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Det finns olika alternativ för konfiguration och inställning med Connex 
spotmonitor. Monitorns faktiska konfiguration eller inställningar kanske 
inte är de som beskrivs i denna snabbreferens. Mer information om hur 
du använder monitorn finns i bruksanvisningen till Connex spotmonitor.



Strömbrytare
   • Sitter på enhetens kåpa 

• Slår på strömmen till monitorn
• Öppnar en popup-dialog med knappar för att logga ut, 

stänga av och gå in i viloläge

Stänga av 
1. Tryck på strömbrytaren. 
2. Tryck på Power down (stäng av). 

Logga in och välja en profil (om aktiverad)

1. Ange ditt användar-ID och lösenord i respektive fält. Mata in tecken genom 
att trycka på tangentbordssymbolen i respektive fält, eller använd en 
streckkodsläsare eller RFID-skanner för att först skanna ditt användar-ID och 
sedan ange ditt lösenord.

2. Tryck på Sign in (logga in). Området för profilval aktiveras.
3. Tryck på önskad profil. Motsvarande Home-flik (hem) visas.

Batteristatus 

Laddar

Ungefärlig driftstid som återstår

Batteriet har tagits bort eller håller inte en laddning

Ändra profil

1. Tryck på profilindikatorn i området Device Status (enhetsstatus).
2. Tryck på önskad profil. De flikar som hänger samman med profilen visas 

längst ned på skärmen.

Starta/stoppa blodtrycksmätning

Starta intervall 

1. Tryck på  på fliken Home (hem).
2. Välj Automatic (automatisk), Stat eller Program och ange eller välj 

önskade inställningar. 
3. Tryck på Start intervals (starta intervall). 

Stoppa intervall 

1. Tryck på  på fliken Home (hem).
2. Tryck på STOP. 
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Ange mätningar av vitala tecken manuellt
1. Tryck på och håll kvar en ruta, t.ex. NIBP. En popup-dialog öppnas.
2. Ange värdet manuellt. 
3. Tryck på OK. Det nya värdet visas i rutan.

Ange ytterligare parametrar

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Tryck på området för ytterligare parametrar. 
2. Välj önskade parametrar från skärmen Additional parameters 

(ytterligare parametrar) och ange uppgifter. 
3. Om du behöver ange en modifierare manuellt, t.ex. SpO2, 

väljer du Modifiers (modifierare) när du är klar.
4. Om du inte behöver ange en modifierare trycker du på Next (nästa).
5. Du kommer nu tillbaka till fliken Home (hem) där du kan bedöma ytterligare 

parametrar eller trycka på Save (spara) för att spara alla data.

Hantera patientjournaler 
Patientjournaler kan skickas till nätverket eller tas bort. 
1. Tryck på fliken Review (översikt). 
2. Välj journaler genom att trycka på en markeringsruta bredvid motsvarande 

patients namn. 
3. Tryck på Send (sänd) för att överföra posterna till nätverket eller Delete 

(ta bort) för att ta bort posterna permanent.

Larmindikatorer och reglage

Beskrivningar

Larm av
Inga bild- eller ljudmeddelanden är aktiverade

 Larm på
Bild- och ljudmeddelanden är aktiverade.

Larmljud av
Endast bildmeddelanden är aktiverade.

Larmljud pausat
En nedräkningsklocka är aktiv.

Larm aktivt
Tryck för att pausa eller tysta larmet.

Flera larm aktiva
Tryck för att pausa eller tysta larmet.

 Larm med medelhög prioritet
Tryck för att justera larmgränserna eller stänga av larmet.

 Larm med hög prioritet
Tryck för att justera larmgränserna eller stänga av larmet.

Ikoner
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Rengöra utrustningen 
Se bruksanvisningen till Connex spotmonitor för information om rengöring av 
monitorn, monteringslösningar och tillbehör eftersom alla rengöringsmedel inte 
är lämpliga för alla komponenter. Använd endast godkända rengöringsmedel 
och följ de begränsningar som anges i bruksanvisningen. Användning av icke 
godkända rengöringsmedel kan orsaka skador på monitorn, komponenterna 
och tillbehören och ogiltigförklara garantin.
En lista med godkända rengöringsmedel finns i avsnittet ”Förbereda rengöring 
av utrustningen” i bruksanvisningen.

 FÖRSIKTIGHET  Använd inte icke godkända rengöringsmedel. 
Användning av icke godkända rengöringsmedel kan orsaka skador 
på komponenter och ogiltigförklara produktgarantin.

Lägga till en patient i Spot eller Intervals (intervall)

1. Tryck på fliken Patient. 

2. Tryck på  i valfritt fält och ange sedan patientinformationen. 

3. Tryck på Next (nästa) för att bläddra igenom fälten för patientdata. 

  Obs!  Du kan använda en streckkodsläsare för att ange ett patient-ID 

i fältet Patient ID. Tryck på  i fältet Patient ID, läs in

 streckkoden och tryck på OK. 

4. Tryck på OK för att spara och återgå till fliken Home (hem). 

 Obs!  Inga poster sparas om du inte trycker på OK. 

4



Ange vikt och längd
Tryck på pilarna upp och ned eller på knappsatsen för att justera vikt och 
längd manuellt. 
BMI-värdet ändras utifrån angiven vikt och längd. 

Starta/stoppa blodtrycksmätning

Ange smärtnivå
Tryck på pilarna upp och ned eller på knappsatsen för att justera smärtnivån 
manuellt. 

Rensa patientdata
Tryck på Clear (rensa) för att ta bort alla mätningar från fliken Home (hem) 
utan att spara dem.

Spara patientdata
Tryck på Save (spara) när du har utfört en patientmätning.

Profilen Office (kontor)

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

Ange patientinformation manuellt 
1. Placera SpO2-givaren på fingret på den arm där inte blodtrycket tas. 
2. Ta patientens temperatur.
3. När SpO2 har lästs in, och i tillämpliga fall, andningsfrekvensen med 

Masimo RRp, ska SpO2-givaren tas bort. 
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Resultat från ett NIBP- och PULSE RATE-medelvärdesprogram 
(hjärtfrekvens)

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...

Visar mätningarnas medelvärde.

Visar ”NIBP AVERAGED” (NIBP-medelvärde) och ”PULSE RATE” (hjärtfrekvens).

 • Visar de avläsningar som har gjorts av programmet. 
• Ett överstruket mätvärde ingår inte i medelvärdet.

 Obs!  Du behåller ett NIBP-medelvärde och en hjärtfrekvens genom 
att trycka på Save (spara). 

Se bruksanvisningen till Connex spotmonitor för information om trådlös 
Bluetooth®-teknik och arbetsflödet Bluetooth Low Energy (BLE).

Starta ett NIBP-medelvärdesprogram
 Obs!  Alternativet är tillgängligt i profilerna Office (kontor) och 

Intervals (intervall).

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. Se till att du använder rätt storlek på blodtrycksmanschetten och linda den 
runt patientens överarm. 

2. Tryck på  på fliken Home (hem). Fliken Intervals (intervall) visas 

(enligt ovan).

3. Tryck på önskat program.

4. Läs informationen i Summary (sammanfattning) för att bekräfta att 
inställningarna är rätt för din patient.

5. Starta programmet genom att trycka på Start intervals (starta intervall).
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