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Der er forskellige muligheder for konfiguration og indstilling af 
Connex Spot-monitoren. Den faktiske konfiguration eller indstilling 
af monitoren er muligvis ikke som beskrevet i denne lynvejledning. 
Se brugsanvisningen til Connex Spot-monitoren for at få yderligere 
oplysninger om brugen af monitoren.



Tænd/slukknap
   • Sidder på apparatets kabinet 

• Tænder for strømmen til monitoren
• Åbner en pop op-dialog med funktionsknapper, der gør det 

muligt at logge af, slukke og gå i dvale

Sluk 
1. Tryk på tænd/slukknappen. 
2. Tryk på Power down (Sluk). 

Log på, og vælg en profil (hvis denne funktion er aktiveret)

1. Indtast kliniker-ID og adgangskode i de respektive felter. Tryk 
på tastatursymbolet i hvert felt for at indtaste tegn, eller brug en 
stregkodescanner eller RFID-scanner til først at scanne dit kliniker-ID 
og derefter indtaste din adgangskode.

2. Tryk på Sign in (Log på). Området til valg af profil bliver aktivt.
3. Tryk på den ønskede profil. Den tilsvarende fane Home (Start) vises.

Batteristatus 

Oplader

Omtrentlig resterende driftstid

Batteri er fjernet eller holder ikke ladningen

Skift profil

1. Tryk på profilindikatoren i området for enhedsstatus.
2. Tryk på den ønskede profil. De faner, der er knyttet til den pågældende 

profil, vises nederst på skærmen.

Start/stop blodtryk

Start intervaller 

1. Tryk på  på fanen Home (Start).
2. Vælg Automatic, Stat (Automatisk, Stat) eller Program, og indtast eller 

vælg de ønskede indstillinger. 
3. Tryk på Start intervals (Start intervaller). 

Stop intervaller 

1. Tryk på  på fanen Home (Start).
2. Tryk på STOP. 
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Indtast livstegnsmålinger manuelt
1. Tryk på en ramme, f.eks. NIBP (NIBT), og hold den nede. Der vises 

en pop op-dialogboks.
2. Indtast værdien manuelt. 
3. Tryk på OK. Den nye værdi vises i rammen.

Indtast yderligere parametre

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Tryk på området for yderligere parametre. 
2. Vælg de ønskede parametre fra skærmbilledet Additional parameters 

(Yderligere parametre), og indtast data. 
3. Når du er færdig, skal du vælge Modifiers (Modifikatorer), hvis du har brug 

for manuelt at indtaste en modifikator, f.eks. SpO2.
4. Hvis det ikke er nødvendigt at indtaste en modifikator, skal du trykke 

på Next (Næste).
5. Du kommer nu tilbage til fanen Home (Start), hvor du kan vurdere 

eventuelle yderligere parametre eller trykke på Save (Gem) for at gemme 
alle data.

Administrer patientjournaler 
Patientjournaler kan sendes til netværket, eller slettes. 
1. Tryk på fanen Review (Gennemse). 
2. Vælg journaler ved at trykke på afkrydsningsfeltet ud for hvert ønsket 

patientnavn. 
3. Tryk på Send for at overføre journalerne til netværket eller Delete (Slet) 

for at slette journalerne permanent.

Alarmindikatorer og -knapper

Beskrivelser

Alarm fra
Ingen synlige meddelelser eller lydmeddelelser er aktiveret.

 Alarm til
Synlige meddelelser og lydmeddelelser er aktiveret.

Alarmlyd fra
Kun synlige meddelelser er aktiveret.

Alarmlyd på pause
Nedtællingstimer er aktiv.

Alarm aktiv
Tryk for at afbryde eller sætte alarmer på pause.

Flere alarmer aktive
Tryk for at afbryde eller sætte alarmer på pause.

 Alarm med middelhøj prioritet
Tryk for at justere alarmgrænser eller slukke for alarmen.

Alarm med høj prioritet
Tryk for at justere alarmgrænser eller slukke for alarmen.

Ikoner
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Rengøring af udstyret 
Se brugsanvisningen til Connex Spot-monitoren for yderligere oplysninger 
om rengøring af monitoren, monteringsløsninger og tilbehør, da ikke alle 
rengøringsmidler er egnede til alle komponenter. Brug kun godkendte 
rengøringsmidler, og overhold de begrænsninger, der er angivet i 
brugsanvisningen. Brug af ikke-godkendte rengøringsmidler kan medføre 
beskadigelse af monitoren, komponenter, tilbehør og vil gøre garantien ugyldig.
En liste over godkendte rengøringsmidler kan ses under "Gør klar til rengøring 
af udstyret" i brugsanvisningen.

 FORSIGTIG  Brug ikke rengøringsmidler, som ikke er godkendt. 
Brug af ikke-godkendte rengøringsmidler kan medføre 
beskadigelse af komponenter og gøre produktgarantien ugyldig.

Tilføj en patient i Spot eller intervaller

1. Tryk på fanen Patient. 

2. Tryk på  i et hvilket som helst felt, og indtast derefter patientoplysninger. 

3. Tryk på Next (Næste) for at gennemse patientdatafelterne. 

  Bemærk  Du kan bruge en stregkodescanner til at indlæse et 

patient-id i feltet Patient ID. Tryk på  i feltet Patient ID, 
scan stregkoden, og tryk på OK. 

4. Tryk på OK for at gemme dine indtastninger og vende tilbage til fanen 
Home (Start). 

 Bemærk  Poster bliver ikke gemt, medmindre du trykker på OK. 
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Indtast højde og vægt
Tryk på op/ned-piletasterne eller tastaturet for at justere højde og vægt 
manuelt. 
BMI-værdien ændres i henhold til den angivne højde og vægt. 

Start/stop blodtryk

Indtast smerteniveau
Tryk på op/ned-piletasterne eller tastaturet for at justere smerteniveauet 
manuelt. 

Ryd patientdata
Tryk på Clear (Ryd) for at slette alle målinger på fanen Home (Start) uden 
at gemme dem.

Gem patientdata
Når en patientmåling er foretaget, skal du trykke på Save (Gem).

Klinikprofil

PATIENT NAME

NIBP

111/62
SYS/DIA mmHg ( MAP )
AVERAGING : Program 4

1. 120/80
2. 123/82
3. 110/64
4. 111/62

1. 60
2. 57
3. 59
4. 63

23.4
BMI

STOP

SaveClearAdult
Smith, John A.

98.3
TEMPERATURE

°F ( 36.8 °C )

PAIN
2

Home Review Settings

WEIGHT

HEIGHT
76

160.2

in

lbs

03:00 (50%)

PULSE RATE

63

( PI 19.3 )

SpO2

100 %

RR

16

/MIN
AVERAGING : Progr...

BPM

Clinician name : Location

: SpO2

0:04:00

Indtast patientoplysninger manuelt 
1. Anbring SpO2-sensoren på fingeren på den arm, der ikke bruges 

til blodtryk. 
2. Tag patientens temperatur.
3. Når SpO2 er registreret, og hvis det er relevant, respirationsfrekvens 

ved hjælp af Masimo RRp er registreret, fjernes SpO2-sensoren. 
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Resultater fra et program til beregning af gennemsnit for NIBT 
og PULSFREKVENS

NIBP AVERAGED

119/81
SYS/DIA mmHg (MAP 94)
AVERAGED : Program 4

1. 118/81
2. 118/75
3. 120/82
4. 120/85

1. 77
2. 80
3. 77
4. 77

PULSE RATE

77
/MIN

AVERAGED : Progra...

Viser gennemsnittet for målingerne.

Viser "NIBP AVERAGED" (gennemsnitlig NIBT) og "PULSE RATE" 
(Pulsfrekvens).

 • Viser aflæsningerne taget af programmet. 
• En aflæsning med en streg igennem er udeladt fra gennemsnittet.

 Bemærk  Tryk på Save (Gem) for at gemme et NIBP-gennemsnit 
og pulsfrekvens. 

Se brugsanvisningen til Connex Spot-monitoren for at få yderligere oplysninger 
om trådløs Bluetooth®-teknologi og BLE-arbejdsprocessen (Bluetooth Low Energy).

Start et program til beregning af NIBT-gennemsnit
 Bemærk  Denne indstilling findes i profilerne Office (Klinik) 

og Intervals (Intervaller).

SettingsHome Review

Intervals

Profiles

Device

Advanced

Date / Time

Clinician

Averaging

Summary

Total readings:

Discard readings:

Delay to start:

Time between:

Keep baseline if reading is within
+ or -:

4

0.2

2.5

       

20 mmHg

Program 1

Program 3

Program 2

Program 4

Start intervals

15:59 (97%)

Pulse rate

1. Vælg en korrekt størrelse blodtryksmanchet, og anbring den omkring 
patientens bare overarm. 

2. Tryk på  på fanen Home (Start). Fanen Intervals (Intervaller) 

(vist ovenfor) vises.

3. Tryk på det ønskede program.

4. Læs oplysningerne under Summary (Oversigt) for at bekræfte, 
at indstillingerne for patienten er korrekte.

5. Tryk på Start intervals (Start intervaller) for at starte programmet.
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