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Connex Spot Monitör ile birlikte farklı yapılandırma ve ayar seçenekleri 
mevcuttur. Monitörünüzün gerçek yapılandırması veya ayarları bu 
Hızlı Başvuru kartında açıklandığı gibi olmayabilir. Monitörünüzün 
kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için Connex Spot Monitör Kullanım 
Talimatları'na bakın.



Güç düğmesi
   • Cihaz yuvasında bulunur 

• Monitörü çalıştırır
• Oturumu kapatma, cihazı kapatma ve Sleep (Uyku) moduna 

girme kontrollerini içeren bir açılır iletişim kutusu görüntüler

Power down (Kapat) düğmesi 
1. Güç düğmesine dokunun. 
2. Power down (Kapat) düğmesine dokunun. 

Oturum açılması ve profil seçilmesi (etkinse)

1. Clinician ID (Klinisyen Kimliği) ve password (parola) bilgilerinizi ilgili alanlara 
girin. Karakterleri girmek için her alandaki klavye simgesine dokunun 
ya da bir barkod tarayıcı veya RFID tarayıcı kullanarak önce Clinician ID 
(Klinisyen Kimliği) kısmını taratıp ardından password (parola) bilginizi girin.

2. Sign in (Oturum aç) simgesine dokunun. Profile (Profil) seçim alanı etkin 
hale gelir.

3. İstenen profile dokunun. İlgili Home (Ana Sayfa) sekmesi görünür.

Pil durumu 

Şarj oluyor

Kalan yaklaşık çalışma süresi

Pil çıkarılmış ya da şarj olmuyor

Profilin değiştirilmesi

1. Device Status (Cihaz Durumu) alanında profil göstergesine dokunun.
2. İstenen profile dokunun. Söz konusu profille ilişkili sekmeler, ekranın en 

altında görüntülenir.

Kan basıncını Start/Stop (Başlat/Durdur) düğmesi

Start intervals (Aralıkları başlat) düğmesi 

1. Home (Ana Sayfa) sekmesinde,  düğmesine dokunun.
2. Automatic, Stat (Otomatik, İstatistik) veya Program seçeneğini belirleyin 

ve istenen ayarları girin ya da seçin. 
3. Start intervals (Aralıkları başlat) düğmesine dokunun. 

Stop intervals (Aralıkları durdur) düğmesi 

1. Home (Ana Sayfa) sekmesinde,  
düğmesine dokunun.

2. STOP (Durdur) düğmesine dokunun. 
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Yaşamsal belirti ölçümlerinin manuel olarak girilmesi
1. NIBP gibi bir pencereye basın ve basılı tutun. Açılır bir iletişim kutusu 

görüntülenir.
2. Değeri manuel olarak girin. 
3. OK (Tamam) düğmesine dokunun. Pencerede yeni değer görüntülenir.

Ek parametrelerin girilmesi

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Additional parameter (Ek parametre) alanına dokunun. 
2. Additional parameters (Ek parametreler) ekranından istediğiniz parametreleri 

seçin ve verileri girin. 
3. İşlem tamamlandığında manuel olarak SpO2 gibi bir Değiştirici girmeniz 

gerekiyorsa Modifiers (Değiştiriciler) öğesini seçin.
4. Değiştirici girmeye gerek yoksa Next (İleri) öğesine dokunun.
5. Artık Home (Ana Sayfa) sekmesine geri dönerek herhangi bir ek parametreyi 

değerlendirebilir veya tüm verileri kaydetmek için Save (Kaydet) düğmesine 
dokunabilirsiniz.

Hasta kayıtlarının yönetilmesi 
Hasta kayıtları ağa gönderilebilir ya da silinebilir. 
1. Review (İncele) sekmesine dokunun. 
2. Kayıtları, istenen hasta isimlerinin yanında bulunan seçim kutularına 

dokunarak seçin. 
3. Kayıtları ağa aktarmak için Send (Gönder) düğmesine ya da kalıcı olarak 

silmek için Delete (Sil) düğmesine dokunun.

Alarm göstergeleri ve kontroller

Açıklamalar

Alarm kapalı
Görsel veya sesli bildirimler etkinleştirilmemiştir

Alarm açık
Görsel ve sesli bildirimler etkinleştirilmiştir.

Alarm sesi kapalı
Yalnızca görsel bildirimler etkinleştirilmiştir.

Alarm sesi duraklatılmış
Geri sayım zamanlayıcısı etkin durumdadır.

Alarm etkin
Duraklatmak veya sessize almak için dokunun.

Birden fazla alarm etkin
Duraklatmak veya sessize almak için dokunun.

Orta öncelikli alarm
Alarm limitlerini ayarlamak veya alarmı kapatmak için 
dokunun.

Yüksek öncelikli alarm
Alarm limitlerini ayarlamak veya alarmı kapatmak için 
dokunun.

Simgeler
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Ekipmanın temizlenmesi 
Temizlik maddelerinin tümü her bileşen için uygun olmadığından monitörün, 
montaj çözümlerinin ve aksesuarların temizliği hakkında ayrıntılı bilgi için 
Connex Spot Monitör Kullanım Talimatları'na bakın. Yalnızca onaylı temizlik 
maddelerini kullanın ve Kullanım Talimatları'nda belirtilen kısıtlamalara uyun. 
Onaylanmamış temizlik maddelerinin kullanılması monitöre, bileşenlere, 
aksesuarlara zarar verebileceği gibi garantiyi de geçersiz kılacaktır.
Onaylı temizlik maddelerinin listesi için Kullanım talimatları'nda "Ekipman 
temizliği için hazırlanma" bölümüne bakın.

 DİKKAT  Onaylanmamış temizlik maddelerini kullanmayın. 
Onaylanmamış temizlik maddelerinin kullanılması bileşenlere zarar 
verebilir ve ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Spot (Kısmi) veya Intervals (Aralıklı) profillerine hasta 
eklenmesi

1. Patient (Hasta) sekmesine dokunun. 

2. Herhangi bir alanda  simgesine dokunun ve ardından hasta 
bilgilerini girin. 

3. Hasta verisi alanları arasında geçiş yapmak için Next (İleri) öğesine dokunun. 

  Not  Patient ID (Hasta Kimliği) alanına bir hasta kimliği girmek için 
barkod tarayıcı kullanabilirsiniz. Patient ID (Hasta Kimliği) alanında 

 simgesine dokunun;

 barkodu tarayın ve OK (Tamam) öğesine dokunun. 

4. Kaydetmek ve Home (Ana Sayfa) sekmesine geri dönmek için OK (Tamam) 
düğmesine dokunun. 

 Not  OK (Tamam) düğmesine dokunmadan girişler kaydedilmez. 
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Boy ve ağırlık bilgilerinin girilmesi
Boy ve ağırlığı manuel olarak ayarlamak için yukarı/aşağı ok tuşlarına veya tuş 
takımına dokunun. 
BMI değeri, boy ve ağırlık girişlerine göre değişir. 

Kan basıncını Start/Stop (Başlat/Durdur) düğmesi

Ağrı seviyesinin girilmesi
Ağrı seviyesini manuel olarak ayarlamak için yukarı/aşağı ok tuşlarına veya 
tuş takımına dokunun. 

Hasta verilerinin temizlenmesi
Tüm ölçümleri kaydetmeden Home (Ana Sayfa) sekmesinden silmek için 
Clear (Temizle) öğesine dokunun.

Hasta verilerinin kaydedilmesi
Hasta ölçümlerini aldıktan sonra Save (Kaydet) düğmesine dokunun.

Office (Ofis) profili

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

Hasta bilgilerinin manuel olarak girilmesi 
1. SpO2 sensörünü Kan basıncının ölçülmediği koldaki parmağa yerleştirin. 
2. Hastanın ateşini ölçün.
3. SpO2 ölçümü ve varsa Masimo RRp kullanılarak Solunum Hızı ölçümü 

yapıldıktan sonra SpO2 sensörünü çıkarın. 
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NIBP ve PULSE RATE (Nabız Hızı) ortalama alma programının 
sonuçları

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...

Değerlerin ortalaması görüntülenir.

"NIBP AVERAGED" (Ortalaması Alınmış NIBP) ve "PULSE RATE" (Nabız Hızı) 
bilgileri görüntülenir.

 • Programla alınan değerler görüntülenir. 
• Üstü çizili değerler ortalamaya dahil edilmez.

 Not  Bir NIBP ortalamasını ve PULSE RATE (Nabız Hızı) değerini 
saklamak için Save (Kaydet) öğesine dokunun. 

Bluetooth® kablosuz teknolojisi ve Bluetooth Low Energy (BLE, Bluetooth 
Düşük Enerji) iş akışı hakkında ayrıntılı bilgi için Connex Spot Monitör Kullanım 
Talimatları'na bakın.

NIBP ortalama alma programının başlatılması
 Not  Bu seçenek, Office (Ofis) ve Intervals (Aralıklı) profillerinde 

bulunur.

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. Kan basıncı kafını düzgün şekilde boyutlandırın ve hastanın çıplak üst kolu 
çevresinde konumlandırın. 

2. Home (Ana Sayfa) sekmesinde,  düğmesine dokunun. 

Intervals (Aralıklı) sekmesi (yukarıdaki gibi) görünür.

3. İstenen programa dokunun.

4. Ayarların hastanız için uygun olduğunu onaylamak için Summary (Özet) 
bilgilerini okuyun.

5. Programı başlatmak için Start intervals (Aralıkları başlat) düğmesine dokunun.
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