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Monitor funkcji życiowych Connex ma różne opcje konfiguracji 
i ustawień. Rzeczywiste konfiguracje lub ustawienia danego monitora 
mogą różnić się od opisanych w niniejszej podręcznej instrukcji 
obsługi. Więcej informacji na temat korzystania z monitora znajduje się 
w instrukcji obsługi monitora funkcji życiowych Connex.



Przycisk zasilania
   • Znajduje się na obudowie urządzenia 

• Powoduje włączenie zasilania monitora
• Umożliwia otworzenie okna dialogowego 

z elementami sterującymi dla czynności wylogowania, 
wyłączenia i przejścia do trybu uśpienia.

Wyłączanie 
1. Dotknąć przycisku zasilania. 
2. Dotknąć przycisku Power down (Wyłącz). 

Logowanie i wybieranie profilu (jeśli uaktywniono opcję)

1. Wprowadzić identyfikator lekarza i hasło w odpowiednich polach. Dotknąć 
symbolu klawiatury w każdym polu w celu wprowadzenia znaków bądź 
skorzystać ze skanera kodów kreskowych lub RFID w celu zeskanowania 
identyfikatora lekarza (Clinician ID), a następnie wprowadzić hasło.

2. Dotknąć przycisku Sign in (Zaloguj się). Obszar wyboru profilu stanie się aktywny.
3. Dotknąć żądanego profilu. Wyświetli się karta strony głównej.

Stan akumulatora 

Ładowanie

Przybliżony pozostały czas pracy

Akumulator wyjęty lub całkowicie rozładowany

Zmiana profilu

1. Dotknąć wskaźnika profilu w obszarze stanu urządzenia.
2.  Dotknąć żądanego profilu. Na dole ekranu pojawią się karty związane z tym 

profilem.
Rozpoczynanie/kończenie pomiaru ciśnienia krwi

Rozpoczynanie pomiaru  
przerywanego 
1. Na karcie strony głównej dotknąć ikony .
2.  Wybrać opcje Automatic (Automatyczne), Stat (Statystyczne) lub Program 

(Zaprogramowane) i wprowadzić bądź wybrać żądane ustawienia. 
3. Dotknąć przycisku Start intervals (Włącz pomiar przerywany). 

Kończenie pomiaru  
przerywanego 
1. Na karcie strony głównej dotknąć ikony .
2. Dotknąć przycisku STOP. 
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Ręczne wprowadzanie pomiarów parametrów życiowych
1. Nacisnąć i przytrzymać ramkę, taką jak NIBP. Pojawi się wyskakujące okno 

dialogowe.
2. Wprowadzić wartość ręcznie. 
3. Dotknąć przycisku OK. W ramce pojawi się nowa wartość.

Wprowadzanie dodatkowych parametrów

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Dotknąć obszaru parametrów dodatkowych. 
2. Wybrać żądane parametry na ekranie Additional parameters (Parametry 

dodatkowe) i wprowadzić dane. 
3. Jeśli po zakończeniu konieczne jest ręczne wprowadzenie modyfikatora, 

np. SpO2, wybrać opcję Modifiers (Modyfikatory).
4. Jeśli nie ma potrzeby wprowadzania modyfikatora, dotknąć przycisku 

Next (Dalej).
5. Nastąpi powrót do karty strony głównej, na której można ocenić parametry 

dodatkowe lub dotknąć przycisku Save (Zapisz), aby zapisać wszystkie dane.

Zarządzanie rekordami pacjentów 
Rekordy pacjentów mogą być przesyłane do sieci lub usuwane. 
1. Dotknąć karty Review (Przegląd). 
2. Wybrać rekordy, dotykając pól wyboru obok nazwiska każdego żądanego 

pacjenta. 
3. Dotknąć przycisku Send (Wyślij) w celu przesłania rekordów do sieci lub 

przycisku Delete (Usuń) w celu trwałego usunięcia rekordów.

Wskaźniki i elementy sterujące alarmów

Opisy

Alarm wyłączony
Nie są włączone powiadomienia wizualne ani dźwiękowe.

Alarm włączony
Powiadomienia wizualne i dźwiękowe są włączone.

Dźwięk alarmu wyłączony
Włączone są tylko powiadomienia wizualne.

Dźwięk alarmu wstrzymany
Aktywny jest zegar odliczania.

Alarm aktywny
Dotknąć w celu wstrzymania lub wyciszenia.

Aktywnych jest wiele alarmów
Dotknąć w celu wstrzymania lub wyciszenia.

Alarm o średnim priorytecie
Dotknąć, aby zmienić wartości graniczne alarmu lub 
wyłączyć alarm.

Alarm o wysokim priorytecie
Dotknąć, aby zmienić wartości graniczne alarmu lub 
wyłączyć alarm.

Ikony
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Czyszczenie sprzętu 
Szczegółowe informacje na temat czyszczenia monitora, mocowania ściennego 
i akcesoriów znajdują się w instrukcji obsługi monitora funkcji życiowych 
Connex. Nie wszystkie środki czyszczące są odpowiednie dla wszystkich 
elementów. Należy stosować wyłącznie zatwierdzone środki czyszczące 
i przestrzegać ograniczeń podanych w instrukcji obsługi. Stosowanie 
niezatwierdzonych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie 
monitora, podzespołów, akcesoriów i unieważnienie gwarancji.
Listę zatwierdzonych środków czyszczących znajdują się w części „Przygotowanie 
do czyszczenia sprzętu” Instrukcji obsługi.

 PRZESTROGA  Nie należy stosować niezatwierdzonych 
środków czyszczących. Stosowanie niezatwierdzonych środków 
czyszczących może spowodować uszkodzenie podzespołów 
i unieważnienie gwarancji na produkt.

Dodawanie pacjenta do pomiarów punktowych lub 
w odstępach czasu

1. Dotknąć karty Patient (Pacjent). 

2. Dotknąć ikony  w dowolnym polu i wprowadzić informacje 
o pacjencie. 

3. Dotknąć przycisku Next (Dalej), aby przechodzić kolejno przez poszczególne 
pola danych pacjenta. 

  Uwaga  Identyfikator pacjenta można wprowadzić w polu Patient 
ID (Identyfikator pacjenta) za pomocą czytnika kodów kreskowych. 

Dotknąć ikony  w polu Patient ID (Identyfikator pacjenta),

zeskanować kod kreskowy i dotknąć przycisku OK. 

4. Dotknąć przycisku OK, aby zapisać i powrócić do karty strony głównej. 

 Uwaga  Wpisy zostaną zapisane dopiero po dotknięciu przycisku OK. 
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Wprowadzanie wagi i wzrostu
Dotknąć klawiszy strzałek w górę/w dół lub klawiatury numerycznej, 
aby ręcznie dostosować wagę i wzrost. 
Wartość BMI zmienia się w zależności od wprowadzanych wartości wagi 
i wzrostu. 

Rozpoczynanie/kończenie pomiaru ciśnienia krwi

Wprowadzanie poziomu bólu
Dotknąć klawiszy strzałek w górę/w dół lub klawiatury numerycznej, 
aby ręcznie dostosować poziom bólu. 

Usuwanie danych pacjenta
Dotknąć przycisku Clear (Wyczyść), aby usunąć wszystkie pomiary z karty 
strony głównej bez ich zapisywania.

Zapisywanie danych pacjenta
Po wykonaniu pomiarów u pacjenta dotknąć przycisku Save (Zapisz).

Profil gabinetowy

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

Ręczne wprowadzanie informacji o pacjencie 
1. Umieścić czujnik SpO2 na palcu u dłoni ramienia, na którym nie jest 

monitorowane ciśnienie krwi. 
2. Zmierzyć temperaturę ciała pacjenta.
3. Po wykonaniu pomiaru SpO2 oraz, w stosownych przypadkach, 

pomiaru częstości oddechów przy użyciu technologii Masimo RRp 
zdjąć czujnik SpO2. 
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Wyniki programu uśredniania odczytów pomiarów NIBP i PULSE 
RATE (CZĘSTOŚĆ TĘTNA)

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...

Wyświetla średnią odczytów.

Wyświetla wartości parametrów „NIBP AVERAGED” (Uśrednione NIBP) 
i „PULSE RATE” (Częstość tętna).

 • Wyświetla wyniki pomiarów wykonanych przez program. 
• Odczyty przekreślone nie są uwzględniane podczas uśredniania.

 Uwaga  Aby zachować średnią wartość NIBP, należy dotknąć 
przycisku Save (Zapisz). 

Szczegółowe informacje na temat pracy z technologią bezprzewodową 
Bluetooth® i technologią Bluetooth Low Energy (BLE) zawiera instrukcja obsługi 
monitora funkcji życiowych Connex.

Uruchamianie programu uśredniania wyników pomiaru NIBP
 Uwaga  Ta opcja jest dostępna w przypadku profili gabinetowego 

i przerywanego.

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. Dobrać mankiet odpowiedniej wielkości i założyć go na górną część 
obnażonego ramienia pacjenta. 

2. Na karcie strony głównej dotknąć ikony . Pojawi się zakładka 
odstępów czasu (pokazana powyżej).

3. Dotknąć żądanego programu.

4. Przeczytać informacje podsumowujące, aby potwierdzić, że ustawienia 
są odpowiednie dla danego pacjenta.

5. Dotknąć przycisku Start intervals (Włącz pomiar przerywany), 
aby uruchomić program.
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