Monitor Dräger Vista 120
Guia rápido

TECLA TÁTIL “MENU”

A
1.

CONFIGURAÇÃO DO MONITOR (É MUITO IMPORTANTE CONFIGURÁ-LO PRIMEIRO)
ALTERAR IDIOMA

Menu > Biomédico > Man. Utilizador > ABC-Idioma. Ligar e desligar para que assuma a alteração.
2.

RETIRAR O VOLUME DAS TECLAS

Menu > Config. Sistema > Vol. teclas
3.

ATIVAR A BARRA DE ATALHOS DE ACESSO DIRETO

Menu > Conf. Ecrã > Barra atalhos > Ligado
4.

CONFIGURAR 4 OU 5 CANAIS

Menu > Conf. Ecrã > Nº Curvas > 4 > selecionar o nº de curvas desejado (4 ou 5 canais se necessário pressão invasiva).
6.

SELECIONAR QUE PARÂMETROS VER

Menu > Config. Sistema > Conf. módulos: Selecionar FC, SpO2, PNI, FP, e PI se desejado. Se queremos 5 parâmetros temos
que ter 5 canais.
7.

Para alterar a ORDEM , seleciona-se a curva e a opção “Mudar p/”.

8.

CORES

Menu > Biomédico-Man. Utilizador > ABC > Conf. cores > Alterar as cores dos parâmetros e das curvas se desejável.
9.

ALARMES

Premir numa caixa de parâmetros (preferencialmente no que pretendemos alterar) – Conf. alarme - ajustar os limites de alarmes
pretendidos para FC, SpO2, PNI Sist, Diast. e Média, etc e definir o estado do alarme em ligado ou desligado.
10. Ir ao menu da FC (Config. ECG) e no campo “Tipo derivações” selecionar 3 ou 5 mediante o cabo que se vá utilizar. O cabo

de 5 derivações permite ter 2 canais de FC e o de 3 derivações permite 1 canal. O canal restante pode ser utilizado para
selecionar outro parâmetro em Módulos, por ex., RESP (Respiração por impedância)
11. Ir ao menu da PNI (premir na respetiva caixa de parâmetros) e colocar modo medição Automático. Selecionar o intervalo desejável.
12. RETIRAR ACESSOS DIRETOS DESNECESSÁRIOS

Menu-Biomédico > Man. Utilizador > ABC > Config. atalhos: Deixar apenas: Admissão, Tend. tabela, Rev. alarme, Revisão PNI,
Arritmias, Padrão, Letra Grande, Módulos, Zerar IBP (se usarem PI), Volume pulso, Standby, Conf. alarme. O resto é melhor retirá-los.
13. GUARDAR O PERFIL:

Menu > Biomédico > Man. Utilizador > ABC > Conf. Utilizador: Dar um nome (p.ex.: ADU). A primeira vez aparece uma mensagem de “o
arquivo foi guardado”. Quando se realizam modificações sobre o mesmo perfil, que quero voltar a guardar, tenho que voltar a selecionar
o mesmo nome, ADU no nosso caso, e aparecerá uma mensagem, aceito e volto a obter a mensagem “o arquivo foi guardado”.
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FUNCIONAMENTO DO MONITOR

PARTES FÍSICAS

•
•
•
•

Direita: impressora e bateria (4/5horas).
Esquerda: Conexão dos acessórios.
Ecrã tátil, com acessos diretos no ecrã e teclas fixas (acessos diretos repetidos), podendo-se também controlar usando apenas o
botão rotativo.
Alarmes: Vermelho, Amarelho e Azul

FUNCIONAMENTO

•

Dar alta entre pacientes para recuperar a configuração standard: Acesso directo desde o ecrã Admissão > Adulto > MP (Marca
Passo/Pacemaker) desligado.

		Atenção: Se adicionei canais ou parâmetros, continuam no ecrã ainda que tenha dado Alta.
•

ADICIONAR CANAIS : Menu-Config. Ecrã > Nº Curvas

•

ADICIONAR PARÂMETROS : Acesso direto na barra de atalhos inferior : Módulos > Selecionar o parâmetro pretendido

•

ORDENAR SE NECESSÁRIO : premir sobre uma curva e selecionar “Mudar p/”.

•

Para visualizar 2 ondas de ECG, selecionar 5 derivações no menu da FC, para visualizar uma, selecionar 3 derivações.

•

É importante ter em atenção que o que se visualiza no monitor não tem nada a ver com os acessórios que se ligam lateralmente.
Poder-se-á ver no ecrã os parâmetros que estejam selecionados no menu Módulos independentemente dos acessórios que
estejam ligados.

•

O acesso ao menú de alarmes pode realizar-se através de qualquer parâmetro.

•

Pode-se aceder a diferentes tendências, arritmias, eventos, etc.

•

Recomenda-se apagar o alarme da temperatura.

•

Não tem cronómetro

•

Palavra passe Utilizador: ABC ou abc dependendo da versão de software.

LIMPEZA

Os agentes de limpeza aprovados para a limpeza do monitor e dos acessórios reutilizavéis são:
• Detergente suave quase neutro
• Etanol (a 75%)
• Isopropanol (a 70%)
NOTA: Este guia rápido não substitui o manual
de instruções fornecido pelo fabricante.
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