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Бележки към изданието на софтуера за крайни 
потребители на  
Infinity® Acute Care System (IACS) VG7.1  
 

 

 

Този документ описва софтуерната версия VG7.1 на платформа 

за мониториране на пациенти Infinity Acute Care System (IACS). 

Софтуерната версия VG7.1 добавя софтуерни и функционални 

подобрения и отговаря на ограничения, идентифицирани 

в предходните софтуерни версии.  
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A. Софтуерни подобрения: 

 
QR код: IACS вече предлага QR код, който е показан на фигура 1. Той 

позволява на потребителя да получава директен достъп до 
информацията за уреда, като го сканира. Кодът е наличен в менюто 
System setup (Настройка на системата) и в менюто Service (Сервиз). 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1:  QR код в менюто System setup (Настройка на системата) и в менюто 
Service (Сервиз) 
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Задаване на хибриден алармен сигнал: IACS вече предлага 

възможност за четвърта настройка на алармените сигнали, наречена 
хибридна, която е комбинация от IEC сигнали от ниска и средна 
степен, както и сигнали Draeger Infinity от висока степен. Тази обратна 
връзка от потребителите е въведена, за да може алармите от висока 
степен да станат по-отчетливи, като същевременно се намали 
дразненето от алармата чрез използване на по-меки алармени 
сигнали за алармите със средна и с ниска степен. Настройката 
е налична в текущото меню Alarms (Аларми), в защитената с парола 
System setup (Настройка на системата), показана на фигура 2. 
 
 

 
 

Фигура 2:  Настройка на хибриден алармен сигнал 
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Импедансно дишане: IACS вече предлага възможност за 

конфигуриране в ръчен режим на прага на дишането, независимо от 
размера на кривата. Подобрението включва показване на скоба 
в канала на кривата, както е показано на фигура 3. Това позволява на 
потребителите ясно да зададат прага в зависимост от амплитудата на 
кривата и така да избегнат фалшивите аларми за апнея, както 
е показано на фигура 4. Менюто Respiration (Дишане) е леко 
променено, за да се пригоди към тази промяна. Успоредно с това, 
подобренията във филтрирането на дихателния сигнал позволяват да 
се намали броят на фалшивите положителни аларми за апнея. 
 

 
 

Фигура 3:  Скоба за праг върху дихателната крива в ръчен режим 

 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4: Меню Импедансно дишане 
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Разделен екран – автоматична актуализация на табличен тренд: 

IACS вече предлага възможност за автоматична актуализация на 
табличния тренд в разделен екран. Следователно сега в разделения 
екран потребителят може да избира между таблици за автоматични 
или ръчни трендове, както е показано на фигури 5 и 6. 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 5: Налични конфигурации Фигура 6: Последната колона ще се 

актуализира автоматично 
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Бутон за повторно свързване на външен уред: IACS вече предлага 

възможност за повторно свързване на уреди от други производители, 
когато един или няколко от тях са били дигитално разкачени.  
Следователно потребителят не трябва физически да разкачва и да 
свързва отново уредите и/или да задейства Cockpit, за да се свържат 
уредите отново. Тази възможност трябва да бъде активирана 
в менюто Biomed (Biomed) и е достъпна в менюто за Screen setup 
(Настройка на екрана), както е показано на фигура 7. 
 

   
 

Фигура 7:  Настройка и достъп до бутона за повторно свързване на външен уред 
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B. Подобрения в алгоритъма: 

 
Откриване на камерно мъждене: Алгоритъмът е подобрен, за да се 

увеличи чувствителността към откриване на камерно мъждене. 
 
Подобрение на класификацията на ударите от ECG: 

Класификацията на ударите от ECG е подобрена за кабел с двойна 
обработка чрез въвеждане на кръстосана проверка между двата 
кабела. Тази промяна води до по-висока чувствителност при 
откриване на PVC, положителна предсказуемост и по-ниска степен на 
фалшиво положително откриване на PVC.  
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C. Коригирани дефекти, ограничения на функционалността 
или искания за промяна: 
 

1. M540 се нулира, ако кабелът за ECG не е добре пъхнат. 
(коригирано при M540 VG7.0.2) 
 

2. M540 се нулира при неуспешен тест на релето.  
(коригирано при M540 VG7.0.2) 
 

3. Спорадични рестартирания на Cockpit при проблеми с изчакване/ 
продължителност на записи 
 

4. Ако е включен, таймерът за потискане на IBP аларма не се 
изчиства при свързване и разкачване на Hemopod. 

 

5. При свързан уред Bis Aspect, бар-графиката на EMG винаги е 
оранжева, независимо от стойността на EMG. 

 
6. Грешна аларма Scio с намалена точност. 
 
7. Infinity Central Station (ICS) не показва аларми за наблюдение от 

автономен M540. 
 
8. Алармата за десатурация се включва случайно при възобновяване 

на наблюдението, дори и в профила да е зададена като 
Изключена.     

 
9. Загуба на връзка с уреда в операционната зала, след като залата 

е била изключена за през нощта. 
 
10. Бутонът Citrix Disconnect (разкачване на Citrix) не се активира при 

свързване към вече съществуваща сесия. 
 
11. Бутоните за категории пациенти не посивяват в стартовото меню 

веднага след смяна на категорията на пациент. 
 

12. Кривата на основния агент не се показва автономно на M540 след 
смяна на категорията на пациента. 
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13. Силата на алармения звук на M540 може да не достигне 100%, 
когато оптичният обектив е блокиран на M500, а M540 показва 
съобщение за офлайн-състояние. 

 
14. След изключване и ново включване на инструмента SPV/PPV се 

показва надпис RRi, но не и съответната крива.    
 

15. Периодично “замръзване” на Cockpit и прекъсвания на кривата при 
активен раздел Citrix. 

 
16. Обезопасете актуализациите на M540, когато не използвате 

сервизни инструменти. 
 
17. Кратко изчезване на мониторинга в Cockpit поради наличие на 

памет.  
 
18. Неправилен цвят, изпратен от автономен M540 за параметъра на 

сърдечната честота (HR), когато източник на сърдечна честота е 
пулсът. 

 
19. Cockpit не се синхронизира с M540, ако разкачването е било 

извършено веднага след като бутонът на M540 и на Cockpit за 
скачване – разкачване на M540 посивее, докато приключи 
синхронизацията между двата уреда. 

 
20. Автономните M540 могат да напълнят мрежата с рамки, които не 

са предназначени да бъдат в мрежата. 
 
21. Разпечатайте настройките на ECG филтъра на лентов записващ 

уред. 
 
22. Адресирайте M540, без да се свързвате към проблема на Cockpit 

поради дефект на софтуера в операционната система. 
 
23. Конфигурацията на записващия уред се променя в различна 

конфигурация извън мониториращата единица. 
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D. Познати ограничения: 

 
1. Когато Scio е свързан към M500, е препоръчително към M540 да не 

се свързва друг източник на CO2, докато Scio не бъде разкачен от 
M500 или M540 не бъде разкачен. 
 

2. В редки случаи автономният M540 не може да бъде разпознат от 
Innovian. Ако на този M540 е налична безжична връзка, 
препоръчително е да разкачите M540, да изчакате няколко минути 
и след това да го скачите отново с M500. 
 

3. Cockpit на IACS приема максимум 17 знака за сервизна 
потребителската парола. 

 
4. Комбинацията ALT+F10 за активиране на курсора на мишката не 

работи, ако е свързана сесия на Citrix. За да направите този пряк 
достъп отново достъпен, излезте от сесията на Citrix. 
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E. Хардуерна и софтуерна съвместимост 
 

Хардуерни компоненти и съответни софтуерни версии за Cockpit 

VG7.1 / M540 VG7.1.  

 

- Cockpit Infinity C500/C700 

(контролен Cockpit от 2-ро 

поколение с минимум  

4 GB RAM). 

VG7.1 

 

 

- Cockpit Infinity C500/C700 

(контролен Cockpit от  

3-то поколение с минимум  

8 GB RAM и процесор i5). 

VG7.1 

- Пациентски монитор Infinity 

M540 

VG7.1 

- Infinity PS250/P2500 1.49/1.16 

- Infinity M500 3.6, 4.0, 4.2, 4.3 

Хардуерна съвместимост с Cockpit от 3-то поколение: Поради 

хардуерни модификации, Cockpit-овете C500 MK32500 от трето 

поколение и C700 MK32700 от трето поколение ще се преместят 

в индекса на версия RI03. RI03 изисква софтуерна версия VG7.1 и не 

е съвместим с версии по-ниски от VG7.1. 

 

Допълнителни софтуерни версии за съвместимост с функциите 
на Cockpit VG7.1 / M540 VG7.1 от потребителите на данни:  

 

- Infinity CentralStation VG2.1.1, VG2.1.2 

- Infinity Gateway VF7.2 
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F. Съвместимост на системата 
 

Минимални софтуерни версии за пациентски мониториращи 

уреди Dräger Infinity, основна съвместимост с Cockpit VG7.1 / 

M540 VG7.1: 

 

- Серии Infinity Delta/Delta 

XL/Kappa 

≥VF9.x 

- Серии Infinity 

OMEGA/OMEGA S 

≥VF9.x 

- Infinity CentralStation ≥ VG1.1.2 

- Телеметричен монитор 

Infinity M300 

≥ VG2.2.x 

Забележка: IACS вече не е съвместима с никоя VF версия на Infinity 

CentralStation със софтуер IACS VG6.0 и по-висок.  

 

 

Софтуерът на Cockpit VG7.1 / M540 VG7.1 НЕ Е СЪВМЕСТИМ със 

следните системи на Dräger: 

 

- Cockpit-ове C500/C700 от 1-

во поколение (Advantech)  

не е съвместим 

 

- Infinity MVWS CentralStation не е съвместим 

- Infinity MVVS View Station не е съвместим 

- Infinity Kappa XLT не е съвместим 
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Съвместими системи на Dräger и съответни минимално 

изисквани софтуерни версии:  

 

- Innovian Web ≥VF7.1 

- Infinity Gateway ≥VF7.1 

- Респиратор Dräger Evita 2 Dura   1.00   

- Респиратор Dräger Evita 4 1.00 

- Респиратор Dräger Evita XL 5.00 

- Респиратор V500 на Dräger 2.51 

- Респиратор V300 на Dräger 2.42 

- Респиратор VN500 на Dräger 2.51 

- Респиратор Carina на Dräger 3.21 

- Респиратор Dräger Savina 4.21 

- Респиртор Dräger Oxylog 3000+ 1.06 

- Анестезиологичен апарат  

Dräger Perseus A500 

2.01  

- Серия анестезиологични 

апарати Dräger Primus 

4.53.x 

- Анестезиологичен апарат  

Dräger Apollo 

4.53 

- Анестезиологичен апарат  

Dräger Zeus IE 

2.0.x 

- Серия анестезиологични 

апарати Dräger Fabius 

3.35b 
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Съвместими системи на други производители и съответни 

минимално изисквани софтуерни версии: 

 

- Maquet SERVO-i  7.0 

- Edwards Vigilance II всички софтуерни версия 

- Edwards EV1000 софтуерна версия 1.5 

- Covidien BIS Complete софтуерна версия 3.0 

- IDMed ToFScan софтуерна версия 1.5.8 

- Nellcor PM1000N всички софтуерни версия 

- Masimo Radical 7 всички софтуерни версия 

- Citrix ICA Сървър Citrix XenApp (версия 5, 

6 и 6.5) 

- Сървър Citrix StoreFront 

- Клиент Citrix 

≥7.x 

4.7 

  

 
  



 

Страница 16 от 16  Производител: 
Draeger Medical Systems, Inc. 
3135 Quarry Road 
Telford, PA 18969-1042, USA 

Бележки към изданието IACS VG7.1 – BG 

3703615, изд. 00 

 

G. Препоръка на Dräger относно обучение за Cockpit VG7.1 / 
M540 VG7.1: 

 

Dräger, производителят на IACS, препоръчва лекарите и всички лица, 

отговорни за инсталирането и обслужването на уредите, преди да 

използват системата върху на пациенти, да прочетат всички 

“Ръководства за работа: Infinity Acute Care System VG7.1”. 

 

Dräger предлага специално обучение за продукта във връзка 

с подобренията в софтуера и с актуализациите, посочени в това 

писмо, което ще даде възможност на вашата организация да изпълни 

изискванията на местните разпоредби. За по-подробна информация 

се свържете с местния представител на Dräger.  


