Dansk

Frontpanel

Visning af måling
LED for tændt

Velkommen til Tango M2

Visning af måling viser de aktuelle eller seneste
patientmålinger som numeriske aflæsninger.
Blodtryksmåling

Manchettryk

STAT* – start eller stop STAT-funktion

Arterielt
middelblodtryk*

Hjertefrekvens

OP – rul gennem menuer og lister

Vejledning til
Hurtig start
Tango M2

VÆLG – vælg skærmen Hovedmenu,
og vælg menuindstillinger
NED – rul gennem menuer og lister
DKATM/OSC – vælg auskultatorisk
DKATM-funktion eller oscillometrisk
OSC-funktion (der er flere oplysninger i
afsnittet om DKA-funktion kontra OSCfunktion i denne vejledning)
START/STOP – start eller stop en
måling.
* Tryk på STAT-knappen for at foretage
gentagne blodtryksmålinger i tidssensitive
situationer eller i nødsituationer.

Tak, fordi du har valgt denne Tango M2-blodtryksmonitor
(BT).
Kurveindikator
og display

Intervalindikator
og timer

SpO2

Dobbeltprodukt

Ikonet med den grønne “løbende mand” angiver, at monitoren
er indstillet til at udføre BT-målinger i auskultatorisk (under
arbejde) DKA™-FUNKTION.
Ikonet med den orange “løbende mand” med en streg gennem
cirklen angiver, at monitoren er indstillet til at udføre BTmålinger i oscillometrisk OSC MODE (i hvile). Patienten skal
forholde sig stille.

Stress BT

* Ikke tilgængelig i alle lande. Se flere oplysninger i Brugervejledning.

Konfiguration af bagpanel
SpO2 (valgfrit)

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tlf.: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

Alarmindstillinger

Blodtryk

Hjertefrekvens
eller dobbeltprodukt

USB-B
USB-A
RS-232
BNC ekstern EKG
Hovedtelefoner
Jævnstrømsstik
82-0124-15 MA Rev. A

Betjeningsvejledninger til dette produkt findes på CD’en,
der følger med i æsken. Download betjeningsvejledninger
til dette produkt ved at besøge suntechmed.com/library.
Du kan se vejledningerne ved hjælp af Adobe Acrobat
Reader eller en kompatibel PDF-læser på enhver computer
eller mobilenhed med en internetforbindelse.

Tændt

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tlf.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Salg)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN

Tango M2 er den nyeste monitor i vores serie af Tangoblodtryksmonitorer til stresstest, der er specielt designet
til at fungere med dit stress-system.

Grafvisning viser en oversigt over nyligt udførte BT-målinger
samt en numerisk visning af andre målinger.

Patientkabel
(pneumatisk)

EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Vi har hele tiden fokus på kontinuerlig forbedring af
blodtryksteknologi i klinisk kvalitet.

Grafvisning

Internt EKG (valgfrit)
Patientkabel
(mikrofon)

SunTech Medical har i mere end 30 år været fremtrædende
leverandør af avanceret teknologi og innovative produkter
til måling af blodtryk, hvor manuelle målinger ikke er
pålidelige eller ikke er mulige.

Blodtryk og
Intervalindikator
hjertefrekvens for den
og timer
fremhævede måling

SpO2

Opsætning og betjening første gang
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Trin 1 – Udpakning af Tango M2

Trin 2 – Tilslutning af stress-systemet

Kontroller, at du har alle relevante komponenter. Se pakkeetiketten
på den indvendige bakke med listen over komponenter, du har
modtaget i henhold til din ordre.

Tilslut stress-systemet med brug af BNC eksternt EKG-kabel og
RS-232- eller USB-kabel.
Når du vil tilslutte stress-systemet, kan du besøge www.
SunTechMed.com og vælge: Support > Customer Technical
Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango
M2 >Interface Notes for at få vist en liste over tilgængelige
interfacenoter.

Forbind strømforsyningen med et strømkabel, og sæt det i en
stikkontakt med vekselstrøm. Sæt strømforsyningen i stikket med
jævnstrøm bag på monitoren.
Brug tænd/sluk-knappen (1) bag på monitoren til at tænde den.
Den blå LED (2) øverst på Tango M2 er tændt, hver gang der er
strøm til monitoren.

Du kan også se Tango M2’s E-Library og vælge: Hovedmenu >
Opsætning af monitor > E-Library > Interfacenoter, hvor der findes
en liste over tilgængelige interfacenoter.
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Trin 4 – Udførelse af måling

Trin 5 – Download af data

Tango M2 skal bruge et EKG-signal for at kunne udføre BTmålinger og skal være indstillet til DKA-funktion, mens patienten
har arbejdsaktivitet. Når testen starter, instruerer stress-systemet
monitoren om at foretage BT-målinger. Manchetten oppumpes
automatisk til hver måling. Meddelelsen ”AFSLAPPET ARM,
BT i gang” vises, indtil målingen er udført, og derefter vises
måleresultatet. Du kan også trykke på START/STOP-knappen
for manuelt at instruere monitoren om at foretage BT-målinger.
Samme knap kan om nødvendigt også bruges til at afbryde en
måling.

2. Brug piletasterne og tasten Vælg til at navigere til Hovedmenu >
Måletabel > tryk på tasten Vælg.
3. Naviger til valgmuligheden Download data, og tryk på tasten
Vælg.
4. Der vises en meddelelse om, at Download i gang. Når den er
fuldført, skal du trykke på tasten Vælg for at afslutte. Du kan nu
fjerne USB-A-nøglen.
5. Sæt USB-A-nøglen i din pc. Når vinduet åbnes, er der en fil med
navnet Results (Resultater). Åbn denne fil.
6. I filen er der et dokument, som skal identificeres. Det starter
med en angivelse af år efterfulgt af måned og dag og andre
identifikatorer - angivet som
(1)
ÅÅÅÅMMDD########. Dette er den
entydige identifikation af hvert nyt
BT-datasæt, der udtrækkes fra Tango
M2.

(2)

(1)

1. Sæt USB-A-nøglen i Tango M2 (1)

Se Brugervejledning, hvis du ønsker
yderligere detaljerede instruktioner.
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Trin 3 – Påsætning og tilslutning af manchetten
Brug enten en SunTech Orbit-K™ blodtryksmanchet eller et SunTech-kit til individuel patientanvendelse (indeholder blodtryksmanchet til engangsbrug og mikrofonpude). Dette afsnit indeholder anvisninger til valg af korrekt størrelse og påsætning af en
af manchettyperne. Det er vigtigt, at manchetten sidder korrekt på patientens arm, og at mikrofonen er placeret over brachialis-arterien (mellem biceps og triceps)! Forkert manchetstørrelse og en fejlplaceret mikrofon kan føre til manglende eller dårlige
målinger og nøjagtighed.

Orbit-K-manchet

Kit til individuel patientanvendelse

a.
b.
c.

a.
b.

d.
e.
f.

Find brachialis-arterien på venstre arm.
Før manchetærmet op ad patientens arm, mens markeringen “ARTERIE” peger ned ad armen.
Der er placeret en mikrofon under markeringen ”ARTERIE”. Sørg for, at mikrofonen er placeret på indersiden af armen direkte over brachialis-arterien
mellem biceps og triceps. Der bør være ca. 3 til 5 cm (to fingres bredde) mellem kanten af manchetten og albuen.
Sæt mikrofonstikket med de 3 ben fra manchetten ind i det tilsvarende stik på patientkablet. Stikket kan indsættes i enhver retning.
Slut slangen fra manchetten til det tilsvarende stik på patientkablet, og drej.
Læg manchetten omkring armen, og fastgør den. Brug håndledsremmene til at fastgøre kablerne til patientens håndled.

c.
d.
e.
f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Find brachialis-arterien på venstre arm.
Placer mikrofonen på mikrofonpuden. Træk beskyttelsesfilmen af mikrofonpuden.
Bemærk: Kittet til individuel patientanvendelse bruger mikrofonen fra Orbit-K-manchetten.
Placer mikrofonen på patientens arm, og sørg for, at mikrofonen er placeret på medial-delen af armen direkte over brachialis-arterien mellem biceps
og triceps. Der bør være ca. 3 til 5 cm (to fingres bredde) mellem mikrofonpuden og albuen.
Læg manchetten omkring armen, og fastgør den.
Sæt mikrofonstikket med de 3 ben fra manchetten ind i det tilsvarende stik på patientkablet. Stikkene kan indsættes i enhver retning. Slut slangen
fra manchetten til det tilsvarende stik på patientkablet, og drej.
Brug håndledsremmene til at fastgøre kablerne til patientens håndled.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

