Pikflometr elektroniczny eMini-Wright

Instrukcja Użytkowania
Przeczytaj i przestrzegaj uważnie instrukcji
Wstęp
Pikflometr eMini-Wright jest przeznaczony do mierzenia i rejestrowania pomiarów szczytowego przepływu
wydechowego /PEF/ dla ludzi, którzy chcą monitorować stan swoich dróg oddechowych, podczas gdy są pod
opieką lekarza.
- eMini-Wright to mały, kompaktowy, kieszonkowy elektroniczny pikflometr.
- eMini-Wright to urządzenie dla indywidualnego pacjenta, służące do pomiaru i rejestrowania szczytowego
przepływu.
- eMini-Wright powinien być ustawiony i używany w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.
- eMini-Wright nie możne być używany do odczytywania pomiarów PEF, gdy kabel USB jest podłączony do
urządzenia /dla wersji z USB/.
Główne cechy
Jeden przycisk do wszystkich funkcji
Odczyty pomiarów - na ekranie
Raporty o zbyt słabych wynikach lub braku powtarzalności wyników - na ekranie
Łatwy do przechowywania
Łatwy do czyszczenia
Kompaktowa konstrukcja; może być zawsze z tobą, gdy wychodzisz z domu; dla ludzi w drodze
Wersja z USB może być używana z twoim osobistym komputerem.
Oprogramowanie jest dostępne na stronie www. clement-clarke.com/download
Uwaga
Nie zasłaniać otworu z tyłu ustnika.
Wykonywanie pomiarów
1. Upewnij się, że stoisz lub siedzisz w wygodnej pozycji.
2. Naciśnij przycisk 1 raz. Wyświetlacz zamiga 2 razy.
3. Migająca wiadomość (---) informuje, że musisz poczekać, trzymając miernik w ręku.
4. Po paru sekundach usłyszysz dwa piknięcia i informację na ekranie „Go”
5. Wciągnij powietrze głęboko, obejmij ustnik ustami i dmuchnij w miernik jak najmocniej potrafisz.
6. Wyświetlacz pokaże twój wynik PEF w l/min razem z ewentualnymi ostrzeżeniami.
7. Przyciśnij przycisk ponownie, aby powtórzyć pomiar. Powtórz kroki 3-6 tyle razy ile potrzeba.
8. Urządzenie wyłączy się automatycznie po paru minutach lub przyciśnij i przytrzymaj przycisk przez parę
sekund. Pikflometr eMini-Wright zapisuje najlepsze wyniki.
Wyświetlanie swoich „najlepszych” wyników
Podczas gdy jest wyświetlany twój ostatni wynik, naciśnij przycisk szybko 2 razy i puść.
Wtedy zobaczysz twój najlepszy wynik migający. Ten najlepszy wynik będzie zapamiętany po wyłączeniu
urządzenia.
Podział na strefy
Strefy są ustawione na 50% i 80% należnej wartości. Twoje należne wartości muszą być ustawione przez
lekarza prowadzącego.
Ustawianie należnych wartości
Kiedy pikflometr jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia wartości należnych
wraz z 3 wskaźnikami stref.
Puść i przyciśnij przycisk ponownie. Wartość należna będzie zwiększać się o 10 punktów, aż osiągnie wartość
990 i później wróci do 000. Jeśli przytrzymasz przycisk, wyświetlacz będzie szybko pokazywał przyrosty
wartości.
Jeśli funkcja podziału na strefy nie jest potrzebna, ustaw wartości należne na 000.
Przeglądanie pamięci
Kiedy pikflometr jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia wartości należnych
wraz z 3 wskaźnikami stref.
Puść przycisk. Po kilku sekundach ekran wyświetli ostatni zapis wraz z przyporządkowanym mu numerem w
pamięci pikflometru.

Przyciskaj przycisk w celu przeglądana pamięci. Każde naciśnięcie przycisku pokazuje kolejny najstarszy
zapis.
Aby wyjść z modułu przeglądania pamięci, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż usłyszysz piknięcie.
Wtedy natychmiast puść przycisk.. Jeśli urządzenie zaczyna odliczanie w dół, puść przycisk zanim odliczanie
osiągnie 0, inaczej pamięć zostanie skasowana.
Kasowanie pamięci
(należy pamiętać: ta procedura usuwa wszystkie zapisy)
Kiedy pikflometr jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia wartości należnych
wraz z 3 wskaźnikami stref.
Poczekaj, aż wartości należne znikną. Potem wyświetlają się zapisy z pamięci.
Przyciśnij i przytrzymaj przycisk. Nie puszczaj przycisku. Urządzenie zacznie odliczanie od 10 o 0.
Kiedy wyświetlacz pokaże 0, wszystkie zapisy zostaną skasowane. Jeśli puścisz przycisk zanim wyświetlacz
pokaże 0, wtedy zapisy nie zostaną skasowane.
Na końcu odliczania usłyszysz dwukrotnie 3 piknięcia, potwierdzające, że pamięć została skasowana. Jeśli nie
będzie słychać dwukrotnie 3 piknięć, to oznacza, że pamięć nie jest skasowana.
Ostrzeżenia i informacje, które mogą pokazać się na ekranie
„ ▲”Wskaźniki stref wyświetlają się w górnej części ekranu, jeśli wartości należne zostały zapisane przez
lekarza prowadzącego.
„!” ukaże się w dolnej części ekranu, jeśli zostanie wykryty zbyt słaby początek wydmuchu.
„≠” ukaże się na dole ekranu, jeśli twoje dwa najlepsze wyniki nie mieszą się w 40 l/min.
Ostrzeżenia i zawiadomienia o błędach.
Err /021 i Err / 027:
Błąd wskazuje, że sygnał z czujnika przepływu jest niestabilny lub poza zakresem, gdy pikflometr jest w
pozycji „stand-by” /czuwania/ przed wykonaniem pomiaru (migające ---). W czasie pozycji „stand-by”
pikflometr powinien być trzymany nieruchomo i żaden przepływ przez ustnik nie powinien być odczytywany.
Jeśli informacja o błędzie nie znika, skontaktuj się z Clement Clarke International Ltd, w celu serwisu lub
wymiany.
bAt:
Błąd wskazuje, że bateria jest prawie wyczerpana. Jeśli bateria wymaga wymiany, zapisz wszystkie dane na
papierze, lub jeśli masz wersję USB i oprogramowanie, skopiuj dane do komputera.
Funkcja: data i czas wewnętrzny będzie zatrzymana na czas wymiany baterii.
Ostrzeżenie dot. baterii
Jeśli pikflometr nie będzie używany przez okres 6 miesięcy lub więcej, bateria powinna być wyjęta.
Przed wyjęciem baterii zapisz wszystkie dane na papierze, lub jeśli masz wersję USB i oprogramowanie,
skopiuj dane do komputera.
Utylizacja baterii
Baterie nie powinny być utylizowane razem z innymi odpadami. Przestrzegaj przepisy dotyczące utylizacji
baterii obowiązujące w Polsce - wyrzucaj baterie do specjalnych pojemników na baterie.
Zakładanie baterii
Zdejmij tylną pokrywę komory na baterię.
Włóż baterię (CR2032) do komory, zaczynając wkładanie od lewej strony komory.
Załóż ponownie pokrywę.

Usuwanie baterii
Zdejmij tylną pokrywę komory na baterię.
Podważ baterię, zaczynając od prawej strony komory i wyjmij.
Załóż ponownie pokrywę.
Czyszczenie
eMini-Wright jest urządzeniem dla pojedynczego pacjenta. Wycierać ściereczką do urządzeń medycznych.
Uwaga:
Nie moczyć w płynach.
Nie myć w zmywarce.
Nie sterylizować.
Nie wkładać szczoteczek lub innych ostrych przedmiotów w małą dziurkę w ustniku.
Konserwacja
Aby unikać zakażenia wyczyść aparat eMini-Wright po każdym użyciu.
Specyfikacja techniczna

Zasilanie: bateria litowa CR2032 3V (dostarczona)
Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny
Wymiary: 95x40x45 mm
Waga: 43 g
Podłączenia:dla wersji 321007
USB do komputera: wymagany USB A do USB minii B (nie dostarczony)
Opór na przepływ:
ciśnienie zwrotne @ 600 L/min <0,25kPa/L/sec
ciśnienie zwrotne @ 800 L/min <0,35kPa/L/sec
Zakres pomiarów:
PEF 60 - 800 L/min
Zmienność:
PEF 5 l/min
Dokładność:
±10 % lub 10 L/min /zależnie od tego, co jest większe/
Współczynnik wysokości:
0.61% na 100m
BTPS: pomiary PEF wyświetlają się zgodnie z warunkami BTPS
Oznaczenia stref:
zielona/żółta 80 % wartości należnej
żółta/czerwona 50 % wartości należnej
Pamięć: 240 badań
Temp. podczas pracy:
+15°C do 35°C
25% do 85% RH
Przechowywanie:
-10°C do 50°C
15% do 95% RH
Zgodność z:
EN23747:2009 i ATS ERS 2005
Standard wytworzenia:
ISO 9001, EN 13485
Deklaracja EMC
Urządzenia medyczne mogą być wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące od innych urządzeń,
jak komputery czy urządzenia mobilne. To może powodować nieprawidłową pracę urządzeń medycznych i
stwarzać potencjalnie niebezpieczne sytuacje.
Urządzenia medyczne nie powinny również zakłócać pracy innych urządzeń.
Aby spełnić wymagania EMC w celu zabezpieczenia przed niebezpiecznymi sytuacjami, została wdrożona
norma EN60601-1-2 . Norma określa poziomy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i maksymalne
poziomy emisji elektromagnetycznej dla urządzeń medycznych.
Urządzenia medyczne produkowane przez Clement Clarke International Ltd spełniają wymagania normy
EN60601-1-2 pod względem odporności i emisji.
Urządzenia medyczne nie mogą być używane i przechowywane w sąsiedztwie innych urządzeń. Jeśli jest to
nieuniknione , to urządzenia medyczne należy postrzegać jako pracujące normalnie.
Dalsze wytyczne dotyczące środowiska EMC (zgodnie z normą EN 60601-1-2), w jakim urządzenie powinno
być używane jest dostępne na stronie www.clement-clarke.com
Zawartość opakowania
1 Pikflometr eMini-Wright
1 Instrukcja użytkowania
Okres trwałości
Jednostka a główna - 3 lata
Bateria - 1 rok
Zrzeczenia
Clement Clarke International Ltd. nie przyjmuje odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urządzenia
eMini-Wright.
Jeśli masz wątpliwości - skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym.
eMini-Wright nie może myć modyfikowany lub rozmontowywany przez użytkownika. Jeśli urządzenie jest

wadliwe, skontaktuj się z Clement Clarke International Ltd w celu reperacji lub wymiany.
Urządzenie eMini-Wright nie zawiera części serwisowalnych.
Symbole
Uwaga (skonsultuj z instrukcją obsługi)
Sprzęt typu BF (z zastosowaniem części typu F)
Producent
Nie wyrzucać do zwykłych śmieci
Rok produkcji
Produkt spełnia wymagania zasadnicze dla urządzeń medycznych /dyrektywa 93/42/EEC). Zgodność została
zweryfikowana przez Jednostkę Notyfikowaną 0120 (SGS United Kingdom Ltd.)
Skonsultuj z instrukcją obsługi
Producent :
Clement Clarke International Ltd
o.o
Edinburgh Way Harlow
Essex CM20 2TT

Dystrybutor :
SECURA NOVA sp. z
Al.3 Maja 2/4
00-391 Warszawa
Tel/fax: 0 22

625 61 43
ww.securanova.com.pl

