nội khí quản, và di chuyển vị trí
ống thông trong quá trình làm thủ thuật.
Đặt ống thông hậu môn trực tràng: các tác dụng phụ tiềm ẩn liên quan đến việc sử
dụng hệ thống này và khi đặt ống thông vào hậu môn trực tràng bao gồm:
• Khó chịu, đau, chảy máu nhẹ, nhịp tim không đều kèm theo chóng mặt và dẫn tới
thủng trực tràng.
• Trong một số trường hợp hiếm hoi, ống thông có thể bị cong trong khi đặt và di
chuyển vị trí ống thông trong quá trình thực hiện.
Có thể cần can thiệp y tế, nội soi hoặc phẫu thuật để giải quyết các biến chứng nêu trên.
Hệ thống này không tương thích khi sử dụng trong từ trường MRI.

Đối tượng chỉ định
Người sử dụng cần hiểu rõ về các nguyên tắc kỹ thuật, ứng dụng lâm sàng và rủi ro liên quan
đến Hệ thống ManoScan trước khi sử dụng sản phẩm. Yêu cầu đọc toàn bộ tài liệu này trước
khi sử dụng hệ thống lần đầu tiên.
Chỉ những nhân viên được đào tạo, quen thuộc với tất cả các quy trình vận hành Hệ thống
ManoScan mới sử dụng hệ thống.
Đặt ống thông áp kế đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm trong việc đặt ống thông vào thực quản và
hậu môn trực tràng. Các bác sĩ thiếu kinh nghiệm và trình độ không nên sử dụng hệ thống này.

ManoScan

11

Hướng dẫn sử dụng

Chương 2
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu chung
Các sản phẩm ManoScan cung cấp phần cứng và phần mềm để thực hiện các thủ thuật trên
đường tiêu hóa (GI), cơ vòng Oddi và đo áp lực đại trực tràng.

Các mô-đun
Mô-đun HRM
Hệ thống mô-đun ManoScan HRM cho phép chọn cấu hình hệ thống áp kế có độ phân giải cao,
đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám bệnh. Trong toàn bộ hướng dẫn sử dụng này, thuật ngữ
ManoScan được sử dụng để chỉ tất cả các cấu hình của hệ thống mô-đun ManoScan.
• Tất cả các cấu hình yêu cầu thiết bị cơ bản A120. Thiết bị này bao gồm một hộp điều
khiển điện tử đóng vai trò là giao diện thu thập dữ liệu áp lực từ đầu dò và cung cấp
logic để điều khiển hệ thống.
• Mô-đun trở kháng ManoScan (Z) bổ sung khả năng đo trở kháng cho hệ thống
ManoScan. Mô-đun này hỗ trợ việc sử dụng các ống thông đo áp lực thực quản có vòng
trở kháng và cung cấp thêm dữ liệu lâm sàng từ cùng một quy trình lâm sàng. Cấu hình
này yêu cầu thiết bị cơ bản A120 cộng với thiết bị A200, bao gồm một hộp điều khiển
điện tử đóng vai trò như giao diện thu nhận dữ liệu trở kháng từ đầu dò và cung cấp
phương tiện để giao tiếp trực tiếp với máy tính chủ.
• Mô-đun ManoScan 3D HRM hỗ trợ ống thông và đầu dò 3D cho các nghiên cứu thực
quản và hậu môn trực tràng. Các ống thông và đầu dò 3D đo áp lực theo chu vi bằng các
cảm biến trạng thái rắn. Khi được sử dụng kết hợp với mô-đun ManoScan HRM và phần
mềm, mô-đun này cho phép tạo hình ảnh 3D về giải phẫu thực quản và hậu môn trực
tràng. Cấu hình này yêu cầu thiết bị cơ bản A120 cộng với thiết bị A300, bao gồm hộp
điều khiển điện tử A300 đóng vai trò là giao diện để lấy dữ liệu từ đầu dò, còn hộp điều
khiển A120 cung cấp logic để điều khiển hệ thống.

Cấu hình HRM
Hệ thống được cung cấp cấu hình như sau:
• một hệ thống xe đẩy tích hợp (ManoScan cơ bản), bao gồm:
• một xe đẩy
• đầu dò ống thông
• Mô-đun A120
ManoScan

12

Hướng dẫn sử dụng

•
•

• máy vi tính
• thiết bị ngoại vi của máy tính (bàn phím, chuột, v.v.)
• màn hình cảm ứng
• buồng hiệu chuẩn
• trạm cách điện
• Phần mềm ManoScan 3.0 và ManoView 3.0
một hệ thống di động được tích hợp với máy tính xách tay
một mô-đun đứng độc lập kết nối với máy tính chủ

Phần mềm (ManoScan) thu thập và đồng bộ hóa dữ liệu từ mỗi mô-đun điều khiển theo yêu
cầu.
Mỗi cấu hình (3D, Trở kháng) có thể được thêm vào Hệ thống đo áp lực thực quản độ phân giải
cao hoặc hệ thống mô-đun.

Hệ thống mô-đun HRM
Trong cấu hình hệ thống mô-đun, giao diện mô-đun với một PC bên ngoài do người dùng cung
cấp. Người dùng phải đảm bảo PC tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quản lý và đáp ứng các yêu
cầu về cách điện nguồn điện y tế. Một hệ thống mô-đun ManoScan hoàn chỉnh bao gồm các bộ
phận sau:
• đầu dò ống thông áp lực
• Mô-đun A120
• buồng hiệu chuẩn
• Phần mềm ManoScan 3.0
Ghi chú
Phiên bản ManoScan 3.0 trước đó có hai cấu hình riêng biệt: ManoScan
2.1 ESO và ManoScan AR 2.1. ManoScan 3.0 kết hợp tất cả các chức
năng vào một ứng dụng phần mềm duy nhất.
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Bảng sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các mô-đun, phần mềm và các ống thông được hỗ trợ:
Hệ thống hoặc Thiết bị điện tử Phương
Phần mềm
Ống thông
Mô-đun cải tiến
thức
ManoScan HRM A120 (mô-đun HRM:
ManoScan 3.0
ManoScan ESO
áp lực cơ bản)
ESO
(EAN)
ManoView ESO ManoScan ESO SD, Loại
thông thường (EAS)
ManoScan ESO SD, Loại
nhỏ (EPS)
HRM: AR ManoScan 3.0
ManoScan AR, Loại thông
thường (AAN)
ManoView AR
ManoScan AR, Loại nhỏ
(APN)
Trở
kháng A200
HRM:
ManoScan 3.0
ManoScan ESO Z (EAZ)
ManoScan
(mô-đun
trở ESO Z
ManoView ESO (Nhu động/ áp lực trở
kháng)
kháng)
ManoScan 3D
A300 (mô-đun ESO 3D
ManoScan 3.0
ManoScan ESO 3D (EAY)
3D)
ManoView ESO (Nhu động/ áp lực độ nét
cao)
AR 3D

ManoScan
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Chương 3
Thiết lập và kết nối
Giới thiệu chung
Quá trình cài đặt ban đầu của hệ thống ManoScan được thực hiện bởi nhân viên hoặc các đại
diện phân phối được đào tạo và có trình độ của Given Imaging. Đối với các hệ thống di động,
quá trình đào tạo phải bao gồm cả hướng dẫn về cách tháo gỡ và thiết lập hệ thống. Bản hướng
dẫn cài đặt phần mềm được cung cấp kèm trên hộp chứa phần mềm.
Ghi chú
Khi hết thời gian sử dụng, tất cả các mô-đun và phụ kiện của ManoScan
phải được tái chế và xử lý theo các quy trình và quy định về chất thải
sinh học tại địa phương

Cài đặt và cấu hình của ManoScan HRM
Kết nối
ManoScan HRM (mô-đun A120): Các kết nối được cung cấp trên bảng điều khiển phía trước
của A120 cho các đầu dò độ phân giải cao. Các kết nối của đầu dò được mã hóa bằng màu sắc
và có khóa để tránh việc vô tình hoán đổi hai kết nối với nhau. Căn chỉnh các chấm màu đỏ trên
đầu nối ống thông hướng lên trên (vị trí 12 giờ). Xem Hình 2 ở trang 11.
Trở kháng ManoScan (Mô-đun A200): Mô-đun A200 kèm thêm một đầu nối bổ sung để hỗ
trợ đầu vào tín hiệu trở kháng từ áp kế độ phân giải cao với ống thông trở kháng. Căn chỉnh
chấm đỏ trên đầu nối trở kháng hướng lên trên (vị trí 12 giờ). Xem Hình 1 ở trang 10.
ManoScan 3D (mô-đun A300): Mô-đun A300 có hai đầu nối để hỗ trợ tín hiệu áp lực ba chiều
từ các đầu dò 3D. Các kết nối của đầu dò được mã hóa bằng màu sắc và có khóa để ngăn việc
vô tình hoán đổi vị trí của hai kết nối. Căn chỉnh các chấm màu đỏ trên đầu nối ống thông
hướng lên trên (vị trí 12 giờ). Cổng nối ống bổ sung dành cho cảm biến bóng ống thông AR 3D
được kết nối với cảm biến tham chiếu áp lực bên ngoài, được đặt trong mô-đun A120. Nguồn
điện được cung cấp cho mô-đun A300 là bằng mô-đun A120. Tín hiệu áp lực 3D được chuyển
tiếp qua hai dây cáp cứng từ A300 đến các đầu nối mã màu ở phía sau mô-đun A120.

Ghi chú
Tất cả các mô-đun hoạt động như thiết bị ngoại vi USB; do đó,
luôn bật mô-đun trước khi bật PC.
Cảnh báo
Để tránh rủi ro điện giật, thiết bị chỉ được kết nối với nguồn điện
lưới có nối đất bảo vệ. Không đặt hệ thống gây khó khăn cho việc
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ngắt kết nối hệ thống khỏi nguồn điện chính.
Mô-đun 3D A300

Mô-đun Z A200

Mô-đun A120

Hình 1. Các kết nối và tính năng giao diện của các mô-đun ManoScan HRM
Khi sử dụng mô-đun A120 cùng với mô-đun A300 và đầu dò hậu môn trực tràng AR 3D, làm
theo sơ đồ kết nối ống khí chỉ định trong Hình 2
Kết nối Luers màu trắng với dây nối màu trắng.

Cổng USB
Nguồn điện
Kết nối với Luers
màu trên buồng
hiệu chỉnh hậu
môn trực tràng
AR 3D

Cố định tất cả các
khớp nối T.

Kết nối với Luers
màu trên buồng hiệu
chuẩn

Hình 2. Kết nối ống khí trên tổ hợp A120 / A300 khi sử dụng đầu dò hậu môn trực
tràng AR 3D

Bảo dưỡng ống thông
Ghi chú
Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị sử dụng vỏ bọc
ManoScan
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đầu dò hoặc vỏ bọc cao su để giảm mức độ ô nhiễm vi sinh khi đầu dò
sử dụng vỏ bọc. CDC cũng khuyến cáo về việc tất cả các ống thông và
đầu dò phải được làm sạch và trải qua quá trình khử trùng mức độ cao
sau mỗi lần sử dụng hoặc theo bản hướng dẫn hoặc tuân thủ theo tiêu
chuẩn của khu vực / quốc gia / tổ chức nơi sản phẩm được sử dụng.
Thông tin sau đây được cung cấp dưới dạng tổng quan. Khi sử dụng sản phẩm, yêu cầu tham
khảo các bản hướng dẫn được cung cấp cùng với mỗi ống thông và đầu dò đo áp lực của Given
Imaging.
Làm sạch và Khử trùng
Given Imaging không khử trùng đầu dò trước khi vận chuyển. Bác sĩ lâm sàng tiến hành thủ
thuật phải chịu trách nhiệm cho việc khử trùng đầu dò đúng cách. Thực hiện theo các khuyến
nghị sau để làm sạch hoặc khử trùng mà không gây hư hỏng đầu dò:
• Không sử dụng sóng siêu âm hoặc các kích động khác trong khi làm sạch đầu dò.
Không hấp tiệt trùng hoặc sử dụng bức xạ ion hóa. Không sử dụng các sản phẩm có
chứa hydrogen peroxide hoặc glycerin để làm sạch hoặc khử trùng đầu dò.
• Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh như Parson’s Soap hoặc các chất
oxy hóa mạnh như axit peracetic hoặc hydrogen peroxide. Thuốc khử trùng như EndoSpor, Sporox và Máy rửa khử trùng sử dụng hydrogen peroxide vì chúng sẽ làm hỏng
đầu dò.
• Không sử dụng chất tẩy rửa tổng hợp hoặc xà phòng gốc dầu mỏ vì chúng có thể bị
silicon hấp thụ và sau đó bị trôi ra ngoài khi sử dụng lâu dài.
• Không kéo ống bọc bên ngoài của đầu dò ống thông trong khi làm sạch. Điều này có thể
làm chùm lên ống bao bên ngoài và làm hỏng đầu dò.
• Làm sạch phần ống được điều chỉnh và đầu nối chữ Y của đầu dò bằng khăn lau sát
trùng hoặc vải diệt khuẩn dùng một lần (tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Given
Imaging khuyến nghị nên dùng các loại vải và khăn lau sau:
• PDI, Sani-Cloth® Plus, vải diệt khuẩn dùng một lần
• Chất khử trùng Benzalkonium (BZK)
• PDI, Super Sani-Cloth® Plus, Khăn lau diệt khuẩn
• Chất khử trùng bề mặt Accel PREVentionTM (áp dụng cho khăn lau, vải hoặc gạc
vô trùng)
Các chú ý khi sử dụng
• Trước khi nhúng ống thông vào các dung dịch tái xử lý, cần phải kiểm tra cẩn thận bên
ngoài ống thông xem có bị rách hoặc hư hỏng không. Điều này giúp làm giảm thiểu thiệt
hại cho ống thông, đặc biệt đối với các bộ phận không được thiết kế để tiếp xúc với chất
lỏng.
ManoScan
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•

•

Không nhúng đầu dò vượt quá đường phân giới Không nhúng gần với đầu gần của đầu
dò (đầu có các đầu nối điện và lỗ thông hơi). Nếu nhúng ra ngoài phạm vi cho phép sẽ
làm hỏng hoặc phá hủy đầu dò.
Không sử dụng chất lỏng hoặc mỡ silicon để bôi trơn đường đi của đầu dò qua hậu môn
vì những vật liệu này làm hậu môn bị sưng và bị suy yếu chức năng, do đó ảnh hưởng
đến tính toàn vẹn của phần bên ngoài của đầu dò.

Bảo dưỡng buồng hiệu chuẩn
Tháo rời các bộ phận để làm sạch
Ống hiệu chuẩn phải được tháo ra để làm sạch:
1. Nới lỏng ống kẹp làm kín của ống hiệu chuẩn (nới khoảng một vòng).
2. Kéo ống hiệu chuẩn xuống phía dưới.
Để lắp lại buồng hiệu chuẩn sau khi làm sạch:
1. Trượt ống hiệu chuẩn ở trong vỏ lên phía trên.
Nếu ống hiệu chuẩn không bám chắc thì hãy tháo ống kẹp làm kín, ống hiệu chuẩn có
ren xuyên qua vòng chữ O bên trong và thay thế ống kẹp.
2. Vặn chặn ống kẹp.
Kiểm tra độ kín của ống kẹp bằng cách kéo nhẹ ống hiệu chuẩn xuống; nếu ống hiệu chuẩn
không di chuyển là đảm bảo yêu cầu.
Vòng đệm làm kín
Núm làm kín
Ống kẹp làm
kín cho ống
hiệu chuẩn
Ống hiệu chuẩn

Vỏ ngoài
buồng hiệu
chuẩn

Hình 3. Tháo rời buồng hiệu chuẩn ManoScan AR 3D để làm sạch
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Núm làm
kín

Vòng đệm làm
kín

Ống kẹp làm
kín cho ống
hiệu chuẩn
Ống hiệu
chuẩn

Vỏ ngoài
buồng
hiệu
chuẩn

Hình 4. Tháo rời buồng hiệu chuẩn ManoScan để làm sạch
Bảo trì
1. Không vặn chặt buồng hiệu chuẩn khi không sử dụng.
2. Thay thế vòng đệm làm kín sáu tháng một lần.

Kết nối với HIS của người dùng (Hệ thống thông tin bệnh viện)
Các chuyên gia IT chịu trách nhiệm duy trì HIS cần nắm rõ các thông tin trong mục này.
ManoScan hỗ trợ giao tiếp với HIS. Điều này cho phép nhập thông tin bệnh nhân vào
ManoScan và xuất báo cáo nghiên cứu từ ManoView.
HIS
thông tin bệnh nhân qua file
* .imp (nhập)

Phần mầm
ManoScan

ManoScan

thông tin bệnh nhân qua file
xuất (*.exp) và file báo cáo
(*.pdf)
File ManoScan (dữ liệu
+ thông tin bệnh nhân)
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Hình 5. Quy trình làm việc của dữ liệu giữa hệ thống ManoScan và HIS
Phần mềm ManoScan chấp nhận thông tin bệnh nhân từ file nhập vào (* .imp). ManoScan sẽ
tìm trong thư mục được chỉ định Folders > HIS Import mỗi khi khởi động và thêm bệnh nhân
đã lên lịch làm thủ tục vào Trình quản lý bệnh nhân (có thể truy cập từ màn hình Patient
Information (Thông tin bệnh nhân)). Thông tin bệnh nhân sẽ được ManoView xuất sang HIS
dưới dạng file (*.exp) và báo cáo nghiên cứu được xuất dưới dạng file PDF (*.pdf).
Cấu trúc file cho các file dữ liệu được nhập và xuất như sau:
<study>
<patient>
<dob>1954-11-23</dob> //yyyy-mm-dd
<name>
<first>Ralph</first>
<last>Jefferson</last>
<middle>H</middle>
</name>
<gender>1</gender> //1 = Male, 0 = female
<height>1701</height> //in mm
<id>C98349A2</id>
<weight>70306</weight> // in gms
</patient>
<procedure>
<indications>Swallowing Problems</indications>
<procedure>Esophageal Manometry</procedure>
</procedure>
</study>

ManoScan
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Chương 4
Giới thiệu về phần mềm ManoScan
Ứng dụng phần mềm ManoScan để thu nhận và đồng bộ hóa dữ liệu từ mỗi mô-đun điều khiển.

Cài đặt ban đầu cho phần mềm
Khi ManoScan khởi động, màn hình Select Source (Chọn Nguồn) sẽ hiển thị. Màn hình này là
giao diện chính để cài đặt ống thông, chọn ống thông sử dụng cho việc nghiên cứu hoặc xem lại
một nghiên cứu đã lưu. Màn hình hiển thị các tùy chọn thích hợp cho mô-đun phần cứng được
kết nối với hệ thống (HRM hoặc Không có) (xem hình sau).
Phần mềm cũng cho phép chọn một quy trình để mô phỏng dữ liệu cho mục đích trình diễn và
hướng dẫn. Trong đó, có thể thực hiện xem mô phỏng cho dữ liệu Nền tảng và Sự kiện. Dữ liệu
nền tảng phát trong một vòng lặp (nó tự động khởi động lại sau khi kết thúc), trong khi dữ liệu
Sự kiện chỉ phát một lần cho mỗi lệnh.

Hình 6. Chọn màn hình Nguồn

ManoScan
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Màn hình Procedure (Thủ tục)
Khi một nguồn được chọn, giao diện sẽ thay đổi để hiển thị các điều khiển thích hợp cho từng
loại quy trình.

Hình 7. Màn hình Procedure (thủ tục) (các vùng có nhãn được xác định bên dưới)

1
2
3
4
5
6
7

ManoScan

Màn hình chính: hiển thị dữ liệu thời gian thực (xem mục Môi trường hiển
thị ở trang 20)
Hiển thị dạng đường: hiển thị dữ liệu thời gian thực.
Bảng điều khiển Trái, Phải và Dưới cùng: các nút thao tác trên màn hình,
thêm chú thích hoặc thực hiện các chức năng chuyên biệt khác.
Bảng thông tin nghiên cứu: hiển thị thông tin bệnh nhân và nghiên cứu.
Nhấp vào văn bản trong bảng này sẽ mở màn hình Patient Information
(Thông tin bệnh nhân).
Điều khiển đường: các nút để thực hiện thao tác hiển thị các chế độ khác
nhau trên Profile Panel (bảng điều khiển đường).
Hướng dẫn sử dụng.
Menu
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Menu
Menu File
Trong file Menu chứa các tùy chọn để tạo, mở và lưu file nghiên cứu:
Menu Tùy chọn
Chức năng
New/Patient / Patient Mở màn hình Patient Information (Thông tin bệnh nhân) để nhập
Infor (Thông tin bệnh mới hoặc chỉnh sửa thông tin bệnh nhân hiện có.
nhân / bệnh nhân mới)
Close/Save
Current Mở màn hình Save Current (Lưu dữ liệu hiện tại) để lưu nghiên cứu
(Đóng / Lưu dữ liệu hiện nếu không làm theo Trình hướng dẫn cho đến khi kết thúc. Các nghiên
tại)
cứu được lưu tự động trong thư mục Temp.
Review Patient File (Xem Mở Study Manager (Trình quản lý nghiên cứu).
lại hồ sơ bệnh nhân)
Print (In)
In một báo cáo cơ bản với ảnh chụp màn hình và thông tin bệnh nhân.
Exit (Thoát)
Đóng ứng dụng.
Menu Setup (cài đặt)
Menu Set up (Cài đặt) chứa các tùy chọn để lưu và áp dụng thông tin về màn hình hiện tại.
Menu tùy chọn
Chức năng
Load and Save Xem mục Lưu và Tải theo Người dùng tham chiếu ở trang 20.
Settings (Tải và lưu
cài đặt)
Guide (Hướng dẫn) Cho phép lựa chọn một Hướng dẫn nếu nhiều Hướng dẫn được áp dụng
cho một quy trình.
Channels (Kênh)
Chỉ áp dụng cho các thủ tục HRM. Cho phép lựa chọn các kênh được
xem trên Màn hình hiển thị chính và hiển thị dạng đường.
Site Information Mở màn hình Set Site Information (Đặt thông tin trang) để lưu thông tin
(Thông tin trang trang với các file cần lưu trữ.
web)
File naming (Đặt Mở màn hình Setup File Naming (Thiết lập đặt tên file) để xác định định
tên file)
dạng tên của file nghiên cứu.
Units (Đơn vị)
Mở màn hình Setup Units (Thiết lập đơn vị) để xác định loại đơn vị cho
các tham số khác nhau.
Languages (Ngôn Cho phép lựa chọn ngôn ngữ cho giao diện chương trình.
ngữ)
Folders (Thư mục)
Mở menu để chọn vị trí thư mục mặc định cho:
• Study Repository (Thư mục nghiên cứu): thư mục lưu file nghiên
cứu. Trình quản lý nghiên cứu quét thư mục này để điền danh sách
nghiên cứu.
• Report (Báo cáo): thư mục để lưu file báo cáo.
ManoScan
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•

HIS Import (Nhập HIS): thư mục để truy xuất thông tin bệnh nhân và
hiển thị trong màn hình Patient Manger (Trình quản lý bệnh nhân)
(xem mục Kết nối với HIS của người dùng (Hệ thống thông tin bệnh
viện) ở trang 14 để biết thêm thông tin chi tiết).
Install Probe (Cài Mở màn hình Install Probe (Cài đặt đầu dò) để cài đặt đầu dò HRM
đặt đầu dò)
mới.
Select
Source Mở màn hình Select Source (Chọn nguồn) để chọn nguồn dữ liệu mới
(Chọn nguồn)
Menu Tools (công cụ)
Tất cả các công cụ có thể được truy cập thông qua menu Tools (Công cụ):
Menu tùy chọn
Chức năng
Calibration
(Hiệu Mở màn hình Calibration (Hiệu chuẩn) (xem mục Bước 2: Hiệu
chuẩn)
chuẩn đầu dò ở trang 38).
Calibration
Utilities Mở màn hình Calibration Utilities (Tiện ích hiệu chuẩn).
(Tiện ích hiệu chuẩn)
Maintenance (Bảo trì)
Thực hiện các trình tự hiệu chuẩn áp lực và hiệu chuẩn in-vivo. Điều
này cung cấp một giải pháp thay thế cho việc sử dụng tùy chọn InVivo từ Calibration Utilities (Tiện ích hiệu chuẩn).
Smart Mouse Options Bao gồm các thông số sẽ được tính toán và hiển thị cho Chuột thông
(Tùy chọn chuột thông minh (xem mục Chuột thông minh ở trang 48).
minh)
Guidelines (Hướng dẫn) Chỉ dành cho các thủ tục HRM. Cho phép lựa chọn hướng dẫn giải
phẫu trên màn hình chính. Các hướng dẫn chạy theo chiều ngang và
chỉ dành cho mục đích quan sát.
Display Mode Options Cho phép lựa chọn các tùy chọn Hiển thị Chính và Hiển thị dạng
(Tùy chọn chế độ hiển đường khác nhau (xem mục Menu Tuỳ chọn Chế độ Hiển thị ở trang
thị)
19).
Save Selected Data (Lưu Cho phép lưu dữ liệu áp lực hoặc trở kháng hiển thị trên màn hình
dữ liệu đã chọn)
chính. Dữ liệu có thể được lưu dưới dạng văn bản và ở dạng nghiên
cứu ManoScan (.mvs, mvsar, or.tls). (Xem mục Bước 7: Lưu
Nghiên cứu ở trang 43.)
Menu Tùy chọn Display Mode (Chế độ Hiển thị)
Menu này kiểm soát cách hiển thị các nghiên cứu.
Mục menu
Giải trình
Bật theo dõi áp lực trên đường Bật theo dõi áp lực trên chế độ
viền
Đường viền.
Hiển thị ống thông trong đồ thị Hiển thị ống thông trong Bảng đồ
biên dạng
thị biên dạng.
Bật theo dõi trở kháng
Bật Chế độ theo dõi trở kháng.
ManoScan
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Bật tính năng theo dõi trở kháng
trên Đường viền.
Hiển thị HD trong đồ thị biên
dạng
Hiển thị các giá trị dễ đọc

Hiển thị theo dõi trên Chế độ
đường viền.
Hiển thị thông tin HD trong Bảng
đồ thị biên dạng.
Hiển thị giá trị kênh thời gian
thực (bằng phông chữ lớn) ở bên
phải màn hình chính.

Trở kháng HRM
Nghiên cứu EAY / AAD
Chế độ theo dõi dạng
đường cho tất cả các loại
nghiên cứu

Lưu và tải tham chiếu người dùng
Người dùng có thể lưu cài đặt của màn hình hiện tại. Các cài đặt này sau đó được tải lại để
chương trình hiển thị dữ liệu trong cấu hình hiện tại.
Ghi chú
ManoScan có hai cài đặt mặc định:
• Default (Mặc định): cài đặt được định nghĩa bởi người dùng được
áp dụng mỗi khi khởi động ManoScan.
• Factory Default (Mặc định của nhà máy): khôi phục mặc định của
nhà sản xuất.
Các tham số được ghi nhớ và tải lại bao gồm:
• Các giá trị trong phạm vi tối đa và tối thiểu
• Cài đặt thời gian cơ bản
• Giao thức hiện tại
• Chế độ hiển thị
• Các kênh được chọn
• Chế độ kênh (Lựa chọn tự do hoặc Tham chiếu mốc đánh dấu)
• Lựa chọn đơn vị cho vị trí kênh
Để thay đổi cài đặt mặc định hoặc để tạo cấu hình tùy chỉnh (ví dụ: cài đặt thích hợp cho
nghiên cứu hầu họng), thực hiện theo các bước sau:
1. Đặt giá trị của từng điều khiển trong ManoScan như mong muốn (ví dụ: đặt các giá trị của
phạm vi áp lực Hiển thị chính là ưu tiên).
2. Chọn Setup > Save Settings (Cài đặt > Lưu Cài đặt).
3. Chọn một nhóm cài đặt (Main and Profile Display Options (Tùy chọn Hiển thị Chính và
hiển thị đường), Main and Profile Display Range (Phạm vi Hiển thị Chính và hiển thị
đường), và 3D Range and Visualization (Phạm vi 3D và Hình ảnh hóa)). Có thể kết hợp
giữa các tùy chọn trên.
4. Nhập tên cho cấu hình và nhấp vào Save (Lưu).
Để tải lại cài đặt, nhấp vào Load Settings (Tải cài đặt). ManoScan ngay lập tức áp dụng các
cài đặt và hiển thị Màn hình chính tương ứng. Nếu cấu hình hiện tại được lưu làm mặc định,
ManoScan
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(Default.cft), chương trình sẽ bắt đầu ở trạng thái này vào lần chạy tiếp theo. Điều này cho
phép tùy chỉnh cấu hình khi khởi động và cung cấp các cấu hình khác cho các nhu cầu cụ thể.

Môi trường hiển thị
Trước khi khởi động, yêu cầu người dùng phải tự làm quen với các màn hình khi chúng xuất
hiện trong một quy trình.

Hiển thị dữ liệu thời gian thực
Áp lực thời gian thực (và trở kháng, nếu có) được xem trên hai khu vực hiển thị khác nhau:
Màn hình chính sẽ hiển thị lịch sử áp lực hoặc áp lực trở kháng và hiển thị dạng đồ thị để chỉ sự
phân phối áp lực hoặc trở kháng áp lực hiện tại.
Thực quản
Hậu môn trực tràng

Màn hình chính ở chế độ Đường viền, đồ thị Màn hình chính ở chế độ đường viền, đồ thị
áp lực ở chế độ Bản đồ màu
áp lực ở chế độ theo dõi dạng đường

Màn hình chính ở chế độ theo dõi dạng Màn hình chính ở chế độ theo dõi dạng
đường, đồ thị áp lực ở chế độ theo dõi dạng đường, đồ thị áp lực ở chế độ Bản đồ màu
đường
Hình 8. Các khu vực hiển thị áp lực ở các chế độ khác nhau (chương trình thực quản và hậu
môn trực tràng)

Thay đổi chế độ hiển thị (HRM)
ManoScan cung cấp khả năng xem đồng thời dữ liệu từ tất cả các kênh cảm biến có độ phân
giải cao dưới dạng bản đồ đường viền trong thời gian thực (xem phía bên trái của Hình 9) hoặc
chế độ theo dõi dạng đường ở vị trí bất kỳ dọc theo cảm biến (xem phía bên phải).
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Hình 9. Màn hình chính ở chế độ đường viền (trái) và chế độ theo dõi dạng đường (phải)
Để chuyển đổi giữa các chế độ, nhấp vào Display Mode (Chế độ hiển thị). Trong khi ở chế độ
theo dõi dạng đường, có thể chọn vị trí của các đường từ 36 kênh có sẵn (12 hoặc 8 kênh cho
hệ thống đo áp lực hậu môn trực tràng) bằng các thao tác với các con trỏ trong màn hình đồ thị
biên dạng.
Trong khi xem, nút Scroll/Review (Cuộn / Xem lại) sẽ chuyển đổi giữa chế độ xem thời gian
thực và chế độ xem khung hình cố định. (Quá trình ghi dữ liệu vẫn tiếp tục mà không bị xáo
trộn, ngay cả khi màn hình ở chế độ đóng băng.)
Nếu sử dụng đầu dò trở kháng áp lực, có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu trở kháng trên màn hình
chính bằng cách bật tắt Show Z/Hide Z. Dữ liệu trở kháng được xếp chồng và đồng bộ hóa
cùng lúc với dữ liệu áp lực. Các theo dõi trở kháng có bố cục tương tự như các theo dõi áp lực
và được xem bằng cách bật / tắt Display Mode (Chế độ hiển thị).

Hình 10. Biểu đồ đường viền của dữ liệu trở kháng áp lực được hiển thị trong
Màn hình chính
Nếu ống thông loại 3D đang được sử dụng (ESO 3D hoặc AR 3D), nút 2D / 3D ở góc dưới bên
trái của màn hình sẽ chuyển đổi qua các chế độ hình ảnh 3D khác nhau, cho phép hiển thị chi
tiết 3D theo thời gian thực. Chu kỳ xem thông qua các cấu hình của cửa sổ 3D.
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Hình 11. Cửa sổ quan sát 3D hiển thị các hình ảnh 3D có sẵn trong ManoScan

Thiết lập và lựa chọn đầu dò: HRM
Cài đặt đầu dò
Trước tiên phải tiến hành cài đặt đầu dò, bao gồm việc kết nối đầu dò, nhập số sê-ri và mã khóa
thích hợp (do Given Imaging cung cấp). Sau khi đã nhập các thông tin trên thì nhấp vào Install
(Cài đặt).

Hình 12. Nhập số sê-ri và mã khóa của đầu dò

Chọn đầu dò
Tab HRM được hiển thị trên màn hình Select Source (Chọn nguồn) khi mô-đun HRM được
kết nối với hệ thống. Nó sẽ liệt kê các đầu dò (đã được cài đặt trước đó) có thể được sử dụng để
thực hiện một nghiên cứu HRM. Đối với mỗi đầu dò, thông tin được hiển thị bao gồm:
• số sê-ri của đầu dò
• số lần sử dụng cho đến nay
• mã dịch vụ (để hỗ trợ khách hàng)
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•

biểu tượng
để chỉ ra một số khuyến nghị hoặc cảnh báo liên quan đến đầu dò cần
được chú ý trong quá trình sử dụng. Khuyến nghị được hiển thị khi đầu dò được chọn.
Chú ý sẽ xuất hiện khi: số lần sử dụng vượt quá / hoặc sắp vượt quá mức sử dụng đầu dò
tối đa được khuyến nghị, hoặc quá hạn bù của In-Vivo.
Để chọn một đầu dò, đánh dấu vào đầu dò và nhấp vào Select (Chọn).
Ghi chú
Khi một đầu dò đã cài đặt được chọn từ Select Source (Chọn Nguồn)
lần đầu tiên, phần mềm sẽ tự động điều hướng thông qua điều chỉnh ống
thông và hiệu chuẩn In-Vivo. Sau khi thực hiện xong các tác vụ này, đầu
dò đã sẵn sàng được sử dụng.
Thận trọng
Đảm bảo số sê-ri của đầu dò (trên thân của đầu dò) khớp với đầu dò đã
chọn trong phần mềm ManoScan. Nếu đầu dò được thay đổi giữa các
quy trình, yêu cầu chọn đầu dò mới (Setup > Select Probe).

Hình 13. Chọn đầu dò
Ghi chú
Nếu một đầu dò trở kháng (tức là đầu dò EAZ) được sử dụng cho nghiên
cứu áp lực (nghĩa là, như đầu dò EAN), chọn hộp kiểm Use EAZ as
EAN (Sử dụng EAZ như EAN). Điều này có nghĩa là không thu thập dữ
liệu trở kháng.

Hiệu chuẩn ống thông
Ống thông phải được hiệu chuẩn trước mỗi quy trình lâm sàng.
1. Đảm bảo hệ thống đã được bật và chạy ít nhất năm phút trước khi hiệu chuẩn.
2. Đối với các hệ thống sử dụng cả ống thông HRM và loại 3D trong cùng một thiết lập hệ
thống, cần đảm bảo các ống thông không được sử dụng trong quy trình này sẽ không cắm
vào các mô-đun.
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3. Đặt ống thông trong hộp hiệu chuẩn đến độ sâu thích hợp:
• 42–45 cm (16.5–17.5 ") đối với ống thông thực quản bình thường
• 52–55 cm (20.5–21.5 ") đối với ống thông thực quản 3D
• 15 cm (6 ") (đến lòng ống chứa bóng) đối với ống thông hậu môn trực tràng
• Đối với đầu dò AR 3D có áp dụng AR 3D ManoShield, đặt đầu dò vào buồng hiệu
chuẩn áp lực AR 3D đến vị trí tay cầm của đầu dò
Ghi chú
Nếu hệ thống đã được nâng cấp lên ống thông thực quản 3D, thì cần
thay thế ống hiệu chuẩn nhằm tăng chiều dài của ống thông 3D. Ống
thay thế được cung cấp khi mua bản nâng cấp.

Đảm bảo đầu dò ở độ sâu chính xác trước khi làm kín.
Cảnh báo
Để tránh làm hỏng ống thông, không vặn chặt trực tiếp núm làm kín trên
bộ phận cảm biến!
4. Siết chặt bằng tay đối với núm làm kín (xem Hình 3 ở trang 13). Đảm bảo đầu dò được đặt
đúng vị trí và nhấp vào Calibration (Hiệu chuẩn) (ở bảng trên cùng).
5. Nếu cả hai ống thông loại thường và loại đường kính nhỏ đều được hiệu chuẩn áp lực trên
cùng một hệ thống, thì sử dụng phần mở rộng bước ở phía trên của núm làm kín có thể tháo
rời thuộc buồng hiệu chuẩn áp lực. Đảm bảo ống thông dự định sử dụng đã nằm trong
buồng và cắm phích cắm được cung cấp vào lỗ cắm ống thông của buồng.
phần mở rộng bước

Hình 14. Mở rộng bước trên núm làm kín có thể tháo rời
6. Nếu đầu dò hậu môn trực tràng 3D đang được sử dụng với mọi loại ống thông khác trong
cùng một thiết lập hệ thống, thì cần đảm bảo dụng cụ đo được làm kín chính xác và đúng
với buồng hiệu chuẩn. Điều này là do buồng hiệu chuẩn cho đầu dò hậu môn trực tràng 3D
khác với buồng hiệu chuẩn của tất cả các ống thông khác.
Thận trọng
Không đặt ống thông hoặc đầu dò vào buồng hiệu chuẩn áp lực khi
không sử dụng.
7. Từ thanh công cụ ManoScan, nhấp vào Calibration (hiệu chuẩn) để mở màn hình
Calibration (hiệu chuẩn).
ManoScan

30

Hướng dẫn sử dụng

Bật máy bơm, khi đó áp lực hiển thị trên màn hình Calibration (hiệu chuẩn) sẽ chỉ đầu ra
từ các cảm biến tham chiếu được dùng để đo áp lực trong buồng một cách độc lập. Khi đã
đạt đến áp lực hiệu chuẩn tối đa, máy bơm sẽ tắt và áp suất trong buồng trở lại với áp suất
khí quyển, điều này được nhận biết qua âm thanh của không khí bị rò rỉ.
8. Để dừng quá trình hiệu chuẩn trước khi hoàn thành, thực hiện các bước sau:
• Nhấp vào Abort (Hủy bỏ) để dừng hiệu chuẩn nhưng màn hình Calibration (hiệu
chuẩn) vẫn mở.
• Nhấp vào Cancel (Hủy) để dừng hiệu chuẩn và đóng màn hình Calibration (hiệu
chuẩn). Trạng thái hiệu chuẩn của đầu dò (Calibrated (Đã hiệu chuẩn) hoặc
Uncalibrated (Chưa hiệu chuẩn)) xuất hiện trong phần hiển thị trạng thái gần đầu màn
hình.
9. Khi hiệu chuẩn xong (khoảng 10 giây), nhấp OK trên màn hình Calibration (hiệu chuẩn).

Các tiện ích hiệu chuẩn
Các tiện ích này cho phép đặt cấu hình về đặc tính nhiệt, điện hoặc chức năng của một đầu dò.

Hình 15. Các tiện ích hiệu chuẩn
Hệ thống điều chỉnh
Tiện ích này được dùng để xác định các đặc điểm của ống thông sao cho hiệu suất của nó đạt
tối ưu (ví dụ, nếu hiệu chuẩn áp lực không thành công hoặc nếu được chỉ dẫn bởi nhân viên của
Given Imaging). Đặt ống thông vào ống hiệu chuẩn giống như khi thực hiện hiệu chuẩn áp lực
thông thường. Chọn Tune System (Hệ thống điều chỉnh). Quá trình này mất khoảng 90 giây,
trong đó có thể thấy một số thay đổi trên màn hình thời gian thực. Tiến hành hiệu chuẩn ngay
sau quá trình điều chỉnh này. Sau khi điều chỉnh xong, hệ thống sẽ theo dõi việc điều chỉnh và
các thông số khác cho mỗi ống thông.
Hiệu chuẩn In-Vivo
Tiện ích này giúp hiệu chuẩn đầu dò liên quan đến môi trường nhiệt độ cao và môi trường nước
của cơ thể. Sự bù đắp này rất hữu ích trong việc xác định chính xác dữ liệu thời gian thực khi
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ống thông nằm trong cơ thể. Dữ liệu áp lực cũng cần được bù đắp do nhiệt độ cơ thể tăng cao
sau đó trong quá trình phân tích của phần mềm ManoView (sử dụng tính năng Thermal
Compensation (Bù nhiệt) của ManoView).
Ghi chú
Trước khi thực hiện hiệu chuẩn in-vivo, trước tiên phải hiệu chuẩn ấp
suất của đầu dò (xem Bước 2: Hiệu chuẩn đầu dò ở trang 38). Nút InVivo sẽ bị tắt cho đến khi đầu dò đã được hiệu chuẩn áp lực.
Để thực hiện hiệu chuẩn in-vivo, thực hiện theo các bước sau:
1. Chuẩn bị một chậu nước nông ở 96–100oF (36–38oC) bằng cách pha nước nóng với nước
lạnh và sử dụng nhiệt kế *. Trộn kỹ để đảm bảo đồng nhất nhiệt độ. (* Nhà sản xuất hợp
pháp của mặt hàng này là: A&D Medical, San Jose, CA, USA)
2. Để đảm bảo ống thông ở trạng thái không có áp lực (ví dụ, nằm trên một bề mặt phẳng), cả
phần bên ngoài và bên ống thông đều nằm trong bồn trong khoảng thời gian thích hợp.
3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.
4. Thực hiện hiệu chuẩn in-vivo ít nhất một lần một tuần.
Ghi chú
• Đầu dò phải ở nhiệt độ phòng khi bắt đầu quy trình. Nếu đầu dò đã
được xử lý hoặc ngâm trong nước ấm thì cần để đầu dò ở nhiệt độ
môi trường phòng ít nhất 5 phút trước khi thực hiện hiệu chuẩn invivo.
• Không tác dụng áp lực lên đầu dò trước khi ngâm và sau khi ngâm.
Đảm bảo đầu dò nằm bằng phẳng và không có đường gấp khúc hoặc
vật thể bên ngoài chạm vào.
• Đảm bảo nước được trộn đều để có sự đồng nhất về nhiệt.
• Không nhúng đầu dò cho đến khi có hướng dẫn. Nếu không tuân thủ
sẽ dẫn đến hiệu chuẩn sai.
• Không sử dụng độ sâu nước quá 4 cm (1.5 ") để tránh lỗi do áp lực
nước.
• Không áp dụng vỏ bảo vệ ManoShield trước hoặc trong khi hiệu
chuẩn in-vivo, ngoại trừ ống thông AR 3D có riêng vỏ bọc trong quá
trình hiệu chuẩn in-vivo.
• Đối với ống thông thực quản 3D, sau khi đặt ống thông vào nước ấm,
để ống thông ổn định trong khoảng một phút trước khi nhấp vào Next
(Tiếp theo).
Áp dụng bù In-Vivo
Bù in-vivo được áp dụng tự động bởi các Hướng dẫn khi bắt đầu ghi.
Ẩn dữ liệu / Nội suy
Tiện ích này cho phép hệ thống bỏ qua hoặc ẩn dữ liệu của một hoặc nhiều cảm biến áp lực và /
hoặc trở kháng. Dữ liệu cảm biến lân cận được sử dụng để nội suy tuyến tính trên cảm biến bị
ẩn; dữ liệu của cảm biến bị ẩn không xuất hiện trên màn hình hoặc trong file được lưu trữ. Điều
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này yêu cầu tạo ra một kênh ảo và hệ thống sẽ hoạt động như bình thường. Tiện ích này rất hữu
ích để loại bỏ dữ liệu khỏi cảm biến không hoạt động ở một hoặc nhiều địa điểm. Vị trí của
kênh áp lực được ẩn bằng biểu tượng
trong màn hình hiển thị thông số áp lực. Vị trí của
kênh trở kháng bị ẩn được biểu thị bằng biểu tượng tương tự màu tím.
Ghi chú
Sẽ có các hướng dẫn chỉ định cảm biến được ẩn cho một loại đầu dò
HRM cụ thể. Khi thao tác ẩn cảm biến không được khuyến nghị, cảnh
báo sẽ xuất hiện trong Trình hướng dẫn. Để biết chi tiết về cơ sở lý luận
lâm sàng đằng sau những hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với đại diện
của Given Imaging.

Gỡ cài đặt đầu dò
Để gỡ đầu dò khỏi danh sách, đánh dấu đầu dò đó và nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt). Thông
thường không nên gỡ cài đặt một đầu dò trong suốt thời gian tồn tại của nó.
Ghi chú
Gỡ cài đặt một đầu dò sẽ xóa các thông số cài đặt liên quan đến nó khỏi
hệ thống ManoScan. Đầu dò chỉ có thể được cài đặt lại sau khi nhận
được mã khóa mới từ Given Imaging.

ManoScan: Thông tin bổ sung
Phần này cung cấp thông tin bổ sung về các chế độ hiển thị khác nhau cho các chương trình thủ
tục khác nhau trong ManoScan.
Chế độ hiển thị đồ thị áp lực - Chương trình thực quản (HRM)
Màn hình đồ thị áp lực thường hiển thị hiện tại với các giá trị áp lực thời gian thực, có thể được
xem như một đường cong trơn hoặc dưới dạng bản đồ màu. Nhấp vào Mode (Chế độ) (bên
dưới cấu hình áp lực) để chuyển đổi giữa hai chế độ. Nhấp vào Anatomy (Giải phẫu) để hiển
thị mô tả giải phẫu gần đúng (dựa trên vị trí của các chỉ số mốc đánh dấu) sau khi các điểm
đánh dấu UES và LES đã được điều chỉnh.
Các cấu hình khác nhau có thể có của đồ thị áp lực được thể hiện trong Hình 16 và Hình 17.
Các chỉ số vị trí cho Cơ vòng thực quản trên (UES), Cơ vòng thực quản dưới (LES), Điểm đảo
ngược áp lực (PIP), và các biên trên và dưới của LES có thể được điều chỉnh bằng cách kéo các
điểm đánh dấu của chúng trên màn hình đồ thị áp lực. Điều này hữu ích nhất khi Màn hình
chính ở chế độ đường viền nơi các đường nằm ngang tạo điều kiện cho việc định vị các mốc
giải phẫu.
Ghi chú
Vị trí của các điểm đánh dấu LES, UES và PIP không được lưu trong
nghiên cứu. Nếu chúng được sử dụng để phân tích thì cần điều chỉnh các
con trỏ trong phần mềm phân tích ManoView.
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Chế độ: Theo dõi dạng đường
Giải phẫu: Tắt

Chế độ: Bản đồ màu
Giải phẫu: Tắt

Chế độ: Theo dõi dạng đường
Giải phẫu: Bật

Chế độ: Bản đồ màu
Giải phẫu: Bật

Hình 16. Hiển thị đồ thị áp lực có sẵn (chương trình thực quản)
Chế độ hiển thị đồ thị áp lực - Chương trình hậu môn trực tràng (HRM)
Đối với chương trình hậu môn trực tràng, các tùy chọn hiển thị dữ liệu tương tự như đối với
chương trình thực quản. Ở phía trên cùng của màn hình sẽ hiển thị một (đầu dò nhỏ) hoặc hai
kênh (đối với đầu dò thông thường) của các cảm biến gần đỉnh của đầu dò, được sử dụng để đo
áp lực khí cầu hoặc trực tràng. Các điểm đánh dấu giải phẫu có sẵn giúp điều chỉnh vị trí ranh
giới trên và dưới của cơ thắt hậu môn. Khi hiển thị hình ảnh giải phẫu, chúng điều chỉnh vị trí
mô tả của ống hậu môn.
Ghi chú
Vị trí của các điểm đánh dấu giải phẫu không được lưu lại trong nghiên
cứu. Nếu chúng được sử dụng để phân tích thì phải điều chỉnh các con
trỏ trong phần mềm phân tích ManoView.
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Chế độ: theo dõi dạng đường
Giả phẫu: Tắt

Chế độ: Chế độ màu
Giải phẫu: Tắt

Chế độ: theo dõi dạng đường
Giải phẫu: Bật

Chế độ: Chế độ màu
Giải phẫu: Bật

Hình 17. Hiển thị cấu hình áp lực khả dụng (chương trình hậu môn trực tràng)
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Hiển thị đồ thị áp lực-trở kháng - Chương trình thực quản (HRM)
Ngoài các tính năng tạo đồ thị, theo dõi trở kháng và mô tả nhanh về dữ liệu trở kháng cũng
được hiển thị trong chế độ này. Ví dụ về sự co sóng nhu động và chuyển động của truyền hóa
chất nhanh như được quan sát trong đồ thị trở kháng áp lực sau:

Hình 18. Chuyển động của truyền hóa chất nhanh trong cơ thể khi nuốt bình thường được
quan sát trong hiển thị đồ thị trở kháng áp lực, có và không có hiển thị hình ảnh giải phẫu

Tham chiếu áp lực hiển thị (HRM)
Tham chiếu áp lực hiển thị có sẵn cho quy trình HRM và được thiết lập bằng cách sử dụng hệ
điều khiển ở phía dưới bên trái của bảng điều khiển bên trái. Giá trị được đặt theo giá trị trung
bình 30 giây hiện tại của tham chiếu mong muốn (khí quyển hoặc dạ dày / trực tràng, tùy thuộc
vào từng quy trình) tại thời điểm đóng hộp điều khiển. Tài liệu tham khảo này chỉ dành cho
mục đích hiển thị và không ảnh hưởng đến dữ liệu được ghi lại. Các con trỏ vị trí Dạ dày / Trực
tràng trên cấu hình có thể di chuyển theo chiều dọc để chọn vị trí có áp lực tham chiếu dạ dày /
trực tràng được thực hiện. Các áp lực cơ bản sẽ được tính toán từ mức trung bình 30 giây của
dữ liệu so với thời điểm hiện tại.
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Kiểm soát tỉ lệ (HRM)
Chế độ này cho phép thay đổi tỷ lệ của các màn hình khác nhau. Sử dụng thanh điều khiển
trượt để đặt giá trị tỷ lệ mới và sau đó nhấp vào bên ngoài của thanh trượt để ẩn nó (Hình 19).
Nhấp vào All (Tất cả) để điều khiển tỷ lệ đồ thị theo dõi dạng đường và mở rộng phù hợp tất cả
các theo dõi.
Điều khiển
Vị trí
Giới hạn đường theo dõi
bên trái của mỗi kênh
Thời gian cơ bản
phía dưới bên trái của màn hình chính
Giới hạn đồ thị áp lực / trở kháng
bên dưới màn hình đồ thị
Giới hạn đường viền
bên dưới bản đồ màu

Hình 19. Thanh trượt điều chỉnh tỷ lệ (Giới hạn đường theo dõi)
Lựa chọn chế độ kênh theo dõi (HRM)
Lựa chọn kênh theo dõi được thực hiện bằng các thao tác với các điểm đánh dấu trên biểu đồ
áp lực hoặc chọn các kênh trên màn hình Trace Display Channel Control (Điều khiển kênh
hiển thị theo dõi) (bằng cách nhấp vào Channels (Kênh)).
• Esophageal Program (Chương trình thực quản): Nhấp vào màn hình Trace Display
Channel Control (Điều khiển kênh hiển thị theo dõi). Sau đó chọn các kênh sẽ được
hiển thị ở chế độ Free Selection (Lựa chọn Tự do) hoặc chế độ Landmark Reference
(Tham chiếu Mốc đánh dấu) bằng cách nhấp vào nút tương ứng. Để đặt cách hiển thị các
kênh ở một trong hai chế độ, chọn chế độ đó rồi bấm Setup (Thiết lập). Đối với thiết lập
Free Selection (Lựa chọn Tự do), tất cả các kênh cảm biến có sẵn sẽ xuất hiện; lúc này,
chọn các kênh mong muốn. Đối với chế độ Landmark Reference (Tham chiếu Mốc
đánh dấu) (chỉ dành cho chương trình thực quản), có thể chọn nhiều kênh ở khoảng cách
xác định từ LES và UES.
• Anorectal Program (Chương trình hậu môn trực tràng): Nhấp vào Channels (Kênh) để
đặt cách hiển thị các kênh theo dõi. Chọn những kênh mong muốn được hiển thị, bao
gồm các kênh cảm biến áp lực bóng / trực tràng và những kênh này sẽ được hiển thị
trong cấu hình áp lực.
Thao tác trên các kênh thông qua cấu hình áp lực (HRM)
Các kênh hiển thị theo dõi được chọn bằng các thao tác đồ họa với con trỏ trong màn hình đồ
thị áp lực. Khi màn hình chính ở chế độ đường viền, chuyển động thẳng đứng của một kênh
trong đồ thị áp lực làm cho một đường dẫn nằm ngang xuất hiện trong màn hình chính để hỗ
trợ định vị vị trí kênh so với dữ liệu đường viền.
Trong chế độ Free Selection (Lựa chọn Tự do), di chuyển con trỏ hình chữ V lên và xuống để
chọn vị trí của một kênh nhất định.
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Trong chế độ Landmark Reference (Tham chiếu Mốc đánh dấu) (chỉ áp dụng với chương
trình thực quản), các kênh được giữ ở vị trí cố định so với LES và UES như được đặt trong
điều khiển Kênh. Khi con trỏ LES hoặc UES được di chuyển trong đồ thị áp lực, các kênh sẽ di
chuyển theo chúng, do đó, các kênh tại một khoảng cách cố định từ các mốc giải phẫu sẽ dễ
dàng được tìm thấy bằng cách định vị các con trỏ mốc đánh dấu với màn hình chính ở chế độ
đường bao.
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Chương 5
Quy trình HRM
Chuẩn bị cho quy trình HRM
Đầu dò phải được cài đặt (nghĩa là được kết nối và cấu hình) với phần mềm trước khi sử dụng
cho các nghiên cứu.
1. Trước khi làm thủ thuật, làm sạch ống thông theo quy trình khử trùng mức cao đã được phê
duyệt.
2. Nếu sử dụng Vỏ bọc dùng một lần ManoShield: lắp và loại bỏ chúng theo hướng dẫn được
cung cấp với từng loại vỏ bọc. Sử dụng chổi cao su để loại bỏ tất cả không khí giữa ống
thông và vỏ bọc nhằm tránh áp lực quá cao trong nghiên cứu ở phần xa của ống thông.
Thận trọng
Do giới hạn về chiều dài của vỏ bọc, vỏ bọc dùng một lần ManoShield
không được khuyến cáo sử dụng trong phép đo đường ruột gần (dạ dày
tá tràng).
3. Khởi động phần mềm ManoScan bằng cách chạy ManoScan Acquisition. Từ màn hình
Select Source (Chọn Nguồn), chọn ống thông đang kết nối (xem mục Bước 2: Hiệu chỉnh
đầu dò ở trang 38).

Các quy trình
Phần này mô tả các khuyến nghị cho các quy trình HRM.
Động lực thực quản
Việc thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua bản hướng dẫn đo áp lực thực quản tiêu chuẩn
hoặc Hướng dẫn Chạy tự do. Tiến hành đặt nội khí quản qua đường mũi theo quy trình đã được
bác sĩ phụ trách phê duyệt. Đặt nội khí quản qua đường miệng không được khuyến khích
trong mục này. Định vị bệnh nhân như sau:
• Tư thế của bệnh nhân trong khi đặt ống thông qua đường mũi tiêu chuẩn: đặt bệnh nhân
ở tư thế ngồi gần hệ thống, đảm bảo ống thông đủ chiều dài và kết nối với hệ thống.
• Tư thế thay thế, vi dụ như ở tư thế đứng (được áp dụng nếu tư thế này thuận lợi cho việc
đặt ống thông): bác sĩ sẽ đứng ở giữa hệ thống và bệnh nhân để đặt nội khí quản một
cách thích hợp. Quan sát và dảm bảo ống thông vẫn được kết nối với hệ thống hỗ trợ đặt
nội khí quản bằng cách sử dụng các áp lực được trình bày trong phần mềm thu nhận.
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Đối với từng trường hợp, bệnh nhân có thể ở tư thế ngồi, đặt ở tư thế nằm ngửa (góc 15–30 độ)
hoặc tư thế nằm úp, tùy theo quy trình được chỉ định bởi bác sĩ.
Vô hiệu hóa quy trình thu thập dữ liệu trở kháng trước khi thực hiện quy trình. Nếu tính năng
này đang được bật thì phải tắt đi và bật chế độ quan sát dữ liệu trở kháng trực quan trong quá
trình nghiên cứu nhu động thực quản.
Đối với các nghiên cứu Thực quản 3D, quy trình thực hiện tương tự như các nghiên cứu về
động học Thực quản nhưng phải đảm bảo định vị LES ngay chính giữa phần 3D của ống thông,
được thể hiện như hình dưới đây:

Hình 20. Định vị LES trong một nghiên cứu ESO 3D
Đo áp lực hậu môn trực tràng bằng ống thông hậu môn trực tràng
Việc thu thập dữ liệu thông qua giao thức Đo áp lực hậu môn trực tràng tiêu chuẩn. Tiến hành
chuẩn bị và định vị đầu dò theo quy trình đã được phê duyệt bởi bác sĩ phụ trách. Tư thế của
bệnh nhân khi đặt ống thông như sau:
• Tư thế bệnh nhân theo tiêu chuẩn: đặt bệnh nhân trên mặt phẳng như giường, ở tư thế
nghiêng bên trái, gập đầu gối và hông gần với hệ thống, nằm trong chiều dài của ống
thông đang được sử dụng và đã kết nối với hệ thống.
• Tư thế thay thế, ví dụ như tư thế ngồi xổm (sử dụng thay thế nếu thuận lợi cho quá trình
đặt ống thông): vị trí của bác sĩ phải ở giữa hệ thống và bệnh nhân để đưa ống thông vào
người bệnh nhân một cách thích hợp. Đảm bảo ống thông vẫn được kết nối với hệ thống
để hỗ trợ trực quan cho việc đặt ống bằng cách sử dụng các áp lực được trình bày trong
phần mềm thu nhận.
Đối với mục đích nghiên cứu, bệnh nhân có thể nằm trên mặt phẳng, ở tư thế nghiêng bên trái,
gập đầu gối và hông theo quy trình do bác sĩ chịu trách nhiệm chỉ định.
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Đưa đầu dò đến độ sâu thích hợp và định vị cơ thắt hậu môn ở trung tâm của phần cảm biến
tiếp giáp của mảng cảm biến. Nếu sử dụng đầu dò AR 3D, giữ cho phần nhô ra phía sau trên
tay cầm ở cùng một góc tham chiếu với bệnh nhân trong suốt quy trình. Đảm bảo ống thông
không bị uốn cong hoặc di chuyển quá mức trong quá trình này. Để tránh làm hỏng ống thông,
thực hiện bơm bóng bằng không khí thay cho chất lỏng. Given Imaging không khuyến nghị sử
dụng thiết bị cho bệnh nhân có tình trạng trục xuất các đầu dò ống thông HRM và 3D.

Sử dụng Trình hướng dẫn
Trình hướng dẫn cung cấp màn hình hiển thị các hướng dẫn và tự động mở các màn hình có
liên quan trong chương trình. Trình hướng dẫn cũng đánh dấu các khoảng thời gian cụ thể,
được gọi là khung đo lường, trong bản ghi mà dữ liệu liên quan đang được thu thập. Các khung
đo lường có vai trò quan trọng cho việc phân tích dữ liệu tự động và tạo báo cáo sau này.
Khung đo lường không được cung cấp trong quá trình thu thập dữ liệu thủ công, nhưng có thể
bổ sung sau bằng cách sử dụng chương trình phân tích ManoView.

Hình 21. Các hướng dẫn mẫu của Trình hướng dẫn
Trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn người dùng qua quy trình làm việc sau:
• Bước 1: Nhập thông tin bệnh nhân.
• Bước 2: Lựa chọn và hiệu chuẩn đầu dò.
• Bước 3: Đặt ống thông và các hướng dẫn thiết lập khác.
• Bước 4: Cài đặt ban đầu cho quá trình ghi.
• Bước 5: Thực hiện quy trình thực tế.
• Bước 6: Chú thích nghiên cứu.
• Bước 7: Kết thúc quá trình ghi và lưu nghiên cứu.
Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) có viền màu xanh lam (nằm phía trên bên phải của màn hình) và
làm theo hướng dẫn trên màn hình. Sử dụng nút GoTo để điều hướng tới và lui các hướng dẫn.
Ghi chú
Khung làm việc là giống nhau trên tất cả các Hướng dẫn và quy trình,
ngoại trừ khi thực hiện quy trình thực tế. Các bước trong quy trình phụ
thuộc vào Hướng dẫn đã chọn.
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Các Hướng dẫn có sẵn cho các quy trình HRM:
Quy trình
Tên hướng dẫn
Phép đo thực quản độ phân HRM-ESO
giải cao
Chạy tự do

Mô tả
Hướng dẫn quy trình HRM thực
quản theo tiêu chuẩn
Không nhắc nhở hoạt động đo
lường theo quy trình cụ thể.
Hướng dẫn quy trình HRM hậu
môn trực tràng theo tiêu chuẩn
Không nhắc nhở hoạt động đo
lường theo quy trình cụ thể.

Đo áp lực hậu môn trực tràng HRM-AR
độ phân giải cao
Chạy tự do

Bước 1: Nhập thông tin bệnh nhân
Nhập thông tin bệnh nhân theo hướng dẫn của Trình hướng dẫn. Nhấp vào File > New để mở
màn hình Patient Information (Thông tin bệnh nhân). Màn hình này chứa các ô bắt buộc phải
hoàn thành trước khi tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Hình 22. Màn hình thông tin bệnh nhân
Nút bàn phím ảo dùng để nhập thông tin qua màn hình cảm ứng. Nhấp một lần nữa vào nút bàn
phím để đóng bàn phím. Màn hình Patient Information (Thông tin bệnh nhân) bao gồm các
danh sách kéo xuống tự động lưu thông tin như Physician Name (Tên bác sĩ) và Test
Operator (Người xét nghiệm). Để xóa một mục khỏi danh sách, hãy chọn mục đó và
nhấp vào biểu tượng xóa
bên cạnh danh sách.
Saving and importing patient information (Lưu và nhập thông tin bệnh nhân): Người dùng
có thể nhập thông tin bệnh nhân trước khi làm thủ tục, sau đó truy xuất khi cần. Để làm điều
đó, nhập dữ liệu bệnh nhân và nhấp vào Save for Import (Lưu khi nhập). Để truy xuất dữ liệu
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bệnh nhân, nhấp vào Import (Nhập). Màn hình Patient Manager (Trình quản lý bệnh nhân)
sẽ xuất hiện và liệt kê tất cả thông tin bệnh nhân được lưu để nhập. Màn hình Patient Manager
(Trình quản lý bệnh nhân) trông giống như màn hình Study Manager (Trình quản lý nghiên
cứu) (xem mục Xem lại Nghiên cứu với Trình quản lý Nghiên cứu ở trang 44). Điểm khác
nhau là Trình quản lý nghiên cứu hiển thị danh sách các nghiên cứu đã thực hiện trước đó được
lưu trên PC còn Trình quản lý bệnh nhân hiển thị danh sách bệnh nhân được lên lịch cho một
nghiên cứu.
Ghi chú
Việc nhập dữ liệu bệnh nhân cũng có thể được liên kết với HIS. Khi HIS
được kết nối đúng cách với phần mềm ManoScan (xem mục Kết nối với
HIS (Hệ thống Thông tin Bệnh viện) ở trang 14), phần mềm có thể tải
thông tin bệnh nhân cho những bệnh nhân đã lên lịch trước.

Bước 2: Hiệu chuẩn đầu dò
Đầu dò phải được cài đặt và hiệu chuẩn trước khi sử dụng. Xem mục Thiết lập và Lựa chọn
Đầu dò: HRM ở trang 23 để biết thêm chi tiết.

Bước 3: Đặt ống thông
Các lưu ý về kỹ thuật thực hiện và ống thông
Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây khi xử lý đầu dò ống thông trong quá trình thu thập dữ
liệu lâm sàng:
• Làm trống các kênh. Các kênh áp lực của ống thông phải bằng 0 ngay trước khi bệnh
nhân được đặt nội khí quản. Để làm điều đó, nhấp vào Zero Channels (làm trống các
kênh) trong màn hình Calibrate (Hiệu chuẩn), trong khi ống thông ở trạng thái trung
tính về áp lực, như treo tự do trong không khí.
• Xử lý đầu dò với áp lực nhẹ nhất có thể. Trong quá trình đặt nội khí quản cho bệnh
nhân, luôn theo dõi màn hình hiển thị thời gian thực để đảm bảo áp lực được đặt bởi
người vận hành giữ ở mức dưới 50 mmHg và không cho phép vượt quá 100 mmHg (áp
lực thực tế tại cảm biến có thể cao hơn đáng kể vì có nhiều giá trị cục bộ cao hơn nhiều
so với giá trị chỉ định). Điều này giúp đảm bảo kết quả đọc ổn định hơn trong quá trình
nghiên cứu.
• Đảm bảo đầu dò hoặc ống thông không bị gấp trở lại khi ở trong cơ thể, xuất hiện dưới
dạng chữ ký đối xứng trong cấu hình áp lực và Màn hình chính. Nếu điều này xảy ra,
ngay lập tức rút đầu dò đến điểm mà điều kiện trên không còn tồn tại. Thời gian kéo dài
ở trạng thái gập đôi dễ dẫn tới việc đầu dò bị hỏng sớm (xem mục Hướng dẫn về Đầu dò
và Ống thông ở trang 1)
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Hình 23. Dấu hiệu áp lực của ống thông khi bị gấp đôi trở lại

Bước 4: Cài đặt ban đầu cho quá trình ghi
Làm theo các hướng dẫn của trình hướng dẫn xuất hiện trên màn hình. Phần mềm tự động áp
dụng bù in-vivo khi bắt đầu ghi.

Bước 5: Thực hiện quy trình
Quy trình HRM thực quản theo tiêu chuẩn
Quy trình đặt ống thông Thực quản Tiêu chuẩn thực hiện theo các bước sau:
1. Bắt đầu. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) có viền màu xanh lam và làm theo hướng dẫn trên
màn hình để nhập thông tin bệnh nhân, thực hiện hiệu chuẩn, đặt nội khí quản cho bệnh
nhân và ghi lại vị trí ống thông.
2. Mốc ID và Khung đo áp lực cơ vòng. Sau khi bệnh nhân thích nghi, nhấp vào Start (Bắt
đầu) để bắt đầu khung đo. Khung đo tự động đóng sau khoảng thời gian được chỉ định
(thường là 20–30 giây).
3. Khung đo khi nuốt. Nhấp vào Start (Bắt đầu) để bắt đầu phép đo đầu tiên trong số 10
phép đo nuốt. Trong khoảng thời gian này, một khung đo lường sẽ được dùng để vẽ cho
mỗi sự kiện nuốt. Cung cấp lượng nước theo khuyến nghị của bác sĩ (thường là 5–10 ml),
nước ở nhiệt độ phòng hoặc chất lỏng khác như dung dịch muối để nghiên cứu ESO Z hoặc
thức ăn và yêu cầu bệnh nhân nuốt ngay sau khi bắt đầu khung đo. Nhấp vào End (Kết
thúc) sau khi quá trình nuốt hoàn tất hoặc cho phép khung tự động đóng sau khoảng thời
gian được chỉ định (thường là 20–30 giây).
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4. Kết thúc. Sau 10 lần nuốt, có thể thực hiện thêm các lần nuốt như mô tả ở trên hoặc nhấp
vào Finish (Hoàn tất) để kết thúc chuỗi quy trình nuốt. Sau khi kết thúc, nhấp vào End
(Kết thúc) để tắt màn hình, lưu hồ sơ và cho phép thực hiện thao tác với bệnh nhân mới.
Quy trình HRM hậu môn trực tràng tiêu chuẩn
Quy trình HRM hậu môn trực tràng chuẩn tuân thực hiện theo các bước sau:
1. Bắt đầu. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) có viền màu xanh lam và làm theo hướng dẫn trên
màn hình để Nhập Thông tin Bệnh nhân, thực hiện Hiệu chuẩn và đặt nội khí quản cho
bệnh nhân.
2. Khung đo sau khi thích nghi. Sau khi bệnh nhân thích nghi, nhấp vào Start (Bắt đầu) để
bắt đầu khung đo. Khung đo tự động đóng sau khoảng thời gian được chỉ định (thường là
20–30 giây).
3. Khung đo khi ép (Squeeze Frames). Nhấp vào Start (Bắt đầu) để bắt đầu phép đo khi ép.
Sau đó bệnh nhân được hướng dẫn cách ép. Nhấp vào End (Kết thúc) khi hoàn tất thao tác
hoặc cho phép khung tự động đóng sau khoảng thời gian được chỉ định (thường là 20–30
giây). Các phép đo khí ép bổ sung được thực hiện bằng cách nhấp vào Start (Bắt đầu) hoặc
chuyển sang loại phép đo tiếp theo bằng cách nhấp vào Finish (Hoàn thành).
4. Khung đo khi đẩy (Push Frame). Nhấp vào Start (Bắt đầu) để bắt đầu phép đo khi đẩy.
Bệnh nhân được hướng dẫn rặn như khi đi đại tiện. Nhấp vào End (Kết thúc) sau khi thao
tác hoàn tất hoặc cho phép khung tự động đóng sau khoảng thời gian được chỉ định
(thường là 20–30 giây). Có thể thực hiện thêm các phép giảm áp (giảm xuống) bằng cách
nhấp vào Start (Bắt đầu) hoặc chuyển sang loại phép đo tiếp theo bằng cách nhấp vào
Finish (Hoàn thành).
5. Khung đo khi bơm bóng. Người dùng sẽ được nhắc chỉ ra thể tích bơm tiếp theo (sử dụng
các điều khiển thể tích bóng ở phía dưới bên phải của màn hình hiển thị và nhấp vào Set
(đặt)). Nhấp vào Start (Bắt đầu) để bắt đầu đo độ bơm phồng của bóng và làm phồng bóng
đến thể tích mong muốn bằng không khí (không đổ đầy chất lỏng). Nhấp vào Sensation
(Cảm giác), Urge (Ham muốn) hoặc Discomfort (Khó chịu) theo phản ứng của bệnh nhân
với quá trình bơm bóng. Nhấp vào End (Kết thúc) sau khi thao tác hoàn tất hoặc cho phép
khung tự động đóng sau khoảng thời gian được chỉ định (thường là 20–30 giây). Để thực
hiện các phép đo bổ sung, lặp lại quy trình nêu trên để đặt thể tích bơm, nhấp vào Start
(Bắt đầu) và thổi phồng bong. Để chuyển sang kiểu đo tiếp theo, nhấp vào Finish (Hoàn
thành).
6. Thao tác tùy chọn. Chức năng này cho phép ghi lại các thao tác hoặc phép đo ngoài các
thao tác được liệt kê ở trên; ví dụ, bơm phồng bong. Sử dụng nút << Other để ghi lại các
thao tác tùy chọn. Để bỏ qua bước này và kết thúc việc thu thập dữ liệu, hãy nhấp vào End
(Kết thúc).
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7. Kết thúc. Tháo đầu dò mà không chạm vào cảm biến. Nhấp vào End (Kết thúc) để kết thúc
ghi dữ liệu, xóa màn hình, lưu nghiên cứu đã ghi và cho phép thực hiện với một bệnh nhân
mới.
Hướng dẫn chạy tự do
Hướng dẫn này cho phép thực hiện xét nghiệm tổng quát theo quy trình đã được bác sĩ phê
duyệt. Hướng dẫn hỗ trợ việc nhập dữ liệu bệnh nhân, hiệu chuẩn, ghi và đóng / lưu file dữ
liệu. Tuy nhiên, sẽ không có nhắc nhở cho các hoạt động đo lường cụ thể. Hướng dẫn Chạy tự
do về cơ bản tương tự đối với Hướng dẫn đo áp lực thực quản và hậu môn trực tràng.
Tháo ống thông
Ghi lại giá trị đọc áp lực trung tính ngay sau khi rút nội khí quản. Để đầu dò ít nhất 1 giây ở
trạng thái không có áp lực (giữ nó trong không khí tại vị trí quy định mà không chạm vào phần
cảm biến). Điều kiện trung hòa áp lực tại hoặc gần nhiệt độ cơ thể, cho phép bù nhiệt chính xác
hơn trong quá trình phân tích dữ liệu tiếp theo.

Bước 6: Chú thích Nghiên cứu
Có một số loại chú thích mặc định (nằm trên bảng điều khiển bên phải) có thể được chèn trên
màn hình chính và được ghi lại vào nghiên cứu. Các quy trình khác nhau sẽ có các hỗ trợ ghi
chú thích khác nhau. Các phím tắt chú thích có sẵn trên bảng điều khiển bên phải và có thể
được tùy chỉnh.
Vị trí ống thông
Khi tiến hành nghiên cứu, cần đảm bảo luôn cập nhật vị trí đặt ống thông với khoảng cách
chính xác từ lỗ thông (lối vào lỗ mũi) hoặc lỗ hậu môn, như được đánh dấu trên phần được quy
định của đầu dò ống thông. Cảm biến xa nhất được sử dụng làm tham chiếu cho vị trí ống
thông. Chú thích này được cung cấp cho các quy trình sau: đo thực quản, hậu môn trực tràng
thông thường và đo áp lực hậu môn trực tràng.

Hình 24. Vị trí ống thông
Chú thích bơm bóng
Để chú thích bản ghi với thể tích bóng trong nghiên cứu hậu môn trực tràng, chọn thể tích
mong muốn bằng cách sử dụng mũi tên lên / xuống trong trình điều khiển và nhấp vào Set
(Đặt).
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Hình 25. Cài đặt thể tích bóng
Các chú thích mặc định cho quy trình cụ thể
Quy trình
Chú thích
Phép đo thực quản
Nuốt ướt
Nuốt khô
Ho / Nôn
Đo áp lực hậu môn trực tràng
Cảm giác
Ham muốn
Khó chịu
Phép đo áp lực ruột và tá tràng Bữa ăn
Thuốc
Cơ vòng của phép đo Oddi
Ống mật thường
Mật tụy
Cơ vòng của Oddi
Thuốc
Chú thích âm thanh
Nếu máy tính được kết nối với micrô thì có thể chú thích âm thanh để ghi lại các hướng dẫn
hoặc quan sát cụ thể về nghiên cứu. Các chú thích này, giống như tất cả các chú thích khác,
được lưu cùng với file nghiên cứu; bản ghi âm được phát lại trong chế độ xem lại. Chú thích
này có sẵn cho tất cả các loại thủ tục.
Chú thích tùy chỉnh
Người dùng có thể tạo bất kỳ chú thích tùy chỉnh nào. Nhấp vào nút Other để mở màn hình
Add Annotation / Event (Thêm chú thích / Sự kiện). Nhập vào ô văn bản để mô tả các sự kiện
(xem hình dưới đây). Sau khi một sự kiện được nhập, nó sẽ xuất hiện trong danh sách và có thể
được sử dụng lại. Sau đó, mọi sự kiện chú thích được xác định trước đều được sử dụng trong
tab Event (Sự kiện) (xem mục Các chú thích mặc định cho quy trình cụ thể ở trang 42).
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Người dùng có thể tạo lối tắt cho một chú thích. Trong ví dụ này, nút tùy chỉnh (Belch) đã
được thêm vào bảng điều khiển bên phải. Khi nhấp vào nút này, nó sẽ chèn dòng chữ “Strong
Belching” trên màn hình chính.

Hình 26. Thêm chú thích tùy chỉnh

Bước 7: Lưu Nghiên cứu
Ở cuối các bước trong mỗi quy trình, Trình hướng dẫn sẽ nhắc lưu nghiên cứu. Các nghiên cứu
được lưu trong Kho lưu trữ Nghiên cứu, được định nghĩa trong Folders > Study Repository.
Các phần mở rộng của file cho các nghiên cứu HRM thực quản và hậu môn trực tràng tương
ứng là *.mvs hoặc *.mvsar. Vị trí thư mục của file *.mvs, *.mvsar và các file phải giống nhau
để hỗ trợ xem lại video.
Ghi chú
Nếu đã thoát khỏi màn hình mà không lưu nghiên cứu, file nghiên cứu
sẽ tự động được lưu vào thư mục Temp (bên trong thư mục cài đặt
ManoScan). Nghiên cứu lưu tự động được đặt tên dựa trên ngày và giờ
được tạo.
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Chương 6
Các công việc sau mỗi quy trình

Vệ sinh ống thông sau khi sử dụng
Sau khi kết thúc thủ thuật, ống thông phải được ngắt kết nối, làm sạch và khử trùng ở mức độ
cao.

Ống thông HRM
Nếu sử dụng vỏ bọc dùng một lần, yêu cầu vứt bỏ vỏ bọc theo các quy trình xử lý chất thải sinh
học thích hợp. Đảm bảo tắt chế độ ghi dữ liệu sau khi quy trình kết thúc. Để tắt phần mềm,
chọn File > Exit. Nếu dữ liệu chưa được lưu, chương trình sẽ nhắc lưu file trước khi thoát khỏi
chương trình.

Xem lại Nghiên cứu với Trình quản lý Nghiên cứu
Xem lại các nghiên cứu đã lưu trong phần mềm phân tích ManoView, phần mềm này cung cấp
các công cụ và tính năng chuyên biệt để phân tích và tạo báo cáo. Nghiên cứu cũng có thể được
xem lại trong phần mềm ManoScan (thông qua màn hình Study Manager (Trình quản lý
nghiên cứu)), nhưng không thể sửa đổi file nghiên cứu gốc mặc dù đang ở trong ứng dụng thu
thập dữ liệu. Điều này giúp bảo vệ tính xác thực của dữ liệu gốc được lưu trong quá trình thu
thập.
Trình quản lý Nghiên cứu là phương pháp hiệu quả nhất để duyệt qua tất cả các nghiên cứu
hiện có. Trình quản lý Nghiên cứu quét thư mục Kho lưu trữ Nghiên cứu (như được định nghĩa
trong Setup > Study Repository (Thiết lập> Kho Lưu trữ Nghiên cứu)), nơi các nghiên cứu
được lưu và điền thông tin nghiên cứu dưới dạng bảng. Thao tác quét này được thực hiện mỗi
khi mở Trình quản lý nghiên cứu để cập nhật danh sách. Nếu một file được lưu trữ tại một số vị
trí thư mục khác được duyệt (nút Open file (Mở file)), thư mục tương ứng cũng được quét và
tất cả các nghiên cứu sẽ được thêm vào danh sách Trình quản lý nghiên cứu; tuy nhiên, các thư
mục như vậy không được quét thường xuyên.
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Hộp thoại Trình quản lý nghiên cứu được truy cập theo đường link Select Source > Review
hoặc File > Review Patient File. Các điều khiển khác nhau trên màn hình Trình quản lý
nghiên cứu gồm:
Điều khiển
Giải thích
Open
File Mở màn hình Open File (Mở file) để chọn file không được lưu trong Kho
(Mở file)
lưu trữ Nghiên cứu. Sau khi mở, tất cả vị trí của các file cũng được thêm vào
danh sách Trình quản lý nghiên cứu.
Advanced
Hiển thị các điều khiển bổ sung để tìm kiếm và lọc các nghiên cứu trong
(Nâng cao)
danh sách. Đồng thời cho phép tùy chỉnh các ô trong Trình quản lý nghiên
cứu (xem mục Nâng cao ở trang 45).
Delete (Xóa) Xóa file nghiên cứu khỏi danh sách Trình quản lý nghiên cứu nhưng File
này không bị xóa khỏi PC.
Refresh
Làm mới Trình quản lý nghiên cứu để xóa các nghiên cứu khỏi danh sách
(Làm mới)
không có sẵn ở vị trí ban đầu của chúng.
OK
Mở nghiên cứu đã chọn.
Cancel (Huỷ) Đóng Trình quản lý nghiên cứu.

Hình 27. Màn hình chính của Study Manager (Trình quản lý nghiên cứu)

Advanced (Nâng cao)
Lựa chọn các tính năng bổ sung có sẵn bằng cách nhấp vào Advanced (Nâng cao) được hiển
thị trong hình dưới đây. Người dùng có thể chỉ định tiêu chí lọc cho tối đa ba trường để lọc
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danh sách Trình quản lý nghiên cứu. Điều này cho phép xem tập hợp con các file phù hợp với
tìm kiếm đưa ra. Ví dụ: chỉ định Gender: Male (Giới tính: Nam) làm tiêu chí lọc dẫn đến các
nghiên cứu chỉ được thực hiện cho bệnh nhân nam.

Hình 28. Danh sách đã lọc
Hộp lựa chọn ở bên phải cho phép chọn các cột muốn hiển thị trong Trình quản lý nghiên cứu.
Thứ tự trong hộp chọn xác định thứ tự của các cột. Ví dụ: ID bệnh nhân sẽ được hiển thị ở cột
ngoài cùng bên trái. Để sắp xếp lại các cột, bỏ chọn tất cả các dấu trong hộp chọn của từng ô,
sau đó chọn lại theo thứ tự ưu tiên.

Các công cụ khác
Điều khiển dành riêng cho nghiên cứu 3D
Truy cập cửa sổ 2D / 3D bằng cách nhấp vào 2D / 3D trên bảng điều khiển bên trái. Hình dưới
đây hiển thị cho quy trình 3D hậu môn trực tràng; tuy nhiên, chức năng này cũng có thể áp
dụng cho thủ thuật 3D thực quản (được tiến hành bằng ống thông EAY).
Có ba ô khác nhau trong cửa sổ 2D / 3D sử dụng chức năng độc đáo của ống thông 3D. Bao
gồm: biểu đồ HRM 2D, biểu đồ HRM 3D và biểu đồ mặt cắt ngang. Nút 2D / 3D sẽ chuyển đổi
các chế độ xem khác nhau trong các ô này.
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Biểu đồ và Chế độ xem
Cross-section plot (Biểu đồ mặt cắt): Hiển thị mặt cắt ngang của mẫu áp lực tại vị trí được chỉ
định từ Setup > Channels.
2D HRM plot (Biểu đồ HRM 2D): Hiển thị mặt cắt ở bên trái và bản đồ 2D của biểu đồ cảm
biến 3D.
3D HRM plot (Biểu đồ 3D HRM): Hiển thị chế độ xem dạng hình trụ 3D của các cảm biến.
Xoay hình trụ bằng cách nhấp và kéo

Hình 29. Biểu đồ và khung nhìn
Các nút xem 2D / 3D
Một số điều khiển có sẵn để thay đổi cách hiển thị của cửa sổ 2D và 3D.

Độ lệch /
Phạm vi

Màn hình
chính
Thu phóng

Chế độ xem

Chuyển đổi giải phẫu

Viên nang

Hình 30. Điều khiển cửa sổ 2D và 3D
Anatomy Toggle (Chuyển đổi giải phẫu): Bật và tắt bản vẽ giải phẫu ở chế độ xem 3D HRM
và 2D / 3D HRM.
Deflection/Range (Độ lệch/Phạm vi): Thay đổi độ lệch / phạm vi của chế độ xem mặt cắt
ngang trong chế độ xem HRM 2D và 2D / 3D HRM.
View Mode (Chế độ xem): Chu kỳ giữa các chế độ xem Wide Cylinder (Hình trụ rộng),
Narrow Cylinder (Hình trụ hẹp) và Vector Volume (Thể tích véc tơ).
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Capture (Chụp màn hình): Chụp màn hình chế độ xem hiện tại của cửa sổ 3D HRM để in hoặc
lưu trong báo cáo nghiên cứu.
Home (Màn hình chính): Đặt cửa sổ 3D trở lại vị trí ban đầu ở góc dưới bên trái của màn hình
đường viền trong trường hợp nó được di chuyển hoặc thay đổi kích thước.
Zoom (Thu phóng): Tăng và giảm kích thước của cửa sổ 3D.
Rotation (Xoay): Chuyển chế độ xem hình trụ 3D quanh quanh trục mong muốn. Nhấp vào các
nút này để xoay theo chiều kim đồng hồ. Để xoay ngược chiều kim đồng hồ, giữ tổ hợp phím
Shift và nhấp vào các nút xoay
Chuột thông minh
Công cụ Chuột thông minh cung cấp thông tin phân tích bằng cách nhấp chuột trái. Dữ liệu
phân tích được hiển thị lại bên cạnh con trỏ. Các thông số được tính toán trong Khu vực ưa
thích (ROI) được xác định bởi Điểm đầu (BP) và Điểm cuối (EP). Bật Chuột thông minh bằng
cách nhấp vào Smart Mouse (Chuột thông minh ) trên bảng điều khiển dưới cùng. Chuột thông
minh hoạt động ở các chế độ khác nhau sau:
• Hover on contour mode (Di chuột trên chế độ đường viền): Di chuyển con trỏ qua màn
hình chính để cập nhật và hiển thị các giá trị tham số phân tích trong thời gian thực.
• Drag on contour mode (Kéo trên chế độ đường viền): Nhấp và kéo qua hai điểm bất kỳ
trên chế độ đường viền và vẽ hình chữ nhật ROI mà tại đó thông tin phân tích được cung
cấp.
• Drag on line trace mode (Kéo trên Chế độ theo dõi dạng đường): Nhấp và kéo qua hai
điểm bất kỳ trên cùng một kênh hoặc kênh khác nhau để vẽ ROI mà tại đó thông tin
phân tích được cung cấp. Nếu hai điểm nằm trên các kênh khác nhau, thì chỉ các thông
tin chênh lệch mới được tính toán và hiển thị.

Hình 31. ROI được hiển thị ở chế độ đường viền (trái) và chế độ theo dõi dạng đường (phải)
Người dùng có thể vẽ nhiều vùng Chuột thông minh trên màn hình bằng cách ghim các vùng
quan tâm:
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•
•

Nhấp vào biểu tượng ghim xuất hiện khi con trỏ ở góc trên cùng bên phải của ROI, hoặc
Giữ phím Ctrl trong khi vẽ ROI (nhấp và kéo) sẽ mô tả về các tùy chọn Chuột thông
minh như sau:
Nhóm
Tham số
Mô tả
Thông tin khác biệt
Độ lệch
Khoảng cách giữa EP và BP
Vận tốc
Khoảng cách / thời lượng
Sự khác biệt về dữ liệu
Sự khác biệt giá trị dữ liệu giữa EP và BP
Thời lượng
Chênh lệch thời gian giữa EP và BP
Nhỏ
nhất/Trung Lớn nhất
Giá trị dữ liệu lớn nhất trong ROI
bình/Lớn nhất
Trung bình
Giá trị dữ liệu trung bình trong ROI
Nhỏ nhất
Giá trị dữ liệu nhỏ nhất trong ROI
Biên độ / Giá trị cơ bản Biên độ
Mức chênh lệch trung bình của cực đại cục bộ
(‘đỉnh’) và cực tiểu cục bộ (‘đấy) trong ROI
Cơ bản
Giá trị trung bình của cực tiểu cục bộ (‘đáy”) trong
ROI
Tần số
Tần số
Số lượng cực đại cục bộ mỗi phút trong ROI
Chỉ số Động lực
Chỉ số Động lực
Lôgarit tự nhiên của giá trị tích phân dương của
các theo dõi trong ROI chia cho thời gian (tính
bằng phút).
Lưu dữ liệu đã chọn
Ngoài việc lưu dữ liệu đã ghi theo cách thông thường, có thể lưu trữ một phần đã chọn với mục
đích xem xét và phân tích tiếp theo. Điều này được thực hiện cả trong quá trình thu thập dữ liệu
ban đầu và xem xét sau đó cho các file bệnh nhân đã lưu. Khoảng thời gian cho dữ liệu mong
muốn được chọn bằng cách sử dụng Chuột thông minh trên Màn hình chính khi ở chế độ
Đường viền. Nếu không có dữ liệu nào được chọn, dữ liệu hiển thị trên màn hình chính sẽ được
lưu. Sau đó, chọn Save (Lưu) đã chọn từ menu Tools (Công cụ) và chọn từ một trong các định
dạng file dữ liệu có sẵn sau đây:
• Text File (File văn bản): Phạm vi dữ liệu được lưu dưới dạng bảng văn bản được phân
cách bằng tab, trong đó các hàng là bản ghi dữ liệu cho mỗi lần lấy mẫu, cột đầu tiên
chứa thời gian mẫu và các cột tiếp theo chứa giá trị áp lực (mmHg) cho mỗi cảm biến
trong phạm vi được chọn từ xa đến gần và các giá trị áp lực của hai cảm biến tham
chiếu. Nếu dữ liệu trở kháng cũng được ghi lại, nó sẽ được lưu sau cột dữ liệu áp lực
cuối cùng. Các file được lưu với phần mở rộng .txt.
• Patient examination file (File kiểm tra bệnh nhân): Dữ liệu trong khoảng thời gian của vùng
kéo theo đường chéo được lưu ở định dạng có thể được xem sau đó trong phần mềm
ManoView (thu thập hoặc phân tích dữ liệu). Các file được lưu trong chương trình hiện hành
với các phần mở rộng .mvs, .mvsar và .tls.
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Chương 7
Bảo trì và khắc phục sự cố
Bảo trì
Không cần bảo trì theo lịch trình cho hệ thống ManoScan.
Cảnh báo
Các mô-đun và ống thông của hệ thống ManoScan không bao gồm các
thành phần được sử dụng bởi người dùng cuối cùng và có thể gây nguy
hiểm nếu cố gắng khắc phục sự cố hoặc sửa chữa.
Hệ thống ManoScan sẽ chỉ được bảo dưỡng bởi nhân viên dịch vụ đã
qua đào tạo của Given Imaging.
Không được phép sửa đổi hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống.
Hệ thống ManoScan, không bao gồm các ống thông có độ phân giải cao, được bảo hành miễn
phí với các lỗi về vật liệu và kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường trong 2 năm kể từ
ngày giao hàng.
Đầu dò ống thông áp kế độ phân giải cao là thiết bị sử dụng hạn chế được bảo hành khi không
có khuyết tật về vật liệu và kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường trong 1 năm hoặc 100
lần sử dụng, tùy theo điều kiện nào đến trước, kể từ ngày giao hàng đầu tiên.

Thay thế phụ kiện
Vòng đệm làm kín, vòng chữ O hoặc lớp lót của buồng hiệu chuẩn có thể bị mòn sau khi sử
dụng lâu dài.
Ghi chú
Để giúp giảm mài mòn cho các bộ phận này, không vặn chặt buồng hiệu
chuẩn khi không sử dụng.
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Các bộ phận thay thế được cung cấp cùng với hệ thống và có sẵn từ đại diện của Given
Imaging gồm:
Số hiệu
Mô tả
1283
Vòng đệm làm kín đầu dò, MVS (ESO \ AR)

1284

1284 Vòng đệm làm kín ống thông, ống hiệu chuẩn, MVS (ESO \ AR \
AR 3D)

112330

112330 Giá đỡ đầu dò dạng lưới cứng AR (AR 3D)

Hình 32. Vòng đệm làm kín, vòng chữ o và miếng đệm có thể thay thế
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Thời lượng nghiên cứu tối đa
Một phiên nghiên cứu chỉ được thực hiện trong thời lượng nghiên cứu tối đa tùy thuộc vào từng
loại đầu dò. Số lượng cảm biến áp lực càng nhiều thì thời gian nghiên cứu càng ít. Thời lượng
phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của hệ thống máy tính. Sau khi vượt quá thời lượng tối đa,
phần mềm sẽ bắt đầu ghi đè lên dữ liệu thu được khi bắt đầu nghiên cứu.
Đầu dò
Thời lượng nghiên cứu tối đa
Đầu dò HRM
Hậu môn trực tràng 3D (AAD)
1 giờ
HRM thực quản (EAN, EPS, EAS, EAZ)
5 giờ
Đầu dò hybrid 3D thực quản (EAY)
1 giờ

Kết nối
Tài khoản người dùng
•

•

Tài khoản người dùng Windows: Máy tính ManoScan đi kèm với tài khoản người
dùng quản trị mặc định của ManoScan. Ngoài ra, có thể tạo thêm các Tài khoản Người
dùng riêng biệt (xem mục Khả năng đọc / ghi).
Khả năng đọc / ghi: Nếu Tài khoản người dùng được tạo và bị từ chối đặc quyền quản
trị, thì phải đảm bảo mỗi Tài khoản người dùng có ĐẦY ĐỦ QUYỀN TRUY CẬP
ĐỌC / VIẾT vào thư mục chứa phần mềm, C: \ Program Files \ SSI. Phần mềm
ManoScan và ManoView yêu cầu khả năng đọc / ghi thư mục này để hoạt động bình
thường.

Sao lưu dữ liệu và bảo dưỡng
•

•

•

Patient Files & Custom Software Configurations (File thông tin bệnh nhân & cấu
hình phần mềm tùy chỉnh): Given Imaging khuyến nghị mỗi cơ sở nên thường xuyên sao
lưu dữ liệu bệnh nhân và cấu hình phần mềm tùy chỉnh vào ổ lưu trữ mạng và / hoặc
phương tiện bên ngoài như CD, ổ ZIP, băng, v.v. Toàn bộ thư mục SSI (mặc định C: \
Program Files \ SSI) có thể được lưu trữ, vì nó chứa tất cả các file thông tin bệnh nhân,
cấu hình tùy chỉnh và file thực thi chương trình trong phân cấp thư mục.
Disk Cleanup (Làm sạch ổ đĩa) (Mỗi tháng một lần): Tiện ích này tìm kiếm các file cũ
có thể xóa và đang chiếm dung lượng. (Theo đường link Start > All Programs >
Accessories > System Tools > Disk Cleanup).
Disk Defragmenter (chống phân mảnh đĩa) (Mỗi tháng một lần): Tiện ích này sắp xếp
lại các file trên ổ cứng theo cách hiệu quả hơn để giúp việc truy cập nhanh hơn. (Theo
đường link: Start > All Programs > Accessories > System Tools > Disk
Defragmenter).
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Phần mềm của bên thứ ba
•

•
•

Phần mềm quét vi-rút: Nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng phần mềm chống vi-rút,
phần mềm này có thể được cài đặt vào máy tính ManoScan mà không làm mất hiệu lực
bảo hành thiết bị của Given Imaging. Tuy nhiên, phần mềm này phải được mua và bảo
trì bởi từng cơ sở. Given Imaging không chịu trách nhiệm về các cài đặt phần mềm này.
Thời gian quét: Nếu phần mềm chống vi-rút đã được cài đặt, cần đảm bảo các bản cập
nhật và KHÔNG xảy ra quét virut trong quá trình ManoScan.
Phần mềm của bên thứ ba khác: Một số chương trình phần mềm của bên thứ ba có thể
làm mất hiệu lực bảo hành thiết bị. Tham khảo Given Imaging trước khi cài đặt phần
mềm của bên thứ ba.

Kết nối mạng nội bộ
•

•

Kết nối mạng nội bộ: ManoScan PC không cần kết nối mạng nội bộ để thực hiện các
thủ tục và phân tích dữ liệu đúng cách. Nếu muốn, máy tính có thể được kết nối với
mạng nội bộ mà không làm mất hiệu lực bảo hành thiết bị của Given Imaging.
Lưu dữ liệu bệnh nhân vào ổ đĩa mạng: Nếu cần, dữ liệu bệnh nhân có thể được lưu
vào ổ đĩa mạng. Tuy nhiên, phần mềm ManoScan vẫn đọc và ghi dữ liệu vào máy tính
cá nhân trong quá trình tạo báo cáo.

Kết nối mạng Internet
•

Kết nối Internet: ManoScan PC không cần kết nối Internet để thực hiện các quy trình
và phân tích dữ liệu đúng cách. Nếu cần thiết, máy tính có thể được kết nối với Internet
mà không làm mất hiệu lực bảo hành thiết bị của Given Imaging.
• Hạn chế về Trang web: Nếu Internet chỉ được phép kết nối với một số trang web nhất
định thì cần đảm bảo các trang web dưới đây phải truy cập được:
• Trang web của Given Imaging: www.givenimaging.com
• Công cụ hỗ trợ từ xa (tùy chọn; ví dụ: www.logmein123.com)

Hỗ trợ từ xa
•

•
•

Hỗ trợ từ xa: LogMeIn Rescue là công cụ hỗ trợ từ xa dựa trên trang web được Given
Imaging sử dụng để hỗ trợ khắc phục sự cố và hỗ trợ kỹ thuật. Không bắt buộc phải thực
hiện các thủ tục và phân tích dữ liệu đúng cách.
Tuân thủ HIPAA: LogMeIn Rescue đáp ứng tất cả các yêu cầu của HIPAA. Tài liệu
Meeting HIPAA Compliance Rules with LogMein Rescue được cung cấp theo yêu cầu.
Phần mềm máy khách VPN: VPN dành riêng cho cơ sở không được Given Imaging hỗ
trợ để khắc phục sự cố hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ xa.
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Xử lý sự cố
Sự cố của ManoScan
Lỗi hiệu chuẩn
Trong quá trình hiệu chuẩn, phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện lỗi dưới đây. Nếu phát hiện
lỗi, một thông báo lỗi thích hợp sẽ được hiển thị với nút Restart Calibration (Khởi động lại
Hiệu chuẩn).
Thông báo lỗi
Điều kiện lỗi
Calibration error. Check that catheter is properly Buồng hiệu chuẩn không đạt 300 mmHg
sealed in calibration chamber and that all hoses are sau 30 giây, dựa trên các chỉ số cảm biến
secure; then restart calibration.
tham chiếu.
(Lỗi hiệu chuẩn. Kiểm tra xem ống thông có được làm
kín đúng cách trong buồng hiệu chuẩn hay không và
tất cả các ống đã đảm bảo an toàn chưa; sau đó khởi
động lại hiệu chuẩn).
Calibration error. Check that the pump is off, the Buồng hiệu chuẩn không giảm áp lực
bleed port is clear, all hoses are straight, and then xuống trong vòng 2 mmHg so với giá trị
restart calibration.
cảm biến tham chiếu ban đầu trong vòng
(Lỗi hiệu chuẩn. Kiểm tra xem máy bơm đã được tắt 30 giây sau khi ngừng bơm.
chưa, cổng thoát có rõ ràng không, đảm bảo tất cả
các ống đều thẳng và sau đó khởi động lại hiệu
chuẩn).
Calibration error – reference sensor. Restart Chênh lệch giữa hai số đọc của cảm biến
Calibration. If error persists consult the tham chiếu ở áp lực danh nghĩa bằng
manufacturer.
không lớn hơn 2 mmHg hoặc hơn 3%,
Lỗi hiệu chuẩn - cảm biến tham chiếu. Khởi động lại chọn giá trị nào lớn hơn.
hiệu chuẩn. Nếu lỗi vẫn còn, vui lòng tham khảo ý
kiến của nhà sản xuất.
Calibration Error – probe element baseline. Restart Đường cơ sở không có khả năng lặp lại là
Calibration. If error persists Consult Factory.
> 2 mmHg (áp lực môi trường ban đầu và
Lỗi hiệu chuẩn - đường cơ sở của phần tử theo dõi. cuối cùng).
Khởi động lại hiệu chuẩn. Nếu lỗi vẫn còn, vui lòng
tham khảo nhà sản xuất.
Calibration Error – probe element cal curve. Restart Sai số giữa số đọc và đường cong cal là>
Calibration. If error persists consult Factory.
2 mmHg hoặc> 5% số đọc, tùy theo giá trị
Lỗi hiệu chuẩn - đường cong cal phần tử thăm dò. nào lớn hơn.
Khởi động lại hiệu chuẩn. Nếu lỗi vẫn còn, hãy tham
khảo Nhà máy.
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Giao thức (Nghiên cứu) Luồng logic
Mọi nghiên cứu luôn bắt đầu từ đầu. Do đó, nếu các bước ban đầu trong quy trình như nhập
Thông tin bệnh nhân và Hiệu chuẩn thăm dò được thực hiện thủ công, nghiên cứu có thể không
đồng bộ với tình trạng thực tế của quy trình lâm sàng. Trong trường hợp này, sử dụng nút Go
To >> để chuyển đến bước chính xác trong nghiên cứu.
Mất điện
Nếu mất điện, trước tiên cần đảm bảo nguồn điện (ví dụ: ổ cắm trên tường) đang cung cấp điện
áp thích hợp. Nếu đã xác định nguồn điện phù hợp, liên hệ với đại diện của Given Imaging để
được hướng dẫn.
Lỗi hiệu chuẩn ống thông HRM
1. Xác minh đã bật nguồn cho mô-đun A120 để thu thập dữ liệu áp lực; kết nối USB và đã
nhận được giao tiếp.
2. Xác minh số sê-ri của ống thông được chọn trong phần mềm khớp với số sê-ri của ống
thông được kết nối với mô-đun.
3. Đảm bảo ống thông dự định sử dụng là ống thông duy nhất được kết nối. Không kết nối
ống thông với mô-đun A120 và A300 cùng một lúc.
4. Kiểm tra xem ống thông đã được lắp đúng cách và hoàn toàn kín trong buồng hiệu chuẩn
áp lực (đảm bảo không có cảm biến nào bị chèn ép trong miếng đệm của buồng hiệu chuẩn
áp lực):
a. đặt ống thông thực quản: đến vạch CAL trên ống dẫn lưu.
b. đặt ống thông hậu môn trực tràng: ống nạp bóng gần như chạm vào đỉnh của núm vặn
buồng.
5. Nếu ManoShield được sử dụng, cần xác minh nó được sử dụng đúng cách và đã được gắn
trong vòng chưa đầy 20 phút. Tham khảo thẻ hướng dẫn ManoShield ESO.
Nếu ManoShield được gắn đúng cách đang chịu áp lực không đổi dựa trên các cảm biến
được xác định trong thông báo lỗi hiệu chuẩn, thử lại để hiệu chuẩn áp lực ống thông bằng
cách nhấn Start (Bắt đầu) trong cửa sổ Hiệu chuẩn.
6. Nếu các cảm biến khác nhau bị lỗi, điều chỉnh ống thông (theo đường dẫn: Calibration
Utilities > Tune System) (Các tiện ích hiệu chuẩn> Hệ thống điều chỉnh), và thử lại. Đảm
bảo trong quá trình điều chỉnh, ống thông được treo trong buồng hiệu chuẩn mà không có
áp lực nào tác động lên các cảm biến của nó.
7. Nếu vẫn không hiệu chỉnh áp lực ống thông thành công, vui lòng liên hệ với đại diện của
Given Imaging.
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Lỗi áp lực
Nếu áp lực ngừng tăng trong buồng hiệu chuẩn (không đạt 300 mmHg) và máy bơm tiếp tục
chạy thì cần thực hiện các bước sau:
1. Đảm bảo núm làm kín ống thông của buồng hiệu chuẩn (PN 4256) đối với buồng hiệu
chuẩn ESO và (PN 2036) đối với buồng hiệu chuẩn AR 3D được siết chặt xung quanh ống
thông nhằm tạo ra độ kín tốt (giật nhẹ ống thông để xem nó có di chuyển dễ dàng không).
Các nút làm kín phải vặn chặt bằng tay để không làm hỏng ống thông.
2. Nếu hai buồng hiệu chuẩn được kết nối với mô-đun A120, cần đảm bảo các ngăn không sử
dụng phải được bịt kín bằng phích cắm thích hợp (PN 150091) cho buồng hiệu chuẩn ESO
và (PN 150092) cho buồng hiệu chuẩn AR 3D.
3. Đảm bảo ống kẹp buồng hiệu chuẩn (PN 1452) cho buồng hiệu chuẩn ESO và (PN 4280)
cho buồng hiệu chuẩn AR 3D được vặn chặt quanh ống hiệu chuẩn (PN 1455) nhằm đảm
bảo độ kín tốt.
4. Tháo núm làm kín của buồng hiệu chuẩn và kiểm tra vòng đệm làm kín có đường kính nhỏ
(PN 1283) cho buồng hiệu chuẩn ESO và (PN 112330) cho buồng hiệu chuẩn AR 3D. Lật
ngược miếng đệm để tạo độ kín khít tốt. Thay thế miếng đệm nếu bị hỏng (xem Hình 3 ở
trang 13).
5. Chỉ áp dụng cho ống thông AAN / APN: đảm bảo các vị trí thối phồng bóng AR được
đóng nắp.
6. Đảm bảo tất cả các ống nối các khoang hiệu chuẩn với mô-đun A120 đều kín khít và các
miếng đệm tạo ra độ kín tốt.
7. Nếu áp lực vẫn không đạt 300 mmHg, hãy tắt nguồn hệ thống (mô-đun và máy tính), đảm
bảo các mô-đun được kết nối USB và được bật nguồn trước khi máy tính khởi động xong,
nếu không thực hiện đúng thì các vấn đề đồng bộ hóa và giao tiếp có thể tồn tại giữa các
mô-đun và máy tính. Cố gắng hiệu chuẩn lại.
8. Nếu vẫn không hiệu chỉnh áp lực ống thông thành công, vui lòng liên hệ với đại diện của
Given Imaging.
Lỗi khi cài đặt ống thông HRM: Mã truy cập không hợp lệ
1. Nhập lại số sê-ri của ống thông, Mã khóa và nhấn Install (Cài đặt).
2. Nếu sự cố không được khắc phục, vui lòng liên hệ với đại diện của Given Imaging.
Nút Start (bắt đầu) trong cửa sổ hiệu chuẩn chuyển sang màu xám
1. Cần điều chỉnh các giá trị bù và khuếch đại của cảm biến tham chiếu áp lực trong file
GLOBAL.CFG cài đặt phần mềm Acquisition tương ứng.
2. Liên hệ với đại diện của Given Imaging.
Sự cố về áp lực thực quản với ống thông trở kháng (EAZ)
Nếu không có tín hiệu trở kháng trên tất cả các kênh thì thực hiện theo các bước sau:
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1. Đảm bảo bật nguồn A200 và đã gắn đầu nối trở kháng.
2. Mở phần mềm thu nhận ManoScan, đảm bảo đã chọn đúng ống thông EAZ và không chọn
vào hộp kiểm Use EAZ as EAN (Sử dụng EAZ làm EAN) (trong màn hình Select Source
(Chọn Nguồn).
3. BẬT đèn dữ liệu giao tiếp USB trên mô-đun A200 (hoặc nhấp nháy).
4. Nếu đèn dữ liệu giao tiếp USB trên mô-đun A200 TẮT, máy tính không phát hiện A200,
khi đó.
a. Đóng phần mềm ManoScan Acquisition.
b. Rút phích cắm và sau đó cắm lại cáp USB mô-đun A200. Mở phần mềm và kiểm tra
tín hiệu trở kháng.
c. Hoặc, cấp nguồn cho cả máy tính và mô-đun, đảm bảo bật mô-đun trước máy tính. Mở
phần mềm và kiểm tra tín hiệu trở kháng.
5. Xác minh sự hiện diện của tín hiệu Z bằng cách đặt ống thông vào một chậu chứa nước
máy hoặc dung dịch muối sau khi hiệu chuẩn áp lực thành công và trước khi đặt ống nội
khí quản cho bệnh nhân.
Ghi chú
Dữ liệu trở kháng không xuất hiện nếu ManoShield được sử dụng hoặc nếu
chọn vào hộp Use EAZ as EAN (Sử dụng EAZ làm EAN) (trong màn hình
Select Source (chọn nguồn).
6. Nếu không thể hiển thị thành công tín hiệu trở kháng, vui lòng liên hệ với đại diện của
Given Imaging.
Nếu không có tín hiệu trở kháng trên một số kênh:
1. Đảm bảo tất cả các kênh đều hiển thị tín hiệu trở kháng (màu tím) khi ống thông được
đặt vào một chậu dung dịch muối.
2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đại diện của Given Imaging.
Sự cố của ống thông hậu môn trực tràng 3D (AAD)
Nếu áp lực không tăng lên 300 mmHg:
1. Đảm bảo buồng hiệu chuẩn áp lực ống thông AR 3D và HRM tiêu chuẩn cũng như ống
nối màu cam và màu xanh lá cây được kết nối chắc chắn với đầu nối chữ T, gắn chặt với
nhau và được gắn vào mô-đun A120. Buồng hiệu chuẩn áp lực AR 3D sẽ không tự hoạt
động.
2. Đảm bảo cả hai núm của buồng hiệu chuẩn áp lực đều được vặn chặt quanh ống thông
và phích cắm và ống nạp khí được kết nối an toàn giữa đầu dò và các mô-đun.
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Kiểm tra khóa vòi 3 chiều để đảm bảo điểm kết nối ống tiêm đã được đóng lại và có áp lực
tự do truyền qua giữa đầu dò và mô-đun.
3. Đảm bảo vòng cổ ManoShield AR 3D được gắn vào đúng vị trí trên đầu dò để tạo sự bịt
kín tốt với buồng hiệu chuẩn áp lực AR 3D. Tham khảo thẻ hướng dẫn ManoShield AR
3D.
4. Nếu áp lực vẫn không đạt đến 300 mmHg, thử cấp nguồn cho hệ thống (mô-đun và máy
tính) và đảm bảo các mô-đun được kết nối USB và bật nguồn trước khi máy tính hoàn tất
khởi động, nếu không các vấn đề đồng bộ hóa / giao tiếp có thể tồn tại giữa các mô-đun và
máy tính. Cố gắng hiệu chuẩn lại.
5. Nếu vẫn không thể hiệu chỉnh áp lực ống thông thành công, vui lòng liên hệ với đại diện
của Given Imaging.
Nếu không thể hiệu chuẩn ống thông AR 3D:
1. Nếu các cảm biến khác nhau không thành công trong nhiều lần thử hiệu chuẩn, cần xác
minh không có xoắn hoặc nếp nhăn trong vỏ bọc và điều chỉnh lại đầu dò.
2. Nếu tất cả các cảm biến trong một hàng hoặc cột bị lỗi, cần xác minh các dây cáp liên kết
A300 và A120 đã được kết nối chặt chẽ; sử dụng vít điều khiển đầu phẳng để thực hiện
thao tác này
3. Nếu hiển thị thông báo lỗi Element B (Phần tử B) (lỗi hiệu chuẩn cảm biến bóng), thực
hiện như sau:
a. Tham khảo thẻ hướng dẫn ManoShield AR 3D.
b. Đảm bảo khóa vòi ở đúng vị trí.
c. Thêm 1 cc không khí vào quả bóng để có thể nén bóng khí trong quá trình điều áp.
d. Lưu ý đường áp lực bóng trong quá trình hiệu chuẩn; nếu nó hình thành sau đó giảm
mạnh trước khi áp lực giảm trên thân của ống thông, có nghĩa là tồn tại một lỗ rò khí
giữa kết nối luer bóng trên ống thông và mô-đun A120.
e. Vặn chặt kết nối luer trên đầu xa của đầu dò; cần thực hiện cẩn thận để không tạo ra
các xoắn trong vỏ bọc.
f. Nếu không có phản hồi trên màn hình từ cảm biến bóng, tháo kết nối luer màu tím khỏi
mặt sau của A120, gắn ống tiêm luer, ấn nhẹ pít-tông và tìm tín hiệu áp lực bóng tăng
trên màn hình. Nếu áp lực tăng thì cần thay thế kết nối luer bằng một kết nối mới.
4. Nếu vẫn không thể hiệu chỉnh áp lực ống thông thành công, vui lòng liên hệ với đại diện
của Given Imaging.
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Lỗi phần mềm ManoScan
Màn hình không cuộn và / hoặc điều chỉnh bị kẹt ở 0%, khi đó thực hiện theo các bước sau:
1. Đóng chương trình thu nhận, chu trình cấp nguồn cho mô-đun A120 trong ít nhất 10
giây, rồi đợi thêm 10 giây sau khi bật mô-đun A120 trước khi khởi chạy phần mềm.
2. Đảm bảo một ống thông khác không được cắm vào mô-đun A120 trong khi ống thông
AR 3D được kết nối với mô-đun A300.
3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đại diện của Given Imaging.
ManoScan mở trong Chế độ mô phỏng, thực hiện theo các bước sau:
1. Kiểm tra kết nối cáp USB giữa các mô-đun và PC bằng bộ phát hiện trình điều khiển
thiết bị tương ứng trong Trình quản lý Thiết bị Hệ điều hành Windows.
2. Xác minh tài khoản người dùng Windows là tài khoản Quản trị viên (đăng nhập người
dùng ManoScan PC mặc định là tài khoản Quản trị viên). Nếu không, hãy đảm bảo rằng
người dùng đã bật khả năng đọc / ghi cho thư mục nơi ManoScan được cài đặt, hoặc có
thể có vấn đề khi ghi vào thư mục file chương trình và lưu các nghiên cứu.
3. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với đại diện của Given Imaging.
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Chương 8
Thông số kỹ thuật

Tuyên bố về tính tương thích điện từ
(EN 60601-1-2)
Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị y tế theo tiêu chuẩn
EN 60601-1-2, nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý và chống lại nhiễu có hại trong một hệ thống y
tế điển hình. Tuy nhiên, nhà sản xuất không đảm bảo về việc nhiễu điện từ sẽ không xảy ra
trong một số cài đặt cụ thể. Thiết bị được tạo ra, sử dụng và có thể bức xạ năng lượng tần số vô
tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho các thiết
bị khác ở xung quanh. Các biện pháp được khuyến khích để khắc phục nhiễu điện từ như sau:
• Định hướng lại hoặc di dời thiết bị nhận tín hiệu.
• Tăng khoảng cách giữa các thiết bị.
• Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch điện khác với mạch điện mà (các) thiết bị khác
đang được kết nối.
• Tham khảo ý kiến của nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên dịch vụ hiện trường để được trợ
giúp.
Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất về điện tử phát xạ được trình bày trong các bảng dưới
đây:
Bảng 1. Phát xạ điện từ
Hệ thống ManoScan được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ như chỉ định bên dưới.
Khách hàng hoặc người sử dụng hệ thống ManoScan phải đảm bảo thiết bị được sử dụng trong
môi trường chỉ định.
Kiểm tra phát xạ Tuân thủ
Môi trường điện từ - hướng dẫn
Phát xạ truyền dẫn Group 1; Class A
EN/IEC 60601-1-2:2015 - 0.15 MHz
– 30.00 MHz
Phát xạ bức xạ
Group 1; Class A
EN/IEC 60601-1-2:2015 – 30.0 MHZ Hệ thống ManoScan phù hợp để sử
dụng cho tất cả các cơ sở khác ngoài
– 1000 MHz
Sóng hài nguồn EN61000-3-2:2006 – Sóng hài lên tới gia đình và những cơ sở được kết nối
trực tiếp với mạng cấp điện hạ áp
điện
40th
công cộng cung cấp cho các tòa nhà,
sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Dòng điện chập HRM: EN61000-3-3: 1995 /
chờn
A2: 2005 - Nhỏ hơn hoặc bằng 4%
biến đổi điện áp lớn nhất; Giá trị của D
(T) nhỏ hơn hoặc bằng 3% trong hơn
200 ms
ManoScan
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Bảng 2. Miễn nhiễm điện từ
Hệ thống ManoScan được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới.
Khách hàng hoặc người sử dụng hệ thống ManoScan phải đảm bảo thiết bị được sử dụng trong
môi trường chỉ định.
Kiểm
tra Mức độ tuân thủ
Môi trường điện từ - hướng dẫn
miễn nhiễm
Miễn
IEC 61000-4-2: 1995 / EN / IEC
Sàn nhà nên bằng gỗ, bê tông hoặc gạch
nhiễm
60601-1-2: 2015 – Trong không khí men. Nếu sàn được phủ bằng vật liệu tổng
phóng tĩnh - 15 kV; Tại tiếp điểm phóng điện hợp thì độ ẩm tương đối nhỏ hơn 30%.
điện
- 8 kV
Miễn
HRM: IEC 61000-4-3: 2006
Thiết bị thông tin liên lạc RF cầm tay và di
nhiễm
EN / IEC 60601-1-2: 2015 động không được sử dụng gần bất kỳ bộ
trường bức Cường độ trường bức xạ 3V/m từ phận nào của hệ thống ManoScan, kể cả cáp,
xạ RF
80-2700 MHz (80% AM @ 1 kHz) và cách xa hơn khoảng cách khuyến nghị
9 V / m đến 28 V / m (cho 15 tần số được tính toán từ phương trình áp dụng cho
cụ thể)
tần số của máy phát. Xem Chú thích 1 bảng
dưới đây.
Có thể xảy ra nhiễu khi thiết bị ở
vùng lân cận được đánh dấu bằng ký
hiệu sau:
Chất lượng nguồn điện phải là chất lượng
của môi trường thương mại hoặc bệnh viện
mạch điển hình.
mạch

Miễn
HRM: IEC 61000-4-4: 2004 +
nhiễm
Corrigendum 1: 2006; Cấp I /
truyền điện EN / IEC 60601-1-2: 2015;
nhanh
điện nguồn +/- 2kV trực tiếp;
điện I / O của +/- 1 kV
Khả
IEC 61000-4-5: 2005 /
năng
EN / IEC 60601-1-2: 2015; dòng sét
miễn
đánh +/- 2kV thông dụng;
dịch do
+/- chế độ vi sai 1kV
sét đánh

Bảng 2. Miễn nhiễm điện từ (tiếp theo)
Hệ thống ManoScan được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới.
Khách hàng hoặc người sử dụng hệ thống ManoScan phải đảm bảo thiết bị được sử dụng trong môi
trường chỉ định.
Kiểm
tra Mức độ tuân thủ
Môi trường điện từ - hướng dẫn
miễn nhiễm
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Miễn
nhiễm bức
xạ
RF
thông
thường

Miễn
nhiễm từ
trường tần
số nguồn
Giảm điện
áp và dòng
ngắn mạch

HRM: IEC 61000-4-6: 2003
/ A1: 2004 / A2: 2006 / EN /
IEC 60601-1-2: 2015; Cấp
I; 150
kHz - 80 MHz @ 3 Vrms và
6 Vrms trong băng tần ISM;
1 kHz điều biến biên độ
80%

Thiết bị thông tin liên lạc RF cầm tay và di động
không được sử dụng gần bất kỳ bộ phận nào của hệ
thống ManoScan, kể cả cáp, và cách xa hơn khoảng
cách khuyến nghị được tính toán từ phương trình áp
dụng cho tần số của máy phát. Xem Chú thích 1
bảng dưới đây.
Có thể xảy ra nhiễu khi thiết bị ở vùng lân

cận được đánh dấu bằng ký hiệu sau:
IEC 61000-4-8: 1993 / A1: Từ trường tần số nguồn phải ở mức đặc trưng của
2000
một vị trí điển hình trong môi trường thương mại
/ EN / IEC 60601-1-2: 2015; hoặc bệnh viện điển hình.
Cấp I; Cuộn dây Helmholtz
@ 50 Hz và 60 Hz đến 30
Ampe (rms) mỗi mét
IEC 61000-4-11: 2004 / EN / Chất lượng nguồn điện phải là chất lượng của môi
IEC 60601-1-2: 2015; Cấp I; trường thương mại hoặc bệnh viện điển hình. Nếu
Giảm điện áp:
cần tiếp tục vận hành ManoScan trong thời gian
giảm 100%, 0,5 chu kỳ ở 0,
nguồn điện bị gián đoạn, vui lòng cấp nguồn cho hệ
45, 90, 135, 180, 225, 270, thống ManoScan từ nguồn điện liên tục hoặc dùng
315 độ; giảm 100% giảm nguồn pin.
trong 1 chu kỳ; Giảm 30%,
khoảng thời gian 25/30.
Gián đoạn: 100 lần, 5 giây.
Lưu ý 1:
Khoảng cách ngăn cách được đề xuất là:
• 0.15 - 80 MHz: D = 3.5√P
• 80 - 800 MHz: D = 1.2√P
• 0.8 – 2.5 GHz: D = 2.3√P
Trong đó: P là công suất đầu ra định mức lớn nhất của máy phát tính bằng
watt (W) tùy theo nhà sản xuất máy phát và D: là khoảng cách tách biệt được
khuyến nghị tính bằng mét.
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ManoScan HRM
Thông số kỹ thuật phần cứng
Trạm cách điện nguồn điện cho xe đẩy hệ thống ManoScan
Cảnh báo
Để tránh rủi ro điện giật, thiết bị này chỉ được kết nối với nguồn điện
lưới có nối đất bảo vệ. Không đặt hệ thống theo cách gây khó khăn
cho việc ngắt kết nối hệ thống khỏi nguồn điện chính.
Thông số kỹ thuật trạm cách điện xe đẩy hệ thống ManoScan:
Nguồn điện
600 VA
Điện áp đầu vào
115/230 VAC @ 50/60 Hz
Dòng điện đầu vào
5,2 Ampe / 2,6 Ampe
Cấu hình điện áp đầu vào
115 hoặc 230 VAC
Điện áp đầu ra
115/230 VAC
Kết nối đầu ra
6 đầu nối IEC 320
Giao diện điện tử và áp lực trên PC của hệ thống ManoScan
Các giao diện điển hình trên PC của Hệ thống ManoScan được thể hiện trong các hình dưới
đây (xem Hình 34 và Hình 35). Cách bố trí đầu nối có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu PC.
Tham khảo tài liệu PC được cung cấp để biết các bố trí đầu nối cụ thể.
Các thiết bị được kết nối với mạng chung trong quá trình thực hiện phải được cách điện.
Yêu cầu nguồn PC
Nguồn điện (W)
Dải điện áp đầu vào AC
Dòng điện đầu vào AC (dải AC thấp / AC cao)
Tần số đầu vào AC (dải AC thấp / AC cao)
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240W
90 đến 240 VAC
4.0 A / 2.0 A
47 Hz / 63 Hz
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Các đầu nối mặt sau của PC

Hình 33. Các giao diện máy tính hệ thống ManoScan
Các đầu nối mặt sau
1
Đầu nối bàn phím
7
Đèn hoạt động mạng
2
Đầu nối chuột
8
Cổng USB (6)
3
Cổng nối tiếp
9
Kết nối đầu vào /
micrô
4
Đầu nối VGA
10
Đầu nối đầu ra
5
Liên kết đèn chính
11
Thẻ WiFi
6
Kết nối mạng
12
Đầu nối cổng video
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Hình 34. Các giao diện máy tính hệ thống ManoScan
Kết nối mặt sau
1
2
3
4
5

ManoScan

Kết nối đèn chính
6
Kết nối đầu ra
7
Kết nối đầu vào / 8
micrô
Kết nối mạng
9
Cổng USB (6)
10
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Cổng nối tiếp
Đầu nối VGA
Đầu nối song song
Thẻ WiFi
Đầu nối cổng video
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Mô-đun hệ thống ManoScan
Các giao diện điện tử cho các mô-đun được hiển thị bên dưới (xem Hình 35 đến Hình 38).
Các yêu cầu về nguồn điện của mô-đun gồm:
• Mô-đun A120 và A200: 90-230V AC, 50/60 Hz, tối đa 40 VA
• Mô-đun A300: được cung cấp bởi mô-đun A120
USB loại B, kết nối
dữ liệu với PC

ổ cắm nguồn điện chính
(IEC 60320-C6)

Hình 35. Các giao diện điện tử với mô-đun A120
ổ cắm nguồn điện
chính (IEC 60320-C6)

USP loại B, kết nối
dữ liệu với PC

Hình 36. Các giao diện điện tử với mô-đun A200

Hình 37. Các giao diện điện tử với mô-đun A300
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Hình 38. Ghép nối mô-đun ManoScan với ống thông HRM, tên thiết bị và số lượng phụ kiện

Cải tiến mô-đun
Cải tiến hệ Thiết
bị
thống
hoặc điện tử
mô-đun
ManoScan
A120 (môđun áp lực
cơ bản)

Trở kháng
ManoScan
(Z)
ManoScan 3D

ManoScan

Phương
thức

Phần mềm

Ống thông

HRM:
ESO

ManoScan
3.0 ManoScan ESO (EAN)
ManoView ESO
ManoScan ESO SD,
Loại thường (EAS)
ManoScan ESO SD,
Loại nhỏ (EPS)
HRM: AR ManoScan 3.0 ManoScan AR, Loại thường
ManoView AR
(AAN)
ManoScan AR, Loại nhỏ
(APN)
HRM:
ManoScan
3.0 ManoScan ESO Z (EAZ)
ESO Z
ManoView ESO

A200
(mô-đun
trở kháng)
A300 (mô- ESO 3D
đun 3D)
AR 3D

ManoScan
3.0 ManoScan
ESO
3D
ManoView ESO
(EAY)
ManoScan 3.0 ManoScan AR 3D (AAD)
ManoView AR
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Kích thước máy trạm
• Chân đế: rộng 74 cm x sâu 69 cm x cao 99 cm) (29 "x 27" x 39 ") so với mặt bàn; chiều
cao bổ sung 38–61 cm (15–24") để chứa màn hình 17 "có thể điều chỉnh được
• Trọng lượng: khoảng 140–147 kg (310–325 pound)
Mô-đun thu thập dữ liệu
• Máy đo độ phân giải cao A120 ManoScan
• Áp kế độ phân giải cao A200 ManoScan ESO Z
• Máy đo độ nét cao A300 ManoScan 3D
Xe đẩy di động
Xe đẩy bao gồm các kệ có thể điều chỉnh, bánh xe lớn có khóa được (đường kính tối thiểu 5 ")
và một ngăn chứa đồ bổ sung. Ngoài ra, xe đẩy còn có:
• PC nền tảng Microsoft Windows với:
• WiFi, mạng LAN và máy in màu (tối thiểu 600 dpi)
• Màn hình màu phẳng cảm ứng (tối thiểu 17 "), tay điều khiển khớp nối, bàn phím và
chuột điều khiển
• Nguồn điện:
• Bộ thu thập dữ liệu và điều hòa công suất được đánh giá ở 90 đến 230 VAC, 50/60 Hz,
40 VA Max
• Máy biến áp cách điện bệnh nhân với các cổng nguồn mở rộng có sẵn được đánh giá ở
100– 120 / 220–240 VAC, 50/60 Hz, tối đa 600 VA
Vận chuyển, lưu kho và phạm vi hoạt động
Hệ thống ManoScan phải được vận chuyển và lưu trữ trong các điều kiện trong phạm vi sau:
Nhiệt độ
Vận chuyển và lưu trữ
-30°C tới +60°C (-22°F tới +140°F)
Vận hành ống thông
+10°C tới +40°C (+50°F tới 104°F)
Vận hành mô-đun
+10°C tới +35°C (+50°F tới 95°F)
Độ ẩm tương đối

Vận chuyển và lưu trữ
Vận hành
Dòng điện đầu vào AC
(dải AC thấp / AC cao)

15% tới 90% RH
20 tới 80% RH
4.0 A / 2.0 A

Độ cao

Vận chuyển và lưu trữ

-15.2m tới 10668 m (-50 ft tới 35,000
ft)
-15.2m tới 3048m (-50ft tới 10,000ft)
70kPa - 106kPa

Vận hành
Áp lực không khí
ManoScan
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Yêu cầu máy tính được đề xuất
Hạng mục Tối thiểu
CPU
Intel Core 2 Duo 1.86 GHz
RAM
1 GB
Đĩa cứng
1 GB có sẵn
CD-ROM (theo yêu cầu)
drive
bộ
điều 24-bit color, 1024x768
hợp video
USB 2.0
(theo yêu cầu)
Hệ
điều Windows 7
hành
Microsoft Word 2003
Word
Adobe
(theo yêu cầu)
Acrobat
Reader

Khuyến nghị
Intel Core i3 3.3 GHz hoặc cao hơn
2 GB hoặc lớn hơn
40 GB hoặc lớn hơn cho ManoScan V

Windows 8 hoặc 8.1
Word 2007 hoặc Word 2010 (với
Microsoft Save as PDF add-in)

Ống thông và đầu dò
Các ống thông và đầu dò sử dụng nhiều lần là các thiết bị công nghệ cảm biến áp lực xúc giác ở
trạng thái rắn có thể tái sử dụng.
Đường kính tiêu chuẩn: 12 phân đoạn nhạy cảm với áp lực được phân bố theo chu vi trên
Đường kính ~ 4,2mm
• Ống thông ESO: đầu thông thường hoặc mở rộng thực quản, 36 kênh, 432 điểm áp lực,
khoảng cách giữa 10mm
• Ống thông ESO Z: thực quản + trở kháng
• 36 kênh, 432 điểm áp lực, khoảng cách giữa 10 mm
• 18 kênh, khoảng cách giữa 20 mm
• Ống thông AR, thông thường: hậu môn trực tràng, 12 kênh, 144 điểm áp lực, khoảng
cách giữa 6 mm
• Ống thông AR, nhỏ: hậu môn trực tràng, 8 kênh, 96 điểm áp lực, khoảng cách giữa 6
mm
Đường kính nhỏ: 36 kênh với 16 phân đoạn nhạy áp được phân bố theo chu vi trên đường
kính ~ 2,75 mm (tổng số 576 điểm)
• Ống thông ESO, SD thông thường: đường kính thực quản nhỏ, khoảng cách giữa 10 mm
• Ống thông ESO, SD nhỏ: đường kính thực quản nhỏ, khoảng cách trung tâm 7,5 mm
Cảm biến 3D:
• Ống thông ESO 3D: thực quản 3D, 128 kênh cảm nhận áp lực riêng lẻ; 12 vòng cảm
biến 3D được căn chỉnh đều theo trục trong vùng LES, mỗi vòng bao gồm 8 cảm biến
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được phân bố theo chu vi dọc theo bán kính, cho 96 điểm cảm biến riêng lẻ ở 7,5 mm
trên khoảng cách giữa và khoảng cách ~ 1,6 mm (~ 45 độ) giữa các cảm biến bán kính
liền kề; 32 cảm biến đường kính tiêu chuẩn ở khoảng cách trung tâm 10 mm, tạo ra 384
điểm áp lực bổ sung bao phủ phần còn lại của thực quản; Đường kính ~ 4,2 mm
• Đầu dò AR 3D: 3D hậu môn trực tràng, 256 kênh cảm biến áp lực riêng lẻ; 16 vòng cảm
biến 3D được căn chỉnh đều theo trục, mỗi vòng gồm 16 cảm biến phân bố theo chu vi
dọc theo bán kính; Khoảng cách 4 mm giữa các vòng cảm biến liền kề, khoảng cách ~ 2
mm (~ 22,5 độ.) Giữa các cảm biến xuyên tâm liền kề; Đường kính ~ 10,75 mm; chiều
dài cảm biến ~ 7 cm
Phụ kiện:
• Vỏ bọc vệ sinh dùng một lần không có latex ManoShield ESO
• Vỏ bọc vệ sinh dùng một lần không có latex ManoShield ESO SD
• Vỏ bọc vệ sinh dùng một lần không có latex ManoShield AR và bóng tích hợp 400 cc
• Vỏ bọc vệ sinh dùng một lần không có latex ManoShield AR 3D và bóng tích hợp 400 cc
• Bóng không có latex ở hậu môn trực tràng (150 cc, 400 cc và 600 cc)

Đáp tuyến tần số: khả năng > 100 Hz; phản ứng của hệ thống được giới hạn bởi tốc độ quét
ống thông được hiển thị bên dưới:
• tốc độ quét tối thiểu: 40 Hz ESO thường và nhỏ, 100 Hz AR thông thường, 150 Hz AR
nhỏ, 14 Hz AR 3D, 21 Hz ESO 3D
• độ phân giải đầu ra: 0,1 mmHg
• đồng nhất kênh cảm biến: 1σ ≤ 1 mmHg ở 0–50 mmHg; 1σ ≤ 2 mmHg ở 51– 300
mmHg
• lượng dư hiệu chuẩn không tuyến tính của cảm biến: +/- 2 mmHg (0–100 mmHg), 2%
giá trị đọc (100–300 mmHg) [trung bình]

Phần mềm
Thực quản: Chuyển đổi ManoScan 3.0 và Phân tích ManoView ESO
Hậu môn trực tràng: Chuyển đổi ManoScan 3.0 và Phân tích ManoView AR
Phần mềm chứa các tính năng sau:
• Temporal display (Màn hình tạm thời): đường viền có độ phân giải cao với chuyển đổi
tức thì sang chế độ theo dõi dạng đường thông thường
• Real-time display (Hiển thị thời gian thực): chế độ đồ thị áp lực và thanh màu được
chồng lên trên giải phẫu của thực quản hoặc hậu môn trực tràng
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•

•
•
•
•

•

•
•

Real-time 3D display (Màn hình 3D thời gian thực): hiển thị áp lực hình trụ dạng 3D
xoay trong thời gian thực tự do với chuyển đổi tức thì sang thể tích vectơ và chế độ xem
2D
Interface (Giao diện): bàn phím và chuột
Patient data review (Xem lại dữ liệu bệnh nhân): các chế độ xem lại tập tin phát lại
(như phim) và tĩnh (cuộn qua); các công cụ phân tích có sẵn trong mỗi chế độ
In-procedure support (Hỗ trợ làm thủ tục): chia đôi màn hình (cho phép xem lại dữ
liệu trước đó trong quá trình ghi khi đang diễn ra thủ tục)
Analysis Tools (Công cụ phân tích): các chức năng tích hợp cung cấp các phép đo định
lượng về áp lực, vận tốc và thời gian sự kiện; các công cụ đồ họa tạo điều kiện cho việc
định vị các cơ vòng và PIP; các chế độ phân tích tự động và thủ công giúp người dùng
định dạng báo cáo một cách nhanh chóng, cụ thể:
• Hỗ trợ chương trình phân loại Chicago
• Chỉ 3D: tính toán và đồ thị không đối xứng
Operator support (Hỗ trợ người vận hành): giao thức lâm sàng tự động hỗ trợ cho kỹ
thuật viên trong việc thiết lập, hiệu chuẩn và thu thập dữ liệu (chế độ thủ công cũng có
sẵn cho các mục đích điều tra hoặc ứng dụng đặc biệt khác)
Training support (Hỗ trợ đào tạo): chế độ giả lập hỗ trợ sử dụng tất cả các tính năng
của hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu bệnh nhân thực tế cho mục đích đào tạo
Educational support (Hỗ trợ giáo dục): chế độ mô phỏng cung cấp phát lại độ phân
giải cao đồ họa về vận động bình thường và bệnh lý với nền giải phẫu

Đặc điểm kỹ thuật của ống thông độ phân giải cao và áp kế 3D
Loại đầu dò

Số lượng cảm
biến
Ống thông ManoScan ESO (EAN)
36
Ống thông với đầu mở rộng 36
ManoScan ESO (EAN)
Ống thông ManoScan ESO, SD loại 36
nhỏ (EPS)
Ống thông ManoScan ESO, SD
36
Loại thường (EAS)
Ống thông ManoScan ESO Z (EAZ) Áp lực: 36

Khoảng cách giữa các Đường kính
cảm biến
10 mm
4.2 mm
10 mm
4.2 mm
7.5 mm

2.75 mm

10 mm

2.75 mm

Áp lực: 10 mm

4.2 mm

Trở kháng: 18 kênh Trở kháng: 20 mm
(19 vòng)
Ống thông ManoScan ESO 3D 128 (bao gồm 32Khoảng cách từ đầu gần 4.2 mm
(EAY)
cảm biến HRM vàđến đầu xa: 10mm (giữa
96 cảm biến 3D)
Cảm biến HRM); 7,5 mm
(giữa các cảm biến 3D)
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Chu vi (trong vùng cảm
biến 3D): 1,5 mm
6 mm
4.2 mm

Ống thông ManoScan AR, Loại nhỏ 8 (bao gồm 1 cảm
(APN)
biến bóng)
Ống thông ManoScan AR, Loại 12 (bao gồm 2 cảm 6 mm
4.2 mm
thường (AAN)
biến bóng)
Đầu dò ManoScan AR 3D (AAD)
257 (bao gồm 1 cảm Khoảng cách từ đầu 10.5 mm
biến tham chiếu gần: 4 mm
bóng)
Theo chu vi: 2 mm

ManoScan

77

Hướng dẫn sử dụng

Ký hiệu trên nhãn bao bì
Tham khảo thiết bị để xem những ký hiệu nào dưới đây áp dụng cho sản phẩm này.
Ký
Số ký hiệu
Tiêu đề biểu tượng
Sự miêu tả
hiệu
MDD 93/42/ Dấu CE
Để chỉ ra sự phù hợp với các quy định
EEC, Annex
của Chỉ thị MDD 93/42 / EEC.
XII1
ISO 15223-12, Đại diện được ủy quyền Cho biết đại diện được ủy quyền trong
Điều 5.1.2
tại Cộng đồng Châu Âu Cộng đồng Châu Âu.
ISO 15223-12, Dễ vỡ, xử lý cẩn thận
Clause 5.3.1

Cho biết thiết bị y tế có thể bị vỡ hoặc
hư hỏng nếu không được xử lý cẩn thận.

Yêu cầu người dùng cần tham khảo
hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin
cảnh báo quan trọng như cảnh báo và đề
phòng mà vì nhiều lý do, không thể
được trình bày trên chính thiết bị y tế.
2
ISO 15223-1 , Tham khảo hướng dẫn sử Cho biết người dùng cần tham khảo
Điều 5.4.3
dụng
hướng dẫn sử dụng.
ISO 15223-12, Thận trọng
Điều 5.4.4

ManoScan

ISO 15223-12, Mã lô
Điều 5.1.5

Cho biết mã lô của nhà sản xuất để có
thể xác định được lô hàng hoặc mã lô.

ISO 15223-12, Số sê-ri
Điều 5.1.7

Cho biết số sê-ri của nhà sản xuất để có
thể nhận dạng một thiết bị y tế cụ thể.

ISO 15223-12, Số danh mục
Điều 5.1.6

Cho biết số danh mục của nhà sản xuất
để có thể nhận dạng thiết bị y tế.
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ISO 15223-12,
Điều 5.1.1

Chủ sở hữu

ASTM F25035

Không an toàn khi chụp Tránh xa thiết bị chụp cộng hưởng
cộng hưởng từ (MR)
từ (MRI).

ISO 15223-12,
Clause 5.3.4

Giữ khô

Cho biết thiết bị y tế cần được bảo
vệ khỏi độ ẩm.

ISO 15223-12,
Clause 5.3.7

Giới hạn nhiệt độ

CAN/CSA- C22.2
No. 60601-16

Dấu chứng nhận CSA

ISO 15223-12,
Điều 5.1.4

Hạn sử dụng

Cho biết giới hạn nhiệt độ mà thiết
bị y tế có thể tiếp xúc một cách an
toàn.
Các sản phẩm mang nhãn hiệu này
đã được kiểm tra và chứng nhận
phù hợp với các tiêu chuẩn an
toàn điện hiện hành của Hoa Kỳ
và Canada.
Cho biết ngày mà sau đó thiết bị y
tế không được sử dụng.

ISO 15223-12,
Điều 5.4.2

Sử dụng một lần

Cho biết nhà sản xuất thiết bị y tế,
như được định nghĩa trong Chỉ thị
90/385 / EEC, 93/42 / EEC và
98/79 / EC của EU.
3
IEC 60601-1 ,
Dòng điện một chiều
Bảng thông số của thiết bị chỉ phù
Bảng D.1, Điều 4
hợp với dòng điện một chiều.
IEC 60601-13,
Dòng điện xoay chiều
Bảng thông số của thiết bị chỉ phù
Bảng D.1, Ký hiệu 1
hợp với dòng điện xoay chiều
Chỉ thị 2012/19 / Rác thải cho thiết bị điện Đừng ném vào thùng rác. Xử lý
EU,
và điện tử
theo quy định của địa phương.
4
Phụ lục IX
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Cho biết một thiết bị y tế chỉ sử
dụng một lần hoặc sử dụng cho
một bệnh nhân trong một quy
trình duy nhất.
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IEC 60601-13, Loại BF được áp Để xác định bộ phận áp dụng kiểu BF tuân
Bảng D.1, Ký dụng phần
theo IEC 60601-1.
hiệu 19
IEC 60601-1- Bức xạ điện từ Để biểu thị mức độ bức xạ không ion hóa
không ion hóa
cao, có khả năng gây nguy hiểm, hoặc để chỉ
27
ra thiết bị hoặc hệ thống, ví dụ: trong lĩnh
vực điện y tế bao gồm máy phát RF hoặc cố
ý áp dụng năng lượng điện từ RF để chẩn
đoán hoặc điều trị.
IEC 60601-13, Làm theo hướng Tham khảo sách hướng dẫn hoặc tập sách
Bảng
D2, dẫn sử dụng
Ký hiệu 10
ISO 15223-1, Giới hạn độ ẩm
Cho biết phạm vi độ ẩm mà thiết bị y tế có thể
Điều 5.3.8
tiếp xúc một cách an toàn.
ISO 15223-1
Điều 5.3.9

Giới hạn áp lực khí Cho biết phạm vi áp lực khí quyển mà thiết
quyển
bị y tế có thể tiếp xúc một cách an toàn.

21 CFR
801.1098

Chỉ kê đơn

Thiết bị kê đơn

1

93/42 / EEC, Chỉ thị về Thiết bị Y tế.
ISO 15223-1, Thiết bị y tế - Các ký hiệu được sử dụng cùng với nhãn thiết bị y tế, dán nhãn
và thông tin cần cung cấp.
3
IEC 60601-1, Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết
yếu.
4
Chỉ thị 2012/19 / EU, Chất thải từ trang thiết bị điện và điện tử (WEEE).
5
ASTM F2503, Thực hành tiêu chuẩn để đánh dấu thiết bị y tế và các mặt hàng khác để đảm
bảo an toàn trong môi trường cộng hưởng từ.
6
CAN / CSA-C22.2 Số 60601-1 Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản
và tính năng thiết yếu.
7
IEC 60601-1-2, Thiết bị điện y tế - Phần 1-2: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng
thiết yếu - Tiêu chuẩn bên: Tương thích điện từ - Yêu cầu và thử nghiệm.
8
CFR 801.109, Ghi nhãn- Thiết bị kê đơn
2
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