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På/av

Tryck på

för att starta och stänga av enheten.

Tysta larm

Tryck på

för att tysta larm eller tryck på

Lås upp skärm

Tryck på

silence (tystnad)

på skärmen.

och håll den intryckt tills enheten indikerar att skärmen är olåst.

Tryck på någon parameter för att öppna en viss parametermeny och tryck sedan på

Larmgränser

Tryck på

Pulspip/larmvolym

för att gå in på

larmmenyn, och ändra sedan larminställningarna med hjälp av skjutreglagen och rullningshjulet.
OK
()

Tryck på
Tryck på

för att bekräfta inställningen.
på huvudskärmen för att öppna ljudmenyn. Ändra volymen med skjutreglaget.

( OK
)

för att bekräfta inställningen.

Tryck på parametern och håll den intryckt tills den blir nedtonad och skakar. Dra parametern till

Ändra parametervyer

mitten eller nederdelen av skärmen.
Om du vill öka parameterns teckensnittsstorlek minskar du antalet parametrar i det stora visningsområdet.

Kurv-/parametertrender

Tryck på kurv- eller trendskärmen för att visa trendvalshjulet. Dra parameterhjulet
uppåt eller nedåt för att visa ytterligare val. Centrera önskat val och peka på det för att visa det.

Trendvy på tvådelad skärm

Medan en trendvy visas trycker du på

för att visa en trend på helskärm.

Medan enheten visar trend för en parameter på helskärm, trycker du på en annan parameter och håller den
intryckt tills den blir nedtonad och skakar. Dra parametern till trendfönstret.
Om du vill ändra sensorns sensitivitet trycker du på sensitivitetsinställningen i det övre vänstra hörnet på enheten.
APOD – ger förbättrad sensor av-detektion. Rekommenderat startläge för patienter med god perfusion.

Sensitivitetsläge

Normal – ger bra total sensitivitet. Används om mätvärde inte kan erhållas eller om
”låg perfusion” eller ”låg signal-IQ” blinkar i APOD-läget.
MAX – ger förbättrad sensitivitet för patienter med extremt låg perfusion.
Används om mätvärde inte kan erhållas eller om ”låg perfusion” eller ”låg signal-IQ” blinkar i normalläget.
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Trendvy på helskärm

