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1.1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 είναι το λογισµικό υποστήριξης για την παρακολούθηση
της θεραπείας του ασθενούς. Για να χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60,
πρέπει να µεταφέρετε δεδοµένα από το Vivo 50 ή το Vivo 60 στον υπολογιστή σας. Το
Λογισµικό για H/Y µπορεί να επικοινωνεί µε τον αναπνευστήρα µε δύο τρόπους, µέσω
καλωδίου USB ή µέσω κάρτας µνήµης CompactFlash.

Επικοινωνία µε το Vivo 50 ή το Vivo 60 µέσω καλωδίου USB

Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, συνιστάται η χρήση φορητού υπολογιστή που
τροφοδοτείται από την µπαταρία και όχι από το δίκτυο ρεύµατος. Η χρήση επιτραπέζιου
υπολογιστή ή φορητού υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο ρεύµατος ενδέχεται να
απαιτεί µονωµένο καλώδιο USB, ανάλογα µε το σύµβολο που εµφανίζεται στη θύρα USB του
αναπνευστήρα:

Η θύρα σύνδεσης δεδοµένων USB του αναπνευστήρα δεν είναι µονωµένη:
Χρησιµοποιήστε ένα µονωµένο καλώδιο USB (αρ. εξαρτήµατος EU: 005092, UK:
005093, US: 005094).
Η θύρα σύνδεσης δεδοµένων USB του ανεµιστήρα είναι µονωµένη:
∆εν απαιτείται η χρήση µονωµένου καλωδίου USB.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καλώδιο δεδοµένων USB (αρ. εξαρτήµατος 004886):

εάν δεν υπάρχει ασθενής συνδεδεµένος στον αναπνευστήρα ή
εάν ο ασθενής είναι συνδεδεµένος στον αναπνευστήρα και για τη µεταφορά των
δεδοµένων χρησιµοποιείται φορητός υπολογιστής που τροφοδοτείται από µπαταρίες.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο Vivo 50/60
στην αριστερή πλευρά του αναπνευστήρα.

2. Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή
σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα
προγράµµατα οδήγησης USB της Breas,
προτού συνδέσετε το καλώδιο στον υπολογιστή
σας.
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3. Tο Vivo 50/60 είναι πλέον σε κατάσταση
σύνδεσης µε τον υπολογιστή. Κάντε λήψη των
δεδοµένων του αναπνευστήρα επιλέγοντας
∆εδοµένα αναπνευστήρα > Λήψη δεδοµένων
µνήµης αναπνευστήρα ... στο µενού ή
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Λήψη δεδοµένων
µνήµης αναπνευστήρα στη γραµµή εργαλείων.
Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείται
αναπνευστήρας µε συγκεκριµένο σειριακό
αριθµό, εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου
Εισαγωγή στοιχείων αναπνευστήρα. Ο
τύπος και ο σειριακός αριθµός του
αναπνευστήρα λαµβάνονται από τον
αναπνευστήρα. Ο αριθµός εντοπισµού µονάδας
είναι ένας προαιρετικός αριθµός που ενδέχεται
να δώσει στον αναπνευστήρα το θεραπευτικό
ίδρυµα.

4. Τώρα γίνεται λήψη των δεδοµένων και των
ρυθµίσεων του αναπνευστήρα από τον
αναπνευστήρα, τα οποία µπορείτε να
προβάλετε και να αναλύσετε στο Λογισµικό για
H/Y του Vivo 50/60.

Επικοινωνία µε το Vivo 50 ή το Vivo 60 µέσω κάρτας µνήµης
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε το Vivo 50/60 µέσω κάρτας µνήµης.

1. Εισαγάγετε την κάρτα µνήµης στην
υποδοχή της κάρτας µνήµης στην πλαϊνή όψη
του Vivo 50/60. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα
µνήµης έχει τοποθετηθεί σωστά.
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2.Όταν εισαχθεί η κάρτα µνήµης στον
αναπνευστήρα, εµφανίζεται αυτόµατα το µενού
Μνήµη συσκευής. Επιλέξτε Αποθήκ. δεδ.
µνήµης στην κάρτα και περιµένετε ενώ ο
αναπνευστήρας αποθηκεύει δεδοµένα στην
κάρτα µνήµης.

3. Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης της
κάρτας µνήµης στο PC και εισαγάγετε την
κάρτα µνήµης.

4. Επιλέξτε τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας
µνήµης επιλέγοντας Επιλογές > Επιλογή
συσκευής ανάγνωσης κάρτας ... στο µενού ή
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Επιλογή
συσκευής ανάγνωσης κάρτας στη γραµµή
εργαλείων.

6. Για να κάνετε λήψη των δεδοµένων του
αναπνευστήρα επιλέξτε ∆εδοµένα
αναπνευστήρα > Λήψη δεδοµένων κάρτας
στο µενού ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στη
γραµµή εργαλείων.
Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείται
αναπνευστήρας µε συγκεκριµένο σειριακό
αριθµό, εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου
Εισαγωγή στοιχείων αναπνευστήρα. Ο
τύπος και ο σειριακός αριθµός του
αναπνευστήρα λαµβάνονται από την κάρτα
µνήµης. Ο αριθµός εντοπισµού µονάδας είναι
ένας προαιρετικός αριθµός που ενδέχεται να
δώσει στον αναπνευστήρα το θεραπευτικό
ίδρυµα.
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7. Τώρα γίνεται λήψη των δεδοµένων και των
ρυθµίσεων του αναπνευστήρα από την κάρτα
µνήµης, τα οποία µπορείτε να προβάλετε και
να αναλύσετε στο Λογισµικό για H/Y του Vivo
50/60.
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1.2 Λογισµικό
Προοριζόµενη χρήση
Το Λογισµικό για Η/Υ του Vivo 50/60 προορίζεται για χρήση κατά την παρακολούθηση της
θεραπείας ασθενών µε αναπνευστήρα. Το Λογισµικό ενδέχεται να υποδεικνύει πιθανά
συµβάντα που µπορεί να απαιτούν περαιτέρω κλινική διερεύνηση.
Το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 προορίζεται για χρήση σε ιδρύµατα, νοσοκοµεία και
κλινικές και από εκπαιδευµένο κλινικό προσωπικό, ιατρούς, προσωπικό για φροντίδα στο σπίτι
και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

Απαιτήσεις συστήµατος
Για την εκτέλεση του λογισµικού, απαιτούνται Windows XP, Windows Vista ή Windows 7.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε την τελευταία έκδοση ενός από τα συνιστώµενα λειτουργικά
συστήµατα Windows. Το λογισµικό ενδέχεται να εκτελείται και σε άλλα λειτουργικά συστήµατα
Windows, αλλά δεν έχει δοκιµαστεί και δεν υποστηρίζεται.
Η αποµακρυσµένη παρακολούθηση πολλών αναπνευστήρων απαιτεί περισσότερους
πόρους. Συνιστάται ένας σύγχρονος υπολογιστής αυξηµένων δυνατοτήτων.

Το λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 H/Y δεν υποκαθιστά τη µονάδα συναγερµού
Η οθόνη ενδείξεων συναγερµών του Λογισµικού για H/Y δεν υποκαθιστά την
αποµακρυσµένη µονάδα συναγερµού. Ο υπολογιστής δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις
ασφαλείας για συναγερµούς όσον αφορά το βαθµό ορατότητας και ακουστικότητας.
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1.3 Βοήθεια για το λογισµικό
Προσπέλαση της βοήθειας του λογισµικού
Η βοήθεια για το λογισµικό ανοίγει από το µενού (επιλέξτε Βοήθεια > Προβολή
τεκµηρίωσης) πατώντας τα πλήκτρα Ctrl + H ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
Προβολή τεκµηρίωσης στη γραµµή εργαλείων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τη
βοήθεια για µια συγκεκριµένη σελίδα, στην οποία εργάζεστε, από το µενού (επιλέξτε Βοήθεια
> Βοήθεια), κάνοντας κλικ στο πλήκτρο F1 ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια στη
γραµµή εργαλείων.

Χρήση
Στον πίνακα περιεχοµένων, θα βρείτε συνδέσεις µε τις διάφορες ενότητες του αρχείου
βοήθειας. Μετά την εισαγωγική ενότητα, ακολουθεί µια επισκόπηση του περιβάλλοντος
εργασίας χρήστη του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60 και µετά µια ενότητα που εξηγεί τα
διάφορα παράθυρα διαλόγου που θα συναντήσετε. Οι επόµενες ενότητες εξηγούν τις
προβολές για διάφορες λειτουργίες. Η τελευταία ενότητα εξηγεί πώς θα εκτυπώσετε µια
αναφορά δεδοµένων ασθενούς.
Για να επιστρέψετε οποιαδήποτε στιγµή στην αρχή του εγγράφου,
κάντε κλικ στα κόκκινα βέλη που βρίσκονται στο περιθώριο δεξιά από
τις κεφαλίδες των ενοτήτων.
Σε ολόκληρο το αρχείο βοήθειας, χρησιµοποιούνται σύµβολα για να επισηµάνουν
συγκεκριµένες πληροφορίες. Η σηµασία κάθε συµβόλου είναι η εξής:
Προειδοποίηση!
Κίνδυνος θανάτου και σοβαρού προσωπικού τραυµατισµού.
Προσοχή!
Κίνδυνος µικρού ή µέτριου τραυµατισµού. Κίνδυνος βλάβης της συσκευής, απώλειας
δεδοµένων, επανάληψης διαδικασίας ή απρόσµενων αποτελεσµάτων.
Σηµείωση
Πληροφορίες που µπορεί να είναι σηµαντικές, αλλά όχι µείζονος σηµασίας, συµβουλές.

Συµβατότητα προγραµµάτων περιήγησης
Η βοήθεια για το λογισµικό έχει δοκιµαστεί για τον Internet Explorer και το Firefox.
Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε την τελευταία έκδοση του προγράµµατος περιήγησής σας. Άλλα
προγράµµατα περιήγησης, όπως Opera, Chrome ή Flock, αλλά οι λεπτοµέρειες διάταξης
ενδέχεται να διαφέρουν.

Έκδοση PDF
Υπάρχει διαθέσιµη µια έκδοση PDF του αρχείου βοήθειας στο φάκελο εγκατάστασης
λογισµικού του υπολογιστή σας.
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1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς
Στο Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 κάθε ασθενής έχει ένα µοναδικό προφίλ ασθενούς που
περιέχει τα στοιχεία ασθενούς και λήψεις από τον αναπνευστήρα. Το λογισµικό αποθηκεύει τα
προφίλ στα αρχεία ασθενούς. Το αρχείο ασθενούς µπορεί να είναι οποιοσδήποτε φάκελος
στο σύστηµά σας και κάθε αρχείο µπορεί να περιέχει πολλά προφίλ ασθενούς. ∆εν χρειάζεται
να αποθηκεύετε τα προφίλ ασθενούς χειροκίνητα, καθώς το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60
αποθηκεύει αυτόµατα όλα τα δεδοµένα ασθενούς.
Σε όλα τα πλαίσια διαλόγου που διαχειρίζονται προφίλ ασθενούς, µπορείτε να επιλέξετε αρχείο
ασθενούς χρησιµοποιώντας το αναπτυσσόµενο πλαίσιο και να προσθέσετε ή να καταργήσετε
αρχεία ασθενούς χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αρχείου ασθενούς.

Τα προφίλ ασθενούς µπορούν να εξαχθούν σε αρχεία XBF (Συµπιεσµένη µορφή της Breas). Η
µορφή αυτή χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών.
Ανατρέξτε στην ενότητα 3. Πλαίσια διαλόγου για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε το
χειρισµό των δεδοµένων ασθενούς.
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2.1 Επιλογή λειτουργίας
Στην αρχική οθόνη, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφορετικών προβολών και λειτουργιών
του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60.
Γλώσσα

Αλλάξτε τη γλώσσα του
προγράµµατος.

Λήψη
δεδοµένων

Κάντε λήψη δεδοµένων
απευθείας από τον
αναπνευστήρα ή από κάρτα
µνήµης.

Ανάλυση
δεδοµένων
ασθενούς

Αναλύστε δεδοµένα από το
Vivo 50/60 στην προβολή
∆εδοµένα 24ωρου, την
προβολή Μηνιαία δεδοµένα,
την προβολή Ετήσια
δεδοµένα ή την προβολή
Συναγερµοί.

Αποµακρυσµένη
παρακολούθηση

Παρακολουθήστε τη
θεραπεία από απόσταση,
εγγράψτε δεδοµένα και
αναπαραγάγετε την
παρακολούθηση.

Πληροφορίες
συσκευής

Το πλαίσιο διαλόγου που
εµφανίζει τις πληροφορίες
συσκευής.

Αν κάνετε κλικ στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού
πάνω σε ένα από τα κουµπιά Λήψη
δεδοµένων, Ανάλυση δεδοµένων
ασθενούς ή Αποµακρυσµένη
παρακολούθηση, δηµιουργείται µια
συντόµευση για το Εκ νέου άνοιγµα
ασθενούς. Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να αρχίζετε απευθείας τη λήψη δεδοµένων για
έναν πρόσφατο ασθενή ή να ανοίγετε έναν πρόσφατο ασθενή για ανάλυση ή αποµακρυσµένη
παρακολούθηση.
Από προεπιλογή, η Βοήθεια για το Λογισµικό
για H/Y του Vivo 50/60 εµφανίζεται σε κάθε
εκκίνηση του λογισµικού. Απενεργοποιήστε τη
λειτουργία αυτή χρησιµοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία
της αρχικής οθόνης.
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2.2 Η οθόνη του Λογισµικού για H/Y
Επισκόπηση

1. Μενού

5. Παράθυρο Συνεδρίες

2. Γραµµή εργαλείων

6. Παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη

3. Κουµπιά Προβολής

7. Παράθυρο ∆εδοµένα/ανάλυση

4. Πλήκτρα λειτουργίας

8. Tίτλος τρέχουσας προβολής

Οι Ρυθµίσεις στο παράθυρο δείκτη και το παράθυρο ∆εδοµένα/ανάλυση µπορεί να
φαίνονται διαφορετικές σε διαφορετικές συνεδρίες και να εµφανίζουν διαφορετικές
ρυθµίσεις και γραφικά. Aνάλογα µε τον τύπο του αναπνευστήρα (Vivo 50 ή Vivo 60) ή την
έκδοση υλικολογισµικού αναπνευστήρα που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

∆ιάταξη παραθύρων
Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εµφανίσετε
ορισµένα παράθυρα µε το εικονίδιο πλην/συν
στο πάνω µέρος του παραθύρου.

Σε προβολές που περιέχουν παράθυρα
∆εδοµένων/ανάλυσης µε πολλά πεδία
γραφικών παραστάσεων, η οπτική
αναπαράσταση των διαφόρων τύπων
δεδοµένων µπορεί να ενεργοποιηθεί και να
απενεργοποιηθεί µε τα πλαίσια ελέγχου που
βρίσκονται πάνω από τις γραφικές παραστάσεις.

Στην προβολή Μηνιαία δεδοµένα, η διαίρεση
του παραθύρου ∆εδοµένα/ανάλυση µπορεί να
προσαρµοστεί µε τη λειτουργία διαίρεσης
παραθύρων. Κάντε κλικ σε ένα σηµείο του
πεδίου διαίρεσης και µετακινήστε το ποντίκι
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κάθετα για να ρυθµίστε το µήκος του
ανώτερου τµήµατος του παραθύρου που θα
είναι ορατό.
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2.3 Μενού
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Αρχείο
Αν επιλέξετε Αρχείο από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές.
∆ηµιουργία ...

∆ηµιουργεί ένα νέο προφίλ
ασθενούς. Για να εργαστείτε
µε οποιαδήποτε προβολή
του Λογισµικού για H/Y του
Vivo 50/60 (εκτός από την
αρχική οθόνη), πρέπει να
έχετε επιλέξει ένα προφίλ
ασθενούς.

Άνοιγµα/
Εισαγωγή ...

Ανοίγει ένα υπάρχον προφίλ
ασθενούς.

Αντιγραφή σε ...

Αντιγράφει ένα ανοικτό
προφίλ ασθενούς σε ένα
καθορισµένο αρχείο
ασθενούς.

Εξαγωγή ...

Εξάγει ένα ανοικτό προφίλ
ασθενούς σε ένα
αρχειοθετηµένο αρχείο.

∆ιαγραφή ...

∆ιαγράφει ένα καθορισµένο
προφίλ ασθενούς.

Εκτύπωση
προβολής ...
(Ctrl+P)

Εκτυπώνει την τρέχουσα
προβολή.

Εκ νέου άνοιγµα

Ανοίγει έναν πρόσφατο
ασθενή.

Έξοδος
Ctrl+Q)

Πραγµατοποιεί έξοδο από το
Λογισµικό για H/Y του Vivo
50/60.

Επιλογές
Αν επιλέξετε Επιλογές από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές.
Μέγεθος
γραµµατοσειράς

Αλλάξτε το µέγεθος της
γραµµατοσειράς του
προγράµµατος ορίζοντας µία
από τις επιλογές
Μικρή (Ctrl+1),
Mεσαία (Ctrl+2) ή
Μεγάλη (Ctrl+3).

Γλώσσα

Αλλάξτε τη γλώσσα του
προγράµµατος.

Επιλογή
λογότυπου
αναφοράς ...

Επιλέξτε ένα λογότυπο για
την αναφορά.

Έλεγχος
λογισµικού για
ενηµερώσεις ...

Επιλέξτε εάν θα
πραγµατοποιείται έλεγχος
για ενηµέρωση λογισµικού
κατά την έναρξη.

Επιλογή
συσκευής
ανάγνωσης
κάρτας ...

Αν επικοινωνείτε µε τον
αναπνευστήρα µέσω κάρτας
µνήµης, επιλέξτε εδώ τη
συσκευή ανάγνωσης
κάρτας.

∆εδοµένα αναπνευστήρα
Αν επιλέξετε ∆εδοµένα αναπνευστήρα από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες
επιλογές.
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Λήψη
δεδοµένων
µνήµης
αναπνευστήρα
...

Κάντε λήψη των δεδοµένων
24ωρου, των µηνιαίων
δεδοµένων και των ετήσιων
δεδοµένων από τον
αναπνευστήρα µέσω
καλωδίου USB.
Η λειτουργία αυτή
ενδέχεται να
διαρκέσει αρκετά λεπτά
και ο αναπνευστήρας δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί
κατά τη διάρκεια αυτής
της διαδικασίας.

Λήψη
δεδοµένων
κάρτας ...

Κάντε λήψη των δεδοµένων
24ωρου, των µηνιαίων
δεδοµένων και των ετήσιων
δεδοµένων από µια κάρτα
µνήµης.

∆ιαγραφή
λήψεων ...

∆ιαγράφει τα δεδοµένα που
έχουν ληφθεί.

∆ιαγραφή
εγγραφών ...

∆ιαγράφει τα εγγεγραµµένα
δεδοµένα. Ανατρέξτε στην
ενότητα 9. Προβολή
Παρακολούθηση για
αναλυτικότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον
τρόπο εγγραφής
δεδοµένων.

Συντήρηση
Αν επιλέξετε Συντήρηση από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές.
∆ιαγραφή
δεδοµένων
µνήµης
αναπνευστήρα
...

∆ιαγράψτε όλα τα δεδοµένα
από τη µνήµη της συσκευής
αερισµού.

Επαναφορά
χρόνου
λειτουργίας
ασθενούς ...

Κάντε επαναφορά του
χρόνου λειτουργίας
ασθενούς στον
αναπνευστήρα.

Έλεγχος
υλικολογισµικού
Vivo για
ενηµερώσεις ...

Ελέγξτε εάν υπάρχει
διαθέσιµη νεότερη έκδοση
υλικολογισµικού Vivo.

Αλλαγή
ονοµάτων
προφίλ ...

Αλλάξτε τα ονόµατα των
προφίλ στον αναπνευστήρα.

Όλες οι επιλογές στο µενού Συντήρηση απαιτούν συνδεδεµένο αναπνευστήρα.

Βοήθεια
Αν επιλέξετε Βοήθεια από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές.
Βοήθεια
(Shift+F1)

Προβάλετε τη βοήθεια για
την τρέχουσα προβολή του
λογισµικού.

Προβολή
τεκµηρίωσης
(F1)

Προβάλετε την πλήρη
τεκµηρίωση της βοήθειας για
το λογισµικό.

Έλεγχος για
ενηµερώσεις

Ελέγξτε εάν υπάρχει
διαθέσιµη νεότερη έκδοση
λογισµικού.
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Πληροφορίες

Πληροφορίες για το
λογισµικό.
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2.4 Γραµµή εργαλείων
Οι επιλογές µενού που χρησιµοποιούνται συχνά είναι διαθέσιµες ως εικονίδια στη γραµµή
εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.3 Μενού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
συγκεκριµένα εικονίδια.
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2.5 Προβολές και λειτουργίες
Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, θα βρείτε κουµπιά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για
να προσπελάσετε τις διάφορες προβολές του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60αθώς και
κουµπιά για να προσπελάσετε βασικές λειτουργίες.

Προβολές

Λειτουργίες
Προβολή στοιχείων ασθενούς

Εκτύπωση αναφοράς

Προβολή δεδοµένων 24ωρου

Εκτύπωση προβολής

Προβολή δεδοµένων ενός µήνα

∆ιακοπή εποπτείας ασθενού
[στην Αποµακρυσµένη
παρακολούθηση]

Προβολή µακροπρόθεσµων
δεδοµένων

Εποπτεία άλλου ασθενούς
[στην Αποµακρυσµένη
παρακολούθηση]

Προβολή συναγερµών

Αρχική

Προβολή παρακολούθησης
[στην Αποµακρυσµένη
παρακολούθηση]
Προβολή αναπαραγωγής
[στην Αποµακρυσµένη
παρακολούθηση]
Όταν το κουµπί της τρέχουσας
προβολής είναι κόκκινο, η
προβολή είναι ενεργή.
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2.6 Παράθυρο Συνεδρίες
Λίστα συνεδριών
Οι προβολές ∆εδοµένα 24ωρου και Μηνιαία
δεδοµένα περιλαµβάνουν ένα παράθυρο
Συνεδριών, όπου παρατίθενται οι λήψεις του
ασθενούς σε ένα αναπτυσσόµενο πλαίσιο που
συµβολίζεται µε έναν κίτρινο φάκελο.
Οι ηµεροµηνίες και ώρες που αναφέρονται στο
αναπτυσσόµενο πλαίσιο είναι η αρχική
ηµεροµηνία της συνεδρίας, η τελική ηµεροµηνία της συνεδρίας και, εντός παρενθέσεων, η
ηµεροµηνία και η ώρα λήψης της συνεδρίας. Κάθε λήψη µπορεί να περιλαµβάνει πολλές
συνεδρίες, οι οποίες παρατίθενται κάτω από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο. Επιλέξτε συνεδρία
κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας.
Μπορείτε να επιλέξετε πολλές συνεδρίες µε τα πλήκτρα Ctrl και Shift. Στο παράθυρο
Γραφικές παραστάσεις, οι επιλεγµένες συνεδρίες συγχωνεύονται σε συνδυασµένες γραφικές
παραστάσεις, αρχίζοντας από την παλιότερη συνεδρία.
Οι επιλεγµένες συνεδρίες διατηρούνται κατά την εναλλαγή µεταξύ της προβολής ∆εδοµένα
24ωρου και της προβολής Μηνιαία δεδοµένα.
Οι συνεδρίες, η σύνδεση των οποίων γίνεται σε διαφορετικούς τύπους αναπνευστήρα
ή/και διαφορετικές εκδόσεις αναπνευστήρα, µπορεί να περιέχουν διαφορετικούς τύπους
δεδοµένων. Συνεπώς, τα γραφικά και οι ρυθµίσεις µπορεί να διαφέρουν από συνεδρία σε
συνεδρία.

Σελιδοδείκτες
Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε πέντε διαφορετικές θέσεις του δείκτη χρόνου στις
προβολές ∆εδοµένα 24ωρου και Μηνιαία δεδοµένα. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να
επιστρέψετε σε αυτές τις θέσεις αργότερα. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουµπιά σελιδοδείκτη
(που είναι αριθµηµένα από 1 έως 5) για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη. Όταν ορίσετε ένα
σελιδοδείκτη, ο αριθµός στο κουµπί γίνεται κόκκινος. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές
παραστάσεις για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες χρόνου.
Κάντε δεξί κλικ σε ένα κουµπί σελιδοδείκτη,
για να παραχθεί ένα µενού όπου µπορείτε να
επιλέξετε Eισαγωγή κειµένου για
σελιδοδείκτη, έτσι ώστε να αποθηκεύσετε
ένα σχόλιο για το σελιδοδείκτη. Το σχόλιο θα
εµφανίζεται ως "επεξήγηση εργαλείου", καθώς
µετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από
το κουµπί.
Οι σελιδοδείκτες περιλαµβάνονται στην αναφορά ασθενούς (ανατρέξτε στην ενότητα 11
Αναφορά).

Φίλτρο διάρκειας συνεδρίας
Επιλέξτε τις διάρκειες συνεδρίας που θα εµφανίζονται χρησιµοποιώντας το αναπτυσσόµενο
πλαίσιο Φίλτρο διάρκειας συνεδρίας. Με το φίλτρο γίνεται απόκρυψη των συνεδριών που
έχουν µικρότερη διάρκεια από την καθορισµένη.
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2.7 Γραφικές παραστάσεις
Επισκόπηση

Ορισµένες προβολές περιλαµβάνουν γραφικές παραστάσεις δεδοµένων µε βάση
καταχωρηµένα δεδοµένα. Κάθε γραφική παράσταση µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή δύο
τύπους δεδοµένων. Στην περίπτωση δύο τύπων δεδοµένων, χρησιµοποιούνται διαφορετικά
χρώµατα για τις γραφικές παραστάσεις και οι κάθετοι άξονες στη δεξιά και την αριστερή
πλευρά αναπαριστούν αντίστοιχα τους δύο τύπους δεδοµένων.
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες στις γραφικές παραστάσεις, για να είναι πιο
ευέλικτη η προβολή τους.

Κάθετο ζουµ
Κάντε µεγέθυνση και σµίκρυνση στον κάθετο
άξονα, κάνοντας ένα ή περισσότερα κλικ στην
κλίµακα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
των γραφικών παραστάσεων. Υπάρχουν
τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ζουµ διαθέσιµα.
Αν κάνετε κλικ για πέµπτη φορά, θα
επανέρθετε στο επίπεδο ζουµ από το οποίο
ξεκινήσατε.

Μενού Ζουµ
Πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σε
οποιοδήποτε σηµείο της γραφικής παράστασης
για να δείτε το µενού Ζουµ. Μπορείτε να
επιλέξετε µεταξύ του βέλτιστου επιπέδου ζουµ,
που εµφανίζει όσο το δυνατόν περισσότερα
δεδοµένα, και διαφόρων καθορισµένων
επιπέδων ζουµ. Σε γραφικές παραστάσεις µε
διαφορετικούς τύπους δεδοµένων στο δεξιό και
τον αριστερό κάθετο άξονα, το µενού εµφανίζει διαφορετικές επιλογές ανάλογα µε το σηµείο
της γραφικής παράστασης στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο δείκτης του ποντικιού.

Ελεύθερο ζουµ
Μπορείτε να κάνετε ελεύθερα µεγέθυνση και
σµίκρυνση µιας γραφικής παράστασης
χρησιµοποιώντας το ποντίκι. Κρατήστε
πατηµένο οποιοδήποτε πλήκτρο του ποντικιού
και σύρετε µε κατεύθυνση προς τα κάτω και
δεξιά. Θα εµφανιστεί ένα τετράγωνο που
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σηµειώνει την περιοχή που θα µεγεθυνθεί. Η
νέα προβολή θα εµφανιστεί στο παράθυρο Γραφικές παραστάσεις.
Μπορείτε να εµφανίσετε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα, αν κρατήσετε πατηµένο το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το ποντίκι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (εκτός από προς
τα κάτω και δεξιά) και στη συνέχεια αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού.

∆είκτες χρόνου
Προκειµένου να διαβάσετε και να αναλύσετε
τις τιµές ενός συγκεκριµένου χρονικού
σηµείου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
δείκτη χρονικής θέσης. Ο δείκτης
αναπαρίσταται µε µια µαύρη διάστικτη γραµµή,
που βρίσκεται από προεπιλογή στη δεξιά
πλευρά του παραθύρου Γραφικές παραστάσεις.
Ο τίτλος της γραφικής παράστασης θα
τροποποιηθεί µε τις σχετικές πληροφορίες για
τη θέση όπου τοποθετείται ο δείκτης.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη θέση
του δείκτη εµφανίζονται στο παράθυρο
Ρυθµίσεις στο δείκτη (βλ. επόµενη ενότητα).
Υπάρχει επίσης ο δείκτης χρόνου δέλτα, που
αναπαρίσταται µε µια κόκκινη διάστικτη
γραµµή, η οποία βρίσκεται από προεπιλογή στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Γραφικές
παραστάσεις. Ο µαύρος διάστικτος δείκτης χρόνου πρέπει να µετακινηθεί, προκειµένου να
µπορέσετε να µετακινήσετε τον κόκκινο διάστικτο δείκτη χρόνου δέλτα. Η χρονική διαφορά
µεταξύ των δύο γραµµών εµφανίζεται κατά τη µετακίνηση των δεικτών.
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2.8 Ρυθµίσεις στο παράθυρο δείκτη
Οι προβολές που περιλαµβάνουν γραφικές
παραστάσεις περιλαµβάνουν επίσης το
παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη. Το
παράθυρο αυτό εµφανίζει πληροφορίες για τη
ρυθµίσεις του αναπνευστήρα στη θέση του
δείκτη χρόνου.
Όταν το Λογισµικό για H/Y του Vivo
50/60 χρησιµοποιείται για αποµακρυσµένη
παρακολούθηση, εµφανίζεται το παράθυρο
Ρυθµίσεις. Είναι παρόµοιο µε το παράθυρο
Ρυθµίσεις στο δείκτη, εκτός από το ότι όλες οι
τιµές είναι στιγµιαίες.

Πραγµατοποιήστε εναλλαγή µεταξύ των
διαφόρων ρυθµίσεων µε τα εικονίδια κάθε
καρτέλας:
Γενικές ρυθµίσεις αναπνευστήρα

Ρυθµίσεις κατάστασης λειτουργίας

Ρυθµίσεις συναγερµού

Στο επάνω τµήµα του παραθύρου Ρυθµίσεις στο δείκτη, θα βρείτε την ηµεροµηνία και την ώρα
για την τρέχουσα θέση του δείκτη, καθώς και το σειριακό αριθµό του αναπνευστήρα.
Στο κάτω τµήµα του παραθύρου, θα βρείτε την αρχική ώρα και την τελική ώρα της τρέχουσας
ρύθµισης, που είναι η περίοδος κατά την οποία η τρέχουσα ρύθµιση ήταν σταθερή. Η αλλαγή
µιας ρύθµισης αναπαρίσταται µε έναν κόκκινο ρόµβο στη γραφική παράσταση συµβάντος
(ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές παραστάσεις για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά
µε τη γραφική παράσταση συµβάντος). Χρησιµοποιήστε τα βέλη που βρίσκονται στην κάτω
δεξιά γωνία του παραθύρου Ρυθµίσεις στο δείκτη για να κάνετε το δείκτη να µεταπηδήσει
µεταξύ των αλλαγών ρυθµίσεων.
Οι συνεδρίες, η σύνδεση των οποίων γίνεται σε διαφορετικούς τύπους αναπνευστήρα
ή/και διαφορετικές εκδόσεις αναπνευστήρα, µπορεί να περιέχουν διαφορετικούς τύπους
δεδοµένων. Συνεπώς, οι ρυθµίσεις µπορεί να διαφέρουν από συνεδρία σε συνεδρία.
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3.1 Νέο προφίλ ασθενούς
Στο πλαίσιο διαλόγου ∆ηµιουργία
νέου ασθενούς, µπορείτε να
εισαγάγετε στοιχεία ασθενούς για να
δηµιουργήσετε ένα νέο προφίλ ασθενούς. Το
πλαίσιο διαλόγου είναι διαθέσιµο από το µενού
και ως εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων.
Πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία
πληροφοριών, πριν πατήσετε το κουµπί
OK.
∆εν χρειάζεται να αποθηκεύετε τα προφίλ
ασθενούς χειροκίνητα, καθώς το
Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 αποθηκεύει
αυτόµατα όλα τα δεδοµένα ασθενούς.

Βοήθεια για το Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 (ελληνικά) έκδοση: 3.0

3.2 Άνοιγµα/Εισαγωγή προφίλ ασθενούς
Άνοιγµα/Εισαγωγή ...
Στο πλαίσιο διαλόγου
Άνοιγµα/Εισαγωγή ..., µπορείτε να ανοίξετε
προφίλ ασθενών. Το πλαίσιο διαλόγου είναι
διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη
γραµµή εργαλείων. Επίσης, εµφανίζεται όταν
επιλέξετε Aνάλυση δεδοµένων ασθενούς
από την αρχική οθόνη του Λογισµικού για H/Y
του Vivo 50/60. Στο πλαίσιο διαλόγου,
µπορείτε είτε να επιλέξετε απευθείας ένα
προφίλ ασθενούς από τη λίστα είτε, πατώντας
το κουµπί Εισαγωγή, να εισαγάγετε ένα
προφίλ ασθενούς από ένα αρχείο XBF
(ανατρέξτε στην ενότητα 1.4 Χειρισµός
δεδοµένων ασθενούς για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τα αρχεία XBF).

∆εν χρειάζεται να αποθηκεύετε τα
προφίλ ασθενούς χειροκίνητα, καθώς
το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60
αποθηκεύει αυτόµατα όλα τα δεδοµένα
ασθενούς.

Εκ νέου άνοιγµα
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
επιλογή µενού Εκ νέου άνοιγµα,
για να ανοίξετε πάλι πρόσφατα
δεδοµένα ασθενούς. Η επιλογή αυτή είναι
επίσης διαθέσιµη από την αρχική οθόνη µε
δεξί κλικ.
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3.3 Αντιγραφή σε/Εξαγωγή προφίλ ασθενούς
Αντιγραφή σε ...
Στο πλαίσιο διαλόγου Αντιγραφή σε
..., µπορείτε να αποθηκεύσετε ένα προφίλ
ασθενούς σε ένα καθορισµένο αρχείο
ασθενούς. Το πλαίσιο διαλόγου είναι διαθέσιµο
από το µενού και ως εικονίδιο στη γραµµή
εργαλείων.

Εξαγωγή ...
Με το πλαίσιο διαλόγου Eξαγωγή ...,
µπορείτε να εξαγάγετε το ανοικτό προφίλ
ασθενούς σε ένα αρχείο XBF(ανατρέξτε στην
ενότητα 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα
αρχεία XBF). Το πλαίσιο διαλόγου είναι
διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη
γραµµή εργαλείων. Επιλέξτε µια θέση για το
εξαγόµενο αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνοµα αρχείου και πατήστε το κουµπί Εξαγωγή.
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3.4 Προσθήκη/Κατάργηση αρχείου ασθενούς
Το πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη αρχείου
ασθενούς είναι διαθέσιµο από όλα τα πλαίσια
διαλόγου χειρισµού δεδοµένων ασθενούς. Με
την προσθήκη ενός αρχείου ασθενούς, το
καθορισµένο αρχείο προστίθεται στη λίστα
αρχείων ασθενούς, που είναι προσπελάσιµα
από το το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60.
Στο πλαίσιο διαλόγου, µπορείτε να επιλέξετε
ένα υπάρχον αρχείο ασθενούς ("PA1" και
"PA2" στο παρακάτω πλαίσιο διαλόγου) ή να δηµιουργήσετε ένα νέο αρχείο καθορίζοντας το
όνοµα ("NewPA" παρακάτω). Τα νέα αρχεία αποθηκεύονται στον τρέχοντα κατάλογο που
εµφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου.
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3.5 Πληροφορίες συσκευής
Το πλαίσιο διαλόγου Πληροφορίες συσκευής
ανοίγει από την αρχική οθόνη του Λογισµικού
για H/Y του Vivo 50/60 και αναφέρει
πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή αερισµού.
Εάν πατήσετε το κουµπί Έλεγχος για
ενηµερώσεις υλικολογισµικού Vivo...,
πραγµατοποιείται έλεγχος για διαθέσιµη
νεότερη έκδοση υλικολογισµικού Vivo. Αν
κάνετε κλικ στο κουµπί ∆ιαγραφή
δεδοµένων µνήµης αναπνευστήρα ... διαγράφονται όλα τα δεδοµένα θεραπείας που
υπάρχουν στη µνήµη του αναπνευστήρα. Αν κάνετε κλικ στο κουµπί Επαναφορά χρόνου
λειτουργίας ασθενούς ... γίνεται επαναφορά των ωρών κατά τις οποίες ο αναπνευστήρας
χρησιµοποιούταν για τον τρέχοντα ασθενή και µε το κουµπί Αλλαγή ονοµάτων προφίλ ...
ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, στο οποίο µπορείτε να αλλάξετε τα ονόµατα των προφίλ του
αναπνευστήρα.
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3.6 Αλλαγή ονοµάτων προφίλ
Στο πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή
ονοµάτων προφίλ ..., µπορείτε να
αλλάξετε τα ονόµατα των προφίλ του
αναπνευστήρα. Το πλαίσιο διαλόγου είναι
διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη
γραµµή εργαλείων, καθώς και από το πλαίσιο
διαλόγου Πληροφορίες συσκευής στην αρχική
οθόνη.
∆εν είναι δυνατή η χρήση ορισµένων
χαρακτήρων, π.χ, å, ü και ñ, σε ονόµατα
προφίλ. Σε αυτή την περίπτωση, εµφανίζεται
ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης.
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3.7 Ρύθµιση µεσολάβησης
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις τιµές του κεντρικού
υπολογιστή διαµεσολάβησης και της θύρας
διαµεσολάβησης στο παράθυρο διαλόγου
Ρύθµιση διαµεσολαβητή. Το παράθυρο
διαλόγου εµφανίζεται εάν αποτύχει η
προσπάθεια σύνδεσης στο Internet µετά από
έλεγχο για ενηµέρωση λογισµικού /
υλικολογισµικού. Ένας λόγος αυτής της
αποτυχίας µπορεί να είναι επειδή η τοποθεσία
σας χρησιµοποιεί µια µεσολάβηση για τη
σύνδεση στο Internet και, εποµένως, πρέπει να
οριστούν αυτές οι τιµές.
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4.1 Επισκόπηση
Στην προβολή στοιχείων ασθενούς, µπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά στοιχεία του
ασθενούς, τα διοικητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του αναπνευστήρα του ασθενούς.
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4.2 Χρήση
Στοιχεία αναπνευστήρα
Το παράθυρο Στοιχεία αναπνευστήρα εµφανίζει µια λίστα των καταχωρηµένων
αναπνευστήρων που έχουν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως µε τον τρέχοντα ασθενή. Τα
στοιχεία περιλαµβάνουν τον τύπο του αναπνευστήρα, το σειριακό αριθµό του κατασκευαστή
και τον αριθµό εντοπισµού της µονάδας.

Ο σειριακός αριθµός χρησιµοποιείται για έναν περιορισµένο έλεγχο ασφάλειας κατά τη λήψη
των δεδοµένων του αναπνευστήρα από κάρτα µνήµης ή τον αναπνευστήρα. Ο σειριακός
αριθµός του αναπνευστήρα που έχει καταχωρήσει τα δεδοµένα συγκρίνεται µε τους σειριακούς
αριθµούς στα στοιχεία αναπνευστήρα του ασθενούς. Αν ο σειριακός αριθµός του
αναπνευστήρα δεν συµφωνεί µε τους αναπνευστήρες της λίστας, εµφανίζεται µια
προειδοποίηση. Παρόµοιος έλεγχος διεξάγεται κατά τη σύνδεση νέου αναπνευστήρα στο
Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60.
Ο αριθµός εντοπισµού µονάδας είναι ένας προαιρετικός αριθµός που ενδέχεται να δώσει στον
αναπνευστήρα το θεραπευτικό ίδρυµα.
Προσθέστε έναν
αναπνευστήρα στη λίστα
κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο Προσθήκη αναπνευστήρα. Στο
πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή στοιχείων
αναπνευστήρα, επιλέξτε τον τύπο του
αναπνευστήρα και πληκτρολογήστε το σειριακό
αριθµό και τον αριθµό εντοπισµού µονάδας
(προαιρετικά). Καταργήστε έναν
αναπνευστήρα επιλέγοντάς τον στη λίστα και
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Κατάργηση
αναπνευστήρα.

Προσωπικά στοιχεία
Το παράθυρο προσωπικών στοιχείων εµφανίζει πεδία όπου µπορείτε να προβάλετε και να
τροποποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς.

Ο αναγνωριστικός κωδικός µπορεί να είναι οποιαδήποτε συµβολοσειρά κειµένου.
Η ηλικία του ασθενούς υπολογίζεται από την ηµεροµηνία γέννησης.

∆ιοικητικά στοιχεία
Αυτό το παράθυρο εµφανίζει πεδία όπου µπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τα
στοιχεία του ασθενούς.

Η τελευταία τιµή που πληκτρολογείται στα πεδία Χώρα/Περιοχή, Ιατρός και Νοσοκοµείο
αποθηκεύεται ως προεπιλογή µεταξύ των εκκινήσεων του προγράµµατος και κατά τη
δηµιουργία νέου ασθενούς.
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5.1 Επισκόπηση
Η προβολή δεδοµένων 24ωρου περιέχει δεδοµένα από τις τελευταίες 24 ώρες χρήσης. Η λήψη
των δεδοµένων γίνεται είτε από τον αναπνευστήρα είτε από µια κάρτα µνήµης. Η συχνότητα
της δειγµατοληψίας των πληροφοριών είναι 10 Hz και η λήψη περιλαµβάνει δεδοµένα έως και
24 ωρών χρήσης.
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5.2 Χρήση
Συνεδρίες
Στο παράθυρο Συνεδρίες, εµφανίζονται οι διαφορετικές συνεδρίες του ασθενούς. Μπορείτε να
επιλέξετε µία ή περισσότερες συνεδρίες κάθε φορά. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 Παράθυρο
Συνεδρίες για αναλυτική περιγραφή του τρόπου χειρισµού του παραθύρου Συνεδριών.

Ρυθµίσεις στο δείκτη
Το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη εµφανίζει τις ρυθµίσεις στη θέση όπου τοποθετείται ο
δείκτης χρόνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές παραστάσεις για αναλυτική περιγραφή
του τρόπου χειρισµού του δείκτη.

Γραφικές παραστάσεις

Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις περιλαµβάνει τα ακόλουθα δεδοµένα από µια συνεδρία
δεδοµένων 24ωρου.
Συµβάντα

Μπορείτε να δείτε τους παρακάτω συναγερµούς και συµβάντα, καθώς
συµβαίνουν:
Συναγερµός υψηλής προτεραιότητας (Υψηλή), Συναγερµός µεσαίας
προτεραιότητας (Μεσαία), Πηγή ισχύος (Ισχύς), Κατάσταση
λειτουργίας (ΚατΛειτ), Αλλαγή ρυθµίσεων (Ρυθµίσεις) και Αυθόρµητες
Αναπνοές (ΑυθΑναπν).
Οι διαφορετικές πηγές ισχύος αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα
χρώµατα:
Κεντρική παροχή
Εξωτερική πηγή DC
Συνδεόµενη µπαταρία
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Εσωτερική µπαταρία
Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής)
αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα:
PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης
PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης
PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε
σκανδαλισµό εισπνοής)
PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε
σκανδαλισµό εισπνοής και µε Όγκο-στόχο)
PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60.
VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου
VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε
Σκανδαλισµό εισπνοής)
VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60.
CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών
Οι αναπνοές που προκαλούνται αυθόρµητα από τον ασθενή
αναπαρίστανται µε πράσινο χρώµα στις γραφικές παραστάσεις. Οι
αναπνοές που προκαλούνται από τον αναπνευστήρα αναπαρίστανται µε
κίτρινο χρώµα.
Πίεση

Η Πίεση εµφανίζει την πίεση όπως µετράται στον αναπνευστήρα.

Υπολογισµένη ροή
ασθενούς

Η Υπολογισµένη ροή ασθενούς εµφανίζει τη ροή του ασθενούς όπως
µετράται στον αναπνευστήρα. Η διαφυγή έχει αφαιρεθεί στην
υπολογισµένη ροή ασθενούς.

Vt
Vt

Στη γραφική παράσταση Vt ή Vt , βλέπετε δεδοµένα δειγµατοληψίας
i

του όγκου εισπνοής-εκπνοής όπως µετράται στον αναπνευστήρα.

i

∆ιαρροή/ ∆ιαρροή EtCO
/ CO

2

Η ∆ιαφυγή εµφανίζει τη συνολική διαφυγή (σκόπιµη και ανεπιθύµητη)
όπως υπολογίζεται στο επίπεδο πίεσης εκπνοής.

2

Το EtCO εµφανίζει το τελοεκπνευστικό CO του ασθενούς, όπως
2

2

µετράται στον αναπνευστήρα.
Το CO εµφανίζει το CO του ασθενούς, όπως µετράται στον
2

2

αναπνευστήρα.
SpO

2

/ FiO

2

Το SpO εµφανίζει τον κορεσµό οξυγόνου του ασθενούς, όπως
2

µετράται µε τη µονάδα Breas iOxy.
Το FiO εµφανίζει το ποσοστό του εισπνεόµενου οξυγόνου, όπως
2

µετράται στην έξοδο αέρα του Vivo 50/60. Για τη µέτρηση και
εµφάνιση αυτής της τιµής, πρέπει να έχει εγκατασταθεί αισθητήρας FiO

2

(αρ. εξαρτήµατος 004888).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οπτική αναπαράσταση των
διαφορετικών τύπων δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πάνω
από τις γραφικές παραστάσεις.
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6.1 Επισκόπηση
Η προβολή Μηνιαία δεδοµένα περιέχει δεδοµένα από τη χρήση του τελευταίου µήνα. Η λήψη
των δεδοµένων γίνεται είτε από τον αναπνευστήρα είτε από µια κάρτα µνήµης. Οι
πληροφορίες συλλέγονται µία φορά ανά αναπνοή και τα µηνιαία δεδοµένα περιλαµβάνουν
περίπου τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες χρήσης.
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6.2 Χρήση
Συνεδρίες
Στο παράθυρο Συνεδρίες, εµφανίζονται οι διαφορετικές συνεδρίες του ασθενούς. Μπορείτε να
επιλέξετε µία ή περισσότερες συνεδρίες κάθε φορά. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 Παράθυρο
Συνεδρίες για αναλυτική περιγραφή του τρόπου χειρισµού του παραθύρου Συνεδριών.

Ρυθµίσεις στο δείκτη
Το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη εµφανίζει τις ρυθµίσεις στη θέση όπου τοποθετείται ο
δείκτης χρόνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές παραστάσεις για αναλυτική περιγραφή
του τρόπου χειρισµού του δείκτη.
Λόγω της καθυστέρησης κατά την πραγµατική καταγραφή των αλλαγών των ρυθµίσεων,
το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη µπορεί να εµφανίσει τις αλλαγές 3 δευτερόλεπτα
αργότερα σε σχέση µε τον πραγµατικό χρόνο διεξαγωγής τους.

Περίληψη δεδοµένων ενδοτικότητας
Στο παράθυρο Περίληψη δεδοµένων ενδοτικότητας παρουσιάζονται τα συνοπτικά δεδοµένα
για την τρέχουσα συνεδρία. Αν έχουν επιλεγεί πολλές συνεδρίες, το παράθυρο εµφανίζει τα
δεδοµένα για όλες τις επιλεγµένες συνεδρίες, µε πρώτη την πιο πρόσφατη συνεδρία. Το πεδίο
στο κάτω τµήµα του παραθύρου εµφανίζει τους µέσους όρους κάθε κατηγορίας δεδοµένων,
όπως υπολογίζονται από τα περιεχόµενα της λίστας συνεδριών.

Αυθόρµητες αναπνοές
(%)

Το ποσοστό των αναπνοών που προκλήθηκαν αυθόρµητα από τον
ασθενή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας(-ών).

Όγκος Vt (ml)

Ο εισπνεόµενος ή εκπνεόµενος όγκος σε ml όπως µετράται στον
αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας(-ών).
Ο όγκος Vt προβάλλεται µόνο στο Vivo 60.

i

Όγκος Vt (ml)
e

e

∆ιαφυγή (l/min)

Η διαφυγή σε λίτρα ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της συνεδρίας(-ών). Η
διαφυγή παρακολουθείται µόνο όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα
διαρροής.

Ολικός ρυθµός αναπνοής
(BPM)

Ο µέσος όρος των αναπνοών ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας(-ών).

Γραφικές παραστάσεις
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Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις περιλαµβάνει τα ακόλουθα δεδοµένα από µια συνεδρία
µηνιαίων δεδοµένων:
Συµβάντα

Μπορείτε να δείτε τους παρακάτω συναγερµούς και συµβάντα, καθώς
συµβαίνουν:
Συναγερµός υψηλής προτεραιότητας (Υψηλή), Συναγερµός µεσαίας
προτεραιότητας (Μεσαία), Πηγή ισχύος (Ισχύς), Κατάσταση
λειτουργίας (ΚατΛειτ), Αλλαγή ρυθµίσεων (Ρυθµίσεις) και Αυθόρµητες
Αναπνοές (ΑυθΑναπν).
Οι διαφορετικές πηγές ισχύος αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα
χρώµατα:
Κεντρική παροχή
Εξωτερική πηγή DC
Συνδεόµενη µπαταρία
Εσωτερική µπαταρία
Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής)
αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα:
PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης
PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης
PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε
σκανδαλισµό εισπνοής)
PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε
σκανδαλισµό εισπνοής και µε Όγκο-στόχο)
PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60.
VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου
VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε
Σκανδαλισµό εισπνοής)
VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60.
CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών
Οι αναπνοές που προκαλούνται αυθόρµητα από τον ασθενή
αναπαρίστανται µε πράσινο χρώµα στις γραφικές παραστάσεις. Οι
αναπνοές που προκαλούνται από τον αναπνευστήρα αναπαρίστανται µε
κίτρινο χρώµα.

Πίεση / PEEP

Η Πίεση εµφανίζει την πίεση όπως µετράται στον αναπνευστήρα.
Το PEEP εµφανίζει τη χαµηλότερη πίεση που εγγράφεται κατά τη φάση
εκπνοής.

Vt / Vt
i

e

Το Vt εµφανίζει τον εισπνεόµενο όγκο που παρέχεται στον ασθενή σε
κάθε αναπνοή. Όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα ασθενούς διαρροής, ο
όγκος εισπνοής - εκπνοής υπολογίζεται Όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα
ασθενούς µε ενεργή βαλβίδα εκπνοής, ο όγκος εισπνοής - εκπνοής
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µετράται.
Το Vt εµφανίζει τον εκπνεόµενο όγκο που εκπνέει ο ασθενής σε κάθε
e

αναπνοή. Προβάλλεται µόνο στο Vivo 60.
∆ιαρροή / Ρυθµός
αναπνοής

Η ∆ιαφυγή εµφανίζει τη συνολική διαφυγή (σκόπιµη και ανεπιθύµητη)
όπως υπολογίζεται στο επίπεδο πίεσης εκπνοής.
Ο Ρυθµός αναπνοής εµφανίζει το ρυθµό αναπνοής του ασθενούς όπως
µετράται στον αναπνευστήρα.

FiO / EtCO
2

2

Το FiO εµφανίζει το ποσοστό του εισπνεόµενου οξυγόνου, όπως
2

µετράται στην έξοδο αέρα του Vivo 50/60. Για τη µέτρηση και
εµφάνιση αυτής της τιµής, πρέπει να έχει εγκατασταθεί αισθητήρας
FiO .
2

Το EtCO εµφανίζει το τελοεκπνευστικό CO του ασθενούς, όπως
2

2

µετράται στον αναπνευστήρα.
SpO

2

/ Συχνότητα

παλµών

Το SpO εµφανίζει τον κορεσµό οξυγόνου του ασθενούς, όπως
2

µετράται µε τη µονάδα Breas iOxy.
Η Συχνότητα παλµών εµφανίζει τη συχνότητα παλµών του ασθενούς,
όπως µετράται µε τη µονάδα Breas iOxy.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οπτική αναπαράσταση των
διαφορετικών τύπων δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πάνω
από τις γραφικές παραστάσεις:

Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική κλίµακα των γραφικών παραστάσεων µε τα κουµπιά που
βρίσκονται κάτω από τις γραφικές παραστάσεις:
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7.1 Επισκόπηση
Η προβολή Ετήσια δεδοµένα περιέχει δεδοµένα από τη χρήση του τελευταίου έτους. Η λήψη
των δεδοµένων γίνεται είτε από τον αναπνευστήρα είτε από µια κάρτα µνήµης. Κάθε γραµµή
αναπαριστά µια περίοδο 24 ωρών (µία ηµέρα). Τα δεδοµένα υπολογίζονται από τις µέσες τιµές
των συνεδριών κάθε 24ωρου. Αν µια συνεδρία παραταθεί µετά τα µεσάνυχτα, διαιρείται σε
δύο ξεχωριστά τµήµατα πριν υπολογιστούν οι µέσες τιµές για κάθε ηµέρα.
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7.2 Χρήση
Επιλογή λήψης και διάρκειας
Για να επιλέξετε λήψη, χρησιµοποιήστε την αναπτυσσόµενη γραµµή που συµβολίζεται µε έναν
κίτρινο φάκελο, στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής µακροπρόθεσµων δεδοµένων. Για
να επιλέξετε την αρχική και τελική ηµεροµηνία των δεδοµένων, χρησιµοποιήστε το
ηµερολόγιο δεξιά από την αναπτυσσόµενη γραµµή συνεδριών.

Ετήσια δεδοµένα χρήσης
Κάτω από τα πεδία επιλογής συνεδρίας και διάρκειας, θα βρείτε µια συλλογή ετήσιων
δεδοµένων χρήσης, που περιλαµβάνει τα εξής:
Οι τιµές υπολογίζονται από την επιλεγµένη λήψη.
Σύνολο ωρών χρήσης

Ο συνολικός αριθµός ωρών που λειτουργούσε ο αναπνευστήρας
σε µια κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του διαστήµατος
λήψης.

Σύνολο ηµερών µε χρήση

Ο συνολικός αριθµός ηµερών που λειτουργούσε ο
αναπνευστήρας σε µια κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια
του διαστήµατος λήψης.

Μ.Ο. ωρών χρήσης

Ο συνολικός αριθµός ωρών ανά ηµέρα που λειτουργούσε ο
αναπνευστήρας σε µια κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια
του διαστήµατος λήψης.

Μ.Ο. ωρών
ενεργοποίησης

Ο συνολικός αριθµός ωρών ανά ηµέρα που ήταν
ενεργοποιηµένος ο αναπνευστήρας.

Μέση PEEP

Η µέση πίεση PEEP κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης.

Μέση Ppeak

Ο µέσος όρος των υψηλότερων τιµών πίεσης που καταχωρήθηκε
σε κάθε 24ωρο κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης.

Μέσο Vt

Ο µέσος όγκος εισπνοής - εκπνοής κατά τη διάρκεια του
διαστήµατος λήψης.

Μέση διαφυγή

Η µέση συνολική διαφυγή κατά τη διάρκεια του διαστήµατος
λήψης. Η διαφυγή µετράται µόνο όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα
διαρροής.

Συνολική χρήση
λειτουργίας σε ώρες

Ο συνολικός αριθµός ωρών που λειτουργούσε ο αναπνευστήρας
σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής)
κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Οι καταστάσεις
λειτουργίας είναι οι εξής:
PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης
PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης
PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε
σκανδαλισµό εισπνοής)
PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος
µε σκανδαλισµό εισπνοής και µε Στόχο Όγκο)
PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60.
VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου
VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε
Σκανδαλισµό εισπνοής)
VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60.
CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών

Γραφικές παραστάσεις
Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις στην προβολή µακροπρόθεσµων δεδοµένων περιλαµβάνει
τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις:
Μέσες πιέσεις

Η µέση PEEP και η µέγιστη πίεση ενός διαστήµατος 24 ωρών
εµφανίζονται σε µια γραµµή και αναπαρίσταται ως εξής:
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PEEP
Μέγιστη πίεση
Μέση διαφυγή

Η µέση διαφυγή ενός διαστήµατος 24 ωρών εµφανίζεται σε µια γραµµή
και αναπαρίσταται ως εξής:
∆ιαφυγή, που µετράται µε κύκλωµα διαρροής µονού άκρου

Μ.Ο. όγκων

Ο µέσος όγκος εισπνοής - εκπνοής ενός διαστήµατος 24 ωρών
εµφανίζεται σε µια γραµµή και αναπαρίσταται ως εξής:
V
t

Χρήση

Η χρήση ενός διαστήµατος 24 ωρών εµφανίζεται σε µια γραµµή και
αναπαρίσταται ως εξής:
Ώρες σε χρήση
Ώρες ενεργοποίησης

Χρήση τύπου

Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής) του
αναπνευστήρα σε διάστηµα 24 ωρών εµφανίζονται σε µια γραµµή. Οι
καταστάσεις λειτουργίας αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα:
PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης
PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης
PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο)
PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε
σκανδαλισµό εισπνοής)
PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε
σκανδαλισµό εισπνοής και µε Στόχο Όγκο)
PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60.
VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου
VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε
Σκανδαλισµό εισπνοής)
VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ∆ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός
Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60.
CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών
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8.1 Επισκόπηση
Η προβολή συναγερµών περιλαµβάνει µια λίστα των συναγερµών και των συµβάντων που
έχουν συµβεί στο χρονικό διάστηµα της επιλεγµένης λήψης.
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8.2 Χρήση
Επιλογή λήψης και διάρκειας
Για να επιλέξετε λήψη, χρησιµοποιήστε το αναπτυσσόµενο πλαίσιο που συµβολίζεται µε έναν
κίτρινο φάκελο, στην επάνω αριστερή γωνία. Για να επιλέξετε την αρχική και τελική
ηµεροµηνία των δεδοµένων, χρησιµοποιήστε το ηµερολόγιο δεξιά από το αναπτυσσόµενο
πλαίσιο συνεδριών.

Λίστα συµβάντων
Η λίστα συµβάντων περιλαµβάνει πληροφορίες για τα διάφορα συµβάντα και το βαθµό
σοβαρότητας των συναγερµών, τα ονόµατα, την ώρα έναρξης και τη διάρκειά τους. Μπορείτε
να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα διάφορα συµβάντα και συναγερµούς
χρησιµοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πάνω από τη λίστα συναγερµών.
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[στην
Αποµακρυσµένη παρακολούθηση]

Βοήθεια για το Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 (ελληνικά) έκδοση: 3.0

9.1 Επισκόπηση
Η προβολή παρακολούθησης εµφανίζει ένα αντίγραφο των γραφικών παραστάσεων σε
πραγµατικό χρόνο και άλλες πληροφορίες που εµφανίζονται στον αναπνευστήρα.

1. Ενδείξεις συµβάντων και συναγερµών
2. Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις µε
καρτέλες τρόπων παρουσίασης

5. Στιγµιαίες τιµές
όπως µετρώνται στον αναπνευστήρα
6. Προσθήκη/Κατάργηση επιτηρούµενου
αναπνευστήρα

3. Πίνακας ελέγχου
7. Λίστα επιτηρούµενων ασθενών
4. Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών
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9.2 Χρήση
Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις και τρόποι παρουσίασης
Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις εµφανίζει αντίγραφα σε πραγµατικό χρόνο των γραφικών
παραστάσεων Πίεσης, Ροής και Όγκου όπως εµφανίζονται στο Vivo 50/60. Με τις καρτέλες
τρόπων παρουσίασης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ της παρουσίασης
∆ιαγράµµατα ή Βρόχοι.
Στον τρόπο παρουσίασης των διαγραµµάτων, ένα τέταρτο διάγραµµα CO θα υποδείξει εάν ο
2

αισθητήρας CO είναι συνδεδεµένος στον αναπνευστήρα.
2
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Πίνακας ελέγχου
Τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της
παρακολούθησης. Κάντε κλικ στο πρώτο κουµπί για έναρξη της παρακολούθησης, στο
δεύτερο κουµπί για πάγωµα/αναίρεση παγώµατος της οθόνης και στο τρίτο κουµπί για
διακοπή της παρακολούθησης. Κάντε κλικ στο κουµπί µε την κόκκινη κουκκίδα για να αρχίσει
η εγγραφή των εµφανιζόµενων δεδοµένων. Κατά την εγγραφή, το κουµπί γίνεται κόκκινο.
Κάντε ξανά κλικ στο κουµπί για να διακοπεί η εγγραφή. Τα εγγεγραµµένα δεδοµένα µπορούν
να αναπαραχθούν και να αναλυθούν στην προβολή Αναπαραγωγής του Λογισµικού για H/Y
του Vivo 50/60. Ανατρέξτε στην ενότητα 10. Προβολή αναπαραγωγής για αναλυτικότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού των εγγεγραµµένων δεδοµένων.
Το δεύτερο τµήµα του πίνακα
ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε το εάν
είστε στην παρουσίαση ∆ιαγράµµατα
ή Βρόχοι. Στον τρόπο παρουσίασης
∆ιαγράµµατα, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την
τροποποίηση του χρονικού διαστήµατος που εµφανίζεται στη γραφική παράσταση. Στον τρόπο
παρουσίασης Βρόχοι, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για
την τροποποίηση του ιστορικού αναπνοών. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Χωρίς ιστορικό,
εµφανίζεται η τρέχουσα αναπνοή σε πραγµατικό χρόνο. Αν επιλέξετε µία, δύο ή τρεις
αναπνοές, εµφανίζεται αντίστοιχος αριθµός προηγούµενων αναπνοών, που αναπαρίστανται ως
βρόχοι που σβήνουν.

Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών
Η γραµµή εικονιδίων και συναγερµών δείχνει ένα αντίγραφο των πληροφοριών που
εµφανίζονται στον αναπνευστήρα σχετικά µε την κατάσταση της µπαταρίας, τον τύπο του
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από τον επιτηρούµενο ασθενή και τους συναγερµούς.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αναπνευστήρα για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σύµβολα και τους
συναγερµούς που εµφανίζονται εδώ.

Ζουµ
Κάντε µεγέθυνση και σµίκρυνση κάνοντας ένα
ή περισσότερα κλικ στην κλίµακα των
γραφικών παραστάσεων. Πατήστε το δεξί
πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο
της γραφικής παράστασης για να δείτε το
µενού Ζουµ. Στο µενού, µπορείτε να επιλέξετε
µεταξύ διαφόρων επιπέδων ζουµ για τη
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συγκεκριµένη γραφική παράσταση, που
εξαρτώνται από τη θέση του δείκτη του
ποντικιού.

Εποπτεία πολλών αναπνευστήρων
Το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60
επιτρέπει την εποπτεία πολλών ασθενών.
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά που βρίσκονται
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης για
να προσθέσετε ή να καταργήσετε έναν
αναπνευστήρα.
Κάθε αναπνευστήρας προσδιορίζονται από
ένα όνοµα και αναγνωριστικό ασθενούς στο πλαίσιο τίτλου.
Το χρώµα του πλαισίου τίτλου υποδεικνύει ποιος αναπνευστήρας έχει επιλεγεί:
Επιλεγµένος αναπνευστήρας, µε επιτηρούµενες τιµές που εµφανίζονται στο µεγάλο
γράφηµα και στο ταµπλό ρυθµίσεων
Vivo 50, δεν είναι επιλεγµένος
Vivo 60, δεν είναι επιλεγµένος
Κάθε αναπνευστήρας αναπαρίσταται µε ένα πλαίσιο µε ένα µικροσκοπικό αντίγραφο σε
πραγµατικό χρόνο της οθόνης του αναπνευστήρα, όπου προβάλλεται η Πίεση (κίτρινο) και ο
Όγκος (κυανό). Αν η εγγραφή είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται µια κόκκινη κουκκίδα στην
επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου.
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[στην
Αποµακρυσµένη παρακολούθηση]
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10.1 Επισκόπηση

1. Ενδείξεις συµβάντων και συναγερµών

4. Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών

2. Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις µε
καρτέλες τρόπων παρουσίασης

5. Στιγµιαίες τιµές
όπως εγγράφονται από τον αναπνευστήρα

3. Πίνακας ελέγχου

6. Πληροφορίες ηµεροµηνίας και διάρκειας
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10.2 Χρήση
Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις και τρόποι παρουσίασης
Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις εµφανίζει εγγεγραµµένα δεδοµένα µε γραφικές
παραστάσεις Πίεσης, Ροής και Όγκου όπως εµφανίζονται στο Vivo 50/60. Με τις καρτέλες
τρόπων παρουσίασης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ της παρουσίασης
∆ιαγράµµατα ή Βρόχοι.

Πίνακας ελέγχου
Τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου
χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή και το
χειρισµό των εγγεγραµµένων δεδοµένων. Τα
τέσσερα πρώτα κουµπιά χρησιµοποιούνται για
την αναπαραγωγή, την παύση, τη διακοπή και
την προώθηση. Το τελευταίο κουµπί παράγει
ένα πλαίσιο διαλόγου όπου µπορείτε να
επιλέξετε από µια λίστα ροών δεδοµένων που
έχουν εγγραφεί προηγουµένως.

Το δεύτερο τµήµα του πίνακα
ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε το εάν
είστε στην παρουσίαση ∆ιαγράµµατα
ή Βρόχοι. Στον τρόπο παρουσίασης
∆ιαγράµµατα, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την
τροποποίηση του χρονικού διαστήµατος που εµφανίζεται στη γραφική παράσταση. Στον τρόπο
παρουσίασης Βρόχοι, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για
την τροποποίηση του ιστορικού αναπνοών. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Χωρίς ιστορικό,
εµφανίζεται η τρέχουσα αναπνοή σε πραγµατικό χρόνο. Αν επιλέξετε µία, δύο ή τρεις
αναπνοές, εµφανίζεται αντίστοιχος αριθµός προηγούµενων αναπνοών, που αναπαρίστανται ως
βρόχοι που σβήνουν.

Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών
Η γραµµή εικονιδίων και συναγερµών δείχνει εγγεγραµµένες πληροφορίες σχετικά µε την
κατάσταση της µπαταρίας, τον τύπο του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε από τον
επιτηρούµενο ασθενή και τους συναγερµούς. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αναπνευστήρα για
λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σύµβολα και τους συναγερµούς που εµφανίζονται εδώ.

Ζουµ
Κάντε µεγέθυνση και σµίκρυνση κάνοντας ένα
ή περισσότερα κλικ στην κλίµακα των
γραφικών παραστάσεων. Πατήστε το δεξί
πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο
της γραφικής παράστασης για να δείτε το
µενού Ζουµ. Στο µενού, µπορείτε να επιλέξετε
µεταξύ διαφόρων επιπέδων ζουµ για τη
συγκεκριµένη γραφική παράσταση, που
εξαρτώνται από τη θέση του δείκτη του
ποντικιού.
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11.1 Εκτύπωση αναφοράς
Μπορείτε να εκτυπώσετε µια αναφορά που θα
περιλαµβάνει τα στοιχεία του ασθενούς και µια
επισκόπηση της ανάλυσης δεδοµένων
κάνοντας κλικ στο κουµπί Αναφορά στην κάτω
αριστερή γωνία της οθόνης του Λογισµικού για
H/Y του Vivo 50/60 ή πατώντας το πλήκτρο
F7.
Η αναφορά παραθέτει τα Στοιχεία ασθενούς,
τα ∆ιοικητικά στοιχεία, τα Στοιχεία
αναπνευστήρα και τις Ρυθµίσεις αναπνευστήρα
κατά τη λήψη. Επίσης, περιλαµβάνει τις
γραφικές παραστάσεις για προφίλ ετήσιων
δεδοµένων για ενεργοποίηση, µέση µέγιστη
πίεση και µέση PEEP. Προαιρετικά, µπορείτε να
επιλέξετε να εκτυπωθεί ένας ή περισσότεροι
σελιδοδείκτες από την προβολή δεδοµένων
24ωρου ή δεδοµένων ενός µήνα ως τµήµα της
αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τους σελιδοδείκτες, ανατρέξτε στην
ενότητα 2.6 Παράθυρο Συνεδρίες.

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί Αναφορά, θα
εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης.
Επιλέξτε λήψη χρησιµοποιώντας το
αναπτυσσόµενο πλαίσιο που συµβολίζεται µε
έναν κίτρινο φάκελο. Επιλέξτε ηµεροµηνίες
αναφοράς χρησιµοποιώντας το ηµερολόγιο που
βρίσκεται ακριβώς κάτω από το
αναπτυσσόµενο πλαίσιο. Οι λίστες
σελιδοδεικτών εµφανίζονται αφού επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να συµπεριληφθούν οι
σελιδοδείκτες. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους σελιδοδείκτες σε µία λίστα. Κάντε κλικ στα
ονόµατα των σελιδοδεικτών για να εµφανίσετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης.
Αν κάνετε κλικ στο κουµπί Εκτύπωση στο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου, παράγεται ένα
πλαίσιο διαλόγου προεπισκόπησης εκτύπωσης µε την ακόλουθη γραµµή εργαλείων:

Η Εκτύπωση ... εκτυπώνει την αναφορά. Η ∆ιαµόρφωση σελίδας προσφέρει εναλλακτικές
λύσεις σχετικά µε τη µορφή χαρτιού και τη διάταξη. Τα βέλη και ο Αριθµός σελίδας σας
δίνουν τη δυνατότητα να µετακινηθείτε στην προεπισκόπηση. Η λειτουργία ζουµ
πραγµατοποιεί µεγέθυνση και σµίκρυνση της προεπισκόπησης. Οι σελίδες ελαχιστοποιηµένων
διαστάσεων που αναπαρίστανται µε τετράγωνα σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε µεταξύ
απεικόνισης µίας σελίδας και απέναντι σελίδων. Το Κλείσιµο κλείνει το πλαίσιο διαλόγου
προεπισκόπησης εκτύπωσης.
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11.2 Επιλογή λογότυπου αναφοράς
Κατά την εκτύπωση της αναφοράς, µπορείτε να επιλέξετε ένα λογότυπο που θα
αντιπροσωπεύει τον οργανισµό για τον οποίο εργάζεστε. Επιλέξτε Επιλογές >
Επιλογή λογότυπου αναφοράς ... στο µενού ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογή
λογότυπου αναφοράς στη γραµµή εργαλείων. Με αυτό τον τρόπο θα εµφανιστεί το παρακάτω
πλαίσιο διαλόγου:

Χρησιµοποιήστε την Επιλογή αρχείου για να επιλέξετε το αρχείο λογότυπου που θα
χρησιµοποιηθεί στην αναφορά. Το αρχείο πρέπει να είναι σε µορφή PNG, GIF ή JPG και το
ελάχιστο προτεινόµενο µέγεθος είναι 560 pixel σε πλάτος και 280 pixel σε ύψος. Αφού
επιλέξετε αρχείο, η εικόνα του λογότυπου θα εµφανίζεται στο πεδίο Προεπισκόπηση
λογότυπου του πλαισίου διαλόγου. Κάντε κλικ στο κουµπί Κατάργηση για να καταργήσετε
το επιλεγµένο λογότυπο. Επιλέξτε OK όταν είστε ικανοποιηµένοι µε την επιλογή σας.
Μόλις επιλεγεί το λογότυπο, το Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 θα χρησιµοποιεί αυτό το
λογότυπο ως προεπιλογή, µέχρι να επιλεγεί κάποιο άλλο.
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