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1.

PREGLED SISTEMA PROGRAMATORJA OMNI II
PROGRAMMER (S PROGRAMSKO OPREMO OMNI
SMART SOFTWARE)
1.1

Opis

Sistem programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
zdravniku omogoča izpraševanje in programiranje generatorja OPTIMIZER Smart IPG
in OPTIMIZER IVs IPG. Programska oprema za programiranje deluje na prenosnem
računalniku Lenovo z zaslonom na dotik, ki je povezan z enoto vmesnika programatorja.
Komunikacija med vmesnikom programatorja in generatorjem IPG poteka prek palice
programatorja, ki se postavi neposredno nad mesto vsaditve. Palica programatorja
komunicira z generatorjem IPG, ki je vsajen v bolnika, prek magnetne indukcijske
telemetrije. Za pravilno uporabo generatorjev OPTIMIZER Smart IPG in
OPTIMIZER IVs IPG je ključnega pomena razumevanje navodil v tem priročniku o uporabi
programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software).

Slika 1: Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) in palica programatorja

1

Opozorilo: programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) lahko motijo druge električne naprave, ki se uporabljajo v bližini.
Pravilno delovanje programatorja lahko še posebej moti prenosna in mobilna
radijska oprema. Če programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) ne deluje skladno s pričakovanji, je treba
pomisliti na motnje. Programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) lahko moti tudi druga oprema, celo če so
njene lastnosti boljše od omejitev emisije po standardih CISPR.

1.2

Funkcije programatorja

Programator lahko izvaja naslednje operacije:
•

Branje (izpraševanje) parametrov generatorjev OPTIMIZER Smart IPG in
OPTIMIZER IVs IPG, ki so trenutno programirani.

•

Spreminjanje parametrov
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Branje signalov EKG bolnikov in njihov prikaz za analizo.

•

Pridobivanje statističnih podatkov, ki jih generatorja OPTIMIZER Smart IPG
in OPTIMIZER IVs IPG zbirata med delovanjem.

•

Vodenje dnevnika aktivnosti generatorjev OPTIMIZER Smart IPG in
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Shranjevanje standardnih programov za uporabo v prihodnosti.

•

Programiranje generatorjev OPTIMIZER Smart IPG in OPTIMIZER IVs IPG
na varne vrednosti parametrov v nujnih primerih.

generatorjev

OPTIMIZER

Smart

IPG

in

Programator lahko poleg tega izvaja naslednje operacije:
•

Na daljavo ga lahko nadzoruje drug programator.

•

Na daljavo lahko nadzoruje drug programator.

•

Prenaša datoteke dnevnikov na oddaljen, namenski strežnik in iz njega.

1.3

Sestavni deli programatorja

Sistem programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
sestavljajo:
•

Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
o Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer, na katerem
je nameščena programska oprema OMNI II in OMNI Smart Software.
o Vmesniška enota programatorja OMNI II Programmer
o Kabel vmesniške enote programatorja OMNI II Programmer
o Ethernetni izolator medicinskega razreda z Ethernetnim povezovalnim kablom

•

Palica programatorja OMNI II Programmer

•

Podaljševalni kabel za palico programatorja OMNI II Programmer

•

Kabel za EKG z enim odvodom (3 žice)
2

•

Električno napajanje medicinskega razreda

•

Električni kabel z oznako CE

•

Tiskalnik z Bluetooth povezavo in adapterjem za izmenični tok

Opozorilo: uporaba premetov, ki niso našteti zgoraj ali na način, ki ni skladen s temi
navodili, lahko povzroči poškodbe programatorja OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software).

1.4

Medsebojno povezovanje komponent programatorja za uporabo
•

Konec kabla z USB priključkom za vmesniško enoto priključite v vhod USB
na strani tabličnega računalnika. Drugi konec (opremljen s priključkom vrste
LEMO®) priključite v vhod, označen z USB, ki je na zadnji plošči vmesniške
enote programatorja.

•

Kabel palice programatorja OMNI II Programmer priključite v vhod, označen
z WAND (Palica), ki je na zadnji plošči vmesniške enote programatorja.
Opomba: če je potrebno, lahko za povečanje dosega palice programatorja uporabite
podaljševalni kabel palice. Povežite en konec podaljševalnega kabla s kabelskim
priključkom programatorske palice, drugi konec pa z vhodom, označenim z WAND
(Palica), ki je na zadnji plošči vmesniške enote programatorja.

•

Kabel za EKG (3-žilni s priključkom vrste LGH) priključite v vhod, označen
z ECG (EKG), ki je na zadnji plošči vmesniške enote programatorja.

Opozorilo: s programatorjem OMNI II Programmer ne vzpostavljajte povezav z nobeno
napravo, ki se napaja prek električnega omrežja (kot je tiskalnik s kabelsko
povezavo). Pri tem lahko pride do tveganja električne nevarnosti za bolnika.

Slika 2: Vmesniška enota programatorja OMNI II Programmer
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1.5

Palica programatorja

Palica programatorja ima tri gumbe:
•

Izpraševanje

•

Programiranje

•

Programiranje v nujnem primeru z varnim naborom parametrov

Palica programatorja ima tudi tri različne nize indikatorskih lučk:
•

Indikatorska lučka napajanja, ki je levo od simbola za napajanje in sveti, kadar
se palica programatorja napaja.

•

Indikatorske lučke črtnega grafa kažejo jakost telemetrijskega signala med palico
programatorja in generatorjem OPTIMIZER Smart IPG.

•

Indikatorska lučka za programiranje v nujnem primeru, ki se nahaja nad gumbom
za programiranje v nujnem primeru, nekajkrat utripne po uspešno zaključenem
programiranju v nujnem primeru.

Slika 3: Palica programatorja OMNI II Programmer

1.6

Polnjenje baterije tabličnega računalnika programatorja OMNI II
Programmer

Opozorilo: baterijo tabličnega računalnika programatorja OMNI II Programmer polnite
z električnim napajalnikom medicinskega razreda, ki je priložen sistemu
programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software). Baterije tabličnega računalnika ne poskušajte polniti s kakršnim
drugim električnim napajalnikom.
Opomba: električni kabel, ki se uporablja z električnim napajanjem medicinskega
razreda, mora imeti oznako CE.
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Za polnjenje baterije tabličnega računalnika programatorja OMNI II Programmer:
•

Izhodni priključek za enosmerni tok električnega napajalnika medicinskega
razreda priključite v vhodni priključek za napajanje na tabličnem računalniku
(nahaja se na dnu tabličnega računalnika desno in je označen z rumeno vtičnico).

•

En konec električnega kabla z oznako CE priključite v vhodni priključek za
izmenični tok za električni napajalnik medicinskega razreda, drugi konec pa
v električno omrežno vtičnico medicinskega razreda. Preverite, ali je omrežna
napetost v razponu od 100 do 240 V (izmenični tok), 50/60 Hz in da ima vtičnica
pravilno ozemljeno povezavo.

•

Kadar polnite baterijo tabličnega računalnika programatorja OMNI II Programmer,
omogočite 24-urno polnjenje notranje baterije, preden poskušate programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) uporabiti na
vsadku. Priporočeno je, da baterijo tabličnega računalnika programatorja OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) rutinsko polnite med
uporabami.

1.7

Uporaba programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software)

Opomba: programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) je treba uporabljati kot baterijsko napajan pripomoček. Z električnim
omrežjem ga povežite samo, kadar je treba baterijo tabličnega računalnika napolniti.
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ne bo
mogel izvajati izpraševanja ali programiranja generatorja OPTIMIZER Smart IPG in
OPTIMIZER IVs IPG, dokler tabličnega računalnika programatorja OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) ne odklopite iz električnega omrežja.
Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI
Smart Software) je treba pred uporabo odklopiti iz omrežnega električnega napajanja.
Izhodni priključek za enosmerni tok električnega napajalnika medicinskega razreda
odklopite iz vhodnega napajalnega priključka na zadnji strani tabličnega računalnika.
Opomba: programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) namestite tako, da odklop iz električnega omrežja ne bo oviran.

1.8

Uporaba zaslona na dotik tabličnega računalnika programatorja
OMNI II Programmer

Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer je opremljen z zaslonom na
dotik. Izbire na zaslonu lahko izvedete z dotikanjem zaslona s prstom ali s priloženim
pisalom.
Pozor:

pri uporabi ostrih predmetov ali običajne pisalne opreme (pero, svinčnik),
lahko poškodujete zaslon na dotik.
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Gumbi in simboli na tabličnem računalniku programatorja
OMNI II Programmer

1.9

Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer ima 3 gumbe in 3 svetleče
indikatorske simbole, ki so na levi strani pod sledilno ploščico. Ti imajo naslednje funkcije
(z leve proti desni):
Gumbi (zgornja vrsta z leve proti desni):
•

Glavno stikalo

•

Sprememba uporabnika (onemogočena)

•

Funkcija vrtenja zaslona (onemogočena)

Svetleči indikatorski simboli (spodnja vrstica z leve proti desni):
•

Kaže, da je omrežna povezava WLAN/WIFI aktivna.

•

Kaže, da je povezava Bluetooth aktivna (ni prikazana na vseh modelih tabličnih
računalnikov).

•

Kaže, da trdi disk deluje.

Slika 4: Primeri gumbov in simbolov na tabličnem računalniku
programatorja OMNI II Programmer

1.10 Zamenjava baterije tabličnega
OMNI II Programmer

računalnika

programatorja

Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer napaja baterija, ki jo je treba
zamenjati, če je ni več mogoče polniti pravilno. Če potrebujete nadomestno baterijo,
stopite v stik z lokalnim predstavnikom družbe Impulse Dynamics.
Opozorilo: pravilna odstranitev baterije je ključnega pomena. Uporabljeno baterijo
odvrzite skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi zahtevami.
Opozorilo: uporabljene baterije nikoli ne prebadajte ali sežigajte.

1.11 Rutinsko čiščenje
Opozorilo: programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) ali palice programatorja NE poskušajte čistiti, ker lahko pride pri
tem do hudih poškodb opreme.
Opozorilo: nobenega dela programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) NE SMETE potopiti v vodo. Enota se lahko
poškoduje. Sistem programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) ni zaščiten pred vdorom vode ali vlage (razred zaščite
pred vdorom IPX0).
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Opozorilo: programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) morate pred čiščenjem vedno izklopiti.
Priporočeno je, da zunanje ohišje programatorja, kablov za EKG in še posebej palico
programatorja po vsaki uporabi obrišete s krpo, navlaženo z germicidno čistilno
raztopino. Ne uporabljajte topil ali čistilnih krp, impregniranih s kemičnimi čistilnimi
sredstvi.

1.12 Shranjevanje in ravnanje
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) in
palica programatorja sta zasnovana za normalno delovanje po izpostavljanju (medtem ko
sta zaprta v ovojnini za prevoz) naslednjim skrajnim okoliškim pogojem: (1) –20 do +70 °C,
(2) relativna vlažnost 10 do 100 % (s kondenzatom ali brez njega), (3) okoliški tlak
500 do 1060 hPa.
Priporočeni pogoji za normalno uporabo so: (1) 0 do +55 °C, (2) relativna vlažnost med
20 in 75 %, in (3) okoliški tlak med 700 in 1060 hPa.
Opozorilo: programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) se ne sme uporabljati na letalih, razen če tega ne odobri
posadka letala.

1.13 Dodatne opombe
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ima
izolirano povezavo za bolnika z zaščito pred defibrilacijo.
Stiku med palico programatorja in kožo bolnika se je treba načeloma izogibati zaradi
tveganja navzkrižnega onesnaženja.
Vmesniška enota programatorja OMNI II Programmer ima baterijo za programiranje
v varnem načinu z varnostnim kopiranjem. Te baterije ne sme zamenjevati upravljavec.
Zamenja jo lahko le servisno osebje, ki ga določi družba Impulse Dynamics.
Opomba: sistem programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) ne vsebuje delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če pripomoček ne deluje
skladno s svojimi specifikacijami, ga je treba zamenjati.
Opozorilo: vmesniške enote programatorja OMNI II Programmer ali palice programatorja
NE zavrzite med odpadke. Vmesniška enota programatorja OMNI II
Programmer vsebuje litijeve baterije in komponente, ki niso skladne z direktivo
RoHS. Palica programatorja vsebuje dele, ki niso skladni z direktivo RoHS.
Če morate vmesniško enoto programatorja OMNI II Programmer ali palico
programatorja odstraniti, vmesniško enoto programatorja OMNI II Programmer
ali palico programatorja OMNI II Programmer odvrzite v skladu z lokalnimi
predpisi, ki urejajo odstranjevanje takih materialov.
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) je
razvrščen v razred opreme II, kadar je povezan z električnim omrežjem, in v razred
medicinske opreme z notranjim napajanem, kadar napajanje prenosnega računalnika
ni povezano z električnim omrežjem.
Palica programatorja je razvrščena kot uporabljeni del v stiku z bolnikom tipa BF, kanal za
EKG pa je razvrščen kot uporabljeni del v stiku z bolnikom tipa BF, odporen na
defibrilacijo.
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2.

PROGRAMSKE APLIKACIJE SISTEMA PROGRAMATORJA OMNI II PROGRAMMER (S PROGRAMSKO
OPREMO OMNI SMART SOFTWARE)

Sistem programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ima
programske aplikacije za branje in spreminjanje parametrov, ki nadzorujejo generatorja
OPTIMIZER Smart IPG in OPTIMIZER IVs IPG.

2.1

Zaslon za izbiranje

Kadar je programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
vklopljen, se po koncu zagonskega zaporedja prikaže zaslon za izbiranje. Za želeno
operacijo pritisnite ustrezen gumb.

Slika 5: Zaslon za izbiranje programatorja OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software)
2.1.1
•
2.1.2

OMNI
Gumbi v oknu OMNI so onemogočeni in jih ni mogoče uporabljati
s sistemom OPTIMIZER III.
OMNI II

Gumbi v oknu OMNI II so onemogočeni in jih ni mogoče uporabljati z generatorjem
OPTIMIZER IVs IPG.
•

Clinical Mode (Klinični način): za redno programiranje pripomočka
OPTIMIZER IVs.

•

Remote Mode (Oddaljeni način): za oddaljeno nadzorovanje drugega
programatorja OMNI II s programsko opremo OMNI II (glejte
poglavje 3.20).
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•

2.1.3

Remote Listener (Oddaljeni poslušalec): za oddaljeno spremljanje
drugega programatorja OMNI II Programmer, ki uporablja programsko
opremo OMNI II (glejte poglavje 3.20).
OMNI Smart

Gumbi v oknu OMNI Smart so namenjeni za uporabo z generatorjem
OPTIMIZER Smart IPG.
•

Clinical Mode (Klinični način): za redno programiranje generatorja
OPTIMIZER Smart IPG.

•

Remote Mode (Oddaljeni način): za oddaljeno nadzorovanje drugega
programatorja OMNI II Programmer s programsko opremo OMNI Smart
Software (glejte poglavje 4.21).

•

Remote Listener (Oddaljeni poslušalec): za oddaljeno spremljanje drugega
programatorja OMNI II Programmer s programsko opremo OMNI Smart
(glejte poglavje 4.21).

2.1.4

Razno

Gumbi na dnu zaslona za izbiranje so namenjeni raznim sistemskim funkcijam.
•

System Admin (Skrbnik sistema): ta možnost omogoča posebne nastavitve
programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software). Uporablja jo lahko samo tehnično osebje Impulse Dynamics in
ni potrebna za redno klinično uporabo.

•

Configuration (Konfiguracija): izbira gumba Configuration (Konfiguracija)
odpre pojavno okno za dodatne nastavitve.
o Set Bluetooth (Nastavitev povezave Bluetooth): nastavljanje nastavitev
za povezavo Bluetooth, ki so potrebne za povezavo tiskalnika.
o Network Configuration (Konfiguracija omrežja): nastavitve za omrežje
(LAN in WLAN), ki je potrebno za oddaljeno nadzorovanje in oddaljeni
način programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software).
o Set Default Printer (Nastavitev privzetega tiskalnika): izberite privzeti
tiskalnik, ki ga bo uporabljal programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software).

•

Log File Manager (Upravitelj dnevniške datoteke): ta možnost omogoča
posebne nastavitve programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software). Uporablja jo lahko samo tehnično osebje
Impulse Dynamics in ni potrebna za redno klinično uporabo.

•

Shutdown (Zaustavitev): z izbiro gumba za zaustavitev na zaslonu za
izbiranje IZKLOPITE programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software).
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2.2

Osnovno delovanje aplikacije programatorja OMNI II Programmer

Ko v oknu OMNI II na zaslonu za izbiranje izberete gumb Clinical Mode (Klinični
način), se prikaže glavni zaslon aplikacije programatorja OMNI II Programmer.
2.2.1

Komunikacija z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG

Zdravnik lahko pridobi podatke iz generatorja OPTIMIZER IVs IPG s palico
programatorja, ki jo mora namestiti nad mesto vsaditve pri bolniku.
Pozor:

2.2.2

palico programatorja morate med posameznimi uporabami temeljito
očistiti in po potrebi prekriti, da se prepreči draženje ali onesnaženje
kože bolnika.
Izpraševanje in programiranje

Generator OPTIMIZER IVs IPG vključuje niz parametrov, s katerimi se nadzoruje
njegovo delovanje. Vrednosti teh parametrov se imenujejo vrednosti (parametrov)
pripomočka.
Aplikacija programatorja OMNI II Programmer lahko bere vrednosti generatorja
s pomočjo ukaza Interrogate (Izprašaj). To mora biti prvo dejanje, ki ga izvede
zdravnik za dostop do informacij v generatorju OPTIMIZER IVs IPG. Če je
proces izpraševanja uspešen, se vrednosti generatorja naložijo in prikažejo na
zaslonu aplikacije programatorja OMNI II Programmer. Vrednosti, prikazane na
zaslonu aplikacije programatorja OMNI II Programmer, se imenujejo vrednosti
(parametri) programatorja.
Zdravnik si lahko nekatere od teh vrednosti ogleda tudi v grafični obliki.
Zdravnik lahko pregleduje in spreminja vrednosti programatorja z aplikacijo
programatorja OMNI II Programmer. Spremenjene vrednosti programatorja se
lahko prenesejo v generator OPTIMIZER IVs z ukazom Program (Programiraj).
Upoštevajte, da se spremenjene vrednosti parametrov, ki so prikazane na zaslonu
programatorja, NE prenesejo v generator IPG, dokler ne izvedete ukaza Program
(Programiraj).
Če nove vrednosti parametrov nimajo želenega kliničnega učinka, jih lahko
prekličete z ukazom Undo (Razveljavi). S tem ukazom ponastavite parametre
generatorja na tiste, ki so bile programirane pred tem.
Ukaz Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru) programira
generator OPTIMIZER IVs IPG s standardnimi varnimi vrednostmi parametrov
(CCM OFF (CCM izklopljen)). V vrstici za programiranje je ikona za
programiranje v nujnem primeru, enaka ikona pa je tudi v zavihku Tools (Orodja)
v menijski vrstici. Gumb Emergency Programming (Programiranje v nujnem
primeru) je tudi na palici programatorja.
Kombinacije uporabnih parametrov lahko shranite kot standardne datoteke
(te so včasih imenovane tudi »uporabniške prednastavitve«). Pripona datoteke
za standardno datoteko je ».tip«. Ko se ustvari določen standard, se lahko naloži
za bolnike, ki potrebujejo podoben nabor programiranih vrednosti.
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Z ukazoma Open (Odpri) in Save (Shrani) aplikacije programatorja OMNI II
Programmer lahko zapisujete podatke v datoteke vrste .tip in jih berete iz te vrste
datotek. Aplikacija programatorja OMNI II Programmer se lahko tako uporablja
kot urejevalnik standardov (glejte poglavje 3.6).
2.2.3

Orodja za spremljanje

Sistem programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) ima programatorski vmesnik, ki ima vgrajen kanal za elektrokardiografijo.
EKG bolnika je prikazan v spodnjem delu zaslona aplikacije programatorja
OMNI II Programmer.
Opozorilo: kakovost prikazanega EKG je primerna za spremljanje in ne za
diagnostične namene. Vaše klinične diagnostične odločitve ne smejo
temeljiti na prikazanem EKG. Še posebej pomembno je upoštevati,
da gradient grafa ni običajnih 25 ali 50 mm/s.
Aplikacija programatorja OMNI II Programmer se lahko uporablja za nastavitev
generatorja OPTIMIZER IVs na način Marker Mode (Način označevalcev).
»Označevalci« so zastavice, ki predstavljajo različna stanja pripomočka in
dogodkov, zaznanih med njegovim delovanjem. V tem načinu so vsi dogodki,
ki jih zazna in ustvari generator OPTIMIZER IVs IPG, prikazani v oknu EKG
bolnika, sinhronizirani s signalom EKG bolnika.
•
•
•

•

2.3

Aplikacija programatorja OMNI II Programmer ima dnevnik vseh interakcij,
do katerih pride z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG.
Segment (označenega) EKG bolnika lahko posnamete, do takih segmentov
pa enostavno dostopate z možnostmi dnevnika.
Generator OPTIMIZER IVs IPG hrani zapis vseh dogodkov in pogojev,
do katerih je prišlo. Te posnetke lahko prenesete iz generatorja OPTIMIZER IVs
v programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software), število pojavov vsakega dogodka pa si lahko ogledate v oknu statistike
z aplikacijo programatorja OMNI II Programmer.
Aplikacijo programatorja OMNI II Programmer lahko uporabljate za merjenje
impedance odvodov za LS in RV.

Osnovno delovanje aplikacije programatorja OMNI II Smart
Programmer

Ko v oknu OMNI Smart na zaslonu za izbiranje izberete gumb Clinical Mode (Klinični
način), se zažene aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer, ki vključuje različne
ukaze za komunikacijo, izpraševanje in programiranje generatorja OPTIMIZER Smart IPG.
2.3.1

Komunikacija z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG

Zdravnik lahko pridobi podatke iz generatorja OPTIMIZER Smart IPG s palico
programatorja, ki jo mora namestiti nad mesto vsaditve pri bolniku.
Pozor:

palico programatorja morate med posameznimi uporabami temeljito
očistiti in po potrebi prekriti, da se prepreči draženje ali onesnaženje
kože bolnika.
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2.3.2

Izpraševanje in programiranje

Generator OPTIMIZER Smart IPG vključuje niz parametrov, s katerimi se
nadzoruje njegovo delovanje. Vrednosti teh parametrov se imenujejo vrednosti
(parametrov) pripomočka.
Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer lahko bere vrednosti
pripomočka s pomočjo ukaza Interrogate (Izprašaj). To mora biti prvo dejanje,
ki ga izvede zdravnik za dostop do informacij v generatorju OPTIMIZER Smart IPG.
Če je proces izpraševanja uspešen, se vrednosti pripomočka naložijo in prikažejo
na zaslonu aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer. Vrednosti,
prikazane na zaslonu aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer se
imenujejo parametri programatorja.
Zdravnik si lahko nekatere od teh vrednosti ogleda tudi v grafični obliki.
Zdravnik lahko pregleduje in spreminja vrednosti parametrov z aplikacijo
programatorja OMNI Smart Programmer. Spremenjene vrednosti parametrov
se lahko prenesejo v generator OPTIMIZER Smart IPG z ukazom Program
(Programiraj).
Upoštevajte, da se spremenjene vrednosti parametrov, ki so prikazane na zaslonu
programatorja, NE prenesejo v generator IPG, dokler ne izvedete ukaza Program
(Programiraj).
Če nove vrednosti parametrov nimajo želenega kliničnega učinka, jih lahko
prekličete z ukazom Undo (Razveljavi). S tem ukazom ponastavite parametre
pripomočka na tiste, ki so bile programirane pred tem.
Ukaz Urgent (Nujno), programira generator OPTIMIZER Smart IPG s standardnimi
varnimi vrednostmi parametrov (CCM OFF (CCM izklopljen)). Ukaz Urgent
(Nujno) lahko zaženete s klikom gumba Urgent (Nujno) v orodni vrstici ali
s pritiskom gumba Emergency (Nujni primer) na palici programatorja.
Kombinacije uporabnih parametrov lahko shranite kot standardne datoteke (te so
včasih imenovane tudi »uporabniške prednastavitve«). Pripona datoteke za
standardno datoteko je ».tip«. Ko se ustvari določen standard, se lahko naloži za
bolnike, ki potrebujejo podoben nabor programiranih vrednosti.
Z ukazoma Open (Odpri) in Save (Shrani) aplikacije programatorja OMNI Smart
Programmer lahko zapisujete podatke v standardne datoteke (.tip) in jih berete
iz te vrste datotek. Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer se tako
lahko uporablja kot urejevalnik standardov (glejte poglavje 4.5).
2.3.3

Orodja za spremljanje

Sistem programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) ima programatorski vmesnik z vgrajenim kanalom za elektrokardiografijo.
EKG bolnika je prikazan v zgornjem delu zaslona aplikacije programatorja OMNI
Smart Programmer.
Opozorilo: kakovost prikazanega EKG je primerna za spremljanje in ne za
diagnostične namene. Vaše klinične diagnostične odločitve ne smejo
temeljiti na prikazanem EKG. Še posebej pomembno je upoštevati,
da gradient grafa ni običajnih 25 ali 50 mm/s.
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Z aplikacijo programatorja OMNI Smart Programmer lahko generator
OPTIMIZER Smart IPG nastavite na način Marker Mode (Način označevalcev).
»Označevalci« so zastavice, ki predstavljajo različna stanja pripomočka in
dogodkov, zaznanih med njegovim delovanjem. V tem načinu so vsi dogodki,
ki jih zazna in ustvari generator OPTIMIZER Smart IPG, prikazani v oknu EKG,
sinhronizirani s signalom EKG bolnika.
•
•
•

•
2.3.4

Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer ima dnevnik vseh
interakcij, do katerih pride z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG.
Segmente (označenega) EKG bolnika lahko posnamete in do njih enostavno
dostopate z gumbom Browse (Prebrskaj) (glejte poglavje 4.1.10).
Generator OPTIMIZER Smart IPG hrani zapis vseh dogodkov in pogojev,
do katerih je prišlo. Te posnetke lahko prenesete iz generatorja OPTIMIZER
Smart IPG v programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software), število pojavov vsakega dogodka pa si lahko
ogledate v vrstici statističnih podatkov aplikacije programatorja OMNI
Smart Programmer (glejte poglavje 4.15).
Aplikacijo programatorja OMNI Smart Programmer lahko uporabljate
za merjenje impedance odvodov za LS in V (glejte poglavje 4.16).
Izbira aplikacije programatorja

S klikom na »X« v zgornjem desnem kotu zaslona aplikacije programatorja
OMNI Smart Programmer zaprete aplikacijo in se vrnete na zaslon za izbiranje
na programatorju.

3.

PROGRMASKA OPREMA OMNI II SOFTWARE

Programska oprema OMNI II je aplikacija, ki se uporablja za branje in spreminjanje parametrov,
ki nadzorujejo generator OPTIMIZER IVs IPG. V tem poglavju so opisane različne funkcije
programske opreme OMNI II.

3.1

Zaslon aplikacije programatorja OMNI II Programmer

Ko zaženete programsko opremo OMNI II, se prikaže glavni zaslon aplikacije
programatorja OMNI II Programmer, ki vključuje naslednje:
•

Naslovno vrstico

•

Menijsko vrstico (s prikazano vsebino izbranega zavihka)

•

Zavihke parametrov

•

Programersko vrstico

•

Vrstico dnevnika

•

Okno za EKG

•

Vrstico s statističnimi podatki

•

Vrstico stanja
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Slika 6: Glavni zaslon aplikacije programatorja OMNI II Programmer
3.1.1

Naslovna vrstica

Naslovna vrstica je prikazana na vrhu okna. V njej je navedena programska
oprema, ki se trenutno izvaja, in vir podatkov, ki je lahko:
•

generator OPTIMIZER IVs IPG, v tem primeru so prikazani serijska
številka pripomočka in datum ter ura zadnjega izpraševanja, ali

•

datoteka, ki vsebuje nazivne vrednosti določenih modelov, v tem primeru
je prikazano njeno ime, ali

•

datoteka, ki vsebuje niz vrednosti parametrov, uporabljenih in shranjenih,
v tem primeru je prikazano njeno ime.

3.1.2

Menijska vrstica

Menijska vrstica je prikazana pod naslovno vrstico. Vsebuje ukaze aplikacije
programatorja OMNI II Programmer, ki so urejeni v naslednjih zavihkih:
•

File (Datoteka): vsebuje ukaze za branje in nastavljanje parametrov
generatorja OPTIMIZER IVs IPG, ukaze za delo z datotekami in ukaze
za standardne datoteke.

•

Tools (Orodja): vsebuje ukaze za komunikacijo, ki se uporabljajo za
diagnostiko, programiranje in diagnostična orodja za LS.

•

View (Pogled): vsebuje ukaze za preklapljanje med pogledi.

•

Communication (Komunikacija): vsebuje ukaze za oddaljeno upravljanje
in spremljanje.

14

•

Log (Dnevnik): vsebuje orodja za ustvarjanje, snemanje, filtriranje
in izvažanje dnevniških datotek.

•

Info (Informacije): vsebuje ukaze, ki se uporabljajo za prikaz informacij
o generatorju OPTIMIZER IVs IPG in različici programske opreme
OMNI II, kot tudi informacije o bateriji vmesnika in ukaz Help (Pomoč).

Izberite zavihek za prikaz seznama možnosti/ukazov v vsakem zavihku.
Za uporabo želene možnosti/ukaza izberite ustrezno ikono.
Če ima možnost ali ukaz ime, ki mu sledijo pike, to pomeni, da se bo ob izbiri
te možnosti ali tega ukaza prikazalo pogovorno okno.
Če je ikona ukaza v meniju prikazana v sivi barvi, to pomeni, da ukaz trenutno
ni na voljo.
Vsebina vsakega zavihka menijske vrstice je prikazana v tabelah, ki so prikazane
od naslednje strani naprej.
3.1.2.1 Meni zavihka File (Datoteka)
Ime ukaza

Opis

Interrogate
(Izprašaj)

Prebere vrednosti parametrov generatorja OPTIMIZER IVs IPG.
Te vrednosti postanejo vrednosti programatorja aplikacije programatorja
OMNI II Programmer.

Program
(Programiraj)

Nastavi vrednosti generatorja OPTIMIZER IVs IPG s trenutnimi
vrednostmi programatorja aplikacije programatorja OMNI II Programmer.
Ta ukaz je omogočen samo, če ni nobenih sporov med parametri.

Undo (Razveljavi)

Če je bil generator OPTIMIZER IVs IPG reprogramiran z novim nizom
vrednosti parametrov, ukaz Undo (Razveljavi) ponastavi vrednosti
generatorja OPTIMIZER IVs IPG na tiste, ki so bile programirane
predhodno.

Cancel (Prekliči)

Če spremenite katero koli vrednosti programatorja, postane na voljo ukaz
Cancel (Prekliči). Z izbiro tega ukaza ponastavite vrednosti programatorja
na tiste, ki so bile izprašane/programirane predhodno. Če ste pripomoček
izprašali in so se podatki naložili iz datoteke .tip, se parametri programatorja
nastavijo na vrednosti, določene v datoteki.

Open device model Uporabniku omogoča izbiro modela pripomočka, ki se izprašuje ali
(Odpri model
programira.
pripomočka)
Open standard…
(Odpri standardno)

Prebere standardno (.tip) datoteko, ki vsebuje shranjene vrednosti aplikacije
programatorja OMNI II Programmer. Odpre okno, ki uporabniku omogoča
izbiro imena in lokacije shranjene standardne (.tip) datoteke.

Save current
Zapiše standardno (.tip) datoteko, ki vsebuje trenutne vrednosti aplikacije
standard… (Shrani programatorja OMNI II Programmer. Prikaže se okno, ki vas pozove,
trenutno standardno) da izberete ime in lokacijo datoteke .tip.
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Ime ukaza

Opis

Backup (Varnostno Shrani podatke seje na izmenljiv bliskovni pogon.
kopiranje)
Restore (Obnovi)

Obnovi podatke seje z izmenljivega bliskovnega pogona.

Print preview
(Natisni predogled)

Prikaže predogled seznama trenutnih vrednosti aplikacije programatorja
OMNI II Programmer, ki bodo natisnjene.

Print current
Seznam trenutnih vrednosti programatorja OMNI II Programmer se pošlje
standard… (Natisni v privzeti tiskalnik.
trenutno standardno)
Exit (Izhod)

Zapre aplikacijo programatorja OMNI II Programmer.
3.1.2.2 Meni zavihka Tools (Orodja)

Ime ukaza

Opis

Stop CCM™
(Zaustavi CCM™)

Programira generator OPTIMIZER IVs IPG, da preneha izvajati terapijo
za modulacijo krčljivosti srca.

Doctor session
(Seja zdravnika)

Zdravniku omogoča, da prehodno preskusi terapijo za modulacijo krčljivosti
srca, ne glede na programirani urnik za izvajane terapije CCM™.

Marker Mode
Generator OPTIMIZER IVs IPG se preklopi v način Marker Mode
(Način označevalcev) (Način označevalcev) (tj. Marker Events (Dogodki označevalcev) so
prikazani v oknu ECG Window (Okno za EKG) za vsak zaznan in
ustvarjeni dogodek).
Statistics…
(Statistični podatki)

Odpre okno Statistics (Statistični podatki).

A sensing threshold Prikaže okno, v katerem lahko uporabnik pridobi in nastavi prage za atrijsko
(Prag zaznavanja A) zaznavanje.
V sensing threshold Prikaže okno, v katerem lahko uporabnik pridobi in nastavi prage
(Prag zaznavanja V) za ventrikularno zaznavanje.
LS diagnostics…
(Diagnostika LS)

Odpre okno Local Sense Diagnostics (Diagnostika lokalnega zaznavanja).

Impedance…
(Impedanca)

Odpre okno Impedance (Impedanca), ki uporabniku omogoča usmerjanje
generatorja OPTIMIZER IVs IPG za merjenje impedanc odvodov
za RV in LS.

Reset Device
(Ponastavi
pripomoček)

Ponastavi pripomoček OPTIMIZER IVs. Ta ukaz lahko uporabite le,
če aplikacija programatorja OMNI II Programmer sporoči, da je generator
OPTIMIZER IVs IPG, ki se izprašuje, v načinu »DOWN« (Zmanjšanje)
(varni način OOO, brez načina reverzije CCM™).
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Ime ukaza

Opis

Urgent
Programming
(Programiranje
v nujnem primeru)

V nujnem primeru programira generator OPTIMIZER IVs IPG z varnimi
standardnimi vrednostmi (OOO, brez dovajanja signalov CCM™).

Time… (Čas)

Prikaže nastavitve trenutnega časa resničnočasovnih ur na generatorju
OPTIMIZER IVs IPG in tabličnem računalniku programatorja OMNI II
Programmer. Okno, ki se odpre s to možnostjo menija, omogoča nastavljanje ure na pripomočkih. (Nastavitev ure generatorja OPTIMIZER IVs IPG
uporablja mehanizem priprave urnika dovajanja signalov CCM™,
da vklaplja in izklaplja dovajanje signalov CCM™ na vsakodnevni osnovi.)

Set system time…
(Nastavi čas
sistema)

Uporabniku omogoča nastavitev časa sistema programatorja OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software). To je analogno
nastavljanju časa na osebnem računalniku.
3.1.2.3 Meni zavihka View (Pogled)

Ime ukaza

Opis

Toggle graph view
(Preklopi pogled
grafa)

Preklaplja med Parameter view (Pogled parametrov) in Static/Dynamic
Graph View (Statični/dinamični pogleda grafa) v aplikaciji programatorja
OMNI II Programmer. Nekatere vrednosti parametrov programatorja
so prikazane na grafični način. Glejte poglavje 3.1.2.

Toggle dynamic
view (Preklopi na
dinamični pogled)

Preklaplja med Static (Statični pogled grafa) in Dynamic Graph View
(Dinamični pogled grafa) v aplikaciji programatorja OMNI II Programmer.
V Dynamic View (Dinamični pogled) se EKG za vsak utrip prikaže
v Graphic View (Grafični pogled) skupaj z Marker Events (Dogodki
označevalcev). Ta pogled je na voljo samo, če je vklopljen način Marker
Mode (Način označevalca).
V Static View (Statični pogled) so v Graphic View (grafični pogled)
prikazane samo vrednosti parametrov in jih lahko spremenite tako, da jih
povlečete in spustite. V tem načinu ni prikazanih nobenih Marker Events
(Dogodki označevalcev).

Marker detail
(Podrobnosti
označevalcev)

Odpre in razširi Marker Window (Okno označevalcev).
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3.1.2.4 Meni zavihka Communication (Komunikacija)
Ime ukaza

Opis

Connect (Poveži)

Odpre okno OMNI II Programmer Client (Odjemalec programatorja
OMNI II Programmer), ki uporabniku omogoči, da začne oddaljeno sejo.

Send message…
(Pošlji sporočilo)

Odpre okno za sporočila Chat (Pogovor), kjer si lahko uporabnik izmenjuje
sporočila z oddaljenim parom.

Master (Nadrejeni)

Preklopi aplikacijo programatorja OMNI II Programmer v način Master
(Nadrejeni), ki uporabniku omogoča nadzorovanje pripomočka.

Slave (Podrejeni)

Preklopi aplikacijo programatorja OMNI II Programmer v način Slave
(Podrejeni), ki oddaljenemu uporabniku omogoča upravljanje lokalnega
programatorja.

Okno Show Client
(Prikaži odjemalca)

Prikaže okno OMNI II Programmer Client (Odjemalec programatorja
OMNI II Programmer) (če ste začeli oddaljeno sejo).
3.1.2.5 Meni zavihka Log (Dnevnik)

Ime ukaza

Opis

Log browser
(Brskalnik
za dnevnik)

Odpre okno Marker window (Okno označevalcev) za ogled.

Open log file…
(Odpri dnevniško
datoteko)

Odpre okno, ki uporabniku omogoča izbiranje iz seznama shranjenih
označevalcev datotek.

Compare
Odpre okno, v katerem so prikazane razlike v parametrih, ki so bile
programs…
ugotovljene med staro in novo vrednostjo.
(Primerjaj programe)
Log filter… (Filter
dnevnika)

Odpre okno, v katerem lahko uporabnik filtrira dnevnik po želenih
dogodkih posnete seje.

Add log bookmark Doda zaznamek v dnevnik med njegovim snemanjem, da označi želeni
(Dodaj zaznamek
dogodek.
dnevnika)
Start Recording
(Začni snemanje)

Začne snemati EKG bolnika.

Export programs
(Izvozi programe)

Zapiše besedilno datoteko, ki vsebuje vrednosti trenutnih parametrov.

Export statistics
(Izvozi statistične
podatke)

Zapiše besedilno datoteko, ki vsebuje vrednosti statističnih števcev.
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Ime ukaza

Opis

Export marker
Zapiše besedilno datoteko, ki vsebuje vrednosti označevalcev.
(Izvozi označevalec)
Upload/Download
log (Naloži/prenesi
dnevnik)

Odpre okno, v katerem lahko uporabnik prenaša dnevniške datoteke med
programatorjem OMNI II Programmer in oddaljenim strežnikom.

3.1.2.6 Meni zavihka Info (Informacije)
Ime ukaza

Opis

IPG Version
(Različica IPG)

Prikaže različico vdelane programske opreme za izpraševani IPG.

Interface battery
(Baterija vmesnika)

Prebere napetost litijeve baterije v vmesniški enoti programatorja
OMNI II Programmer.

Interface version
Prikaže različico vdelane programske opreme vmesniške enote
(Različica vmesnika) programatorja OMNI II Programmer.
Help… (Pomoč)

Odpre okno s pomočjo.

About… (Vizitka)

Prikaže informacije o različici programske opreme OMNI II.

3.1.3

Zavihki parametrov

Niz parametrov generatorja OPTIMIZER IVs IPG je prikazan na šestih zaslonih
parametrov, ki so razporejeni v šestih zavihkih. Na vsakem od teh zaslonov
je prikazan drug niz vrednosti parametrov, razporejenih po naslednjih zavihkih:
•

A/V: prikazuje serijsko številko in napetost baterije izpraševanega
pripomočka, delovni način in parametre zaznavanja ter časovnega
usklajevanja atrijskih in ventrikularnih parametrov.

•

CCM™ Train (Zaporedje CCM™): vsebuje parametre, ki opredeljujejo
signale CCM™.

•

CCM™ Inhibit (Zaviranje CCM™): vsebuje parametre za konfiguracijo
mehanizma za zaviranje CCM™.

•

LS (Lokalno zaznavanje): vsebuje parametre za mehanizem lokalnega
zaznavanja.

•

CCM™ Schedule (Urnik CCM™): vsebuje parametre za konfiguracijo
urnika dovajanja signalov CCM™.

•

Charger (Polnilnik): vsebuje parametre, povezane z alarmi, ki jih je treba
sporočati polnilniku.
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Razpoložljivi ukrepi so:
•

Interrogate (Izprašaj) (tj. Preberi trenutne vrednosti parametrov pripomočka)

•

Spreminjajte vrednosti parametrov s funkcijami urejanja, ki so na voljo.

•

Program (Programiraj) (tj. Prenesi niz združljivih vrednosti parametrov
v pripomoček)

Slika 7: Zavihek A/V

Slika 8: Zavihek CCM Train (Niz CCM)
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Slika 9: Zavihek CCM Inhibit (Zaviranje CCM)

Slika 10: Zavihek LS (Lokalno zaznavanje)

Slika 11: Zavihek CCM Schedule (Urnik CCM)
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Slika 12: Zavihek Charger (Polnilnik)
Vrednosti parametrov so prikazane na dva različna načina:
•

Za omogočanje/onemogočanje parametrov (kot je CCM™ Channels
(Kanali CCM™)) se uporabljajo potrdilna okenca, simbol  pa kaže,
da je posamezna možnost izbrana. Če želite možnost spremeniti, izberite
okence, ki je levo od imena parametra.

•

Za parametre, ki imajo niz možnih vrednosti, je vrednost parametra
prikazana v okencu. Za spremembo vrednosti (programatorja) za take
parametre izberite vrednost v okencu, nato pa se prikaže okno z vsemi
možnimi vrednostmi za izbrani parameter. Za spremembo parametra
izberite novo vrednost iz seznama. Poleg tega imajo okna s seznami
vrednosti v zgornjem levem kotu risalni žebljiček. Če izberete »žebljiček«,
ostane okno odprto (drugače se samodejno zapre po tem, ko izberete
vrednost). Če izberete okence X v zgornjem desnem kotu, zaprete okno
seznama vrednosti z aktiviranim risalnim žebljičkom.

Nekateri parametri so neposredno odvisni od drugih (kot so razmerja in obdobja).
V teh primerih sprememba vrednosti parametra samodejno spremeni vrednosti
parametrov, ki so neposredno povezani z njim.
Obstajajo tudi parametri, pri katerih so vrednosti veljavne samo, če so omogočeni
nekateri drugi parametri ali imajo ti določene vrednosti (na primer pri delovanju
generatorja OPTIMIZER IVs IPG v načinu Standby (Pripravljenost) (OOO),
niso veljavni nobeni parametri). Če nastavljanje parametra nima smisla glede na
druge parametre, njegova vrednost ni prikazana.
Če izberete vrednost parametra, ki ni združljiva z drugimi vrednostmi parametrov,
pride do spora parametrov. V tem primeru se v programerski vrstici prikaže
sporočilo o napaki (za več informacij glejte poglavje 3.1.4). Dokler obstaja spor
parametrov, aplikacija programatorja OMNI II Programmer ne bo dovolila
programiranja generatorja OPTIMIZER IVs IPG z novimi vrednostmi parametrov.
To zagotavlja, da je mogoče v generator OPTIMIZER IVs IPG prenesti samo
združljive konfiguracije parametrov. Če želite spor rešiti, je treba izbrati nove
vrednosti parametrov, ki so v sporu.
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Upoštevajte, da so vrednosti parametrov, ki jih vidite na zaslonu, vrednosti
programatorja, ki se lahko razlikujejo od trenutnih vrednosti pripomočka.
Za informacije o uporabljenem dogovoru za barve glejte poglavje 3.4.1.
3.1.4

Programersko vrstico

Programerska vrstica se nahaja na desni strani zavihka Parameter (Parametri).
Vsebuje sedem gumbov, od katerih nekateri ustrezajo menijskim ukazom:

Slika 13: Programerska vrstica
Programerska vrstica ima dva namena:
1. Zagotavlja metodo za hiter dostop do bistvenih ukazov aplikacije
programatorja OMNI II prek programerske vrstice z naslednjimi gumbi:
a. Interrogate (Izprašaj): namenjen je pridobivanju dejanskih vrednosti
parametrov vsajenega pripomočka.
b. Program (Programiraj): namenjen je za prenašanje združljivega niza
vrednosti parametrov v aktivni pripomoček. Ta gumb utripa v modri
barvi vsakič, ko se vrednost programatorja spremeni in ni sporov
parametrov. To kaže, da so vrednosti generatorja OPTIMIZER IVs
drugačne od vrednosti programatorja. Če obstaja spor parametrov, je ta
gumb onemogočen, dokler se spor ne reši.
c. Cancel/Undo (Prekliči/razveljavi): odvisno od konteksta - preklic
sprememb, ki še niso bile prenesene, ali pa obnovitev prejšnjih
vrednosti zadnjega ukrepa pri programiranju.
d. CCM™ On (Vklop CCM™): (prikazan je, kadar je CCM OFF (CCM
izklopljen) aktivira dovajanje signalov CCM™ s programiranjem
načina CCM na Timed (Časovno usklajen).
e. CCM™ is On (CCM™ je vklopljen): prikazan je, kadar je dovajanje
signalov CCM™ ON (CCM™ vklopljen).
f. Stop CCM™ (Zaustavi CCM™): (prikazan je, kadar je CCM™ ON
(CCM™ vklopljen) deaktivira dovajanje signalov CCM™
s programiranjem načina CCM na CCM OFF (CCM izklopljen).
g. CCM™ is Off (CCM™ je izklopljen): prikazan je, kadar je dovajanje
signalov CCM™ OFF (CCM izklopljen).
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h. Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru): programira
generator OPTIMIZER IVs IPG z nizom varnih parametrov
(OOO Mode (Način OOO), CCM OFF (CCM izklopljen)).
i. Marker Mode (Način označevalcev): preklapljanje med začetkom
in koncem načina Marker Mode (Način označevalcev).
2. V oknu pod gumbi so prikazana sporočila o sporih parametrov. Sporočila
kažejo, katere vrednosti parametrov so v sporu, kateri parametri so v sporu
in ime zavihka parametrov, kjer se je pojavil spor parametrov. Če izberete
sporočilo o napakah, se prikaže seznam parametrov, ki so v sporu.
Če izberete parameter v tem seznamu, se prikaže okno z vsemi možnimi
vrednostmi, kar omogoča neposredno spremembo vrednosti parametrov
v sporu. Za načine reševanja parametrov v sporu glejte poglavje 3.4.2.

Slika 14: Primer sporočila o sporu parametrov
3.1.5

Vrstica Log (Dnevnik)

Posebna datoteka v aplikaciji programatorja OMNI II Programmer vsebuje zapis
(dnevnik) vseh interakcij med generatorjem OPTIMIZER IVs IPG in aplikacijo
programatorja OMNI II Programmer, vključno z datumom in časom pojava teh
interakcij.

Slika 15: Vrstica Log (Dnevnik)
Več informacij o dogodku v dnevniku lahko pridobite z dvoklikom dogodka v vrstici
Log (Dnevnik). Če so z izbranim dogodkom povezani podatki, se zgodi naslednje:
•

Če izberete dogodek Interrogation (Izpraševanje) ali Programming
(Programiranje), so vrednosti parametrov, prikazane v aplikaciji programatorja OMNI II Programmer nastavljene vrednosti, predstavljene v trenutku,
ko pride do izbranega dogodka.

•

Če izberete dogodek, ki vključuje Statistics (Statistični podatki)
(izbriši/naloži/ponastavi), se vrednosti v vrstici Statistics (Statistični podatki)
nastavijo na vrednosti, ki so bile prisotne v trenutku, ko pride do izbranega
dogodka.
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•

3.1.6

Za vse druge posnete dogodke (zaznamki, začetek/konec načina Marker
Mode (Način označevalcev) itd.) se prikaže sporočilo, ki kaže, da v dogodku
ni nobenih povezanih podatkov za prikaz več.
Okno ECG (EKG)

To okno se prikaže na dnu zaslona. V njem se pomikate po EKG bolnika
v resničnem času.
Če je generator OPTIMIZER IVs v načinu Marker Mode (Način označevalcev),
so označevalci prikazani vzdolž EKG za različne dogodke in pogoje, do katerih
lahko pride.

Slika 16: Okno ECG (EKG) v Marker Mode (Način označevalcev)
V majhnem oknu so prikazani krivulja in barvne reference.

Slika 17: Okno References (Reference)
Dogodki Marker events (Dogodki označevalcev) so prikazani, kot je opisano spodaj:
•

zaznani dogodki pod osnovno črto so predstavljeni z barvnimi oznakami
črte, pri katerih se uporablja naslednje dogovore o barvah:
o Škrlatna: Dogodek atrijskega zaznavanja
o Zelena: Dogodek ventrikularnega zaznavanja
o Črna: Dogodek lokalnega zaznavanja

Te barvne reference so prikazane v oknu za EKG aplikacije programatorja
OMNI II Programmer.
•

Dovajanje signalov CCM™ je prikazano z označevalcem v obliki modrega
pravokotnika nad osnovno črto, katere dolžina predstavlja trajanje
signala CCM™.

Poleg tega so prikazane oznake, ki kažejo, kdaj pride do naslednjih stanj:
•

PVC (Prezgodnje ventrikularno krčenje): dva zaporedno zaznana
ventrikularna dogodka brez vmesnega zaznanega atrijskega dogodka

•

AT (Atrijska tahikardija): atrijska frekvenca je nad mejo frekvence
za atrijsko tahikardijo
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•

VT (Ventrikularna tahikardija): ventrikularna frekvenca je nad mejo
frekvence za ventrikularno tahikardijo

•

A Noise (A-šum): šum, ki se zazna na kanalu za atrijsko zaznavanje

•

V Noise (V-šum): šum, ki se zazna na kanalu za ventrikularno zaznavanje

•

Long AV (Dolg AV): zaznani AV-interval presega omejitev za »Long
AV« (Dolg AV)

•

Short AV (Kratek AV): zaznani AV-interval je krajši od omejitve
za »Short AV« (Kratek AV)

Opozorilo: prikazanega EKG ne smete uporabljati za klinične odločitve.
Medicinske odločitve morajo temeljiti samo na neodvisnem
pripomočku za merjenje EKG.
•

Stanje dovajanja signalov CCM™ kažejo oznake in barva ozadja okna za
EKG, kot je opisano v nadaljevanju:
o Inactive (Neaktivno): ta oznaka je prikazana zgoraj levo v oknu za
EKG, dokler je dovajanje signalov CCM™ neaktivno. V tem primeru
je barva ozadja okna za EKG bela.
o Active-On (Vklopljeno aktivno stanje): ta oznaka je prikazana zgoraj
levo v oknu za EKG, dokler je dovajanje signalov CCM™ aktivno in
vklopljeno. V tem primeru je barva ozadja okna za EKG zelena.
o Active-Off (Izklopljeno aktivno stanje): ta oznaka je prikazana zgoraj
levo v oknu za EKG, dokler je dovajanje signalov CCM™ aktivno,
vendar izklopljeno. V tem primeru je barva ozadja okna za EKG siva.

3.1.7

Vrstica Statistics (Statistični podatki)

Generator OPTIMIZER IVs IPG ustvarja zapis statističnih podatkov dogodkov in
stanj, do katerih pride med njegovim delovanjem. Ta zapis se pojavi v vrstici
Statistics (Statistični podatki), prikazuje pa število pojavov vsake vrste dogodkov.
Upoštevani dogodki so opisani spodaj:

Slika 18: Vrstica Statistics (Statistični podatki)

26

•

Intervals (Intervali)
o Period (Obdobje): R-R interval v milisekundah.
o AV: AV-interval v milisekundah.

•

A/V
o A: število zaznanih atrijskih dogodkov.
o V: število zaznanih ventrikularnih dogodkov.

•

CCM™
o Train (Zaporedje): število dovedenih signalov CCM™.
o LS Inhibit (Zaviranje LS): število zavrtij dovajanja signalov CCM™
zaradi dogodkov Local Sense (Lokalno zaznavanje) v oknu LS Alert
(Alarmi LS).
o LS Alert (Alarm LS): število utripov, pri katerih je prišlo do dogodka
Local Sense (Lokalno zaznavanje) znotraj okna LS Alert (Alarm LS).
o Not LS Alert (Ni alarm LS): število utripov, pri katerih je prišlo do
dogodka Local Sense (Lokalno zaznavanje), vendar niso bili znotraj
okna LS Alert (Alarm LS).

•

CCM™ Inhibit (Zaviranje CCM™)
o A Noise (A-šum): število zaznanih pojavov atrijskega šuma.
o V Noise (V-šum): število zaznanih pojavov ventrikularnega šuma.
o PVC: število zaznanih pojavov prezgodnjega ventrikularnega krčenja.
o Short AV (Kratek AV): število zaznanih pojavov stanja kratkega AV.
o Long AV (Dolg AV): število zaznanih pojavov dolgega AV.
o AT: število pojavov, ko je trenutna atrijska frekvenca presegla mejo
frekvenca atrijske tahikardije.
o VT: število pojavov, ko je trenutna ventrikularna frekvenca presegla
mejo frekvence ventrikularne tahikardije.

Kadar je pripomoček OPTIMIZER IVs v načinu Marker Mode (Način
označevalcev) in je v komunikacijskem dosegu programatorja OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software), se vsebina števcev
Statistics (Statistični podatki) spreminja dinamično in prikazuje trenutno število
pojavov dogodkov vsake vrste.
3.1.8

Vrstica stanja

Trenutni komunikacijski dogodek (na primer: izpraševanje, programiranje,
pripravljeno stanje) je prikazan v zadnji vrstici zaslona skupaj z odstotkom
napolnjenosti baterije prenosnega računalnika ter datumom in uro sistema.
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3.2

Grafični pogled

V aplikaciji programatorja OMNI II Programmer je na voljo grafični pogled za prikaz
nekaterih parametrov pripomočka OPTIMIZER IVs v enostavno razumljivem grafu.
V tem oknu so prikazane vrednosti naslednjih parametrov:
•

Right Heart Sensing (Zaznavanje v desnem srcu)
o Atrial Sensitivity (Atrijska občutljivost)
o Ventricular Sensitivity (Ventrikularna občutljivost)
o Atrial Refractory Period (PVARP) (Refraktorna doba atrija)
o Ventricular Refractory Period (Refraktorna doba ventrikla)
o Short AV Limit (Omejitev kratkega AV)
o Long AV Limit (Omejitev dolgega AV)

•

Local Sense (Lokalno zaznavanje)
o LS Sensitivity (Občutljivost LS)
o LS Alert Window Start (Začetek okna za alarm LS)
o LS Alert Window Width (Širina okna za alarm LS)
o Pre Atrial LS Refractory Period (Predatrijska refraktorna doba LS)
o Post Atrial LS Refractory Period (Postatrijska refraktorna doba LS)
o Pre Ventricular LS Refractory Period (Predventrikularna refraktorna
doba LS)
o Post Ventricular LS Refractory Period (Postventrikularna refraktorna
doba LS)
o Post LS Refractory Period (Refraktorna doba po LS)

•

CCM™ Signal (Signal CCM™)
o Število impulzov na zaporedje impulzov CCM™
o Zamik signala od sproženja do CCM™ (interval povezave)
o Začetna amplituda signala CCM™
o Trajanje posameznih faz v vsakem impulzu CCM™ v zaporedju impulzov
CCM™

V tem oknu je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan tudi položaj kazalca
v milisekundah. Poleg tega je ob kazalcu prikazano besedilo »Modified«
(Spremenjeno), kadar pride do spremembe parametra, medtem ko ste v tem oknu.
Konvencije za ta graf so:
•

Atrijski, ventrikularni in LS dogodki so prikazani kot navpičnice pod vodoravno
osjo grafa.

•

Pragi zaznavanja so prikazani kot majhni pravokotniki pod zaznanimi dogodki.
Razdalja do osi je sorazmerna z njihovo vrednostjo.
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•

Refraktorne dobe LS so prikazane kot svetlo modri pravokotniki ustrezne
dolžine z robom iz pikčaste črte.

•

Okno alarmov LS je prikazano kot svetlo rumeni pravokotniki ustrezne
dolžine z robom iz pikčaste črte.

•

Zaporedje impulzov CCM™ je prikazano v obliki pravokotnega signala.

•

Faza uravnovešanja je prikazana kot zeleno območje.

•

Okno šuma je prikazano kot svetlo rdeče območje.

•

Za dogodke LS, ki niso v grafu, je njihov čas pojava prikazan v sivem območju,
ki se nahaja levo od grafa.

Grafični pogled lahko nastavite na možnost Dynamic (Dinamičen) ali Static
(Statičen).
3.2.1

Dynamic View (Dinamičen pogled)

V pogledu Dynamic View (Dinamičen pogled) je eno obdobje trenutnega EKG
prikazano vzdolž (grafičnih) parametrov, ki so prikazani, kot je opisano zgoraj,
skupaj z dogodki označevalca. Pogled Dynamic View (Dinamičen pogled) je na
voljo samo, če je vklopljen način Marker Mode (Način označevalcev). V tem
pogledu niso dovoljene spremembe vrednosti parametrov. Če poskušate spremeniti
vrednost parametra, grafični način samodejno preklopi v pogled Static View
(Statični pogled).

Slika 19: Grafični pogled (dinamični)
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3.2.2

Static View (Statični pogled)

EKG v pogledu Static View (Statični pogled) ni prikazan, prikazane so samo
vrednosti parametrov, ki jih lahko spreminjate. Za spremembo vrednosti parametra
tega povlecite s kazalcem v grafu na želeni položaj (numerična vrednost parametra se
prikaže, ko kazalec postavite nanjo ali vrednost premaknete). Da bi imeli dostop
do seznama možnih vrednosti posameznega parametra, tega izberite s kazalcem.

Slika 20: Grafični pogled (statični)
S klikom gumba miške na tipkovnici ali dotikom zaslona s pisalom se graf poveča.
Z desnim klikom gumba miške na tipkovnici ali dotikom zaslona s pisalom ob pritisnjenem
gumbu na pisalu se graf pomanjša. Kadar je graf povečan, se na dnu prikaže drsni trak.
Poleg tega je položaj kazalca glede na ventrikularni dogodek prikazan v zgornjem levem
kotu grafa.
Dogovor o črni/modri/rdeči (programirano, na čakanju, spor) barvi se uporablja tudi
za vrednosti parametrov v grafičnem pogledu.

3.3

Izpraševanje
3.3.1

Komunikacija z vsajenim generatorjem OPTIMIZER IVs IPG

Palico programatorja postavite nad mesto vsadka na razdalji, ki ni večja od 3,5 cm
od vsajenega generatorja OPTIMIZER IVs IPG. Utripajoča zelena ali rumena
lučka na kazalcu jakosti signala kaže, da je IPG znotraj komunikacijskega dosega
palice programatorja. Utripajoča rdeča lučka kaže, da je razdalja prevelika in da je
komuniciranje morda oteženo. Če ne sveti nobena lučka, pomeni, da sta palica
programatorja in generator OPTIMIZER IVs IPG popolnoma izven komunikacijskega razpona ali da je baterija generatorja OPTIMIZER IVs IPG popolnoma
prazna in zaradi tega ne more komunicirati s palico programatorja.
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3.3.2

Izpraševanje generatorja OPTIMIZER IVs IPG

Če želite prebrati vrednosti parametrov generatorja OPTIMIZER IVs IPG,
izvedite enega od spodnjih ukrepov:
•

pritisnite gumb Interrogate (Izprašaj) na palici programatorja ali

•

izberite ikono Interrogate (Izprašaj) v zavihku File (Datoteka) v menijski
vrstici ali

•

pritisnite gumb Interrogate (Izprašaj) v vrstici Programming
(Programiranje).

Če je izpraševanje uspešno, aplikacija programatorja OMNI II Programmer
prikaže sporočilo »Interrogation OK« (Izpraševanje je v redu). V zavihku A/V
Parameter (A/V parametri) na zaslonu programatorja sta prikazani serijska
številka in napetost baterije generatorja OPTIMIZER IVs IPG, ki se ga izprašuje.
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, operacija
izpraševanja morda ne bo uspela. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Interrogation Error« (Napaka izpraševanja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) se lahko izvede, tako da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb
Interrogate (Izprašaj) na palici programatorja.

3.4

Spreminjanje vrednosti parametrov

Parametri pripomočka OPTIMIZER IVs so urejeni v šest kategorij:
•

A/V: prikaz serijske številke IPG, napetosti baterije, načina delovanja,
zaznavanja v desnem srcu in parametrov časovnega usklajevanja.

•

CCM™ Train (Zaporedje CCM™): parametri, ki opredeljujejo signal CCM™.

•

CCM™ Inhibit (Zaviranje CCM™): parametri, ki lahko povzročijo zaviranje
terapije modulacije srčne krčljivosti.

•

LS (Lokalno zaznavanje): parametri zaznavanja in časovnega usklajevanja
za Local Sense (Lokalno zaznavanje).

•

CCM™ Schedule (Urnik CCM™): parametri, ki nadzorujejo dovajanje signalov
CCM™ skladno z urnikom.

•

Charger (Polnilnik): omejitve parametrov, ki jih meri polnilnik Mini Charger in
povzročijo, da se na polnilniku Mini Charger prikaže numerična šifra, ki ustreza
preseženi omejitvi, če pride do prekoračitve te omejitve.

V aplikaciji programatorja OMNI II Programmer obstaja zavihek za programiranje vsake
od teh skupin. Vrednosti parametrov si lahko ogledate in spreminjate na zaslonih,
ki so označeni s temi zavihki.
Za spremembo vrednosti parametra izvedite spodnje korake:
•

Izberite zavihek, kjer se pojavi parameter, ki ga je treba spremeniti.

•

Izberite vrednost parametra, ki jo želite spremeniti. Prikaže se okno z vsemi
možnimi vrednostmi za parameter.
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•

Iz seznama izberite novo vrednost. Ta vrednost postane nova vrednost parametra.

•

Okenca se uporabljajo za omogočanje/onemogočanje parametrov. Simbol kljukice
() kaže, da je možnost izbrana. Če želite možnost spremeniti, izberite okence,
ki je levo od imena parametra.

Če nastavljanje vrednosti parametra ni primerno glede na druge izbrane parametre,
se njegova vrednost ne prikaže.
Upoštevajte, da se vrednosti parametrov, ki so prikazane na zaslonu programatorja,
ne prenesejo v generator IPG, dokler ne izdate ukaza Program (Programiraj). Upoštevajte
tudi, da palice programatorja ni treba držati nad generatorjem OPTIMIZER IVs IPG,
medtem ko se spreminja parametre na zaslonu programatorja. Ko je spremenjeni
parameter pripravljen za programiranje v pripomoček, poskrbite za pravilno namestitev
palice programatorja nad mesto vsadka in izdajte ukaz Program (Programiraj).
3.4.1

Dogovor o barvah parametrov

Za predstavitev vrednosti in sporov programatorja se uporablja naslednji dogovor
o barvah:
•

Črna: za trenutne vrednosti parametrov generatorja OPTIMIZER IVs
IPG; tj. zadnje izprašane/programirane vrednosti parametrov.

•

Modra: za spremenjene dovoljene vrednosti: tj. vrednosti parametrov,
ki se razlikujejo od programiranih vrednosti, ki so izbrane; za posledico
nimajo spora parametrov.

•

Rdeča: za spremenjene nedovoljene vrednosti: tj. vrednosti parametrov,
ki se razlikujejo od programiranih vrednosti, ki so izbrane; za posledico
imajo spor parametrov.

Dogovor o črni/modri/rdeči (programirano, na čakanju, spor) barvi se uporablja
tudi za seznam možnih vrednosti določenih parametrov. Uporabnik si lahko ogleda
vse tri vrste vrednosti parametrov, ki so prikazani v seznamu izbir parametra,
in vnaprej ve, ali izbira določene vrednosti parametra povzroči spor parametrov
ali ne.
3.4.2

Spori parametrov

Če izberete vrednosti parametrov, ki medsebojno niso združljive, pride do spora
parametrov. Do običajnih sporov pride zaradi poskusa programiranja intervalov
časovnega usklajevanja, katerih seštevek bi moral biti manj kot drug programiran
parameter. Aplikacija programatorja OMNI II Programmer ne dovoli programiranja
generatorja OPTIMIZER IVs IPG z vrednostmi parametrov, ki bi povzročile spor
parametrov.
Če pride do spora parametrov, so vrednosti parametrov v sporu prikazane v rdeči
barvi. Poleg tega se v programerski vrstici za vsak parameter v sporu prikaže
sporočilo o napaki.
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Sporočila o sporu parametrov vključujejo:
•

Katere vrednosti parametrov so v sporu.

•

Razlaga o tem, zakaj je prišlo do spora.

•

Ime zavihka Programming (Programiranje), v katerem se pojavijo parametri
v sporu.

Če želite spor parametrov rešiti, je treba izbrati nove vrednosti parametrov
v sporu. Pregledovanje parametrov v sporu se lahko doseže hitro na naslednji način:
•

Izberite sporočilo o napaki. Prikaže se seznam parametrov v sporu.

•

Izberite ime parametra iz tega seznama za prikaz tabele vseh možnih
vrednosti.

•

Izberite novo »modro« vrednost za parameter iz seznama vrednosti
parametra.

Parametre v sporu lahko najdete tudi neposredno v zavihkih Programming
(Programiranje), ker se te vrednosti prikažejo v rdeči barvi. Na zaslonu sporočil
o napakah, ki je prikazan v programerski vrstici, poiščite imena zavihkov,
povezanih z napako.
Upoštevajte, da je dovoljeno izbrati parameter, ki povzroča spor, če velja,
da se vrednost drugega parametra spremeni, tako da se spor reši.

3.5

Programiranje
3.5.1

Programiranje generatorja OPTIMIZER IVs IPG

Programiranje generatorja OPTIMIZER IVs IPG s spremenjenimi vrednostmi
parametrov je dovoljeno samo, če ne pride do sporov parametrov.
Gumb Program (Programiraj) kaže, ali je spremenjena vrednost parametra
dovoljena, na način, ki je prikazan spodaj:
•

onemogočen, če obstaja spor parametrov,

•

z utripanjem v modri barvi, če je prišlo do spremembe vrednosti parametrov
in ni sporov parametrov.

Za programiranje spremenjenih vrednosti parametrov upoštevajte naslednje korake:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Vrednosti parametrov aplikacije programatorja OMNI II Programmer
prenesite v generator OPTIMIZER IVs IPG z ukazom Program
(Programiraj). Če želite izdati ukaz, izvedite eno od naslednjih možnosti
(te možnosti bodo omogočene samo, če ni nobenega spora parametrov):
o pritisnite gumb Program (Programiraj) na palici programatorja ali
o izberite ikono Program (Programiraj) v zavihku File (Datoteka)
v menijski vrstici ali
o izberite gumb Program (Programiraj) v vrstici Programming
(Programiranje).
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Če je programiranje uspešno, aplikacija programatorja OMNI II Programmer
prikaže sporočilo »Programming OK« (Programiranje je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, postopek
programiranja morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Programming Error« (Napaka programiranja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Program
(Programiraj) na palici programatorja.
Upoštevajte, da bodo spremenjene vrednosti parametrov na zaslonu aplikacije
programatorja OMNI II Programmer po izvedbi ukaza Program (Programiraj)
postale črne, kar pomeni, da so zdaj programirane vrednosti parametrov generatorja
OPTIMIZER IVs IPG.
3.5.2

Funkciji Cancel (Prekliči) in Undo (Razveljavi)

Sprememba vrednosti parametrov se lahko ponastavi na prejšnje vrednosti na dva
načina. Metoda, ki se uporablja za ponastavitev spremenjenih parametrov,
je odvisna od tega, ali so bili spremenjeni parametri programirani v generator
OPTIMIZER IVs IPG.
3.5.2.1 Cancel (Prekliči)
Če so bile katere koli vrednosti parametrov spremenjene, vendar še niso
programirane v generator OPTIMIZER IVs IPG, z ukazom Cancel
(Prekliči) ponastavite vrednosti parametrov na niz, ki je bil izprašan/
programiran nazadnje.
Spremembe lahko prekličete z:
•

izbiro gumba Cancel (Prekliči) v vrstici Programming
(Programiranje). Ta gumb je omogočen samo, če je bila vrednost
parametra spremenjena ali

•

izbiro ikone Cancel (Prekliči) v zavihku File (Datoteka) v menijski
vrstici.

Upoštevajte, da bodo vrednosti parametrov na zaslonu aplikacije
programatorja OMNI II Programmer po izvedbi ukaza Cancel (Prekliči)
postale črne, ker so enake kot vrednosti parametrov v generatorju
OPTIMIZER IVs IPG. Če niste izprašali nobenega pripomočka in so se
podatki naložili iz datoteke .tip, vrednosti programatorja postanejo
vrednosti, shranjene v standardni datoteki (datoteka .tip).
3.5.2.2 Undo (Razveljavi)
Če je bil generator OPTIMIZER IVs IPG reprogramiran z novim nizom
vrednosti parametrov, ukaz Undo (Razveljavi) ponastavi vrednosti
parametrov na tiste, ki so bile programirane predhodno.
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Najnovejše programirane elemente lahko razveljavite, tako da:
•

izberete gumb Undo (Razveljavi) v vrstici Programming
(Programiranje). Ta gumb je omogočen samo po izvedbi ukaza
Program (Programiraj) ali

•

izbiro ikone Undo (Razveljavi) v zavihku File (Datoteka)
v menijski vrstici.

Če je operacija Undo (Razveljavi) uspešna, aplikacija programatorja
OMNI II Programmer prikaže sporočilo »Programming OK«
(Programiranje je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve,
operacija Undo (Razveljavi) morda ne bo uspela. V primeru napake
v komunikaciji se na programatorju prikaže sporočilo »Programming
Error« (Napaka programiranja) skupaj z možnostma Retry (Poskusi
znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite
palico programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).

3.6

Uporaba standardov

Nekatere kombinacije standardnih parametrov so uporabne v določenih kliničnih
situacijah. Določene programe lahko shranite kot standarde (znane tudi kot uporabniške
prednastavitve). Datoteke, ki vsebujejo standard, imajo točno določeno obliko, ki jo lahko
razloži aplikacija programatorja OMNI II Programmer. Pripona datoteke, ki se uporablja
zanje, je ».tip«. Z ukazoma Open (Odpri) in Save (Shrani) aplikacije programatorja
OMNI II Programmer lahko zapisujete podatke v datoteke vrste .tip in jih berete iz te
vrste datotek. Aplikacija programatorja OMNI II Programmer se lahko tako uporablja kot
urejevalnik standardov.
V tem poglavju so informacije o uporabi in shranjevanju konfiguracij vrednosti parametrov.
3.6.1

Odpiranje datoteke standarda

Datoteko standarda (.tip) lahko naložite tako, da:
•

izberete ikono Open standard… (Odpri standard) v zavihku File (Datoteka)
v menijski vrstici.

•

Prikaže se okno Open (Optimizer IVs) (Odpri (Optimizer IVs)), v katerem
so imena in lokacije datotek standardov, ki jih lahko naložite. Izberite
datoteko standarda in kliknite Open (Odpri).

Če vrednosti parametrov naložite iz datoteke standarda, te postanejo trenutne
vrednosti programatorja. To pomeni naslednje:
•

Če se izvede izpraševanje generatorja OPTIMIZER IVs IPG pred
odprtjem datoteke standarda, bodo vrednosti standarda, ki se razlikujejo
od ustreznih vrednosti parametrov pripomočka, prikazane v modri barvi,
ime datoteke s končnico .tip pa se prikaže v naslovni vrstici.

•

Če ni bilo izprašanega nobenega pripomočka, so vrednosti standarda
prikazane v črni barvi, ime datoteke standarda pa se pojavi v naslovni vrstici.
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3.6.2

Shranjevanje datoteke standarda

Vrednost parametra lahko shranite v datoteko standarda (.tip), tako da:

3.7

•

izberete ikono Save current standard… (Shrani trenutni standard)
v zavihku File (Datoteka) v menijski vrstici.

•

Prikaže se pojavno okno Save (Optimizer IVs) (Shrani (Optimizer IVs)).
Vnesite ime datoteke standarda, ki ga želite shraniti, in kliknite gumb
Save (Shrani).

Nalaganje in izvažanje informacij
3.7.1

Nalaganje dnevniških datotek

Datoteko Log (Dnevnik) datoteko lahko odprete, tako da:
•

izberete ikono Open log file… (Odpri dnevniško datoteko) v zavihku Log
(Dnevnik) v menijski vrstici.

•

Prikaže se okno Open (Optimizer IVs) (Odpri (Optimizer IVs)), v katerem
so imena datotek označevalcev, ki jih lahko naložite. Izberite datoteko
označevalcev in kliknite Open (Odpri).

Odpre se okno Marker window (Okno označevalcev), barva besedila v oknu Log
(Dnevnik) pa postane modra, kar pomeni, da dnevnik ne ustreza izpraševanemu
pripomočku.
3.7.2

Izvažanje podatkov

Trenutne vrednosti parametrov, števce statističnih podatkov in označevalce
vrstice dnevnika lahko shranite v besedilne datoteke, tako da:
•

izberete ikono Export programs (Izvozi programe) v zavihku Log
(Dnevnik) v menijski vrstici za izvoz vrednosti parametrov,

•

izberete ikono Export statistics (Izvozi statistične podatke) v zavihku
Log (Dnevnik) v menijski vrstici za izvoz vrednosti parametrov,

•

izberete ikono Export marker (Izvozi označevalec) v zavihku Log
(Dnevnik) v menijski vrstici za izvoz vrednosti parametrov.

V vseh primerih se najprej odpre okno Open (Odpri) (Optimizer IVs), kjer je treba
izbrati ime datoteke označevalca, povezanega s pripomočkom.
Nato se pojavi okno Save (Shrani) (Optimizer IVs), ki uporabniku omogoči vnos
imena in, če želi, ustvariti novo mapo, v katero se bo ta datoteka izvozila.

3.8

Snemanje dnevnika in EKG
3.8.1

Log (Dnevnik)

Aplikacija programatorja OMNI II Programmer snema dnevnik vseh interakcij,
do katerih pride z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG. Ta zapis se lahko uporablja
kot kazalo za hiter dostop do točno določenih podatkov, povezanih s komunikacijami. Nastavljate lahko tudi zaznamke, da ustvarite hiter dostop do točno določenih
dogodkov in stanj, na katere je treba biti posebej pozoren v EKG bolnika.
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V nadaljevanju so opisane osnovne lastnosti dnevnika:
•

Dnevnik za posamezen generator OPTIMIZER IVs IPG se ustvari ob prvem
izpraševanju pripomočka.

•

Vsak dogodek komunikacije, do katerega pride med aplikacijo programatorja
OMNI II Programmer in generatorja OPTIMIZER IVs IPG se prikaže
v oknu Log (Dnevnik) skupaj z datumom in časom posamezne interakcije.

•

Več informacij o dogodku v dnevniku lahko pridobite z dvoklikom dogodka
v vrstici Log (Dnevnik). Če so z izbranim dogodkom povezani podatki,
se zgodi naslednje:
o Če izberete dogodek Interrogation (Izpraševanje) ali Programming
(Programiranje), so vrednosti parametrov, prikazane v aplikaciji programatorja OMNI II Programmer nastavljene vrednosti, predstavljene
v trenutku, ko pride do izbranega dogodka.
o Če izberete dogodek, ki vključuje Statistics (Statistični podatki)
(izbriši/naloži/ponastavi), se vrednosti v vrstici Statistics (Statistični
podatki) nastavijo na vrednosti, ki so bile prisotne v trenutku, ko pride
do izbranega dogodka.

•

3.8.2

Za vse druge posnete dogodke (zaznamki, začetek/konec načina Marker
Mode (Način označevalcev) itd.) se prikaže sporočilo, ki kaže, da v dogodku
ni nobenih povezanih podatkov za prikaz več.
Snemanje EKG

EKG bolnika lahko snemate, tako da:
•

izberete ikono Start Recording (Začni snemanje) v zavihku Log (Dnevnik)
v menijski vrstici.

Isti postopek je treba uporabiti za konec snemanja EKG.
Ko je generator OPTIMIZER IVs IPG nastavljen na način Marker Mode (Način
označevalcev), se začne EKG snemati samodejno. Ko se način Marker Mode
(Način označevalcev) zaustavi, se EKG preneha snemati.
Na posnetem EKG so označevalci prikazani na enak način kot v oknu Marker
Window (Okno označevalcev). (Za več informacij o označevalcih glejte
poglavje 3.13.)
Posneti segmenti EKG so prikazani v oknu Marker Window (Okno
označevalcev).
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3.9

Programiranje v nujnem primeru

Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) lahko
programira generator OPTIMIZER IVs IPG v načinu nujnega primera (način OOO,
CCM is OFF (CCM je izklopljen), tudi če je programator IZKLOPLJEN (tablični
računalnik je IZKLOPLJEN ali ne deluje).
3.9.1

Programiranje v nujnem primeru, kadar je programator
IZKLOPLJEN

Opomba: tudi če je programator IZKLOPLJEN, mora biti palica programatorja
še vedno priključena na vmesniško enoto programatorja OMNI II Programmer,
preden uporabite funkcijo programiranja v nujnem primeru.
Programiranje v nujnem primeru, kadar je programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) IZKLOPLJEN, lahko izvedete
tako, da palico programatorja postavite nad mesto vsadka in pritisnete gumb
Emergency Programming (Programiranje v sili) na palici programatorja.
Če je programiranje v nujnem primeru uspešno, indikatorska lučka programiranja
v nujnem primeru na palici programatorja utripa nekaj sekund.
Opozorilo: če funkcijo programiranja v nujnem primeru uporabljate, ko je
programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI
Smart Software) IZKLOPLJEN, uporablja palica programatorja
litijevo baterijo z dolgo življenjsko dobo, ki je v vmesniški enoti
programatorja OMNI II Programmer. Energija te baterije se troši
samo, če je vmesnik programatorja odklopljen iz tabličnega
računalnika ali če je programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) med programiranjem v nujnem
primeru IZKLOPLJEN. Čeprav je povprečna življenjska doba litijeve
baterije v vmesniški enoti programatorja OMNI II Programmer
ocenjena na 54 mesecev, morate redno preverjati napetost litijeve
baterije v vmesniški enoti programatorja OMNI II Programmer,
s čimer zagotovite, da baterija ni prazna. Napetost te baterije lahko
odčitate tako, da izberete ikono Interface battery (Baterija vmesnika)
v zavihku Info (Informacije) aplikacije programatorja OMNI II
Programmer. Če je odčitek napetosti programatorja manj od 2,5 V,
je treba baterijo v vmesniški enoti programatorja OMNI II
Programmer zamenjati. Če je treba baterijo zamenjati, stopite v stik
s predstavnikom Impulse Dynamics. Te baterije ne sme zamenjevati
upravljavec.
Če želite izvesti kakršno koli drugo operacijo, je treba VKLOPITI programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software).
3.9.2

Programiranje v nujnem primeru, kadar je programator VKLOPLJEN

Ukaz Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru) lahko uporabite
za programiranje generatorja OPTIMIZER IVs IPG z naborom varnih parametrov
(način OOO, CCM OFF (CCM izklopljen)).
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Ukaz Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru) lahko izdate tako,
da palico programatorja postavite nad vsadek in storite nekaj od naslednjega:
•

izberite gumb Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru)
v vrstici Programming (Programiranje) ali

•

izberite ikono Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru)
v zavihku Tools (Orodja) v menijski vrstici ali

•

pritisnite gumb F4 na tipkovnici tabličnega računalnika ali

•

pritisnite gumb Emergency Programming (Programiranje v nujnem
primeru) na palici programatorja (glejte poglavje 1.5).

Če je operacija Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru) uspešna,
programator sporoči »Urgent Programming OK« (Programiranje v nujnem
primeru je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, operacija
Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru) morda ne bo uspela.
V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže sporočilo »Urgent
Programming Error« (Napaka programiranja v nujnem primeru) skupaj s tremi
opozorilnimi piski in možnostma Retry (Poskusi znova) ter Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb
Emergency Programming (Programiranje v nujnem primeru), ki je na palici
programatorja.
Po uspešno izvedeni operaciji Urgent Programming (Programiranje v nujnem
primeru) je generator OPTIMIZER IVs IPG nastavljen v način Standby
(Pripravljenost) (način OOO, CCM OFF (CCM izklopljen)).

3.10 Način magneta
Če magnet srčnega spodbujevalnika postavite nad mesto vsadka generatorja
OPTIMIZER IVs IPG in ga držite v bližini pripomočka vsaj dva srčna cikla (2–3 sekunde),
generator OPTIMIZER IVs IPG preklopi v stanje Permanent Off (Trajen izklop).
Opomba: ta funkcija je uporabna za izklop dovajanja signalov CCM™, kadar programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ni na voljo
(na primer kadar je treba izvesti STAT ECG v prostoru urgence, ki ni opremljen
s programatorjem OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)).
Generator OPTIMIZER IVs IPG v tem stanju ne dovaja signalov CCM™, čeprav zaznava
in razvršča srčne dogodke. To stanje se lahko spremeni samo z reprogramiranjem
generatorja OPTIMIZER IVs IPG z aplikacijo programatorja OMNI II Programmer pod
nadzorom zdravnika.

3.11 Ponastavitev generatorja OPTIMIZER IVs IPG
Generator OPTIMIZER IVs IPG ima zaščitni mehanizem, ki ohranja notranjo doslednost
sistema. Ti mehanizmi zaznajo, ko pride do notranje neskladnosti (na primer, če ura ne
oscilira s pričakovano frekvenco).
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Generator OPTIMIZER IVs IPG v primeru malo verjetne okvare te vrste preklopi v varno
stanje, ki se imenuje način »DOWN« (Zmanjšanje). Generator OPTIMIZER IVs IPG
v načinu »DOWN« (Zmanjšanje) ne dovaja signalov CCM™ in v nekaterih primerih tudi
ne zaznava srčnih dogodkov. To stanje se lahko spremeni samo s ponastavitvijo generatorja
OPTIMIZER IVs IPG z aplikacijo programatorja OMNI II Programmer pod nadzorom
zdravnika.
Za ponastavitev generatorja OPTIMIZER IVs IPG:
•

Palico programatorja postavite nad mesto vsaditve generatorja OPTIMIZER IVs IPG.

•

Generatorju OPTIMIZER IVs IPG izdajte ukaz Reset (Ponastavi), tako da
izberete ikono Reset device (Ponastavi pripomoček) v zavihku Tools (Orodja)
v menijski vrstici.

Če se generator OPTIMIZER IVs IPG uspešno ponastavi, se na programatorju prikaže
sporočilo »Reset Device OK« (Ponastavitev pripomočka je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, ponastavitev morda
ne bo uspela. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže sporočilo
»Reset Device Error« (Napaka ponastavitve pripomočka) skupaj z možnostma Retry
(Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico programatorja
in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
POMEMBNO: če je enota v načinu »DOWN« (Zmanjšanje) dokumentirajte dogodek,
preden ponastavite pripomoček. Ko posnamete vzrok za obrat, ki je prikazan v aplikaciji
programatorja OMNI II Programmer, stopite v stik s predstavnikom Impulse Dynamics.
Poleg tega predložite podatke o programiranem načinu, v katerem je prišlo do obrata,
in vsa stanja, ki so morda povzročila, da je pripomoček preklopil v način »DOWN«
(Zmanjšanje).

3.12 Sproženje dovajanja signalov CCM™
3.12.1 Možnosti delovnega načina
Delovno stanje generatorja OPTIMIZER IVs IPG se nastavi z gumbom Mode
(Način) v zavihku A/V. Pri izbiri gumba Mode (Način) se prikaže pojavni meni
Mode A/V (Način A/V).

Slika 21: Pojavni meni načina A/V
Izbire delovnega načina vključujejo:
•

Standby (OOO) (Pripravljenost): pripomoček preklopi v varni način,
signali CCM™ pa se ne dovajajo.

•

Active (ODO) (Aktiven (ODO)): pripomoček uporablja atrijske,
ventrikularne in lokalne zaznavne dogodke kot sprožilce za dovajanje
signalov CCM™.
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Za programiranje delovnega načina v generator OPTIMIZER IVs IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

V pojavnem meniju Mode A/V (Način A/V) izberite delovni način.

•

Izdajte ukaz Program (Programiraj) z eno od naslednjih možnosti:
o pritisnite gumb Program (Programiraj) na palici programatorja ali
o izberite ikono Program (Programiraj) v zavihku File (Datoteka)
v menijski vrstici ali
o izberite gumb Program (Programiraj) v vrstici Programming
(Programiranje).

Če je programiranje uspešno, aplikacija programatorja OMNI II Programmer
prikaže sporočilo »Programming OK« (Programiranje je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, postopek
programiranja morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Programming Error« (Napaka programiranja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Program
(Programiraj) na palici programatorja.
3.12.2 Možnosti dovajanja signalov CCM™
Dovajanje signalov CCM™ z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG se nastavi
z gumbom CCM OFF (CCM izklopljen) v zavihku CCM™ Train
(Zaporedje CCM™).
Pri izbiri gumba CCM OFF (CCM izklopljen) se prikaže pojavni meni
CCM Mode (Način CCM).

Slika 22: Pojavni meni CCM Mode (Način CCM)
Izbire načina CCM Mode (Način CCM) vključujejo:
•

CCM OFF (CCM izklopljen)

•

Continuous (Neprekinjeno): samo za namene preskušanja.

Opozorilo: generatorja OPTIMIZER IVs IPG NE SMETE NIKOLI pustiti
v načinu Continuous (Neprekinjeno).
•

Timed (Časovno določeno): signali CCM™ bodo dovajani, kot je določeno
v zavihku CCM™ Schedule (Urnik CCM™).
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Z izbiro možnosti Continuous (Neprekinjeno) se prikaže opozorilno okno.
To okno se pojavi vsakič, ko izdate programerski ukaz, ki upravljavca opozori,
da je način Continuous (Neprekinjeno) namenjen samo za namene preskušanja.
Nenamenska podaljšana uporaba načina Continuous (Neprekinjeno) povzroči
prezgodnjo izpraznitev baterije generatorja OPTIMIZER IVs IPG, zaradi česar
je potrebno pogosto polnjenje.

Slika 23: Opozorilo na neprekinjeno dovajanje signalov CCM™
Za programiranje načina CCM v generator OPTIMIZER IVs IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

V pojavnem meniju CCM Mode (Način CCM) izberite način CCM

•

Izdajte ukaz Program (Programiraj) z eno od naslednjih možnosti:
o pritisnite gumb Program (Programiraj) na palici programatorja ali
o izberite ikono Program (Programiraj) v zavihku File (Datoteka)
v menijski vrstici ali
o izberite gumb Program (Programiraj) v vrstici Programming
(Programiranje).

Če je programiranje uspešno, aplikacija programatorja OMNI II Programmer
prikaže sporočilo »Programming OK« (Programiranje je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, postopek
programiranja morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Programming Error« (Napaka programiranja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Program
(Programiraj) na palici programatorja.
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3.13 Dogodki označevalca
Aplikacija programatorja OMNI II Programmer se lahko uporablja za nastavitev
generatorja OPTIMIZER IVs IPG na način Marker Mode (Način označevalcev).
Označevalci so zastavice, ki predstavljajo različna stanja pripomočka in dogodkov,
zaznanih med njegovim delovanjem. V tem načinu so vsi dogodki, ki jih zazna in ustvari
generator OPTIMIZER IVs IPG, prikazani v oknu EKG bolnika, sinhronizirani s signalom
EKG bolnika. Označevalci so uporabni za analiziranje obnašanja generatorja IPG ob
različnih programiranih parametrih.
3.13.1 Vklop označevalcev
Za preklop generatorja OPTIMIZER IVs IPG v način Marker Mode (Način
označevalcev):
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.
o izberite ikono Marker Mode (Način označevalcev) v zavihku Tools
(Orodja) v menijski vrstici ali
o izberite gumb Marker Mode (Način označevalcev) v vrstici
Programming (Programiranje).

Če je programiranje uspešno, se na programatorju prikaže sporočilo »Start
marker mode« (Začetek načina označevalcev). V oknu ECG (EKG) aplikacije
programatorja OMNI II Programmer se prikaže vrstica, dogodki označevalca
pa se prikazujejo, ko se pojavijo.
Če palica programatorja ni postavljena pravilno nad mesto vsadka, preklop
generatorja OPTIMIZER IVs IPG v način Marker Mode (Način označevalcev)
ne bo uspel, na programatorju pa se prikaže sporočilo »Marker mode error«
(Napaka načina označevalcev) skupaj z možnostma Retry (Poskusi ponovno)
in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
3.13.2 Izklop označevalcev
Način označevalcev lahko izklopite, tako da:
•

izberete ikono Marker Mode (Način označevalcev) v zavihku Tools
(Orodja) v menijski vrstici ali

•

izberete gumb Marker Mode (Način označevalcev) v vrstici Programming
(Programiranje) ali

•

odstranite palico programatorja iz območja vsadka. Če palica programatorja
ne more komunicirati z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG, se način
Marker Mode (Način označevalcev) samodejno konča.

Na programatorju se v vsakem primeru prikaže sporočilo »Marker mode end
OK« (Konec načina označevalcev je v redu).
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Kadar pride do komunikacijskega ukaza med generatorjem OPTIMIZER IVs in
aplikacijo programatorja OMNI II Programmer (programiranje, branje statističnih
podatkov, merjenje impedanc itd.), se način Marker Mode (Način označevalcev)
samodejno konča in ponovno začne, ko se komunikacija konča.
3.13.3 Zaznani dogodki
Zaznani dogodki so predstavljeni z oznakami v obliki obarvanih črt, pri katerih se
uporablja naslednji dogovor glede barv:
•

Škrlatna: Atrial sensed event (Dogodek atrijskega zaznavanja)

•

Zelena: Ventricular sensed event (Dogodek ventrikularnega zaznavanja)

•

Črna: Local Sense event (Dogodek lokalnega zaznavanja)

3.13.4 CCM™ Train Delivery (Dovajanje zaporedja signalov CCM™)
Dovajanje signalov CCM™ je prikazano z označevalcem v obliki modrega
pravokotnika, katerega širina je sorazmerna s trajanjem signala CCM™.
3.13.5 Pogoji CCM™ Inhibit (Zaviranje CCM™)
Prikažejo se oznake za naslednje dogodke:
•

PVC: dva sosednja dogodka ventrikularnega
intervencijskega dogodka atrijskega zaznavanja.

•

AT: atrijska frekvenca je nad mejo frekvence za atrijsko tahikardijo.

•

A Noise (A-šum): šum, ki se zazna na kanalu za atrijsko zaznavanje.

•

V Noise (V-šum): šum, ki se zazna na kanalu za ventrikularno zaznavanje.

•

Long AV (Dolg AV): zaznani AV interval presega omejitev za »Long AV«
(Dolg AV).

•

Short AV (Kratek AV): zaznani AV interval je krajši od omejitve za
»Short AV« (Kratek AV).

zaznavanja

brez

3.13.6 Stanje dovajanja signalov CCM™
Stanje dovajanja signalov CCM™ kažejo oznake in barva ozadja okna za EKG,
kot je opisano v nadaljevanju:
•

Inactive (Neaktivno): ta oznaka je prikazana zgoraj levo v oknu za EKG,
dokler je dovajanje signalov CCM™ neaktivno. V tem primeru je barva
ozadja okna za EKG bela.

•

Active-On (Vklopljeno aktivno stanje): ta oznaka je prikazana zgoraj levo
v oknu za EKG, dokler je dovajanje signalov CCM™ aktivno in vklopljeno.
V tem primeru je barva ozadja okna za EKG zelena.

•

Active-Off (Izklopljeno aktivno stanje): ta oznaka je prikazana zgoraj
levo v oknu za EKG, dokler je dovajanje signalov CCM™ aktivno,
vendar izklopljeno. V tem primeru je barva ozadja okna za EKG siva.
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3.13.7 Okno brskalnika za dnevnik
Če izberete ikono Log Browser (Brskalnik za dnevnik) v zavihku Log (Dnevnik),
se prikaže ustrezno okno z nazivom Marker Window (Okno označevalcev).

Slika 24: Okno Marker window (Okno označevalcev)
Za generator OPTIMIZER IVs IPG je okno brskalnika dnevnika sestavljeno
iz naslednjih elementov:
•

Časovne lestvice, ki se jih lahko spremeni z možnostmi na voljo ali vnosom
vrednosti lestvice.

•

Gumba Idx, s katerim se odpre okno dnevnika indeksov označevalcev
z elementi dnevnika, ki se jih lahko uporabi za proces navigacije.

•

Zaslon z označevalci in EKG.

•

Vstavljenih indikatorjev zaznamkov in povezanih besedil, če izberete
zaznamke.

•

Vodoravnega drsnega traku, ki omogoča brskanje po času.

•

Navpičnega drsnega traku, ki se pojavi, če se signali ne prilegajo
v opredeljeno okno.

•

Gumba za tiskanje.

Če dvokliknete na dogodek v dnevniku indeksov označevalcev, se v oknu Marker
Window (Okno označevalcev) samodejno prikažejo informacije, povezane
s časovnim žigom dogodka. Do analognega obnašanja pride, če na zaslonu
izberete element zaznamka ali ukaz v oknu dnevnika ali povezani indikator.
Razdalja med dvema kazalcema, ki sta na voljo, od katerih je eden glavni, ki ga je
treba fiksirati, drugi pa se premika vzdolž okna, omogočata neposredno merjenje
več mer, kot sta časovni intervali ali napetost.

3.14 CCM™ Schedule (Urnik CCM™)
Ko je generator OPTIMIZER IVs IPG programiran za dovajanje Timed (Časovno
regulirane) terapije za modulacijo srčne krčljivosti, se omogočijo parametri zavihka
CCM™ Schedule (Urnik CCM™).
V zgornji polovici tega zavihka sta parametra Start Time (Čas začetka) in End Time
(Čas konca). Parametri določajo splošni čas začetka in konca dovajanja terapije
modulacije srčne krčljivosti vsak dan. Po privzeti nastavitvi je urnik terapije modulacije
srčne krčljivosti nastavljen za distribucijo po 24-urnem obdobju vsak dan. Standardno
programiranje teh parametrov je
•

Start time (Čas začetka):

0h

0 min

•

End time (Čas konca):

23 h

59 min
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V spodnji polovici tega zavihka sta parametra On Time (Čas vklopljenega stanja) in
Off Time (Čas izklopljenega stanja). Parameter On Time (Čas vklopljenega stanja)
določa količino časa, ki ga generator OPTIMIZER IVs IPG po urniku porabi za dovajanje
terapije za modulacijo srčne krčljivosti v časovnem okvirju, ki je nastavljen s parametroma
Start time (Čas začetka) in End Time (Čas konca). Parameter Off Time (Čas izklopljenega
stanja) določa količino časa, ki ga generator OPTIMIZER IVs IPG po urniku ne porabi
za dovajanje terapije za modulacijo srčne krčljivosti v časovnem okvirju, ki je nastavljen
s parametroma Start Time (Čas začetka) in End Time (Čas konca).
Na desni strani tega zavihka je parameter Scheduled (Načrtovano). Parameter Scheduled
(Načrtovano) določa skupno število ur na dan, ki jih generator OPTIMIZER IVs IPG po
urniku porabi za dovajanje terapije za modulacijo srčne krčljivosti v časovnem okvirju,
ki je nastavljen s parametroma Start Time (Čas začetka) in End Time (Čas konca).
Ta parameter se izračuna glede na nastavitve parametrov On Time (Čas vklopljenega
stanja) in Off Time (Čas izklopljenega stanja).
Opomba: če je parameter Scheduled (Načrtovano) nastavljen na točno določeno
vrednost, aplikacija programatorja OMNI II Programmer samodejno izračuna in nastavi
točne čase parametrov On Time (Čas vklopljenega stanja) in Off Time (Čas izklopljenega
stanja) s privzetimi parametri Start Time (Čas začetka) in End Time (Čas konca).
Če je na primer terapija za modulacijo srčne krčljivosti nastavljena na 7 h na dan,
porazdeljeno čez 24 ur, se nastavijo naslednji standardni parametri za načrtovanje urnika:
•

Start Time (Čas začetka):

0h

0 min

•

End Time (Čas konca):

23 h

59 min

•

On Time (Čas vklopljenega stanja):

1h

0 min

•

Off Time (Čas izklopljenega stanja):

2h

25 min

•

Scheduled (Načrtovano):

7h

3.15 Statistični podatki
Generator OPTIMIZER IVs IPG ustvarja zapis statističnih podatkov dogodkov in stanj,
do katerih pride med njegovim delovanjem. Ta zapis se lahko naloži v programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) in se pojavi v oknu
Statistics (Statistični podatki) aplikacije programatorja OMNI II Programmer ter kaže
število pojavov vsake vrste dogodka.
Upoštevani dogodki so opisani spodaj:
•

Atrial (Atrijski): število zaznanih atrijskih dogodkov.

•

Ventricular (Ventrikularni): število zaznanih ventrikularnih dogodkov.

•

A Noise (A-šum): število zaznanih pojavov atrijskega šuma.

•

V Noise (V-šum): število zaznanih pojavov ventrikularnega šuma.

•

Short AV (Kratek AV): število zaznanih pojavov stanja kratkega AV.

•

Long AV (Dolg AV): število zaznanih pojavov dolgega AV.

•

PVC: število zaznanih pojavov prezgodnjega ventrikularnega krčenja (PVC).
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•

AT: število pojavov, ko je trenutna atrijska frekvenca presegla mejo frekvenca
atrijske tahikardije.

•

Trains Delivered (Dovedena zaporedja): število dovedenih signalov CCM™.

•

LS Inhibit (Zaviranje LS): število zavrtij dovajanja signalov CCM™ zaradi
dogodkov Local Sense (Lokalno zaznavanje) v oknu LS Alert (Alarm LS).

•

LS Absence (Odsotnost LS): število zavrtij dovajanja signalov CCM™, ker dogodki
Local Sense (Lokalno zaznavanje) niso bili zaznani.

•

LS in Alert (LS v oknu za alarm): število dogodkov Local Sense (Lokalno
zaznavanje) znotraj okna LS Alert (Alarm LS).
3.15.1 Nalaganje statističnih podatkov
Če želite pridobiti statistične podatke iz generatorja OPTIMIZER IVs IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Izberite ikono Statistics (Statistični podatki) v zavihku Tools (Orodja)
v menijski vrstici.

•

Ko se pojavi okno Statistics (Statistični podatki), izberite gumb
Read (Preberi).

Slika 25: Okno Statistics (Statistični podatki)
Če je nalaganje uspešno, se na programatorju prikaže sporočilo »Read statistics
OK« (Branje statističnih podatkov je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, prenos podatkov
morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže
sporočilo »Read Statistics Error« (Napaka branja statističnih podatkov) skupaj
z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
Kadar je generator OPTIMIZER IVs IPG v načinu Marker Mode (Način
označevalcev) in je v komunikacijskem dosegu palice programatorja OMNI II
Programmer, se vsebina števcev Statistics (Statistični podatki) spreminja dinamično
in prikazuje trenutno število pojavov dogodkov vsake vrste.
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3.15.1.1
•

Zavihki okna Statistics (Statistični podatki)

On – General (Vklopljeno – splošno)
o Events (Dogodki)
▪

Atrial (Atrijski): število atrijskih dogodkov, zaznanih med
dovajanjem CCM™ po urniku.

▪

Ventricular (Ventrikularni): število ventrikularnih dogodkov,
zaznanih med dovajanjem CCM™ po urniku.

▪

LS in Alert (LS v oknu za alarm): število dogodkov
lokalnega zaznavanja, zaznanih med dovajanjem
CCM™ po urniku.

o Periods (Obdobja)
▪

Normal (Običajno): število običajnih obdobij med
dovajanjem CCM™ po urniku.

▪

Inhibited (Zavrto): število zavrtih obdobij med dovajanjem
CCM™ po urniku.

▪

Post-Inhibited (Po zaviranju): število obdobij po zaviranju
med dovajanjem CCM™ po urniku.

o Trains Delivered (Dovedena zaporedja)

•

▪

During Onset (Med začetkom): število dovedenih zaporedij
CCM™ med začetkom dovajanja CCM™ po urniku.

▪

Total (Skupno): skupno število zaporedij CCM™, dovedenih
med načrtovanim dovajanjem signalov CCM™.

On – Inhibition (Vklopljeno – zaviranje)
o Causes (Vzroki)
▪

AT: število atrijskih tahikardijskih utripov, zaznanih med
dovajanjem CCM™ po urniku.

▪

PVC: število PVC, zaznanih med dovajanjem CCM™
po urniku.

▪

Long AV (Dolg AV): število stanj dolgega AV, zaznanih
med dovajanjem CCM™ po urniku.

▪

Short AV (Kratek AV): število stanj kratkega AV, zaznanih
med dovajanjem CCM™ po urniku.

▪

LS (Lokalno zaznavanje): število dogodkov lokalnega
zaznavanja izven okna za alarm LS med dovajanjem
CCM™ po urniku.

▪

LS Absence (Odsotnost LS): število dogodkov lokalnega
zaznavanja, ki niso bili zaznani med dovajanjem
CCM™ po urniku.
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o Noise Episodes (Epizode šuma)
▪

A Noise (A-šum): število atrijskih šumov, zaznanih med
dovajanjem CCM™ po urniku.

▪

V Noise (V-šum): število ventrikularnih šumov, zaznanih
med dovajanjem CCM™ po urniku.

•

Off – General (Izklopljeno – splošno): prikazuje isti seznam
statističnih števcev, kot je opisano v poglavju On – General
(Vklopljeno – splošno) (z izjemo možnosti Trains Delivered
(Dovedena
zaporedja)).
Statistični
podatki
generatorja
OPTIMIZER IVs IPG za čas, ko zanj ni načrtovano izvajanje
terapije za modulacijo srčne krčljivosti.

•

Off – Inhibition (Izklopljeno – zaviranje): prikazuje isti seznam
statističnih števcev, kot je opisano v poglavju On – Inhibition
(Vklopljeno – zaviranje). Statistični podatki generatorja
OPTIMIZER IVs IPG za čas, ko zanj ni načrtovano izvajanje
terapije za modulacijo srčne krčljivosti.

•

Last Session (Zadnja seja): statistični podatki za zadnje dovajanje V,
zadnja dovedena zaporedja, odstotek in epizode praznjenja baterije.

3.15.1.2

Gumbi okna Statistics (Statistični podatki)

•

Read (Preberi): prebere statistične podatke iz IPG.

•

Reset (Ponastavi): ponastavi statistične podatke v IPG.

•

Graphic (Grafika): prikaže histogram statističnih podatkov iz
aktivnega zavihka – glejte sliko 26.

•

Print (Tiskanje): natisne statistične podatke.

•

Close (Zapri): zapre okno Statistics (Statistični podatki).

Slika 26: Histogram statističnih podatkov
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3.15.2 Ponastavitev števcev pripomočka
Za ponastavitev števcev statističnih podatkov generatorja OPTIMIZER IVs IPG
na nič:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Izberite ikono Statistics (Statistični podatki) v zavihku Tools (Orodja)
v menijski vrstici.

•

Ko se pojavi okno Statistics (Statistični podatki), izberite gumb Reset
(Ponastavi).

Ko ta operacija ponastavi notranje števce pripomočka, se prikaže potrditveno
sporočilo.
•

Če je zahteva za ponastavitev potrjena, se izvede ponastavitev.

Če se statistični števci uspešno ponastavijo, programator sporoči »Reset statistics
OK« (Ponastavitev statističnih podatkov je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, ponastavitev
morda ne bo uspela. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže
sporočilo »Reset Statistics Error« (Napaka ponastavitve statističnih podatkov)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).

3.16 Merjenje impedance odvodov
Impedanca odvodov za LS in RV se lahko izmeri z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG in
prikaže v aplikaciji programatorja OMNI II Programmer. Generator OPTIMIZER IVs IPG
dovaja signal CCM™ prek izbranega kanala za merjenje impedance odvodov.
Za merjenje impedance se uporablja zaporedje impulzov z naslednjimi parametri:
•

Number of Pulses (Število impulzov): 1

•

Amplitude (Amplituda): 5,0

•

Phase Duration (Trajanje faze): 0,5 ms

Generator OPTIMIZER IVs IPG lahko izmeri impedanco izbranega kanala v razponu
od 50 do 2000 z natančnostjo 20 % ali 10, odvisno od tega, kaj je več.
Opozorilo: meritve impedance odvodov nad 1000 so zelo nenatančne in jih je treba
upoštevati samo kot indikacijo, da se električni tok prevaja po odvodu.
Med merjenjem impedance ostanejo vsi programirani parametri isti, z izjemo tistih,
ki so opisani zgoraj, ki se spremenijo začasno. Vendar pa meritev impedance ni mogoče
izvesti, če ne pride do sproženega dogodka ali če pride do zavirajočega dogodka
za vrednosti parametrov, programiranih v pripomočku.
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Za merjenje impedance odvodov:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Preverite, ali je parameter CCM™ Train Delivery (Dovajanje zaporedja signalov
CCM™) nastavljen na Timed (Časovno regulirani) ali Continuous (Neprekinjeni).

•

Izberite ikono Impedance (Impedanca) v zavihku Tools (Orodja) v menijski
vrstici.

•

Ko se prikaže okno Impedance (Impedanca), izberite gumb LS ali RV, da izmerite
impedanco želenega odvoda.

Opozorilo: po izvedbi meritve impedance odvoda, mora uporabnik izvesti izpraševanje,
da preveri, ali so programirane vrednosti nastavljene skladno z željami.

Slika 27: Okno Impedance (Impedanca)

3.17 Nastavljanje ur generatorja OPTIMIZER IVs IPG in OMNI II
Čas dne se meri z notranjo uro v generatorju OPTIMIZER IVs IPG in se uporablja
mehanizem za določanje urnika dovajanja terapije za modulacijo srčne krčljivosti,
za vklop in izklop signalov CCM™ skladno s programiranimi parametri urnika CCM™.
Na voljo so trije gumbi za upravljanje funkcij notranje ure:
•

Get time (Pridobi čas): gumb za izpraševanje trenutnega časa v IPG.

•

Set time (Nastavi čas): gumb za ročno nastavljanje časa v IPG.

•

Set with PC time (Nastavi s časom osebnega računalnika): gumb za sinhronizacijo
časa IPG s časom osebnega računalnika.
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3.17.1 Branje časa pripomočka OPTIMIZER IVs
Ura resničnega časa v pripomočku OPTIMIZER IVs je zelo natančna. Kljub temu
lahko pride po več mesecih in letih do izgube sinhronizacije med trenutnim časom
pripomočka IPG s trenutnim lokalnim časom. Za branje trenutnega časa generatorja
OPTIMIZER IVs IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Izberite ikono Time... (Ura) v zavihku Tools (Orodja) v menijski vrstici.

•

Ko se pojavi okno Time (Ura), izberite gumb Get time (Pridobi čas).

Pozor: pazite, da boste izbrali pravi gumb.

Slika 28: Okno Time (Ura)
Če je izpraševanje uspešno, se trenutni čas pripomočka prikaže v »Device current
time« (Trenutni čas pripomočka) v oknu Time (Ura).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, izpraševanje
morda ne bo uspelo. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju
prikaže sporočilo »Get Time Error« (Napaka pridobivanja časa) skupaj
z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
3.17.2 Nastavljanje ure resničnega časa pripomočka OPTIMIZER IVs
Uro resničnega časa pripomočka OPTIMIZER IVs lahko nastavite ročno ali
z uporabo ure računalnika. V obeh primerih:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad generator
OPTIMIZER IVs IPG.

•

Izberite ikono Time... (Ura) v zavihku Tools (Orodja) v menijski vrstici.

Za ročno nastavljanje trenutnega časa generatorja OPTIMIZER IVs IPG:
•

V oknu Device current time (Trenutni čas pripomočka) izberite novi čas.
Gumb Set Time (Nastavi čas) začne utripati, kar pomeni, da se trenutni
čas pripomočka razlikuje od tistega, prikazanega na zaslonu.

•

Izberite gumb Set Time (Nastavi čas).
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Pozor: pazite, da boste izbrali pravi gumb.
Če je sprememba časa uspešna, se na programatorju prikaže sporočilo »Set Time
OK« (Nastavljeni čas je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, izpraševanje
morda ne bo uspelo. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju
prikaže sporočilo »Set Time Error« (Napaka nastavljanja časa) skupaj
z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
Če želite trenutni čas generatorja OPTIMIZER IVs IPG nastaviti na čas računalnika:
•

Izberite gumb Set with PC Time (Nastavi s časom računalnika).

Pozor: pazite, da boste izbrali pravi gumb.
Če je sprememba časa uspešna, se na programatorju prikaže sporočilo
»Set Time OK« (Nastavljeni čas je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, izpraševanje
morda ne bo uspelo. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže
sporočilo »Set Time Error« (Napaka nastavljanja časa) skupaj z možnostma
Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
3.17.3 Nastavljanje ure programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software)
Nastavitev ure sistema programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software):
•

Izberite ikono Set system time… (Nastavi čas sistema) v zavihku Tools
(Orodja) v menijski vrstici.

•

Prikaže se okno Set system time (Nastavi čas sistema), v katerem je koledar
in trenutni čas programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software). Trenutni datum sistema je poudarjen.
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Slika 29: Okno Set system time (Nastavi čas sistema)
•

Če je potrebno, s kazalcem izberite novi datum. Za prilagajanje časa
izberite uro, minute ali sekunde in nato spremenite vrednost s puščicama
gor in dol, ki sta desno od prikazanega časa.

•

Ko končate, izberite možnost OK (V redu).

•

Operacijo lahko prekličete z izbiro možnosti Cancel (Prekliči).

3.18 Sporočila o napakah generatorja OPTIMIZER IVs IPG, ki jih
dostavi polnilnik OPTIMIZER Mini Charger
3.18.1 Minimum Target Percentage for CCM™ Delivery (Minimalni ciljni
odstotek za dovajanje CCM™)
Generator OPTIMIZER IVs IPG ima zapis dogodkov in stanj, do katerih je prišlo
med zadnjim aktivnim obdobjem dovajanja signalov CCM™ po urniku. Ta zapis
se lahko uporablja za izračun odstotka oddanih signalov CCM™ v primerjavi
s številom dogodkov desnega ventrikla, ki so bili zaznani med obdobjem.
Parameter minimalnega ciljnega odstotka za dovajanje CCM™ je pričakovano
minimalno razmerje dovajanja zaporedij signalov CCM™.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger lahko programirate tako, da prikaže
numerično šifro vsakič, ko stopnja terapije za modulacijo krčljivosti srca ne
doseže programiranega minimalnega ciljnega odstotka (numerična koda 4 – glejte
poglavje 7.6.5).
Aktiviranje alarma numerične kode 4 na polnilniku OPTIMIZER Mini Charger:
•

V zavihku Charger (Polnilnik) v menijski vrstici poiščite Minimum Target
% for CCM™ Delivery (Najmanjši ciljni % za dovajanje CCM™).

•

To funkcijo aktivirajte, tako da v potrditvenem okencu ob možnosti
Enable (Omogoči) nastavite simbol kljukice ().

Prikaže se vrednost, ki je trenutno programirana za ta parameter.
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Za ogled/spremembo trenutne vrednosti najmanjšega ciljnega odstotka za dovajanje
CCM™ naredite naslednje:
•

Preverite, ali je parameter Minimum Target % for CCM™ Delivery
(Najmanjši ciljni % za dovajanje CCM™) omogočen.

•

Če je potrebno, izberite novo vrednost za parameter Minimum Target %
for CCM™ Delivery (Najmanjši ciljni % za dovajanje CCM™).

•

Novo vrednost parametra programirajte v generator OPTIMIZER IVs IPG.

3.18.2 Maksimalni premik odvoda
Možne poškodbe ali premike ventrikularnega odvoda se lahko identificira
s spremembo impedance odvoda v primerjavi s starimi izmerjenimi vrednostmi.
Impedance odvodov za RV in LS, ki se jih izmeri z aplikacijo programatorja
OMNI II Programmer ali polnilnikom OPTIMIZER Mini Charger so shranjene
v generatorju OPTIMIZER IVs IPG.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger meri impedance odvodov za RV in LS
samodejno na začetku vsakega postopka polnjenja. Zadnjo izmerjeno vrednost
impedance za vsak odvod nato primerja s starimi shranjenimi vrednostmi impedance
za vsak odvod.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger se lahko programira, da prikaže numerično
šifro vsakič, ko impedanca odvoda presega najvišjo tolerirano razliko z zadnjo
shranjeno impedanco odvoda (numerična koda 1 – glejte poglavje 7.6.2).
Aktiviranje alarma numerične šifre 1 na polnilniku OPTIMIZER Mini Charger:
•

V zavihku Charger (Polnilnik) menijske vrstice poiščite funkcijo Maximum
lead displacement (Maksimalni premik odvoda).

•

To funkcijo aktivirajte, tako da v potrditvenem okencu ob možnosti Enable
(Omogoči) nastavite simbol kljukice ().

Prikaže se vrednost, ki je trenutno programirana za ta parameter.
Za ogled/spremembo trenutne vrednosti najmanjšega ciljnega odstotka za dovajanje
CCM™ naredite naslednje:
•

Preverite, ali je parameter Maximum lead displacement (Maksimalni premik
odvoda) omogočen.

•

Če je potrebno, izberite novo vrednost za Maximum lead displacement
(Maksimalni premik odvoda).

•

Novo vrednost programirajte v generator OPTIMIZER IVs IPG.

3.19 Diagnostika lokalnega zaznavanja (LS)
Zaporedja signalov CCM™ se dovajajo sinhronizirano z intrinzičnimi ventrikularnimi
dogodki, zaznanih na kanalu Local Sense (Lokalno zaznavanje) prek odvoda LS. Aplikacija
programatorja OMNI II Programmer ima orodje LS Diagnostic (Diagnostika LS),
ki se lahko uporablja za izbiro ustreznih delovnih parametrov kanala LS. V tem poglavju
je opisano orodje LS Diagnostic (Diagnostika LS).
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Za odpiranje orodja LS Diagnostic (Diagnostika LS) izberite:
•

ikono LS Diagnostics (Diagnostika LS) v zavihku LS parameter (Parametri LS)
na zaslonu programatorja ali

•

ikono LS Diagnostics (Diagnostika LS) v zavihku Tools (Orodja) v menijski
vrstici.

Prikaže se okno Local Sense Diagnostics (Diagnostika lokalnega zaznavanja). V desnem
podoknu tega okna se prikažejo parametri, ki se nanašajo na lokalno zaznavanje.
•

LS Sensitivity (»Sensitivity«) (Občutljivost LS)

•

Pre Right-Ventricular Refractory (»Pre V Ref«) (Desna predventrikularna
refraktorna doba) – velja za kanal LS

•

Post Right-Ventricular Refractory (»Post V Ref«) (Desna postventrikularna
refraktorna doba) – velja za kanal LS

•

LS Alert Window Start (»Alert Start«) (Začetek okna za alarm LS)

•

LS Alert Window Width (»Alert Start«) (Širina okna za alarm LS)

•

Post LS Refractory (»Post LS Ref«) (Refraktorna doba po LS)

Pri izvajanju diagnostike LS je generator OPTIMIZER IVs IPG nastavljen na poseben
način, v katerem se signali LS vzorčijo vsaki 2 ms v 200-ms intervalu, ki je osredotočen
na desni ventrikularni dogodek. Ti signali se pošljejo v aplikacijo programatorja OMNI II
Programmer, da se prikažejo v oknu Local Sense Diagnostics (Diagnostika lokalnega
zaznavanja) v obliki histogramov.
Branje Local Sense (Lokalno zaznavanje) se lahko izvede ročno ali samodejno:
•

Za pridobivanje histograma LS za specifično občutljivost LS, izbrano prek
parametra LS Sensitivity (Občutljivost LS) uporabite gumb Manual (Ročno).
Gumb Clear (Počisti) lahko uporabljate za brisanje grafa.

•

Gumb Automatic (Samodejno) se uporablja za začetek procesa, ki prebere
vrednosti LS Sensitivity (Občutljivost LS). Aplikacija programatorja OMNI II
Programmer v tem načinu samodejno zbira podatke pri večjem številu različnih
občutljivosti LS. Iskanje v samodejnem načinu je omejeno na histograme
za občutljivosti LS, pri katerih se zaznavajo dogodki LS, a se obenem prepreči
čezmerno zaznavanje šumov. Za to sta potrebna dva parametra:
o Noise Threshold (Prag šuma) – če je število intervalov, pri katerih se zazna
signal LS, večje od te vrednosti, se ustrezno občutljivost LS obravnava kot
previsoko, tako da bo pripravljen nov histogram ob uporabi nižje občutljivosti
(tj. z višjim pragom zaznavanja).
o Sense Threshold (Prag zaznavanja) – če je število intervalov, pri katerih se zazna
signal LS, manjše od te vrednosti, se ustrezno občutljivost LS obravnava kot
prenizko, tako da bo pripravljen nov histogram ob uporabi višje občutljivosti
(tj. z nižjim pragom zaznavanja).

Ko se samodejni proces konča, se vsi pripravljeni histogrami pojavijo v oknu Local Sense
Diagnostics (Diagnostika lokalnega zaznavanja). Upravljavec lahko nato izbere najbolj
primeren prag zaznavanja.
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Občutljivost, pri kateri se zbirajo podatki zaznavanja za en histogram, je parameter
LS Sensitivity (Občutljivost LS), ki se prikaže v desnem delu okna. Parameter Times
(Časi) kaže koliko ciklov se bo izvajalo to vzorčenje, da se zberejo podatki za histogram.
Z zajemanjem teh vzorcev za različne vrednosti občutljivosti LS se jasno pokaže časovna
usklajenost dogodka LS z dogodkom desnega ventrikla. Rezultate diagnostike LS je treba
tolmačiti, kot je opisano v nadaljevanju:
•

Modri stolpci v histogramu kažejo, da je bil signal LS zaznan večkrat, kot je
indicirano s parametrom Events per Bar (Dogodki na stolpec).

Opomba: pri nižjih vrednostih praga zaznavanja LS (večja občutljivost), se lahko
zaznava signale, ki niso LS. Če na primer uporabite številko 35, je primerna vrednost
parametra občutljivosti LS enaka 1,7 mV.

Slika 30: Okno Local Sense Diagnostic (Diagnostika lokalnega zaznavanja)
po samodejnem branju
Ko je signal LS lociran, lahko refraktorne dobe LS in okno za alarm nastavite v grafu
(tako da vrednost povlečete in spustite na enak način kot pri oknu Graph View (Pogled
grafa)), ali s spremembo vrednosti, ki so prikazane desno v oknu LS Diagnostics
(Diagnostika LS).
Če želite izstopiti iz okna LS Diagnostic (Diagnostika LS):
•

Izberite gumb Select (Izberi). S tem ukazom nastavite vrednosti parametra LS
aplikacije programatorja OMNI II Programmer skupaj s tistimi v tem oknu
(upoštevajte, da s to operacijo spremenite samo vrednosti v programatorju. Izbrane
parametre je treba programirati v generator OPTIMIZER IVs IPG z ukazom
Program (Programiraj); ali

•

izberite gumb Cancel (Prekliči). S tem ukazom ponastavite parametre aplikacije
programatorja OMNI II Programmer na vrednosti, ki so bile izprašane/programirane
nazadnje.
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3.20 Oddaljeno upravljanje
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
omogoča oddaljeno spremljanje in nadzorovanje pripomočka prek interneta. Po vzpostavitvi
povezave je uporaba enaka kot pri običajni (lokalni) uporabi, z izjemo tega, da so nekateri
ukazi lahko onemogočeni, kar je odvisno od načina uporabe.
Za začetek seje oddaljene uporabe je treba programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) povezati v internet. Programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) podpira brezžične povezave
in Ethernetne kabelske povezave. Če ga povezujete v žično Ethernetno omrežje, je treba
omrežni kabel povezati s programatorjem OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) prek Ethernetnega izolatorja medicinskega razreda, ki je povezan
z vsemi programatorji.
Opomba: kot pri vseh drugih napravah, ki so povezane v internet, lahko pride občasno
do tehničnih težav, ki preprečujejo uporabo oddaljene funkcije, tako da vsadka ne bo
mogoče slediti z oddaljenim upravljanjem. V teh primerih se je treba dogovoriti za osebno
sledenje s predstavnikom družbe.
Opozorilo: povezava programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) v omrežje, ki vključuje drugo opremo, lahko
povzroči predhodno neznana tveganja za bolnike, upravljavce ali tretje
osebe. V takih primerih mora odgovorna organizacija identificirati, analizirati,
oceniti in nadzorovati ta tveganja. Poleg tega lahko nadaljnje spremembe
omrežja/podatkovne povezave povzročijo nova tveganja, zaradi česar
je potrebna dodatna analiza. Spremembe omrežja/podatkovne povezave
vključujejo:
•

Spremembe konfiguracije omrežja/podatkovne povezave.

•

Povezavo dodatnih elementov z omrežjem/s podatkovno povezavo.

•

Odklop elementov iz omrežja/podatkovne povezave.

•

Posodobitev opreme, povezane v omrežje/s podatkovno povezavo.

•

Nadgradnja opreme, povezane v omrežje/s podatkovno povezavo.

3.20.1 Povezava programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) v žično Ethernetno omrežje
Opomba: tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer lahko povežete
v žično internetno omrežje samo prek Ethernetnega izolatorja medicinskega razreda.
Če želite uporabljati način oddaljenega upravljanja in se povezujete v internet
prek žičnega omrežja, je treba programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) povezati v standardno Ethernetno omrežje
s hitrostjo 10/100 prek neuporabljenega Ethernetnega vhoda RJ-45 na Ethernetnem
izolatorju medicinskega razreda, ki je priključen na dnu tabličnega računalnika
programatorja.
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3.20.2 Povezava programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) v brezžično omrežje
Če želite uporabljati način oddaljenega upravljanja in se povezujete v internet
prek brezžične povezave, je treba programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) najprej konfigurirati za povezavo v brezžično
omrežje.
3.20.2.1

Konfiguracija brezžičnega omrežja OMNI II

Na zaslonu za izbiro kliknite gumb »Configuration« (Konfiguracija).
Prikaže se pogovorno okno Configuration Dialog (Pogovorno okno
konfiguracije).

Slika 31: Pogovorno okno Configuration Dialog (Pogovorno okno konfiguracije)
Za nastavitev povezave s strežnikom ali spremembo omrežnih nastavitev
kliknite gumb »Network Configuration« (Konfiguracija omrežja). Prikaže
se okno Network configuration (Konfiguracija omrežja).
Opomba: če se ne prikaže nobeno brezžično omrežje, kliknite gumb
»Refresh« (Osveži), da si ogledate brezžična omrežja, ki so na voljo v dosegu
programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software).
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Slika 32: Okno Network configuration (Konfiguracija omrežja)
V oknu Network configuration (Konfiguracija omrežja) so prikazane
naslednje informacije:
•

Brezžična omrežja: seznam razpoložljivih podprtih brezžičnih
omrežij, skupaj z naslednjimi informacijami:
o Ime omrežja.
o Odstotek jakosti signala.
o Stanje povezave (če je programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) povezan v to
omrežje, se ob odstotku jakosti signala prikaže beseda
»Connected« (Povezan)).

•

Status (Stanje): stanje povezave. Če je programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
povezan v omrežje, se prikaže rdeči krog s sporočilom »The system
is connected to the internet but cannot reach the server IP address
(40.114.12.242).« (Sistem je povezan v internet, vendar ne more
doseči IP-naslova strežnika (40.114.12.242).), če pa določena
težava preprečuje povezavo programatorja v internet, se prikaže
rdeč krog s sporočilom »The system is not connected to any
network.« (Sistem ni povezan v nobeno omrežje).

Slika 33: Indikatorji omrežnega stanja OMNI II
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3.20.2.2

Ukazi za konfiguracijo brezžičnega omrežja OMNI II

Okno za konfiguracijo omrežja OMNI II vključuje naslednje gumbe
za ukazovanje:
•

Connect (Poveži): izvede povezavo v izbrano brezžično omrežje.
Prikaže se pogovorno okno za geslo, v katerega morate vnesti
omrežni ključ (za ključ vprašajte skrbnika omrežja).

•

Disconnect (Prekini povezavo): prekine povezavo z izbranim
brezžičnim omrežjem.

•

Refresh (Osveži): osveži stanje povezave.

•

Read configuration (Preberi konfiguracijo): prebere nastavitve
omrežne konfiguracije iz pogona USB. Pogon USB vam mora
zagotoviti skrbnik omrežja ali družba Impulse Dynamics.

•

Wired connection settings … (Nastavitve žične povezave): prikaže
se pogovorno okno za nastavitve protokola TCP/IP, v katerega
morate vnesti nastavitve protokola TCP/IP (za nastavitve vprašajte
skrbnika omrežja).

•

Show MAC Addresses (Prikaži naslove MAC): prikaže se okno
naslovov MAC omrežnih adapterjev, v katerem so podrobnosti
naslova MAC za vsak omrežni adapter, nameščen na tabličnem
računalniku programatorja OMNI II Programmer.

•

Close (Zapri): zapre okno.

3.20.3 Načini delovanja programske opreme OMNI II
3.20.3.1

Načini zagona OMNI II

Programsko opremo OMNI II lahko odprete v enem od naslednjih
načinov:
•

Clinical Mode (Klinični način)
o Za lokalno uporabo v kliničnem okolju
▪

•

Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer
mora biti povezan z vmesniško enoto programatorja
OMNI II Programmer prek kabla vmesniške enote.

Remote Mode (Oddaljeni način)
o Namenjen je oddaljenemu upravljanju aplikacije programatorja
OMNI II Programmer v kliničnem okolju
▪

Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer ne
potrebuje priključenega vmesnika. Pripomoček se lahko še
vedno spremlja ali nadzoruje prek interneta (oddaljeni
programator, ki je daleč proč od bolnika).
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•

Remote Listener Mode (Način oddaljenega poslušalca)
o Namenjen je oddaljenemu spremljanju aplikacije programatorja
OMNI II Programmer v kliničnem okolju
▪

Poseben primer načina Remote Listener Mode (Način
oddaljenega poslušalca), v katerem aplikacija programatorja
OMNI II Programmer ne more nadzorovati pripomočka
(dovoljene so samo operacije spremljanja).

Če želite odpreti želeni način zagona, izberite ustrezni gumb na zaslonu za
izbiro programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software). Ko izberete način programatorja, ga ne morete
spremeniti, dokler se aplikacija načina ne zapre, na zaslonu za izbiranje pa
se zopet prikaže programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software).
Za različne načine zagona veljajo naslednja pravila:
•

Programator v kliničnem načinu se lahko poveže z enim programatorjem v oddaljenem načinu in več programatorji v načinu
oddaljenega poslušalca, ne pa tudi s še enim programatorjem
v kliničnem načinu.

•

Programator v oddaljenem načinu se lahko poveže samo z enim
programatorjem v kliničnem načinu. Ko izberete gumb »OMNI II –
Remote Mode« (OMNI II – Oddaljeni način), se prikaže naslednje
sporočilo:

»This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or program
local OPTIMIZER IVs IPGs while logged on as a Remote Programmer.
The remote programming session must be terminated and this OMNI II
Programmer rebooted prior to using this programmer to interrogate or
program an OPTIMIZER IVs IPG through this programmer’s wand.«
(Tega programatorja OMNI II Programmer ni mogoče uporabljati za
izpraševanje ali programiranje lokalnih generatorjev OPTIMIZER IVs IPG,
medtem ko je prijavljen kot oddaljeni programator. Preden lahko ta programator uporabite za izpraševanje ali reprogramiranje generatorja OPTIMIZER
IVs prek te palice programatorja, je treba zaključiti sejo oddaljenega
programiranja, ta programator OMNI II pa je treba ponovno zagnati.)
•

Programator v oddaljenem načinu poslušanja se lahko poveže
samo z enim programatorjem v kliničnem načinu.

•

Vsi programatorji, ki so povezani s programatorjem v kliničnem
načinu (oddaljeni in oddaljeni poslušalec), lahko prejemajo sporočila
v klepetu in spremljajo informacije (označevalce, programirane
vrednosti, statistične odčitane vrednosti itd.).

•

Sporočila v klepetu lahko pošilja samo programator v kliničnem ali
oddaljenem načinu.

•

Operacije komunikacije s pripomočkom (izpraševanje, programiranje
itd.) lahko začne samo programator v načinu Master (Nadrejeni)
(glejte poglavje 3.20.3.2). Programator v načinu Master (Nadrejeni)
je lahko oddaljeni ali klinični programator.
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3.20.3.2

Načina Master/Slave (Nadrejeni/podrejeni) OMNI II

Programska oprema OMNI II, ki jo odprete v oddaljenem ali kliničnem
načinu, lahko postane med oddaljeno sejo nadrejena ali podrejena. Aplikacijo
programatorja OMNI II Programmer je mogoče preklapljati med načinom
Master (Nadrejeni) in Slave (Podrejeni) samo, kadar je programator
v kliničnem načinu.
Kadar je aplikacija programatorja OMNI II Programmer v načinu Master
(Nadrejeni) (Remote (Oddaljeni) ali Clinical (Klinični)), ima popoln
nadzor nad generatorjem OPTIMIZER IVs IPG, če pa je aplikacija
programatorja OMNI II Programmer v načinu Slave (Podrejeni), so ukazi
za interakcijo z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG onemogočeni
(izpraševanje, programiranje, sproženje načina označevalcev, prebrani
statistični podatki itd.).
3.20.4 Okno OMNI II Programmer Client (Okno odjemalca programatorja
OMNI II Programmer)
Opomba: za povezavo aplikacije programatorja OMNI II Programmer z oddaljenim
strežnikom OMNI, je treba programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) najprej povezati v internet. Za načine povezave
programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
v internet si oglejte poglavji 3.20.1 in 3.20.2.
Za prijavo v strežnik odjemalca se uporablja okno Programmer Client (Odjemalec
programatorja). Če želite odpreti okno odjemalca OMNI II Programmer,
izberite ikono Connect (Poveži) v zavihku Communication (Komunikacija)
v Menu Bar (menijski vrstici).

Slika 34: Okno OMNI II Programmer Client
(Okno odjemalca programatorja OMNI II Programmer)
3.20.4.1

Povezava OMNI II z oddaljenim strežnikom

Če se prikaže okno OMNI II Programmer Client (Okno odjemalca
programatorja OMNI II Programmer), vnesite naslednje informacije:
Opomba: za uporabo funkcije oddaljene uporabe aplikacije programatorja
OMNI II Programmer mora uporabnik od družbe Impulse Dynamics
prejeti edinstveno uporabniško ime in geslo. Pri družbi Impulse Dynamics
mora poleg tega registrirati ustrezno ime Client Name (Ime odjemalca).
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Opomba: pri vzpostavljanju prve povezave z oddaljenim strežnikom
izbrišite obstoječega uporabnika, geslo in ime odjemalca ter vnesite
v polja User (uporabnik), Password (Geslo) in Client name (Ime odjemalca)
podatke, ki vam jih je dodelila družba Impulse Dynamics.
•

User (Uporabnik): uporabniško ime, ki je združljivo s trenutnim
načinom zagona programatorja. Če uporabniško ime ni registrirano
na strežniku, ki se bo uporabljal v trenutnem zagonskem načinu
(klinični, oddaljeni ali oddaljeni poslušalec), bo povezava zavrnjena.

•

Password (Geslo): geslo, ki ustreza uporabniškemu imenu,
ki je shranjeno v strežniku.

•

Client name (Ime odjemalca): ime (drugačno od uporabniškega
imena), ki na edinstven način identificira programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software). Strežnik
tega polja ne preveri, vendar je pomembno za identifikacijo
programatorja odjemalca, kadar se z njim povezujete na oddaljen
način ali kadar pošiljate sporočila v klepetu (ime odjemalca
se pojavi v oknu za klepet).

•

Server IP / Port (IP strežnika/vhod): naslov IP strežnika.
(Tega nastavi družba Impulse Dynamics na trenutni naslov IP,
ko se programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) odpremi, vendar se lahko spremeni,
ko programator prejmete. Če pride do take spremembe, vas bo
družba Impulse Dynamics o tem obvestila in vam dala informacije
o novem naslovu IP, ki ga morate uporabiti za povezavo
z oddaljenim strežnikom OMNI.)

Ko vnesete vse zgoraj naštete informacije, pritisnite tipko Enter ali
kliknite gumb Connect (Poveži). Stanje povezave se prikaže v belemu
prostoru v spodnjem delu okna (Status (Stanje)). Če je povezava uspešno
vzpostavljena, okno odjemalca programatorja OMNI II Programmer izgine
(oddaljena seja se je začela). Če pride do napake (na primer zaradi
nepravilnega gesla ali težav s povezavo), ostane okno odjemalca programatorja OMNI II Programmer odprto, v prostoru Status (Stanje) pa se
prikaže ustrezno sporočilo o napaki, ki uporabnika poziva, da poskuša
ponovno vzpostaviti povezavo.
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) v oddaljenem načinu lahko zahteva oddaljeno povezavo:
•

Klinični inženir v centru za oddaljeno sledenje (ali na kateri koli
drugi lokaciji, če ima klinični inženir zanesljiv internetni dostop in
telefonsko povezavo), ki ima oddaljeni programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software),
povezan v internet, lahko začne seznanjanje s programatorjem
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
na kliniki, ki je predložila zahtevo.
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•

Če pride do prekinitve internetne povezave med oddaljeno sejo,
se v aplikaciji lokalnega (Slave (Podrejeni)) programatorja OMNI II
Programmer prikaže opozorilni zaslon, dovajanje impulzov
CCM™ z generatorjem OPTIMIZER IVs IPG pa preklopi v stanje
»OFF« (Izklopljeno). Lokalna (Slave (Podrejena)) aplikacija
programatorja OMNI II Programmer samodejno preklopi v nadrejeni
način po petih zaporednih neuspelih poskusih ponovne vzpostavitve
kakršne koli komunikacije.

•

Lokalna (Slave (Podrejena)) aplikacija programatorja OMNI II
Programmer se preklopi v nadrejeni način tudi po pritisku gumba
za programiranje »Urgent« (Nujno) na palici programatorja
OMNI II Programmer.

3.20.4.2

Prikaz okna odjemalca programatorja OMNI II Programmer

Za prikaz okna odjemalca programatorja OMNI II Programmer po tem,
ko se programator prijavi v oddaljeni strežnik, izberite ikono Show
Client Window (Prikaži okno odjemalca) v zavihku Communication
(Komunikacija) v menijski vrstici.
3.20.5 Začetek oddaljene seje s programatorjem OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software)
Če želite začeti oddaljeno sejo OMNI II, mora zdravnik v kliniki najprej
telefonsko poklicati oddaljeni sledilni center, da zahteva oddaljeno sejo sledenja.
Nato mora zdravnik svoj programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) povezati v internet prek Ethernetne ali brezžične
omrežne povezave.
Za začetek oddaljene seje je treba izvesti naslednje korake:
•

Klinični programator zaženite v načinu Clinical Mode (Klinični način).
o Izberite ikono Connect (Poveži) v zavihku Communication
(Komunikacija) v menijski vrstici.
o Ko se prikaže okno Omni II Client (Odjemalec Omni II), morate
v ustrezne prostore vnesti podatke User (uporabnik), Password (Geslo) in
Client name (Ime odjemalca) ter nato izbrati možnost Connect (Poveži).

Ko se vzpostavi povezava s strežnikom odjemalca, se v programerski vrstici
prikaže »Operation Mode« (Delovni način) skupaj s trenutnim načinom delovanja,
»C/Master« (C/Nadrejena).
•

Klinični programator zaženite v načinu Remote Mode (Oddaljeni način).
o Izberite ikono Connect (Poveži) v zavihku Communication
(Komunikacija) v menijski vrstici.
o Ko se prikaže okno Omni II Client (Odjemalec Omni II), morate
v ustrezne prostore vnesti podatke User (uporabnik), Password (Geslo) in
Client name (Ime odjemalca) ter nato izbrati možnost Connect (Poveži).
o Ko se pojavi okno Select Local Programmer (Izberite lokalni
programator), izberite želeni programator OMNI II Programmer,
nato pa izberite gumb OK (V redu).
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Ko se vzpostavi povezava s strežnikom odjemalca, se v programerski vrstici prikaže
»Operation Mode« (Delovni način) skupaj s trenutnim načinom delovanja,
»R/Slave« (R/Podrejeni).
Preklop iz nadrejenega v podrejeni način nadzoruje klinični programator.
Za preklop kliničnega programatorja v podrejeni način in oddaljenega programatorja
v način nadrejeni način izvedite naslednje korake:
•

Izberite ikono Slave (Podrejeni) v zavihku Communication (Komunikacija)
v menijski vrstici kliničnega programatorja.

Preden se klinični način aplikacije programatorja OMNI II Programmer preklopi
v podrejeni način, se prikaže naslednje sporočilo:
»Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires a clinician
to be present and in constant observation of the patient. The programming
wand MUST be held by the clinician over the implant site at all times
during a remote programming session. Furthermore, the clinician
and remote operator MUST be in constant telephonic communication
throughout the complete remote programming session.« (Pri oddaljenem
programiranju generatorja OPTIMIZER Mini IPG mora biti prisoten zdravnik,
ki mora stalno opazovati bolnika. Zdravnik MORA držati palico programatorja
nad mestom vsadka ves čas med sejo oddaljenega programiranja. Poleg tega
MORATA biti zdravnik in oddaljeni upravljavec v stalni telefonski navezi
med celotno sejo oddaljenega programiranja.)
•

Za nadaljevanje izberite gumb OK (V redu).

»Operation Mode« (Način delovanja) v programerski vrstici kliničnega programatorja se spremeni v C/Slave (C/Podrejeni).
Medtem se »Operation Mode« (Način delovanja) v programerski vrstici
oddaljenega programatorja se spremeni v R/Master (R/Nadrejeni).
3.20.6 Zaključek oddaljene seje OMNI II
Oddaljeno sejo OMNI II se lahko zaključi iz kliničnega ali oddaljenega
programatorja.
Zaključek oddaljene seje OMNI II:
•

Ko se je seja začela, še enkrat izberite ikono Connect (Poveži) v zavihku
Communication (Komunikacija) v menijski vrstici.

3.20.7 Chat OMNI II (Klepet OMNI II)
Če želite poslati sporočilo v klepetu, odprite okno Chat (Klepet), tako da
izberete ikono Send message… (Pošlji sporočilo) v zavihku Communication
(Komunikacija) menijske vrstice. Ko se prikaže okno Chat (Klepet), vpišite
besedilo v bel prostor in pritisnite tipko Enter ali kliknite gumb Send (Pošlji).
Vsa prej poslana in sprejeta sporočila se bodo pojavila v oknu za sporočila Chat
(Klepet) nad belim prostorom, kamor ste vnesli sporočilo.
Če sprejmete sporočilo za klepet, medtem ko je okno za klepet zaprto, se okno
samodejno odpre.
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Slika 35: Okno Chat message (Sporočila v klepetu)
3.20.8 Prenos/nalaganje dnevnika OMNI II
Aplikacija programatorja OMNI II Programmer omogoča prenašanje in nalaganje
dnevniških datotek v oddaljeni strežnik OMNI in iz njega.
3.20.8.1

Okno za prenos/nalaganje dnevnikov OMNI II

Okno Upload/Download Log (Nalaganje/prenos dnevnika) omogoča
pošiljanje dnevniških datotek v strežnik, prejemanje dnevniških datotek iz
strežnika, osveževanje dnevniških datotek v strežniku in spreminjanje
omrežnih nastavitev. Če želite odpreti okno za nalaganje/prenos dnevnikov
OMNI II Programmer, izberite ikono Upload/Download log (Nalaganje/
prenos dnevnika) v zavihku Log (Dnevnik) v menijski vrstici.

Slika 36: Okno Omni II Programmer Log Upload/Download
(Nalaganje/prenos dnevnikov programatorja Omni II Programmer)

67

3.20.8.2

Lokalna osvežitev OMNI II

Za prikaz lokalnih dnevniških datotek, shranjenih v programatorju OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) kliknite gumb
Refresh Local (Osveži lokalno).
3.20.8.3

Osvežitev strežnika OMNI II

Za prikaz dnevniških datotek, shranjenih v strežniku je treba programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
najprej povezati v internet. Za načine povezave programatorja OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) v internet
si oglejte poglavji 3.20.1 in 3.20.2. Uporabnik mora vnesti naslednje
informacije:
•

User (Uporabnik): uporabniško ime, ki je združljivo s trenutnim
načinom zagona programatorja. Če uporabniško ime ni registrirano
v strežniku, se povezavo zavrne.

•

Password (Geslo): geslo, ki ustreza uporabniškemu imenu,
ki je shranjeno v strežniku.

•

Server IP / Port (IP strežnika/vhod): naslov IP strežnika.
(Tega nastavi družba Impulse Dynamics na trenutni naslov IP,
ko se programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) odpremi, vendar se lahko spremeni,
ko programator prejmete. Če pride do take spremembe, vas bo
družba Impulse Dynamics o tem obvestila in vam dala informacije
o novem naslovu IP, ki ga morate uporabiti za povezavo z oddaljenim
strežnikom OMNI.)

Kliknite gumb Refresh Server (Osveži strežnik). Če je povezava uspešno
vzpostavljena, se seznam datotek strežnika posodobi. Če pride do napake,
se v prostoru Status (Stanje) prikaže sporočilo o napaki, ki uporabnika
poziva, naj ponovno poskusi vzpostaviti povezavo.
3.20.8.4

Nalaganje dnevniških datotek OMNI II

Če želite dnevniške datoteke poslati v strežnik, morate biti povezani
v internet in vnesti iste informacije, kot je omenjeno zgoraj.
To lahko izvedete samo, kadar programska oprema OMNI II deluje
v načinu Clinical (Klinično).
3.20.8.5

Prenos dnevniških datotek OMNI II

Če želite dnevniške datoteke prejeti iz strežnika, morate biti povezani
v internet in vnesti iste informacije, kot je omenjeno zgoraj.
To lahko izvedete samo, kadar programska oprema OMNI II deluje
v načinu Remote (Oddaljeno).
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4.

PROGRAMSKA OPREMA OMNI SMART SOFTWARE

Programska oprema OMNI Smart Software je aplikacija, ki se uporablja za branje in spreminjanje
parametrov, ki nadzorujejo generator OPTIMIZER Smart IPG. V tem poglavju so opisane različne
funkcije programske opreme OMNI Smart Software.

4.1

Zaslon aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer

Ko zaženete programsko opremo OMNI Smart Software, se prikaže glavni zaslon aplikacije
programatorja OMNI Smart Programmer, ki vključuje naslednje:
•

Naslovna vrstica

•

Okno ECG (EKG)

•

Vrstica pogleda

•

Vrstica s statističnimi podatki EKG

•

Vrstica z orodji

•

Vrstica pripomočka

•

Vrstica dnevnika

•

Programerska vrstica

•

Vrstica sporov parametrov

•

Vrstica opravil

•

Vrstica stanja

Slika 37: Glavni zaslon aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer
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4.1.1

Naslovna vrstica

Naslovna vrstica je prikazana na vrhu okna. V njej je navedena programska
oprema, ki se trenutno izvaja, in vir podatkov, ki je lahko:
•

generator OPTIMIZER Smart IPG, v tem primeru so prikazani serijska
številka pripomočka in datum ter ura zadnjega izpraševanja ali

•

datoteka, ki vsebuje nazivne vrednosti določenih modelov, v tem primeru
je prikazano njeno ime ali

•

datoteka, ki vsebuje niz vrednosti parametrov, uporabljenih in shranjenih,
v tem primeru je prikazano njeno ime.

4.1.2

Okno ECG (EKG)

To okno se prikaže na vrhu zaslona. V njem se pomikate po EKG bolnika
v resničnem času. Če je pripomoček OPTIMIZER Smart IPG v načinu Marker
Mode (Način označevalcev), so označevalci prikazani vzdolž EKG za različne
dogodke in pogoje, do katerih lahko pride.

Slika 38: Okno ECG (EKG) v načinu označevalcev –
prikazan je aktiven način ODO-LS-CCM
V ECG Reference Bar (Vrstica za referenčni EKG) so prikazani krivulja
in barvne reference.

Slika 39: Vrstica ECG Reference (Referenčni EKG)
4.1.3

Vrstica pogleda

Vrstica pogleda vsebuje gumbe za naslednje ukaze:
• Marker view (Pogled označevalcev): prikazuje okno ECG (EKG) v pogledu
označevalcev.
•

Graph view (Pogled grafa): prikazuje okno ECG (EKG) v pogledu grafa.

•

LS Wizard (Čarovnik za LS): prikazuje okno ECG (EKG) v pogledu
čarovnika za LS.
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Slika 40: Vrstica View (Pogled)
4.1.3.1 Pogled označevalcev
V pogledu Marker (Označevalci), so prikazani dogodki označevalcev,
kot je opisano spodaj:
•

zaznani dogodki pod osnovno črto so predstavljeni z barvnimi
oznakami črte, pri katerih se uporablja naslednje dogovore o barvah:
o Škrlatna: Atrial sensed event (Dogodek atrijskega zaznavanja)
o Zelena: Ventricular sensed event (Dogodek ventrikularnega
zaznavanja)
o Črna: Local Sense event (Dogodek lokalnega zaznavanja)

Te barvne reference so prikazane v oknu za EKG aplikacije programatorja
OMNI Smart Programmer.
•

Dovajanje signalov CCM™ je prikazano z označevalcem v obliki
modrega pravokotnika nad osnovno črto, katere dolžina predstavlja
trajanje signala CCM™.

Poleg tega so prikazane oznake, ki kažejo, kdaj pride do naslednjih stanj:
•

PVC: dva zaporedno zaznana ventrikularna dogodka brez vmesnega
zaznanega atrijskega dogodka

•

AT: atrijska frekvenca je nad mejo frekvence za atrijsko tahikardijo

•

VT: ventrikularna frekvenca je nad mejo frekvence za ventrikularno
tahikardijo

•

A Noise (A-šum): šum, ki se zazna na kanalu za atrijsko zaznavanje

•

V Noise (V-šum): šum, ki se zazna na kanalu za ventrikularno
zaznavanje

•

Long AV (Dolg AV): zaznani AV-interval presega omejitev
za »Long AV« (Dolg AV)

•

Short AV (Kratek AV): zaznani AV-interval je krajši od omejitve
za »Short AV« (Kratek AV)

Opozorilo: prikazanega EKG ne smete uporabljati za klinične odločitve.
Medicinske odločitve morajo temeljiti samo na neodvisnem pripomočku za merjenje EKG.
•

Stanje dovajanja signalov CCM™ kažejo oznake in barva ozadja
okna za EKG, kot je opisano v nadaljevanju:
o Inactive (Neaktivno): ta oznaka je prikazana zgoraj levo v oknu
za EKG, dokler je dovajanje signalov CCM™ neaktivno.
V tem primeru je barva ozadja okna za EKG bela.
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o Active-On (Vklopljeno aktivno stanje): ta oznaka je prikazana
zgoraj levo v oknu za EKG, dokler je dovajanje signalov
CCM™ aktivno in vklopljeno. V tem primeru je barva ozadja
okna za EKG zelena.
o Active-Off (Izklopljeno aktivno stanje): ta oznaka je prikazana
zgoraj levo v oknu za EKG, dokler je dovajanje signalov
CCM™ aktivno, vendar izklopljeno. V tem primeru je barva
ozadja okna za EKG siva.
4.1.3.2 Pogled grafa
V aplikaciji programatorja OMNI Smart Programmer je na voljo grafični
pogled za prikaz nekaterih parametrov pripomočka OPTIMIZER Smart IPG
grafu, ki je enostavno razumljiv.
V tem oknu so prikazane vrednosti naslednjih parametrov:
•

Right Heart Sensing (Zaznavanje v desnem srcu)
o Atrial Sensitivity (Atrijska občutljivost)
o Ventricular Sensitivity (Ventrikularna občutljivost)
o Atrial Refractory Period (PVARP) (Refraktorna doba atrija)
o Ventricular Refractory Period (Refraktorna doba ventrikla)
o Short AV Limit (Omejitev kratkega AV)
o Long AV Limit (Omejitev dolgega AV)

•

Local Sense (Lokalno zaznavanje)
o LS Sensitivity (Občutljivost LS)
o LS Alert Window Start (Začetek okna za alarm LS)
o LS Alert Window Width (Širina okna za alarm LS)
o Pre Atrial LS Refractory Period (Predatrijska refraktorna
doba LS)
o Post Atrial LS Refractory Period (Postatrijska refraktorna
doba LS)
o Pre Ventricular LS Refractory Period (Predventrikularna
refraktorna doba LS)
o Post Ventricular LS Refractory Period (Postventrikularna
refraktorna doba LS)
o Post LS Refractory Period (Refraktorna doba po LS)

•

CCM™ Signal (Signal CCM™)
o Število impulzov na zaporedje impulzov CCM™
o Zamik signala od sproženja do CCM™ (interval povezave)
o Začetna amplituda signala CCM™
o Trajanje posameznih faz v vsakem impulzu CCM™ v zaporedju
impulzov CCM™
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V tem oknu je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan tudi položaj kazalca
v milisekundah. Poleg tega je ob kazalcu prikazano besedilo »Modified«
(Spremenjeno), kadar pride do spremembe parametra, medtem ko ste
v tem oknu.
Konvencije za ta graf so:
•

Atrijski, ventrikularni in LS dogodki so prikazani kot navpičnice
pod vodoravno osjo grafa.

•

Pragi zaznavanja so prikazani kot majhni pravokotniki pod zaznanimi
dogodki. Razdalja do osi je sorazmerna z njihovo vrednostjo.

•

Refraktorne dobe LS so prikazane kot svetlo modri pravokotniki
ustrezne dolžine z robom iz pikčaste črte.

•

Okno alarmov LS je prikazano kot svetlo rumeni pravokotniki
ustrezne dolžine z robom iz pikčaste črte.

•

Zaporedje impulzov CCM™ je prikazano v obliki pravokotnega
signala.

•

Faza uravnovešanja je prikazana kot zeleno območje.

•

Okno šuma je prikazano kot svetlo rdeče območje.

•

Za dogodke LS, ki niso v grafu, je njihov čas pojava prikazan
v sivem območju, ki se nahaja levo od grafa.
4.1.3.2.1 Dynamic View (Dinamičen pogled)
V pogledu Dynamic View (Dinamičen pogled) je eno obdobje
trenutnega EKG prikazano vzdolž (grafičnih) parametrov,
ki so prikazani, kot je opisano zgoraj, skupaj z dogodki označevalca.
Pogled Dynamic View (Dinamičen pogled) je na voljo samo,
če je vklopljen način Marker Mode (Način označevalcev). V tem
pogledu niso dovoljene spremembe vrednosti parametrov.
Če poskušate spremeniti vrednost parametra, grafični način
samodejno preklopi v pogled Static View (Statični pogled).

Slika 41: Grafični pogled (dinamični)
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4.1.3.2.2 Static View (Statični pogled)
EKG v pogledu Static View (Statični pogled) ni prikazan,
prikazane so samo vrednosti parametrov, ki jih lahko spreminjate.
Za spremembo vrednosti parametra tega povlecite s kazalcem
v grafu na želeni položaj (numerična vrednost parametra se prikaže,
ko kazalec postavite nanjo ali vrednost premaknete). Da bi imeli
dostop do seznama možnih vrednosti posameznega parametra, tega
izberite s kazalcem.

Slika 42: Grafični pogled (statični)
S klikom gumba miške na tipkovnici ali dotikom zaslona s pisalom
se graf poveča. Z desnim klikom gumba miške na tipkovnici ali
dotikom zaslona s pisalom ob pritisnjenem gumbu na pisalu se graf
pomanjša. Kadar je graf povečan, se na dnu prikaže drsni trak.
Poleg tega je položaj kazalca glede na ventrikularni dogodek
prikazan v zgornjem levem kotu grafa.
Dogovor o črni/modri/rdeči (programirano, na čakanju, spor) barvi
se uporablja tudi za vrednosti parametrov v grafičnem pogledu.
4.1.3.3 Čarovnik LS
EKG v pogledu LS Wizard (Čarovnik LS) ni prikazan, prikazane so samo
vrednosti parametrov LS, ki jih lahko spreminjate. Za spremembo vrednosti
parametra tega povlecite s kazalcem v grafu na želeni položaj (numerična
vrednost parametra se prikaže, ko kazalec postavite nanjo ali vrednost
premaknete). Da bi imeli dostop do seznama možnih vrednosti
posameznega parametra, tega izberite s kazalcem.
4.1.4

Vrstica s statističnimi podatki EKG

V vrstici ECG Statistics (Statistični podatki EKG) so prikazane naslednje vrednosti:
•

Period (Obdobje): frekvenca srca v utripih na minuto (utr/min)

•

AV Delay (AV-zamik): AV interval v milisekundah

•

V-LS Delay (V-LS-zamik): V-LS interval v milisekundah

•

CCM™: stanje načina CCM

•

CCM™ Train
signalov CCM

•

CCM™ Delivery (Dovajanje CCM™): stanje dovajanja signalov CCM

(Zaporedje
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CCM™):

način

dovajanja

zaporedij

Slika 43: Vrstica s statističnimi podatki EKG
Kadar je generator OPTIMIZER Smart IPG v načinu Marker Mode (Način
označevalcev) in je v komunikacijskem dosegu palice programatorja OMNI II
Programmer, se intervali Period (Obdobje), AV Delay (AV-zamik) in V-LS Delay
(V-LS-zamik) spreminjajo dinamično in prikazujejo trenutni odčitek za vsako
vrednost.
4.1.5

Vrstica z glavnimi orodji

Vrstica z glavnimi orodji je prikazana v oknu EKG. Vključuje gumbe ukazov
aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer (če za ukaz obstaja
alternativa, je navedena ob imenu ukaza v navednicah):
•

Interrogate (Ctrl+I) (Izprašaj): prebere trenutne vrednosti parametrov
generatorja OPTIMIZER Smart IPG. Te vrednosti postanejo vrednosti
parametrov aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer.

•

Program (Ctrl+P) (Programiraj): nastavi vrednosti parametrov za
generator OPTIMIZER Smart IPG na trenutne vrednosti programatorja
aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer. Ta ukaz je omogočen
samo, če ni nobenih sporov med parametri.

•

Cancel (Esc) (Prekliči): če spremenite katero koli vrednost parametra
programatorja, postane na voljo ukaz Cancel (Prekliči). Z izbiro tega
ukaza ponastavite vrednosti parametrov na tiste, ki so bile predhodno
izprašane/programirane. Če ste pripomoček izprašali in so se podatki
naložili iz datoteke .tip, se parametri programatorja nastavijo na vrednosti,
določene v datoteki.

•

Undo (Ctrl+U) (Razveljavi): če je bil generator OPTIMIZER Smart IPG
reprogramiran z novim nizom vrednosti parametrov, s tem ukazom
ponastavite vrednosti generatorja OPTIMIZER Smart IPG na predhodno
programiran niz vrednosti.

•

Restore (Obnovi): če je bil generator OPTIMIZER Smart IPG reprogramiran
na nov način, s tem ukazom obnovite vrednosti generatorja OPTIMIZER
Smart IPG na vrednosti iz prvega izpraševanja v seji.

•

Reset (Ponastavi): ponastavi generator OPTIMIZER Smart IPG. Ta ukaz
uporabite samo, če aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer
sporoči, da je izpraševani generator OPTIMIZER Smart IPG v načinu
»DOWN« (Zmanjšano) [način Standby (Pripravljenost) (OOO),
brez načina obrata CCM].
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•

Marker (Označevalec) (Ctrl+M): Preklopi generator OPTIMIZER
Smart IPG v način Marker Mode (Način označevalcev) (tj. Marker Events
(Dogodki označevalcev) so prikazani v oknu ECG (EKG) za vsak zaznan in
ustvarjeni dogodek).

•

Open (Odpri) (Ctrl+O): prebere datoteko standardov (.tip), ki vsebuje
shranjene vrednosti parametrov in je shranjena v tabličnem računalniku
programatorja. Odpre okno, ki uporabniku omogoča izbiro imena in
lokacije shranjene standardne (.tip) datoteke. Prebere podatke o pripomočku
iz datoteke vrste .tip.

•

Save (Shrani): zapiše standardno (.tip) datoteko, ki vsebuje trenutne
vrednosti parametrov, v tablični računalnik programatorja. Prikaže se
okno, ki poziva, da izberete ime in lokacijo datoteke standarda (.tip).

•

Time (Ura): odpre okno Time (Ura), v katerem so prikazane trenutne
nastavitve časa resničnočasovnih ur na generatorju OPTIMIZER Smart IPG
in tabličnem računalniku programatorja OMNI II Programmer. To okno
omogoča tudi, da čas generatorja IPG nastavite s časom na osebnem
računalniku. (Nastavitev ure generatorja OPTIMIZER Smart IPG uporablja
mehanizem priprave urnika dovajanja signalov CCM™, da vklaplja in
izklaplja dovajanje signalov CCM™ na vsakodnevni osnovi.)

•

Print Preview (Predogled tiskanja): odpre okno Print Preview (Predogled
tiskanja), v katerem so naslednji gumbi, s katerimi si lahko predogledate
funkcije tiskanja, ki so povezane z njimi:
o Print Parameters (Tiskanje parametrov): prikaže predogled seznama
trenutnih vrednosti aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer,
ki bodo natisnjene.
o Print Statistics (Tiskanje statističnih podatkov): prikaže predogled
seznama trenutnih statističnih podatkov, ki bodo natisnjeni.
o Print Follow Up (Tiskanje sledenja): prikaže predogled seznama
trenutnih kontrolnih meritev, ki bodo natisnjene.
o Print Screen (Natisni zaslon): ustvari se posnetek trenutnega zaslona
v obliki datoteke .bmp.

•

Print (Natisni): odpre okno Print (Natisni), v katerem so naslednji gumbi,
ki se uporabljajo za tiskanje:
o Print Parameters (Tiskanje parametrov): seznam trenutnih vrednosti
programatorja OMNI Smart Programmer se pošlje v privzeti tiskalnik.
o Print Statistics (Tiskanje statističnih podatkov): seznam trenutnih
statističnih podatkov se pošlje v privzeti tiskalnik.
o Print Follow Up (Tiskanje sledenja): seznam trenutnih kontrolnih
meritev se pošlje v privzeti tiskalnik.
o Print Screen (Natisni zaslon): ustvari se posnetek trenutnega zaslona
v obliki datoteke .bmp.
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•

About (Vizitka): prikaže informacije o različici programske opreme
OMNI Smart Software.

•

Start/Stop (Začetek/zaustavitev): aktivira dovajanje signalov CCM™
(če je CCM IZKLOPLJEN) ali deaktivira dovajanje signalov CCM™
(če je CCM VKLOPLJEN).

•

Urgent (F4) (Nujno): v nujnem primeru programira generator
OPTIMIZER Smart IPG z varnimi standardnimi vrednostmi [(način
Standby (Pripravljenost) (OOO), CCM je IZKLOPLJEN)].

Slika 44: Vrstica z orodji
Opomba: če se gumb za ukaz v vrstici z orodji prikaže v sivi barvi, to pomeni,
da ukaz trenutno ni na voljo.
4.1.6

Vrstica pripomočka

Vrstica pripomočka prikaže model, serijsko številko, stanje trenutne terapije
za modulacijo srčne krčljivosti in napolnjenosti baterije izpraševanega pripomočka.

Slika 45: Vrstica pripomočka
4.1.7

Vrstica dnevnika

Posebna datoteka v programski opremi OMNI Smart Software vsebuje zapis
(dnevnik) vseh interakcij med generatorjem OPTIMIZER Smart IPG in aplikacijo
programatorja OMNI Smart Programmer, vključno z datumom in časom pojava
teh interakcij.

Slika 46: Okno Log bar (Vrstica dnevnika)
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Več informacij o dogodku v dnevniku lahko pridobite z dvoklikom dogodka
v oknu Log bar (Vrstica dnevnika). Če so z izbranim dogodkom povezani podatki,
se zgodi naslednje:
•

Če izberete dogodek Interrogation (Izpraševanje) ali Programming
(Programiranje), so vrednosti parametrov, prikazane v aplikaciji programatorja OMNI Smart Programmer nastavljene vrednosti, predstavljene
v momentu, ko pride do izbranega dogodka.

•

Za vse druge posnete dogodke (zaznamki, začetek/konec načina Marker
Mode (Način označevalcev) itd.) se prikaže sporočilo, ki kaže, da v dogodku
ni nobenih povezanih podatkov za prikaz več.

4.1.8

Programerska vrstica

Programerska vrstica omogoča hiter dostop do ključnih ukazov aplikacije
programatorja OMNI Smart Programmer, ki vključuje naslednje gumbe:
•

Interrogate (Izprašaj): namenjen je pridobivanju dejanskih vrednosti
parametrov vsajenega pripomočka.

•

Program (Programiraj): namenjen je za prenašanje združljivega niza
vrednosti parametrov v generator IPG. Ta gumb utripa v modri barvi vsakič,
ko se vrednost parametra spremeni in ni sporov parametrov. To kaže,
da so programirane vrednosti parametrov pripomočka OPTIMIZER
Smart IPG drugačne od prikazanih vrednosti parametrov. Če obstaja spor
parametrov, je ta gumb onemogočen, dokler se spor ne reši.

•

Cancel/Undo (Prekliči/razveljavi): odvisno od konteksta se prekliče
spremembe, ki še niso bile prenesene, ali pa obnovi vrednosti od zadnjega
ukrepa pri programiranju.

•

Stop/Start (Začetek/zaustavitev): odvisno od konteksta deaktivira dovajanje
signalov CCM™, tako da parameter načina CCM programira na CCM
OFF (CCM izklopljen), ali aktivira dovajanje signalov CCM™, tako da
parameter načina CCM programira na CCM ON (CCM vklopljen).

Slika 47: Programerska vrstica
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4.1.9

Vrstica sporov parametrov

V vrstici pod programerska vrstica so prikazana sporočila o sporih parametrov.
Sporočila kažejo, katere vrednosti parametrov so v sporu, kateri parametri so
v sporu in ime zavihka parametrov, kjer se je pojavil spor parametrov. Če kliknete
na sporočilo o napaki, se prikaže seznam parametrov, ki so v sporu. Z izbiro
parametra v tem seznamu, se prikaže okno z vsemi možnimi vrednostmi,
kar omogoča neposredno spremembo vrednosti parametrov v sporu. Za načine
reševanja parametrov v sporu glejte poglavje 4.3.2.

Slika 48: Primer sporočila o sporu parametrov v vrstica sporov parametrov

4.1.10 Vrstica opravil
Vrstica opravil je prikazana ob programerski vrstici.
Različni ukazi aplikacije programatorja OMNI Smart
Programmer so urejene v naslednje gumbe:
•

Follow Up (Sledenje)

•

Parameters (Parametri)

•

Statistics (Statistični podatki)

•

Log Files (Dnevniške datoteke)

•

Remote (Oddaljeno)

Slika 49: Vrstica opravil
4.1.10.1

Sledenje

Vrstica Follow Up (Slednje) ima naslednje zavihke, ki imajo vsak
svojo ploščo:
•

Current Status (Trenutno stanje): prikazuje trenutno stanje
generatorja IPG.

•

Sensing (Zaznavanje): vsebuje gumbe za prage atrijskega, ventrikularnega in LS zaznavanja, s katerimi lahko uporabnik meri prage
atrijskega in ventrikularnega zaznavanja.
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•

AV Setup (Nastavitev AV): vključuje gumb Propose AV
(Predlagaj AV), ki uporabniku omogoča določitev najboljših
vrednosti za nastavitev AV-okna.

•

LS Setup (Nastavitev LS): vključuje gumb LS Scan (Branje LS) in
Propose AV (Predlagaj AV), ki uporabniku omogočata določiti
najboljše vrednosti za nastavitev LS-okna.

•

Impedance (Impedanca): vsebuje gumbe za impedanco V in LS,
ki uporabniku omogočata izmeriti impedance odvodov za V in LS.

•

Crosstalk Test (Preskus navzkrižne komunikacije): vsebuje gumb
Crosstalk Start (Začni navzkrižno komunikacijo), ki uporabniku
omogoča izvedbo preskusa interakcije med generatorjem
OPTIMIZER Smart IPG in sočasno vsajenim pripomočkom.

Slika 50: Zavihek Current Status (Trenutno stanje)

Slika 51: Zavihek Sensing (Zaznavanje)
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Slika 52: Zavihek AV Setup (Nastavitev AV)

Slika 53: Zavihek LS Setup (Nastavitev LS)

Slika 54: Zavihek Impedance (Impedanca)

Slika 55: Zavihek Crosstalk Test (Preskus navzkrižne komunikacije)
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4.1.10.2

Parametri

Vrstica Parameters (Parametri) ima naslednje zavihke, ki imajo vsak
svojo ploščo:
•

Overview (Pregled): vsebuje najpomembnejše parametre,
ki so v zavihkih A/V, LS in CCM™ Train & Schedule (Zaporedje
in urnik CCM™).

•

A/V: prikazuje delovni način in parametre zaznavanja ter časovnega
usklajevanja atrijskih in ventrikularnih parametrov.

•

LS (Lokalno zaznavanje): vsebuje parametre za mehanizem
lokalnega zaznavanja.

•

CCM™ Train & Schedule (Zaporedje in urnik CCM™): vsebuje
parametre, ki določajo signal CCM™ in parametre za konfiguracijo
urnika dovajanja signalov CCM™.

•

Alarms (Alarmi): vsebuje parametre, povezane z alarmi, ki jih
je treba sporočati polnilniku.

•

Settings (Nastavitve): vsebuje gumbe za naslednje ukaze:
o Set system time… (Nastavi čas sistema): uporabniku omogoča
nastavitev časa sistema programatorja OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software). To je analogno
nastavljanju časa na osebnem računalniku.
o IPG Version (Različica IPG): prikaže različico vdelane
programske opreme za izpraševani IPG.
o Interface battery (Baterija vmesnika): prebere napetost
litijeve baterije v vmesniški enoti programatorja OMNI II
Programmer.
o Interface version (Različica vmesnika): prikaže različico vdelane
programske opreme vmesniške enote programatorja OMNI II
Programmer.

Slika 56: Zavihek Overview (Pregled)
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Slika 57: Zavihek A/V

Slika 58: Zavihek LS

Slika 59: Zavihek CCM™ Train & Schedule (Zaporedje in urnik signalov CCM™)

Slika 60: Zavihek Alarms (Alarmi)
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Slika 61: Zavihek Settings (Nastavitve)
Vrednosti parametrov so prikazane na dva različna načina:
•

Za omogočanje/onemogočanje parametrov (kot je CCM™ Channels
(Kanali CCM™)) se uporabljajo potrdilna okenca, simbol  pa kaže,
da je posamezna možnost izbrana. Če želite možnost spremeniti,
izberite okence, ki je levo od imena parametra.

•

Za parametre, ki imajo niz možnih vrednosti, je vrednost parametra
prikazana v okencu. Za spremembo vrednosti (programatorja) za
take parametre izberite vrednost v okencu, nato pa se prikaže okno
z vsemi možnimi vrednostmi za izbrani parameter. Za spremembo
parametra izberite novo vrednost iz seznama. Poleg tega imajo
okna s seznami vrednosti v zgornjem levem kotu risalni »žebljiček«.
Če izberete žebljiček, ostane okno odprto (drugače se samodejno
zapre po tem, ko izberete vrednost). Če izberete okence X v zgornjem
desnem kotu, zaprete okno seznama vrednosti z aktiviranim risalnim
žebljičkom.

Nekateri parametri so neposredno odvisni od drugih (kot so razmerja in
obdobja). V teh primerih sprememba vrednosti parametra samodejno
spremeni vrednosti parametrov, ki so neposredno povezani z njim.
Obstajajo tudi parametri, pri katerih so vrednosti veljavne samo,
če so omogočeni nekateri drugi parametri ali imajo ti določene vrednosti
[na primer pri delovanju generatorja OPTIMIZER Smart IPG v načinu
Standby (Pripravljenost) (OOO) niso veljavni nobeni parametri].
Če nastavljanje parametra nima smisla glede na druge parametre, njegova
vrednost ni prikazana.
Če izberete vrednost parametra, ki ni združljiva z drugimi vrednostmi
parametrov, pride do spora parametrov. V tem primeru se v vrstici sporov
parametrov prikaže sporočilo o napaki (za več informacij glejte
poglavje 4.1.9). Dokler obstaja spor parametrov, aplikacija programatorja
OMNI Smart Programmer ne bo dovolila programiranja generatorja
OPTIMIZER Smart IPG z novimi vrednostmi parametrov. To zagotavlja,
da je mogoče v generator OPTIMIZER Smart IPG prenesti samo
združljive konfiguracije parametrov. Če želite spor rešiti, je treba izbrati
nove vrednosti parametrov, ki so v sporu.

84

Upoštevajte, da so vrednosti parametrov, ki jih vidite na zaslonu, vrednosti
programatorja, ki se lahko razlikujejo od trenutnih vrednosti pripomočka.
Za informacije o uporabljenem dogovoru za barve glejte poglavje 4.3.1.
4.1.10.3

Statistics (Statistični podatki)

Vrstica Statistics (Statistični podatki) ima naslednje zavihke, ki imajo vsak
svojo ploščo:
•

On - General (Vklopljeno – splošno): prikazuje število zaznanih
dogodkov, obdobij in zaporedij med dovajanjem signalov CCM™
po urniku.

•

On - Inhibition (Vklopljeno – zaviranje): prikazuje število
zaznanih dogodkov, ki so zavrli CCM™ med dovajanjem signalov
CCM™ po urniku.

•

Off - General (Izklopljeno – splošno): prikazuje število zaznanih
dogodkov in obdobij, kadar dovajanje CCM™ ni v urniku.

•

Off - Inhibition (Izklopljeno – zaviranje): prikazuje število
zaznanih dogodkov, ki bi zavrli CCM™, kadar dovajanje signalov
CCM™ ni v urniku.

•

Last Session (Zadnja seja): prikazuje število ventrikularnih
dogodkov in dovedenih zaporedij med zadnjo sejo dovajanja
signalov CCM™ po urniku, odstotek signalov CCM™, dovedenih
med zadnjo sejo dovajanja signalov CCM™ po urniku in število
epizod praznjenja baterije.

Ploščo vsakega zavihka si lahko ogledate v načinu Numeric (Numerični)
ali Graphic (Grafični).

Slika 62: Zavihek Statistics On - General Tab (Numeric View)
(Vklop statističnih podatkov - splošno (Numerično))
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Slika 63: Zavihek Statistics On - General Tab (Graph View)
(Vklop statističnih podatkov - splošno (Grafično))
4.1.10.4

Dnevniške datoteke

Če izberete gumb Log Files (Dnevniške datoteke), se ukazi za programiranje
v vrstici glavnih orodij spremenijo v naslednje ukaze za dnevniške datoteke:
•

Browse (Brskaj): odpre okno Marker window (Okno označevalcev)
za ogled.

•

Open Log (Odpri dnevnik): odpre okno, ki uporabniku omogoča
izbiranje iz seznama shranjenih označevalcev datotek.

•

Recording (Snemaj): začne snemati EKG bolnika.

•

Export Prog (Izvozi program): zapiše besedilno datoteko, ki vsebuje
vrednosti trenutnih parametrov.

•

Export Stats (Izvozi statistične podatke): zapiše besedilno datoteko,
ki vsebuje vrednosti statističnih števcev.

•

Export Marker (Izvozi označevalec): zapiše besedilno datoteko,
ki vsebuje vrednosti označevalcev.

•

Up/Down (Gor/dol): odpre okno, v katerem lahko uporabnik
prenaša dnevniške datoteke med aplikacijo programatorja OMNI
Smart Programmer in oddaljenim strežnikom.

•

Compare (Primerjaj): odpre okno, v katerih so prikazane razlike
v parametrih, ki so bile ugotovljene med starimi in novimi
vrednostmi.

Slika 64: Vrstica z orodji z ukazi za dnevniške datoteke

86

4.1.10.5

Oddaljeno

Če izberete gumb Remote (Oddaljeni način), se ukazi za programiranje
v vrstici glavnih orodij spremenijo v naslednje ukaze za oddaljene možnosti:
•

Connect (Poveži): odpre okno Client (Odjemalec) OMNI II
Programmer, ki uporabniku omogoča, da začne oddaljeno sejo.

•

Send Msg (Pošlji sporočilo): odpre okno za sporočila
Chat (Pogovor), ki uporabniku omogoča izmenjavo sporočil
z oddaljenim parom.

•

Master (Nadrejeni): preklopi lokalno aplikacijo programatorja
OMNI Smart Programmer v način Master (Nadrejeni),
ki uporabniku omogoča nadzorovanje pripomočka.

•

Slave (Podrejeni): preklopi lokalno aplikacijo programatorja
OMNI Smart Programmer v način Slave (Podrejeni), ki oddaljenemu
uporabniku omogoča nadzorovanje lokalnega pripomočka.

•

Client (Odjemalec): prikaže okno OMNI II Programmer Client
(Odjemalec programatorja OMNI II Programmer) (če ste začeli
oddaljeno sejo).

Slika 65: Vrstica z orodji z ukazi za oddaljeni način
4.1.11 Vrstica stanja
Trenutni komunikacijski dogodek (na primer: izpraševanje, programiranje,
pripravljeno stanje) je prikazan v zadnji vrstici zaslona skupaj z odstotkom
napolnjenosti baterije prenosnega računalnika ter datumom in časom sistema.
Slika 66: Vrstica stanja

4.2

Izpraševanje
4.2.1

Komunikacija z vsajenim generatorjem OPTIMIZER Smart IPG

Palico programatorja postavite nad mesto vsadka na razdalji, ki ni večja od 3,5 cm
od vsajenega generatorja OPTIMIZER Smart IPG. Utripajoča zelena ali rumena
lučka na kazalcu jakosti signala kaže, da je IPG znotraj komunikacijskega dosega
palice programatorja. Utripajoča rdeča lučka kaže, da je razdalja prevelika in da je
komuniciranje morda oteženo. Če ne sveti nobena lučka, pomeni, da sta palica
programatorja in generator OPTIMIZER Smart IPG popolnoma izven komunikacijskega razpona ali da je baterija generatorja OPTIMIZER Smart IPG popolnoma
prazna in zaradi tega ne more komunicirati s palico programatorja.
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4.2.2

Izpraševanje generatorja OPTIMIZER Smart IPG

Za branje vrednosti parametrov generatorja OPTIMIZER Smart IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izvedite enega od naslednjih ukrepov:
o pritisnite gumb Interrogate (Izprašaj) na palici programatorja ali
o pritisnite gumb Interrogate (Izprašaj) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji) ali
o pritisnite gumb Interrogate (Izprašaj) v vrstici Programming
(Programiranje) ali
o pritisnite bližnjico na tipkovnici <Ctrl+I>.

Če je izpraševanje uspešno, aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer
prikaže sporočilo »Interrogation OK« (Izpraševanje je v redu). Model pripomočka,
serijska številka, stanje trenutne terapije modulacije srčne krčljivosti in trenutna
napolnjenost baterije generatorja OPTIMIZER Smart IPG, ki se izprašuje, se prikaže
v vrstici Device (Pripomoček) na zaslonu programatorja.
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, operacija
izpraševanja morda ne bo uspela. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Interrogation Error« (Napaka izpraševanja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) se lahko izvede, tako da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Interrogate
(Izprašaj) na palici programatorja.

4.3

Spreminjanje vrednosti parametrov

Vrednosti parametrov so v vrsticah Parameters (Parametri) in Follow Up (Sledenje) in si
jih lahko ogledate ter spreminjate, tako da izberete enega od zavihkov, nato pa izberete
enega od parametrov na plošči.
Če želite spremeniti vrednost parametra:
•

Izberite zavihek, kjer se pojavi parameter, ki ga je treba spremeniti.

•

Izberite vrednost parametra, ki jo želite spremeniti. Prikaže se okno z vsemi
možnimi vrednostmi za parameter.

•

Iz seznama izberite novo vrednost. Ta vrednost postane nova vrednost parametra.

•

Okenca se uporabljajo za omogočanje/onemogočanje parametrov. Simbol kljukice
() kaže, da je možnost izbrana. Če želite možnost spremeniti, izberite okence,
ki je levo od imena parametra.

Če nastavljanje vrednosti parametra ni primerno glede na druge izbrane parametre,
se njegova vrednost ne prikaže.
Opomba: vrednosti parametrov, ki so prikazane na zaslonu programatorja, se ne prenesejo
v generator IPG, dokler ne izdate ukaza Program (Programiraj).
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Opomba: palice programatorja ni treba držati nad generatorjem OPTIMIZER IVs IPG,
medtem ko se spreminjajo parametri na zaslonu programatorja. Ko je spremenjeni
parameter pripravljen za programiranje v pripomoček, poskrbite za pravilno namestitev
palice programatorja nad mesto vsadka in izdajte ukaz Program (Programiraj).
4.3.1

Dogovor o barvah parametrov

Za predstavitev vrednosti parametrov in sporov programatorja se uporablja
naslednji dogovor o barvah:
•

Črna: za trenutne vrednosti parametrov generatorja OPTIMIZER Smart IPG;
tj. zadnje izprašane/programirane vrednosti parametrov.

•

Modra: za spremenjene dovoljene vrednosti: tj. vrednosti parametrov,
ki se razlikujejo od programiranih vrednosti, ki so izbrane, za posledico
nimajo spora parametrov.

•

Rdeča: za spremenjene nedovoljene vrednosti: tj. vrednosti parametrov,
ki se razlikujejo od programiranih vrednosti, ki so izbrane, imajo za posledico
spor parametrov.

Dogovor o črni/modri/rdeči (programirano, na čakanju, spor) barvi se uporablja
tudi za seznam možnih vrednosti določenih parametrov. Uporabnik si lahko ogleda
vse tri vrste vrednosti parametrov, ki so prikazani v seznamu izbir parametra,
in vnaprej ve, ali izbira določene vrednosti parametra povzroči spor parametrov
ali ne.
4.3.2

Spori parametrov

Če izberete vrednosti parametrov, ki medsebojno niso združljive, pride do spora
parametrov. Do običajnih sporov pride zaradi poskusa programiranja intervalov
časovnega usklajevanja, katerih seštevek bi moral biti manj kot drug programiran
parameter. Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer ne dovoljuje
programiranja generatorja OPTIMIZER Smart IPG z vrednostmi parametrov,
ki bi povzročile spor parametrov.
Če pride do spora parametrov, so vrednosti parametrov v sporu prikazane v rdeči
barvi. Poleg tega se v programerski vrstici za vsak parameter v sporu prikaže
sporočilo o napaki.
Sporočila o sporu parametrov vključujejo:
•

katere vrednosti parametrov so v sporu,

•

razlaga o tem, zakaj je prišlo do spora.

Če želite spor parametrov rešiti, je treba izbrati nove vrednosti parametrov
v sporu. Pregledovanje parametrov v sporu se lahko doseže hitro na naslednji način:
•

Izberite sporočilo o napaki. Prikaže se seznam parametrov v sporu.

•

Izberite ime parametra iz tega seznama za prikaz tabele vseh možnih
vrednosti.

•

Izberite novo »modro« vrednost za parameter iz seznama vrednosti
parametra.
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Parametre v sporu lahko najdete tudi neposredno v vrsticah Follow Up (Sledenje)
ali Parameters (Parametri), ker se te vrednosti prikažejo v rdeči barvi. V sporočilu
o sporu parametrov, ki je prikazano v vrstici Parameter Conflict Bar (Vrstica
sporov parametrov), poiščite imena zavihkov, povezanih s sporom.
Upoštevajte, da je dovoljeno izbrati parameter, ki povzroča spor, če velja,
da se vrednost drugega parametra spremeni, tako da se spor reši.

4.4

Programiranje
4.4.1

Programiranje generatorja OPTIMIZER Smart IPG

Programiranje generatorja OPTIMIZER Smart IPG s spremenjenimi vrednostmi
parametrov je dovoljeno samo, če ne pride do sporov parametrov.
Gumb Program (Programiraj) kaže, ali je spremenjena vrednost parametra
dovoljena, na način, ki je prikazan spodaj:
•

onemogočen, če obstaja spor parametrov,

•

z utripanjem v modri barvi, če je prišlo do spremembe vrednosti parametrov
in ni sporov parametrov.

Za programiranje spremenjenih vrednosti parametrov:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izvedite enega od naslednjih ukrepov (ti ukrepi bodo omogočeni samo,
če ni nobenega spora parametrov):
o pritisnite gumb Program (Programiraj) na palici programatorja ali
o pritisnite gumb Program (Programiraj) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji) ali
o izberite gumb Program (Programiraj) v vrstici Programming
(Programiranje),
o pritisnite bližnjico na tipkovnici <Ctrl+P>.

Če je programiranje uspešno, aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer
prikaže sporočilo »Programming OK« (Programiranje je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, postopek
programiranja morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Programming Error« (Napaka programiranja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Program
(Programiraj) na palici programatorja.
Upoštevajte, da bodo spremenjene vrednosti parametrov na zaslonu aplikacije
programatorja OMNI Smart Programmer po izvedbi ukaza Program (Programiraj)
postale črne, kar pomeni, da so zdaj programirane vrednosti parametrov generatorja
OPTIMIZER Smart IPG.
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4.4.2

Funkciji Cancel (Prekliči) in Undo (Razveljavi)

Sprememba vrednosti parametrov se lahko ponastavi na prejšnje vrednosti na
dva načina. Metoda, ki se uporablja za ponastavitev spremenjenih parametrov,
je odvisna od tega, ali so bili spremenjeni parametri programirani v generator
OPTIMIZER Smart IPG.
4.4.2.1 Cancel (Prekliči)
Če so bile katere koli vrednosti parametrov spremenjene, vendar še niso
programirane v generator OPTIMIZER Smart IPG, z ukazom Cancel
(Prekliči) ponastavite vrednosti parametrov na niz, ki je bil izprašan/
programiran nazadnje.
Če želite preklicati spremembe, izvedite enega od naslednjih ukrepov:
•

izberite gumb Cancel (Prekliči) v vrstici Programming
(Programiranje). Ta gumb je omogočen samo, če je bila vrednost
parametra spremenjena ali

•

pritisnite gumb Cancel (Prekliči) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji) ali

•

pritisnite bližnjico na tipkovnici <Esc>.

Upoštevajte, da bodo vrednosti parametrov na zaslonu aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer po izvedbi ukaza Cancel (Prekliči)
postale črne, ker so enake kot vrednosti parametrov v generatorju
OPTIMIZER Smart IPG. Če niste izprašali nobenega pripomočka in so
se podatki naložili iz datoteke .tip, so prikazane vrednosti parametrov
tiste vrednosti, ki so shranjene v standardni datoteki (datoteka .tip).
4.4.2.2 Undo (Razveljavi)
Če je bil generator OPTIMIZER Smart IPG reprogramiran z novim
nizom vrednosti parametrov, ukaz Undo (Razveljavi) ponastavi vrednosti
parametrov na tiste, ki so bile programirane predhodno.
Za razveljavitev nazadnje programiranega elementa izvedite enega
od naslednjih dejanj:
•

izberite gumb Undo (Razveljavi) v vrstici Programming
(Programiranje). Ta gumb je omogočen samo po izvedbi ukaza
Program (Programiraj) ali

•

izberite gumb Undo (Razveljavi) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji). Ta gumb je omogočen samo po izvedbi ukaza Program
(Programiraj) ali

•

pritisnite bližnjico na tipkovnici <Ctrl+U>.

Če je operacija Undo (Razveljavi) uspešna, aplikacija programatorja
OMNI Smart Programmer prikaže sporočilo »Programming OK«
(Programiranje je v redu).
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Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve,
operacija Undo (Razveljavi) morda ne bo uspela. V primeru napake
v komunikaciji se na programatorju prikaže sporočilo »Programming
Error« (Napaka programiranja) skupaj z možnostma Retry (Poskusi
znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite
palico programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).

4.5

Uporaba standardov

Nekatere kombinacije standardnih parametrov so uporabne v določenih kliničnih
situacijah. Določene programe lahko shranite kot standarde (znane tudi kot uporabniške
prednastavitve). Datoteke, ki vsebujejo standard, imajo točno določeno obliko,
ki jo lahko razloži aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer. Pripona datoteke,
ki se uporablja zanje, je ».tip«. Z ukazoma Open (Odpri) in Save (Shrani) aplikacije
programatorja OMNI Smart Programmer lahko zapisujete podatke v standardne datoteke
(.tip) in jih berete iz te vrste datotek. Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer
se lahko uporablja tudi kot urejevalnik standardov.
V tem poglavju so informacije o uporabi in shranjevanju konfiguracij vrednosti
parametrov.
4.5.1

Odpiranje datoteke standarda

Za odprtje datoteke standarda (.tip) izvedite eno od naslednjih dejanj:
•

Izberite gumb Open (Odpri) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji) ali

•

pritisnite bližnjico na tipkovnici <Ctrl+O>.

•

Prikaže se okno Open (Odpri), v katerem so imena in lokacije datotek
standardov, ki jih lahko naložite. Izberite datoteko standarda in kliknite
Open (Odpri).

Če vrednosti parametrov naložite iz datoteke standarda, te postanejo trenutne
vrednosti parametrov, ki jih prikazuje programator. To pomeni naslednje:
•

Če se izvede izpraševanje generatorja OPTIMIZER Smart IPG pred
odprtjem datoteke standarda, bodo vrednosti standarda, ki se razlikujejo
od ustreznih vrednosti parametrov pripomočka, prikazane v modri barvi,
ime datoteke standarda pa se prikaže v naslovni vrstici.

•

Če ni bilo izprašanega nobenega pripomočka, so vrednosti standarda
prikazane v črni barvi, ime datoteke standarda pa se pojavi v naslovni vrstici.

4.5.2

Shranjevanje datoteke standarda

Če želite shraniti niz vrednosti parametrov v datoteko standarda (.tip):
•

Izberite gumb Save (Shrani) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

•

Prikaže se pojavno okno Save As (Shrani kot). Vnesite ime datoteke
standarda, ki ga želite shraniti, in kliknite gumb Save (Shrani).
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4.6

Nalaganje in izvažanje informacij
4.6.1

Nalaganje dnevniških datotek

Če želite naložiti dnevniško datoteko:
•

Izberite gumb Log Files (Dnevniške datoteke) v vrstici Task Bar
(Opravilna vrstica).

•

Izberite gumb Open Log (Odpri dnevnik) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji).

•

Prikaže se okno Open (Odpri), v katerem so imena datotek označevalcev,
ki jih lahko naložite. Izberite datoteko označevalcev in kliknite Open (Odpri).

Odpre se okno Marker window (Okno označevalcev), barva besedila v oknu
Log (Dnevnik) pa postane modra, kar pomeni, da dnevnik ne ustreza
izpraševanemu pripomočku.
4.6.2

Izvažanje podatkov

Če želite shraniti trenutne vrednosti parametrov, števce statističnih podatkov
in označevalce vrstice dnevnika v obliki besedilne datoteke:
•

Izberite gumb Log Files (Dnevniške datoteke) v vrstici Task Bar
(Opravilna vrstica).

•

Izberite gumb Export Prog (Izvozi program) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji), da izvozite vrednosti parametrov.

•

Izberite gumb Export Stats (Izvozi statistične podatke) v vrstici Tool Bar
(Vrstica z orodji), da izvozite statistične podatke pripomočka.

•

Izberete gumb Export Marker (Izvozi označevalec) v vrstici Tool Bar
(Vrstica z orodji), da izvozite vsebino vrstice dnevnika.

V vseh primerih se najprej odpre okno Open (Odpri), kjer je treba izbrati ime
datoteke označevalca, povezanega s pripomočkom.
Nato se pojavi okno Save (Shrani), ki uporabniku omogoči vnos imena in, če želi,
ustvariti novo mapo, v katero se bo ta datoteka izvozila.

4.7

Snemanje dnevnika in EKG
4.7.1

Log (Dnevnik)

Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer snema dnevnik vseh
interakcij, do katerih pride z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG. Ta zapis se
lahko uporablja kot kazalo za hiter dostop do točno določenih podatkov,
povezanih s komunikacijami. Nastavljate lahko tudi zaznamke, da ustvarite hiter
dostop do točno določenih dogodkov in stanj, na katere je treba biti posebej
pozoren v EKG bolnika.
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V nadaljevanju so opisane osnovne lastnosti dnevnika:
•

Dnevniška datoteka za posamezen generator OPTIMIZER Smart IPG
se ustvari ob prvem izpraševanju pripomočka.

•

Vsak dogodek komunikacije, do katerega pride med aplikacijo programatorja
OMNI Smart Programmer in generatorja OPTIMIZER Smart IPG se prikaže
v oknu Log Bar (Vrstica dnevnika) skupaj z datumom in časom posamezne
interakcije.

•

Več informacij o dogodku v dnevniku lahko pridobite z dvoklikom dogodka
v vrstici Log (Dnevnik). Če so z izbranim dogodkom povezani podatki,
se zgodi naslednje:
o Če izberete dogodek Interrogation (Izpraševanje) ali Programming
(Programiranje), so vrednosti parametrov, prikazane v aplikaciji
programatorja OMNI Smart Programmer nastavljene vrednosti,
predstavljene v momentu, ko pride do izbranega dogodka.
o Če izberete dogodek, ki vključuje Statistics (Statistični podatki)
(izbriši/naloži/ponastavi), se vrednosti v vrstici Statistics (Statistični
podatki) nastavijo na vrednosti, ki so bile prisotne v trenutku, ko pride
do izbranega dogodka.

•

4.7.2

Za vse druge posnete dogodke (začetek/konec načina Marker Mode
(Način označevalcev) itd.) se prikaže sporočilo, ki kaže, da v dogodku
ni nobenih povezanih podatkov za prikaz več.
Snemanje EKG

Če želite posneti EKG bolnika:
•

Izberite gumb Log Files (Dnevniške datoteke) v vrstici Task Bar
(Opravilna vrstica).

•

Izberite gumb Recording (Snemanje) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

Isti postopek je treba uporabiti za konec snemanja EKG.
Ko je generator OPTIMIZER Smart IPG nastavljen na način Marker Mode (Način
označevalcev), se začne EKG snemati samodejno. Ko se način Marker Mode
(Način označevalcev) zaustavi, se EKG preneha snemati.
Na posnetem EKG so označevalci prikazani na enak način kot v oknu Marker
Window (Okno označevalcev). (Za več informacij o označevalcih glejte
poglavje 4.12.)
Posneti segmenti EKG so prikazani v oknu Marker Window (Okno označevalcev).

4.8

Programiranje v nujnem primeru

V nujnem primeru lahko programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) programira OPTIMIZER Smart IPG z nizom varnih parametrov
[način Standby (Pripravljenost) (OOO), CCM OFF (CCM izklopljen)]. To programiranje
v nujnem primeru se lahko izvede tudi, če je programator IZKLOPLJEN (tablični
računalnik je IZKLOPLJEN ali ne deluje).
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4.8.1

Programiranje
IZKLOPLJEN

v

nujnem

primeru,

kadar

je

programator

Opomba: tudi če je programator IZKLOPLJEN, mora biti palica programatorja
še vedno priključena na vmesniško enoto programatorja OMNI II Programmer,
preden uporabite funkcijo programiranja v nujnem primeru.
Za programiranje generatorja OPTIMIZER Smart IPG z nizom varnih parametrov,
ko je programator OMNI Smart Programmer IZKLOPLJEN:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto vsaditve
generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Pritisnite gumb Emergency Programming (Programiranje v sili) na palici
programatorja.

Če je programiranje v nujnem primeru uspešno, indikatorska lučka programiranja
v nujnem primeru na palici programatorja utripa nekaj sekund.
Opozorilo: če funkcijo programiranja v nujnem primeru uporabljate,
ko je programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) IZKLOPLJEN, uporablja palica programatorja litijevo baterijo z dolgo življenjsko dobo, ki je v vmesniški enoti
programatorja OMNI II Programmer. Energija te baterije se troši samo,
če je vmesnik programatorja odklopljen iz tabličnega računalnika ali
če je programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) med programiranjem v nujnem primeru
IZKLOPLJEN. Čeprav je povprečna življenjska doba litijeve baterije
v vmesniški enoti programatorja OMNI II Programmer ocenjena na
54 mesecev, morate redno preverjati napetost litijeve baterije
v vmesniški enoti programatorja OMNI II Programmer, s čimer
zagotovite, da baterija ni prazna. Napetost te baterije lahko odčitate,
tako da izberete ikono Interface battery (Baterija vmesnika)
v zavihku Settings (Nastavitve) vrstice Parameters (Parametri)
na zaslonu aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer.
Če je odčitek napetosti programatorja manj od 2,5 V, je treba baterijo
v vmesniški enoti programatorja OMNI II Programmer zamenjati.
Če je treba baterijo zamenjati, stopite v stik s predstavnikom
Impulse Dynamics. Te baterije ne sme zamenjevati upravljavec.
Če želite izvesti kakršno koli drugo operacijo, je treba VKLOPITI programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software).
4.8.2

Programiranje v nujnem primeru, kadar je programator VKLOPLJEN

Ukaz Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru) lahko uporabite
za programiranje generatorja OPTIMIZER Smart IPG z naborom varnih parametrov
[način Standby (Pripravljenost) (OOO), CCM OFF (CCM izklopljen)].
Če želite generator OPTIMIZER Smart IPG programirati z nizom varnih parametrov:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.
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•

Izvedite enega od naslednjih ukrepov:
o pritisnite gumb Emergency Programming (Programiranje v sili)
na palici programatorja ali
o izberite gumb Urgent (Nujen primer) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji) ali
o pritisnite gumb F4 na tipkovnici tabličnega računalnika.

Če je operacija Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru)
uspešna, programator sporoči »Urgent Programming OK« (Programiranje
v nujnem primeru je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, operacija
Urgent Programming (Programiranje v nujnem primeru) morda ne bo uspela.
V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže sporočilo »Urgent
Programming Error« (Napaka programiranja v nujnem primeru) skupaj s tremi
opozorilnimi piski in možnostma Retry (Poskusi znova) ter Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb
Emergency Programming (Programiranje v nujnem primeru), ki je na palici
programatorja.
Po uspešno izvedeni operaciji Urgent Programming (Programiranje v nujnem
primeru), generator OPTIMIZER Smart IPG preklopi v način Standby
(Pripravljenost) (OOO), CCM OFF (CCM izklopljen).

4.9

Način magneta

Če magnet srčnega spodbujevalnika postavite nad mesto vsadka generatorja OPTIMIZER
Smart IPG in ga držite v bližini pripomočka vsaj dva srčna cikla (2–3 sekunde), generator
OPTIMIZER Smart IPG preklopi v stanje Permanent Off (Trajen izklop). To stanje
Permanent Off (Trajen izklop) se vzdržuje tudi, če magnet odstranite iz mesta vsaditve.
Generator OPTIMIZER Smart IPG v tem stanju ne dovaja signalov CCM™, čeprav
zaznava in razvršča srčne dogodke. Stanje Permanent Off (Trajen izklop) se lahko
spremeni samo z reprogramiranjem generatorja OPTIMIZER Smart IPG z aplikacijo
programatorja OMNI Smart Programmer pod nadzorom zdravnika.
Opomba: ta funkcija je uporabna za izklop dovajanja signalov CCM™, kadar programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ni na voljo (na primer
kadar je treba izvesti STAT ECG v prostoru urgence, ki ni opremljen s programatorjem
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)).

4.10 Ponastavitev generatorja OPTIMIZER Smart IPG
Generator OPTIMIZER Smart IPG ima zaščitni mehanizem, ki ohranja notranjo
doslednost sistema. Ti mehanizmi zaznajo, ko pride do notranje neskladnosti (na primer,
če ura ne oscilira s pričakovano frekvenco).
Generator OPTIMIZER Smart IPG v primeru malo verjetne okvare te vrste preklopi v varno
stanje, ki se imenuje način »DOWN« (Zmanjšanje). Generator OPTIMIZER Smart IPG
v načinu »DOWN« (Zmanjšanje) ne dovaja signalov CCM™ in v nekaterih primerih tudi
ne zaznava srčnih dogodkov. To stanje se lahko spremeni samo s ponastavitvijo generatorja
OPTIMIZER Smart IPG z aplikacijo programatorja OMNI Smart Programmer pod
nadzorom zdravnika.
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Za ponastavitev generatorja OPTIMIZER Smart IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto vsaditve
generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Reset (Ponastavi) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

Če se generator OPTIMIZER Smart IPG uspešno ponastavi, se na programatorju prikaže
sporočilo »Reset Device OK« (Ponastavitev pripomočka je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, ponastavitev morda
ne bo uspela. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže sporočilo
»Reset Device Error« (Napaka ponastavitve pripomočka) skupaj z možnostma Retry
(Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja premestite
in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Emergency Programming
(Programiranje v nujnem primeru), ki je na palici programatorja.
POMEMBNO: če je enota v načinu »DOWN« (Zmanjšanje) dokumentirajte dogodek,
preden ponastavite pripomoček. Ko se posname vzrok za obrat, ki je prikazan v aplikaciji
programatorja OMNI Smart Programmer, stopite v stik s predstavnikom družbe
Impulse Dynamics. Poleg tega predložite podatke o programiranem načinu, v katerem je
prišlo do obrata, in vsa stanja, ki so morda povzročila, da je pripomoček preklopil v način
»DOWN« (Zmanjšanje).

4.11 Sproženje dovajanja signalov CCM™
4.11.1 Možnosti delovnega načina
Delovno stanje generatorja OPTIMIZER Smart IPG se nastavi z gumbom Mode
(Način) v vrstici Device Bar (Vrstica pripomočkov). Pri izbiri parametra Mode
(Način) se prikaže pojavni meni Mode (Način).

Slika 67: Mode Pop-up Menu (Pojavni meni)
Izbire delovnega načina vključujejo:
•

Standby (OOO) (Pripravljenost): pripomoček preklopi v varni način,
signali CCM™ pa se ne dovajajo.

•

Active ODO-LS-CCM (Aktivni ODO-LS-CCM): pripomoček uporablja
atrijske, ventrikularne in lokalne zaznavne dogodke kot sprožilce
za dovajanje signalov CCM™.

•

Active OVO-LS-CCM (Aktivni OVO-LS-CCM): pripomoček uporablja
samo ventrikularne in lokalne zaznavne dogodke kot sprožilce za dovajanje
signalov CCM™.
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Programiranje delovnega načina v generator OPTIMIZER Smart IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Mode (Način) v vrstici Device Bar (Vrstica pripomočkov).

•

V pojavnem meniju Mode (Način) izberite delovni način.

•

Za izdajo ukaza Program (Programiraj) izvedite enega od naslednjih
ukrepov:
o pritisnite gumb Program (Programiraj) na palici programatorja ali
o pritisnite gumb Program (Programiraj) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji) ali
o izberite gumb Program (Programiraj) v vrstici Programming
(Programiranje).

Če je programiranje uspešno, aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer
prikaže sporočilo »Programming OK« (Programiranje je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, postopek
programiranja morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Programming Error« (Napaka programiranja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Program
(Programiraj) na palici programatorja.
4.11.2 Možnosti dovajanja signalov CCM™
Dovajanje signalov CCM™, ki ga izvaja generator OPTIMIZER Smart IPG,
se nastavi s parametrom CCM Mode (Način CCM) v vrstici Device Bar (Vrstica
pripomočkov).
Pri izbiri parametra CCM Mode (Način CCM) se prikaže pojavni meni
CCM Mode (Način CCM).

Slika 68: Pojavni meni CCM Mode (Način CCM)
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Izbire načina CCM Mode (Način CCM) vključujejo:
•

CCM OFF (CCM izklopljen)

•

Continuous (Neprekinjeno): samo za namene preskušanja.

Opozorilo: generatorja OPTIMIZER Smart IPG NE SMETE NIKOLI pustiti
v načinu Continuous (Neprekinjeno).
•

Timed (Časovno določeno): signali CCM™ bodo dovajani, kot je določeno
v zavihku CCM™ Schedule (Urnik CCM™).

Z izbiro možnosti Continuous (Neprekinjeno) se prikaže opozorilno okno.
To okno se pojavi vsakič, ko izdate programerski ukaz, ki upravljavca
opozori, da je generator OPTIMIZER Smart IPG še vedno v načinu Continuous
(Neprekinjeno). Nenamenska podaljšana uporaba načina Continuous (Neprekinjeno)
povzroči prezgodnjo izpraznitev baterije generatorja OPTIMIZER Smart IPG,
zaradi česar je potrebno pogosto polnjenje.

Slika 69: Opozorilo na neprekinjeno dovajanje signalov CCM™
Programiranje načina CCM v generator OPTIMIZER Smart IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite parameter CCM Mode (Način CCM) v vrstici Device Bar
(Vrstica pripomočkov).

•

V pojavnem meniju CCM Mode (Način CCM) izberite način CCM.

•

Za izdajo ukaza Program (Programiraj) izvedite enega od naslednjih
ukrepov:
o pritisnite gumb Program (Programiraj) na palici programatorja ali
o pritisnite gumb Program (Programiraj) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji) ali
o izberite gumb Program (Programiraj) v vrstici Programming
(Programerska vrstica).

Če je programiranje uspešno, aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer
prikaže sporočilo »Programming OK« (Programiranje je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, postopek
programiranja morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Programming Error« (Napaka programiranja)
skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
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Možnost Retry (Poskusi znova) lahko izvedete tako, da palico programatorja
premestite in izberete gumb Retry (Poskusi znova) ali pritisnete gumb Program
(Programiraj) na palici programatorja.

4.12 Dogodki označevalca
Aplikacijo programatorja OMNI Smart Programmer lahko uporabljate za nastavitev
generatorja OPTIMIZER Smart IPG na način Marker Mode (Način označevalcev).
Označevalci so zastavice, ki predstavljajo različna stanja pripomočka in dogodkov,
zaznanih med njegovim delovanjem. V tem načinu so vsi dogodki, ki jih zazna in ustvari
generator OPTIMIZER Smart IPG, prikazani v oknu EKG, sinhronizirani s signalom
EKG bolnika. Označevalci so uporabni za analiziranje obnašanja generatorja IPG ob
različnih programiranih parametrih.
4.12.1 Vklop označevalcev
Preklop generatorja OPTIMIZER Smart IPG v način Marker Mode (Način
označevalcev):
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Marker (Označevalec) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

Če je programiranje uspešno, se na programatorju prikaže sporočilo »Start
marker mode« (Začetek načina označevalcev). V oknu ECG (EKG) aplikacije
programatorja OMNI Smart Programmer se prikaže vrstica, dogodki označevalcev
pa se prikazujejo, ko se pojavijo.
Če palica programatorja ni postavljena pravilno nad mesto vsadka, preklop
generatorja OPTIMIZER Smart IPG v način Marker Mode (Način označevalcev)
ne bo uspel, na programatorju pa se prikaže sporočilo »Marker mode error«
(Napaka načina označevalcev) skupaj z možnostma Retry (Poskusi ponovno)
in Cancel (Prekliči)
Možnost Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
4.12.2 Izklop označevalcev
Izklop načina Marker Mode (Način označevalcev):
•

izberite gumb Marker (Označevalec) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji) ali

•

odstranite palico programatorja iz območja vsadka. Če palica programatorja
ne more komunicirati z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG, se način
Marker Mode (Način označevalcev) samodejno konča.

Na programatorju se v vsakem primeru prikaže sporočilo »Marker mode end
OK« (Konec načina označevalcev je v redu).
Kadar pride do komunikacijskega ukaza med pripomočkom OPTIMIZER
Smart IPG in aplikacijo programatorja OMNI Smart Programmer (programiranje,
branje statističnih podatkov, merjenje impedanc itd.), se način Marker Mode (Način
označevalcev) samodejno konča in ponovno začne, ko se komunikacija konča.
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4.12.3 Zaznani dogodki
Zaznani dogodki so predstavljeni z oznakami v obliki obarvanih črt, pri katerih
se uporablja naslednji dogovor glede barv:
•

Škrlatna: Atrial sensed event (Dogodek atrijskega zaznavanja)

•

Zelena: Ventricular sensed event (Dogodek ventrikularnega zaznavanja)

•

Črna: Local Sense event (Dogodek lokalnega zaznavanja)

4.12.4 CCM™ Train Delivery (Dovajanje zaporedja signalov CCM™)
Dovajanje signalov CCM™ je prikazano z označevalcem v obliki modrega
pravokotnika, katerega širina je sorazmerna s trajanjem signala CCM™.
4.12.5 Pogoji CCM™ Inhibit (Zaviranje CCM™)
Prikažejo se oznake za naslednje dogodke:
•

PVC: dva sosednja dogodka ventrikularnega zaznavanja brez
intervencijskega dogodka atrijskega zaznavanja. (Samo način Active
ODO-LS-CCM (Aktivni ODO-LS-CCM))

•

AT: atrijska frekvenca je nad mejo frekvence za atrijsko tahikardijo.
(Samo način Active ODO-LS-CCM (Aktivni ODO-LS-CCM))

•

VT: ventrikularna frekvenca je nad mejo frekvence za ventrikularno
tahikardijo. (Samo način Active OVO-LS-CCM (Aktivni OVO-LS-CCM))

•

A Noise (A-šum): šum, ki se zazna na kanalu za atrijsko zaznavanje.
(Samo način Active ODO-LS-CCM (Aktivni ODO-LS-CCM))

•

V Noise (V-šum): šum, ki se zazna na kanalu za ventrikularno zaznavanje.

•

Long AV (Dolg AV): zaznani AV interval presega omejitev za »Long AV«
(Dolg AV). (Samo način Active ODO-LS-CCM (Aktivni ODO-LS-CCM))

•

Short AV (Kratek AV): zaznani AV interval je krajši od omejitve za
»Short AV« (Kratek AV). (Samo način Active ODO-LS-CCM (Aktivni
ODO-LS-CCM))

4.12.6 Stanje dovajanja signalov CCM™
Stanje dovajanja signalov CCM™ kažejo oznake in barva ozadja okna za EKG,
kot je opisano v nadaljevanju:
•

Inactive (Neaktivno): ta oznaka se pojavi v oknu ECG (EKG), ob prvem
trenutku, ko postane dovajanje signalov CCM™ neaktivno. V tem primeru
je barva ozadja okna za EKG bela.

•

Active-On (Aktivno – vklopljeno): ta oznaka se pojavi v oknu ECG
(EKG), ko postane dovajanje signalov CCM™ aktivno in vklopljeno.
V tem primeru je barva ozadja okna za EKG zelena.

•

Active-Off (Aktivno – izklopljeno): ta oznaka se pojavi v oknu ECG (EKG),
ko postane dovajanje signalov CCM™ aktivno, vendar je izklopljeno. V tem
primeru je barva ozadja okna za EKG siva.
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4.12.7 Okno brskalnika za dnevnik
Če izberete gumb Log Files (Dnevniške datoteke) v Task Bar (Opravilna vrstica),
nato pa izberete gumb Browse (Brskaj) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji),
se prikaže ustrezno okno Marker Window (Okno označevalcev).

Slika 70: Marker window (Okno označevalcev)
Za generator OPTIMIZER Smart IPG je okno brskalnika dnevnika sestavljeno
iz naslednjih elementov:
•

Časovne lestvice, ki se jih lahko spremeni z možnostmi na voljo ali vnosom
vrednosti lestvice.

•

Gumba Idx, s katerim se odpre okno dnevnika indeksov označevalcev
z elementi dnevnika, ki se jih lahko uporabi za proces navigacije.

•

Zaslon z označevalci in EKG.

•

Vodoravnega drsnega traku, ki omogoča brskanje po času.

•

Navpičnega drsnega traku, ki se pojavi, če se signali ne prilegajo
v opredeljeno okno.

•

Gumb Print (Tiskanje).

Če dvokliknete na dogodek v dnevniku indeksov označevalcev, se v oknu Marker
Window (Okno označevalcev) samodejno prikažejo informacije, povezane
s časovnim žigom dogodka. Do analognega obnašanja pride, če na zaslonu
dnevnika izberete ukaz ali povezani indikator na zaslonu.
Razdalja med dvema kazalcema, ki sta na voljo, od katerih je eden glavni, ki ga je
treba fiksirati, drugi pa se premika vzdolž okna, omogočata neposredno merjenje
več mer, kot sta časovni intervali ali napetost.

4.13 CCM™ Schedule (Urnik CCM™)
Kadar se generator OPTIMIZER Smart IPG programira za dovajanje Timed (Časovno
določene) terapije za modulacijo krčljivosti, se omogočijo parametri zavihka CCM™
Schedule (Urnik CCM™).
Za dostop do parametrov CCM™ Schedule (Urnik CCM™):
•

Izberite gumb Parameters (Parametri) v vrstici Task Bar (Opravilna vrstica).

•

Izberite zavihek CCM Train & Schedule (Zaporedje in urnik CCM) v vrstici
Parameters (Parametri).
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V zgornji polovici tega zavihka sta na sredini parametra Start Time (Čas začetka) in End
Time (Čas konca). Parametri določajo splošni čas začetka in konca dovajanja terapije
modulacije srčne krčljivosti vsak dan. Po privzeti nastavitvi je urnik terapije modulacije
srčne krčljivosti nastavljen za distribucijo po 24-urnem obdobju vsak dan. Standardno
programiranje teh parametrov je:
•

Start time (Čas začetka):

0h

0m

•

End time (Čas konca):

23 h

59 m

V zgornji desni polovici tega zavihka sta parametra On Time (Čas vklopljenega stanja)
in Off Time (Čas izklopljenega stanja). Parameter On Time (Čas vklopljenega stanja)
določa količino časa, ki ga generator OPTIMIZER Smart IPG po urniku porabi za
dovajanje terapije za modulacijo srčne krčljivosti v časovnem okvirju, ki je nastavljen
s parametroma Start Time (Čas začetka) in End Time (Čas konca). Parameter Off Time
(Čas izklopljenega stanja) določa količino časa, ki ga generator OPTIMIZER Smart IPG
po urniku ne porabi za dovajanje terapije za modulacijo srčne krčljivosti v časovnem
okvirju, ki je nastavljen s parametroma Start Time (Čas začetka) in End Time
(Čas konca).
V zgornji levi polovici tega zavihka je parameter Scheduled (Načrtovano). Parameter
Scheduled (Načrtovano) določa skupno število ur na dan, ki jih generator OPTIMIZER
Smart IPG po urniku porabi za dovajanje terapije za modulacijo srčne krčljivosti
v časovnem okvirju, ki je nastavljen s parametroma Start Time (Čas začetka) in End time
(Čas konca). Ta parameter se izračuna glede na nastavitve parametrov On Time
(Čas vklopljenega stanja) in Off Time (Čas izklopljenega stanja).
Opomba: če je parameter Scheduled (Načrtovano) nastavljen na točno določeno
vrednost, aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer samodejno izračuna
in nastavi točne čase parametrov On Time (Čas vklopljenega stanja) in Off Time
(Čas izklopljenega stanja) s privzetimi parametri Start Time (Čas začetka) in End Time
(Čas konca).
Če je na primer terapija za modulacijo srčne krčljivosti nastavljena na 7 ur na dan,
porazdeljeno čez 24 ur, se nastavijo naslednji standardni parametri za načrtovanje urnika:
•

Start Time (Čas začetka):

0h

0m

•

Start Time (Čas konca):

23 h

59 m

•

On Time (Čas vklopa):

1h

0m

•

Off Time (Čas izklopa):

2h

25 m

•

Scheduled (Načrtovano):

7h

4.14 Način Active OVO-LS-CCM (Aktivni OVO-LS-CCM)
4.14.1 Deaktivirani parametri v načinu Active OVO-LS-CCM (Aktivni
OVO-LS-CCM)
Kadar je generator OPTIMIZER Smart IPG nastavljen na način Active
OVO-LS-CCM (Aktiven OVO-LS-CCM), pripomoček ne potrebuje več
zaznanega atrijskega dogodka, da bi izvajal terapijo za modulacijo srčne
krčljivosti. Zaradi tega se deaktivirajo parametri, povezani z zaznavanjem atrija
srca in atrijskimi dogodki.
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Slika 71: Zavihek Sensing (Zaznavanje) v načinu
Active OVO-LS-CCM (Aktivni OVO-LS-CCM)

Slika 72: Zavihek A/V Setup (A/V-nastavitev) v načinu
Active OVO-LS-CCM (Aktivni OVO-LS-CCM)

Slika 73: Zavihek Overview (Pregled) v načinu
Active OVO-LS-CCM (Aktivni OVO-LS-CCM)

Slika 74: Zavihek A/V v načinu Active OVO-LS-CCM (Aktivni OVO-LS-CCM)
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4.14.2 Spreminjanje parametrov v načinu Active OVO-LS-CCM (Aktivni
OVO-LS-CCM)
Spodaj je seznam parametrov, ki se spremenijo, kadar se generator OPTIMIZER
Smart IPG nastavi na način Active OVO-LS-CCM (Aktivni način OVO-LS-CCM):
•

Prikazovanje zastavic PVC, AT, Long AV (Dolg AV) in Short AV
(Kratek AV) v načinu Marker Mode (Način označevalcev) je onemogočeno.

•

CCM Inhibit (Zaviranje CCM) ob pojavu PVC je onemogočeno.

•

CCM Inhibit (Zaviranje CCM) ob pojavu Long AV (Dolg AV)
je onemogočeno.

•

CCM Inhibit (Zaviranje CCM) ob pojavu Short AV (Kratki AV)
je onemogočeno.

•

CCM Inhibit (Zaviranje CCM) ob pojavu Atrial Tachycardia (Atrijska
tahikardija) je onemogočeno.

•

CCM Inhibit (Zaviranje CCM) ob pojavu Ventricular Tachycardia
(Ventrikularna tahikardija) je omogočeno s programirljivim razponom,
vendar je največja frekvenca 110 utr/min.

•

Minimalna občutljivost desnega ventrikla (V) je omejena na 1,0 mV.

•

Največji zamik CCM™ je omejen na 45 ms.

•

Minimalna občutljivost LS je omejena na 1,0 mV.

•

Največja širina okna za alarm LS je omejena na 30 ms.

4.14.3 Dogodki označevalcev v načinu Active OVO-LS-CCM (Aktivni
OVO-LS-CCM)
Kadar se generator OPTIMIZER Smart IPG nastavi na način Active OVO-LS-CCM
(Aktivni OVO-LS-CCM) v glavnem načinu, se atrijski dogodki prezrejo.
Označevalci atrijskih dogodkov tako niso prikazani v oknu ECG (EKG).

Slika 75: Okno ECG (EKG) v načinu Marker Mode (Način označevalcev) –
prikazan je aktiven način OVO-LS-CCM
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4.15 Statistični podatki
Generator OPTIMIZER Smart IPG ustvarja zapis statističnih podatkov dogodkov in
stanj, do katerih pride med njegovim delovanjem. Ta zapis se lahko naloži v aplikacijo
programatorja OMNI Smart Programmer in se pojavi v oknu Statistics (Statistični podatki)
aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer ter kaže število pojavov vsake
vrste dogodka.
Upoštevani dogodki so opisani spodaj:
•

Atrial (Atrijski): število zaznanih atrijskih dogodkov.

•

Ventricular (Ventrikularni): število zaznanih ventrikularnih dogodkov.

•

A Noise (A-šum): število zaznanih pojavov atrijskega šuma.

•

V Noise (V-šum): število zaznanih pojavov ventrikularnega šuma.

•

Short AV (Kratek AV): število zaznanih pojavov stanja kratkega AV.

•

Long AV (Dolg AV): število zaznanih pojavov dolgega AV.

•

PVC: število zaznanih pojavov prezgodnjega ventrikularnega krčenja (PVC).

•

AT: število pojavov, ko je trenutna atrijska frekvenca presegla mejo frekvence
atrijske tahikardije.

•

VT: število pojavov, ko je trenutna ventrikularna frekvenca presegla mejo frekvence
ventrikularne tahikardije.

•

Trains Delivered (Dovedena zaporedja): število dovedenih signalov CCM™.

•

LS Inhibit (Zaviranje LS): število zavrtij dovajanja signalov CCM™ zaradi
dogodkov Local Sense (Lokalno zaznavanje) v oknu LS Alert (Alarm LS).

•

LS Absence (Odsotnost LS): število zavrtij dovajanja signalov CCM™, ker dogodki
Local Sense (Lokalno zaznavanje) niso bili zaznani.

•

LS in Alert (LS v oknu za alarm): število dogodkov Local Sense (Lokalno
zaznavanje) znotraj okna LS Alert (Alarm LS).
4.15.1 Nalaganje statističnih podatkov
Če želite pridobiti statistične podatke iz generatorja OPTIMIZER Smart IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Statistics (Statistični podatki) v vrstici Task Bar
(Opravilna vrstica).

•

Izberite gumb Read (Preberi) na dnu vrstice Statistics (Statistični podatki).

Če je nalaganje uspešno, se na programatorju prikaže sporočilo »Read statistics
OK« (Branje statističnih podatkov je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, prenos
podatkov morda ne bo uspešen. V primeru napake v komunikaciji se na
programatorju prikaže sporočilo »Read Statistics Error« (Napaka branja statističnih
podatkov) skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
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Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
Kadar je generator OPTIMIZER Smart IPG v načinu Marker Mode (Način
označevalcev) in je v komunikacijskem dosegu palice programatorja OMNI II
Programmer, se vsebina števcev Statistics (Statistični podatki) spreminja
dinamično in prikazuje trenutno število pojavov dogodkov vsake vrste.
4.15.1.1
▪

Zavihki Statistics (Statistični podatki)

On – General (Vklopljeno – splošno)
•

Events (Dogodki)
o Atrial (Atrijski): število atrijskih dogodkov,
zaznanih med dovajanjem CCM™ po urniku.
o Ventricular (Ventrikularni): število ventrikularnih
dogodkov, zaznanih med dovajanjem CCM™
po urniku.
o LS in Alert (LS v oknu za alarm): število dogodkov
lokalnega zaznavanja, zaznanih med dovajanjem
CCM™ po urniku.

•

Periods (Obdobja)
o Normal (Običajno): število običajnih obdobij med
dovajanjem CCM™ po urniku.
o Inhibited (Zavrti): število zavrtih obdobij med
dovajanjem CCM™ po urniku.
o Post-Inhibited (Po zaviranju): število obdobij po
zaviranju med dovajanjem CCM™ po urniku.

•

Trains Delivered (Dovedena zaporedja)
o During Onset (Med začetkom): število dovedenih
zaporedij CCM™ med začetkom dovajanja CCM™
po urniku.
o Total (Skupno): skupno število zaporedij CCM™,
dovedenih med načrtovanim dovajanjem signalov
CCM™.

▪

On – Inhibition (Vklopljeno – zaviranje)
•

Causes (Vzroki)
o AT: število atrijskih tahikardijskih utripov,
zaznanih med dovajanjem CCM™ po urniku.
o PVC: število PVC, zaznanih med dovajanjem
CCM™ po urniku.
o Long AV (Dolg AV): število stanj dolgega AV,
zaznanih med dovajanjem CCM™ po urniku.
o Short AV (Kratek AV): število stanj kratkega AV,
zaznanih med dovajanjem CCM™ po urniku.
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o LS: število dogodkov lokalnega zaznavanja izven
okna za alarm LS med dovajanjem CCM™ po urniku.
o LS Absence (Odsotnost LS): število dogodkov
lokalnega zaznavanja, ki niso bili zaznani med
dovajanjem CCM™ po urniku.
o VT: število ventrikularnih tahikardijskih utripov,
zaznanih med dovajanjem CCM™ po urniku.
•

Noise Episodes (Epizode šuma)
o

A Noise (A-šum): število atrijskih šumov, zaznanih
med dovajanjem CCM™ po urniku.

o V Noise (V-šum): število ventrikularnih šumov,
zaznanih med dovajanjem CCM™ po urniku.
▪

Off – General (Izklopljeno – splošno): prikazuje isti seznam
statističnih števcev, kot je opisano v poglavju On – General
(Vklopljeno – splošno) (z izjemo možnosti Trains Delivered
(Dovedena
zaporedja)).
Statistični
podatki
generatorja
OPTIMIZER Smart IPG za čas, ko zanj ni načrtovano izvajanje
terapije za modulacijo srčne krčljivosti.

▪

Off – Inhibition (Izklopljeno – zaviranje): prikazuje isti seznam
statističnih števcev, kot je opisano v poglavju On – Inhibition
(Vklopljeno – zaviranje). Statistični podatki generatorja OPTIMIZER
Smart IPG za čas, ko zanj ni načrtovano izvajanje terapije
za modulacijo srčne krčljivosti.

▪

Last Session (Zadnja seja): statistični podatki za zadnje dovajanje V,
zadnja dovedena zaporedja, odstotek in epizode praznjenja baterije.

4.15.1.2

Gumbi statističnih podatkov

▪

Read (Preberi): prebere statistične podatke iz IPG.

▪

Reset (Ponastavi): ponastavi statistične podatke, shranjene
v generatorju IPG.

▪

Numeric (Numerično): prikaže tabelo numeričnih statističnih
podatkov iz aktivnega zavihka.

▪

Graphic (Grafika): prikaže histogram statističnih podatkov iz
aktivnega zavihka.

4.15.2 Ponastavitev števcev pripomočka
Ponastavitev števcev statističnih podatkov generatorja OPTIMIZER Smart IPG
na nič:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Statistics (Statistični podatki) v vrstici Task Bar (Opravilna
vrstica).

•

Izberite gumb Reset (Ponastavi) na dnu vrstice Statistics (Statistični
podatki).
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Ko ta operacija ponastavi notranje števce pripomočka, se prikaže potrditveno
sporočilo. Če je zahteva za ponastavitev potrjena, se izvede ponastavitev.
Če se statistični števci uspešno ponastavijo, programator sporoči »Reset statistics
OK« (Ponastavitev statističnih podatkov je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, ponastavitev
morda ne bo uspela. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju
prikaže sporočilo »Reset Statistics Error« (Napaka ponastavitve statističnih
podatkov) skupaj z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).

4.16 Merjenje impedance odvodov
Impedanca odvodov za LS in V se lahko izmeri z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG
in prikaže v aplikaciji programatorja OMNI Smart Programmer. Generator OPTIMIZER
Smart IPG dovaja signal CCM™ prek izbranega kanala za merjenje impedance odvodov.
Za merjenje impedance se uporablja zaporedje impulzov z naslednjimi parametri:
•

Number of Pulses (Število impulzov): 1

•

Amplitude (Amplituda): 5,0

•

Phase Duration (Trajanje faze): 0,5 ms

Generator OPTIMIZER Smart IPG lahko izmeri impedanco izbranega kanala v razponu
od 50  do 2000  z natančnostjo 20 % ali 10 , odvisno od tega, kaj je več.
Opozorilo: meritve impedance odvodov nad 1000  so zelo nenatančne in jih je treba
upoštevati samo kot indikacijo, da se električni tok prevaja po odvodu.
Med merjenjem impedance ostanejo vsi programirani parametri isti, z izjemo tistih, ki so
opisani zgoraj, ki se spremenijo začasno. Vendar pa meritev impedance ni mogoče
izvesti, če ne pride do sproženega dogodka ali če pride do zavirajočega dogodka
za vrednosti parametrov, programiranih v pripomočku.
Za merjenje impedance odvodov:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto vsaditve
generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Preverite, ali je parameter CCM™ Train Delivery (Dovajanje zaporedja signalov
CCM™) nastavljen na Timed (Časovno regulirani) ali Continuous (Neprekinjeni).

•

Izberite gumb Follow Up (Sledenje) v vrstici Task Bar (Opravilna vrstica).

•

Izberite zavihek Impedance (Impedanca) v vrstici Follow Up (Sledenje).

•

Za merjenje impedance želenega odvoda izberite gumb V ali LS.

Opozorilo: po izvedbi meritve impedance odvoda, mora uporabnik izvesti izpraševanje,
da preveri, ali so programirane vrednosti nastavljene skladno z željami.
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4.17 Nastavljanje ur v generatorju OPTIMIZER Smart IPG in
programatorju OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software)
Čas dne se meri z notranjo uro v generatorju OPTIMIZER Smart IPG in ga uporablja
mehanizem za določanje urnika dovajanja terapije za modulacijo srčne krčljivosti za
vklop in izklop signalov CCM™ skladno s programiranimi parametri CCM™ Schedule
(Urnik CCM™).
Na voljo so trije gumbi za upravljanje funkcij notranje ure:
•

Get time (Pridobi čas): gumb za odčitavanje trenutnega časa v generatorju IPG.

•

Set time (Nastavi čas): gumb za ročno nastavljanje časa v generatorju IPG.

•

Set with PC time (Nastavi s časom osebnega računalnika): gumb za sinhronizacijo
časa IPG s časom osebnega računalnika.
4.17.1 Branje časa generatorja OPTIMIZER Smart IPG
Ura resničnega časa generatorja OPTIMIZER Smart IPG je zelo natančna.
Kljub temu lahko pride po več mesecih in letih do izgube sinhronizacije med
trenutnim časom pripomočka IPG s trenutnim lokalnim časom. Za branje trenutnega
časa pripomočka OPTIMIZER Smart IPG:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Time (Ura) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

•

Ko se pojavi okno Time (Ura), izberite gumb Get Time (Pridobi čas).

Pozor: pazite, da boste izbrali pravi gumb.

Slika 76: Okno Time (Ura)
Če je izpraševanje uspešno, se trenutni čas pripomočka prikaže v »Device current
time« (Trenutni čas pripomočka) v oknu Time (Ura).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, izpraševanje
morda ne bo uspelo. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju
prikaže sporočilo »Get Time Error« (Napaka pridobivanja časa) skupaj
z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
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4.17.2 Nastavljanje ure resničnega časa generatorja OPTIMIZER Smart IPG
Uro resničnega časa generatorja OPTIMIZER Smart IPG lahko nastavite ročno ali
z uporabo ure računalnika. V obeh primerih:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Time (Ura) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

•

Ko se pojavi okno Time (Ura), izberite gumb Get Time (Pridobi čas).

Za ročno nastavljanje trenutnega časa generatorja OPTIMIZER Smart IPG:
•

V oknu Device current time (Trenutni čas pripomočka) izberite novi čas.
Gumb Set Time (Nastavi čas) začne utripati, kar pomeni, da se trenutni
čas pripomočka razlikuje od tistega, prikazanega na zaslonu.

•

Izberite gumb Set Time (Nastavi čas).

Pozor: pazite, da boste izbrali pravi gumb.
Če je sprememba časa uspešna, se na programatorju prikaže sporočilo »Set Time
OK« (Nastavljeni čas je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, izpraševanje
morda ne bo uspelo. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju
prikaže sporočilo »Set Time Error« (Napaka nastavljanja časa) skupaj
z možnostma Retry (Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
Če želite trenutni čas generatorja OPTIMIZER Smart IPG nastaviti na čas
računalnika:
•

Palico programatorja postavite (ali po potrebi zamenjajte) nad mesto
vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Izberite gumb Time (Ura) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

•

Ko se pojavi okno Time (Ura), izberite gumb Set with PC time (Nastavi
s časom osebnega računalnika).

Pozor: pazite, da boste izbrali pravi gumb.
Če je sprememba časa uspešna, se na programatorju prikaže sporočilo »Set Time
OK« (Nastavljeni čas je v redu).
Če palica programatorja ni dobro nameščena nad mestom vsaditve, izpraševanje
morda ne bo uspelo. V primeru napake v komunikaciji se na programatorju prikaže
sporočilo »Set Time Error« (Napaka nastavljanja časa) skupaj z možnostma Retry
(Poskusi znova) in Cancel (Prekliči).
Operacijo Retry (Poskusi ponovno) lahko izvedete tako, da premestite palico
programatorja in izberete gumb Retry (Poskusi ponovno).
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4.17.3 Nastavljanje ure programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software)
Nastavitev ure sistema programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software):
•

Izberite gumb Parameters (Parametri) v vrstici Task Bar (Opravilna
vrstica).

•

Izberite zavihek Settings (Nastavitve) v vrstici Parameters (Parametri).

•

Izberite gumb Set system time… (Nastavi čas sistema) na plošči Settings
(Nastavitve).

•

Prikaže se okno Set system time (Nastavi čas sistema), v katerem je
koledar in trenutni čas programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software). Trenutni datum sistema je poudarjen.

Slika 77: Okno Set system time (Nastavi čas sistema)
•

Če je potrebno, s kazalcem izberite novi datum. Za prilagajanje časa
izberite uro, minute ali sekunde in nato spremenite vrednost s puščicama
gor in dol, ki sta desno od prikazanega časa.

•

Ko končate, izberite možnost OK (V redu) ali pa operacijo prekličite
z izbiro možnosti Cancel (Prekliči).

4.18 Alarmi generatorja OPTIMIZER Smart IPG, ki se sporočajo
polnilniku OPTIMIZER Mini Charger
4.18.1 Minimum Target Percentage for CCM™ Delivery (Minimalni ciljni
odstotek za dovajanje CCM™)
Generator OPTIMIZER Smart IPG ima zapis dogodkov in stanj, do katerih
je prišlo med zadnjim aktivnim obdobjem dovajanja signalov CCM™ po urniku.
Ta zapis se lahko uporablja za izračun odstotka oddanih signalov CCM™
v primerjavi s številom dogodkov desnega ventrikla, ki so bili zaznani med
obdobjem.
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Parameter minimalnega ciljnega odstotka za dovajanje CCM™ je pričakovano
minimalno razmerje dovajanja zaporedij signalov CCM™.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger lahko programirate tako, da prikaže
numerično kodo vsakič, ko stopnja terapije za modulacijo krčljivosti srca ne
doseže programiranega minimalnega ciljnega odstotka (numerična koda 4 – glejte
poglavje 7.6.5).
Aktiviranje alarma numerične kode 4 na polnilniku OPTIMIZER Mini Charger:
•

Izberite gumb Parameters (Parametri) v vrstici Task Bar (Opravilna
vrstica).

•

Izberite zavihek Alarms (Alarmi) v vrstici Parameters (Parametri).

•

Na plošči Alarms (Alarmi) poiščite Minimum Target % for CCM
Delivery (Najmanjši ciljni % za dovajanje CCM).

•

To funkcijo aktivirajte, tako da v potrditvenem okencu ob možnosti
Enable (Omogoči) nastavite simbol kljukice ().

Prikaže se vrednost, ki je trenutno programirana za ta parameter.
Za spremembo trenutne vrednosti najmanjšega ciljnega odstotka za dovajanje
CCM naredite naslednje:
•

Izberite novo vrednost za parameter Minimum Target % for CCM™
Delivery (Najmanjši ciljni % za dovajanje CCM™).

•

Ko se prikaže okno Min Target for CCM Deliv. (%) (Minimalna ciljna
vrednost za dovajanje CCM v %), izberite novo vrednost parametra.

•

Novo vrednost parametra programirajte v generator OPTIMIZER Smart IPG.

4.18.2 Maksimalni premik odvoda
Možne poškodbe ali premike ventrikularnega odvoda se lahko identificira
s spremembo impedance odvoda v primerjavi s starimi izmerjenimi vrednostmi.
Impedance odvodov za V in LS, ki se jih izmeri z aplikacijo programatorja
OMNI Smart Programmer application ali polnilnikom OPTIMIZER Mini Charger
so shranjene v generatorju OPTIMIZER Smart IPG.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger meri impedance odvodov za V in LS
samodejno na začetku vsakega postopka polnjenja. Zadnjo izmerjeno vrednost
impedance za vsak odvod nato primerja s starimi shranjenimi vrednostmi
impedance za vsak odvod.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger se lahko programira, da prikaže numerično
kodo vsakič, ko impedanca odvoda presega najvišjo tolerirano razliko z zadnjo
shranjeno impedanco odvoda (numerična koda 1 – glejte poglavje 7.6.2).
Aktiviranje alarma numerične šifre 1 na polnilniku OPTIMIZER Mini Charger:
•

Izberite gumb Parameters (Parametri) v vrstici Task Bar (Opravilna
vrstica).

•

Izberite zavihek Alarms (Alarmi) v vrstici Parameters (Parametri).
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•

Na plošči Alarms (Alarmi) poiščite Maximum Lead Displacement
(Največji premik odvoda).

•

To funkcijo aktivirajte, tako da v potrditvenem okencu ob možnosti Enable
(Omogoči) nastavite simbol kljukice ().

Prikaže se vrednost, ki je trenutno programirana za ta parameter.
Za spremembo trenutne vrednosti največjega premika odvoda naredite naslednje:
•

Izberite trenutno vrednost za Maximum lead displacement (Maksimalni
premik odvoda).

•

Ko se prikaže okno Max Lead Displac… (Maksimalni premik odvoda),
izberite novo vrednost parametra.

•

Novo vrednost parametra programirajte v generator OPTIMIZER Smart IPG.

4.19 Branje lokalnega zaznavanja (LS)
Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer ima orodje LS Scan (Branje LS),
ki se lahko uporablja za izbiro ustreznih delovnih parametrov kanala LS.
Za odpiranje orodja LS Scan (Branje LS):
•

Izberite gumb Follow Up (Sledenje) v vrstici Task Bar (Opravilna vrstica).

•

Izberite zavihek LS Setup (Nastavitev LS) v vrstici Follow Up (Sledenje).

•

Izberite gumb LS Scan (Branje LS) na plošči LS Setup (Nastavitev LS).

Prikaže se zaslon Local Sense Scan (Branje lokalnega zaznavanja). Pogled grafa j e prikazan
na vrhu zaslona, parameter Sensitivity (Občutljivost), ki je povezan z lokalnim zaznavanjem,
pa se prikaže v desnem podoknu zaslona.

Slika 78: Zaslon LS Scan (Branje LS)
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Pri izvajanju branja LS je generator OPTIMIZER Smart IPG nastavljen na poseben
način, v katerem se signale LS vzorči vsaki 2 ms v 200-ms intervalu, ki je osredotočen na
desni ventrikularni dogodek. Te signale se pošlje v aplikacijo programatorja OMNI Smart
Programmer, da se prikažejo v oknu Local Sense Scan (Branje lokalnega zaznavanja)
v obliki histogramov.
Branje Local Sense (Lokalno zaznavanje) se lahko izvede ročno ali samodejno:
•

Za pridobivanje histograma LS za specifično občutljivost LS, izbrano prek
parametra Sensitivity (Občutljivost) uporabite gumb Manual (Ročno).

•

Gumb Automatic (Samodejno) uporabite za začetek procesa, ki prebere različne
vrednosti LS Sensitivity (Občutljivost LS).

Ko se samodejno branje konča, se vsi pripravljeni histogrami pojavijo v oknu Local
Sense Scan (Branje lokalnega zaznavanja). Upravljavec lahko nato izbere najbolj
primeren prag zaznavanja.
Občutljivost, pri kateri se zbirajo podatki zaznavanja za en histogram, je parameter
LS Sensitivity (Občutljivost LS), ki se prikaže v desnem delu okna.
Z zajemanjem teh vzorcev za različne vrednosti občutljivosti LS se jasno pokaže časovna
usklajenost dogodka LS z dogodkom desnega ventrikla. Rezultate LS Scan (Branja LS)
je treba tolmačiti, kot je opisano v nadaljevanju:
•

Modri stolpci v histogramu kažejo, da je bil signal LS zaznan večkrat, kot je
indicirano s parametrom Events per Bar (Dogodki na stolpec).

Opomba: pri nižjih vrednostih praga zaznavanja LS (večja občutljivost), se lahko zaznava
signale, ki niso LS. Če na primer uporabite številko 50, je primerna vrednost parametra
občutljivosti LS enaka 1,7 mV.

Slika 79: Zaslon Local Sense Scan (Branje lokalnega zaznavanja) po samodejnem branju
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Če želite rezultate branja LS uporabiti:
•

Izberite potrditveno okence ob izbranih vrednostih občutljivosti.

•

Izberite gumb Go to LS Setup (Premakni se v nastavitev LS).

•

Ko se aplikacija preklopi nazaj na ploščo LS Setup (Nastavitev LS), izberite
potrditveno okence v stolpcu LS 1 okna Measurement (Meritev).

•

Izberite gumb Propose LS (Predlagaj LS). S tem ukazom spremenite parametre
LS aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer v optimalne nastavitve,
ki temeljijo na izbrani vrednosti LS Sensitivity (Občutljivost LS).

Opomba: s to operacijo se lahko spremenijo samo vrednosti parametrov programatorja.
Izbrane parametre je treba še vedno programirati v generator OPTIMIZER Smart IPG
z ukazom Program (Programiraj).
•

Oglejte si zaslon LS Wizard (Čarovnik LS). Prikazuje parametre LS v obliki grafa.
Rjavi označevalci predstavljajo refraktorne dobe pred in po V, rumeni označevalci
predstavljajo vrednosti Alert Start (Začetek alarma) in Alert Width (Širina alarma),
modri označevalci pa predstavljajo interval po refraktorni dobi LS.

•

Če so predlagani parametri LS sprejemljivi, izdajte ukaz Program (Programiraj),
da nove parametre LS programirate v generator OPTIMIZER Smart IPG.

Če predlagani parametri LS niso zaželeni, izberite gumb Cancel (Prekliči). S tem ukazom
ponastavite parametre LS v aplikaciji programatorja OMNI Smart Programmer
na vrednosti, ki so bile izprašane/programirane nazadnje.
Če je potrebno, lahko ukaz LS Scan (Branje LS) uporabite znova, da preberete in izberete
drugo vrednost za občutljivost LS.

Slika 80: Nastavitveni zaslon za LS po izbiri gumba Propose LS (Predlagaj LS)
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4.20 Preskus navzkrižne komunikacije
Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer ima orodje Crosstalk Test (Preskus
navzkrižne komunikacije), ki jo lahko uporabite ob vsakem preskušanju navzkrižne
komunikacije med pripomočki (glejte Dodatek III) med generatorjem OPTIMIZER
Smart IPG in vsajenim sočasnim pripomočkom.
Za začetek izvajanja preskusa navzkrižne komunikacije:
•

Izberite gumb Follow Up (Sledenje) v vrstici Task Bar (Opravilna vrstica).

•

Izberite zavihek Crosstalk Test (Preskus navzkrižne komunikacije) v vrstici
Follow Up (Sledenje).

Opomba: pred izvedbo preskus navzkrižne komunikacije preberite navodila na levi
strani plošče Crosstalk Test (Preskus navzkrižne komunikacije) pod naslovom
»Attention!« (Pozor).
•

Izberite gumb Crosstalk Start (Začetek navzkrižne komunikacije) na plošči
Crosstalk Test (Preskus navzkrižne komunikacije).

Parameter CCM delay to LS (Zamik CCM do LS) bo začasno nastavljen na privzeto
testno vrednost 85 ms, parameter V Refractory (Refraktorna doba V) pa bo začasno
nastavljen na privzeto preskusno vrednost 336 ms.
Za zaustavitev preskusa navzkrižne komunikacije:
•

Izberite gumb Crosstalk Undo (Razveljavitev navzkrižne komunikacije) na plošči
Crosstalk Test (Preskus navzkrižne komunikacije).

Parametra CCM delay to LS (Zamik CCM do LS) in V Refractory (Refraktorna doba V)
se vrneta na svoji stalni vrednosti pred preskušanjem.

4.21 Oddaljeno upravljanje
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
omogoča oddaljeno spremljanje in nadzorovanje pripomočka prek interneta. Po vzpostavitvi
povezave je uporaba enaka kot pri običajni (lokalni) uporabi, z izjemo tega, da so nekateri
ukazi lahko onemogočeni, kar je odvisno od načina uporabe.
Za začetek seje oddaljene uporabe je treba programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) povezati v internet. Programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) podpira brezžične povezave
in Ethernetne kabelske povezave. Če ga povezujete v žično Ethernetno omrežje, je treba
omrežni kabel povezati s tabličnim računalnikom programatorja OMNI II Programmer
prek Ethernetnega izolatorja medicinskega razreda, ki je povezan z vsemi programatorji.
Opomba: kot pri vseh drugih napravah, ki so povezane v internet, lahko pride občasno
do tehničnih težav, ki preprečujejo uporabo oddaljene funkcije, tako da vsadka ne bo
mogoče slediti z oddaljenim upravljanjem. V teh primerih se je treba dogovoriti za osebno
sledenje s predstavnikom družbe.
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Opozorilo: povezava programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI
Smart Software) v omrežje, ki vključuje drugo opremo, lahko povzroči
predhodno neznana tveganja za bolnike, upravljavce ali tretje osebe. V takih
primerih mora odgovorna organizacija identificirati, analizirati, oceniti in
nadzorovati ta tveganja. Poleg tega lahko nadaljnje spremembe omrežja/
podatkovne povezave povzročijo nova tveganja, zaradi česar je potrebna
dodatna analiza. Spremembe omrežja/podatkovne povezave vključujejo:
•

Spremembe konfiguracije omrežja/podatkovne povezave.

•

Povezavo dodatnih elementov z omrežjem/s podatkovno povezavo.

•

Odklop elementov iz omrežja/podatkovne povezave.

•

Posodobitev opreme, povezane v omrežje/s podatkovno povezavo.

•

Nadgradnja opreme, povezane v omrežje/s podatkovno povezavo.

4.21.1 Povezava programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) v žično Ethernetno omrežje
Opomba: tablični računalnik programatorja OMNI II se lahko poveže v žično
internetno omrežje samo prek Ethernetnega izolatorja medicinskega razreda.
Če želite uporabljati način oddaljenega upravljanja in se povezujete v internet
prek žičnega omrežja, je treba programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) povezati v standardno Ethernetno omrežje
s hitrostjo 10/100 prek neuporabljenega Ethernetnega vhoda RJ-45 na Ethernetnem
izolatorju medicinskega razreda, ki je priključen na dnu tabličnega računalnika
programatorja OMNI II Programmer.
4.21.2 Povezava programatorja OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) v brezžično omrežje
Če želite uporabljati način oddaljenega upravljanja in se povezujete v internet prek
brezžične povezave, je treba programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) najprej konfigurirati za povezavo v brezžično
omrežje.
4.21.2.1

Konfiguracija brezžičnega omrežja OMNI II

Na zaslonu za izbiro kliknite gumb »Configuration« (Konfiguracija).
Prikaže se pogovorno okno Configuration Dialog (Pogovorno okno za
konfiguracijo).
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Slika 81: Pogovorno okno Configuration Dialog (Pogovorno okno za konfiguracijo)
Za nastavitev povezave s strežnikom ali spremembo omrežnih nastavitev
kliknite gumb »Network Configuration« (Konfiguracija omrežja). Prikaže
se okno Network configuration (Konfiguracija omrežja).
Opomba: če se ne prikaže nobeno brezžično omrežje, kliknite gumb
»Refresh« (Osveži), da si ogledate brezžična omrežja, ki so na voljo v dosegu
programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software).

Slika 82: Okno Network configuration (Konfiguracija omrežja)
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V oknu Network configuration (Konfiguracija omrežja) so prikazane
naslednje informacije:
•

Brezžična omrežja: seznam razpoložljivih podprtih brezžičnih
omrežij, skupaj z naslednjimi informacijami:
o Ime omrežja.
o Odstotek jakosti signala.
o Stanje povezave (če je programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) povezan
v to omrežje, se ob odstotku jakosti signala prikaže beseda
»Connected« (Povezan)).

•

Status (Stanje): stanje povezave. Če je programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
povezan v omrežje, se prikaže rdeči krog s sporočilom »The
system is connected to the internet but cannot reach the server IP
address (40.114.12.242).« (Sistem je povezan v internet, vendar ne
more doseči IP-naslova strežnika (40.114.12.242).), če pa določena
težava preprečuje povezavo programatorja v internet, se prikaže
rdeč krog s sporočilom »The system is not connected to any
network.« (Sistem ni povezan v nobeno omrežje.)

Slika 83: Indikatorji omrežnega stanja OMNI II
4.21.2.2

Ukazi za konfiguracijo brezžičnega omrežja OMNI II

Okno za konfiguracijo omrežja OMNI Smart vključuje naslednje gumbe
za ukazovanje:
•

Connect (Poveži): izvede povezavo v izbrano brezžično omrežje.
Prikaže se pogovorno okno za geslo, v katerega morate vnesti
omrežni ključ (za ključ vprašajte skrbnika omrežja).

•

Disconnect (Prekini povezavo): prekine povezavo z izbranim
brezžičnim omrežjem.

•

Refresh (Osveži): osveži stanje povezave.

•

Read configuration (Preberi konfiguracijo): prebere nastavitve
omrežne konfiguracije iz pogona USB. Pogon USB vam mora
zagotoviti skrbnik omrežja ali družba Impulse Dynamics.
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•

Wired connection settings … (Nastavitve žične povezave): prikaže
se pogovorno okno za nastavitve protokola TCP/IP, v katerega
morate vnesti nastavitve protokola TCP/IP (za nastavitve vprašajte
skrbnika omrežja).

•

Show MAC Addresses (Prikaži naslove MAC): prikaže se okno
naslovov MAC omrežnih adapterjev, v katerem so podrobnosti
naslova MAC za vsak omrežni adapter, nameščen na tabličnem
računalniku programatorja OMNI II Programmer.

•

Close (Zapri): zapre okno.

4.21.3 Načini delovanja programske opreme OMNI Smart Software
4.21.3.1

Načini zagona OMNI Smart

Programsko opremo OMNI Smart Software lahko odprete v enem od
naslednjih načinov:
•

Clinical Mode (Klinični način): za lokalno uporabo v kliničnem
okolju.
o Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer mora
biti povezan z vmesniško enoto programatorja OMNI II
Programmer prek kabla vmesniške enote.

•

Remote Mode (Oddaljeni način): namenjen je oddaljenemu
upravljanju aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer
v kliničnem okolju.
o Tablični računalnik programatorja OMNI II Programmer ne
potrebuje priključenega vmesnika. Pripomoček se lahko še
vedno spremlja ali nadzoruje prek interneta (oddaljeni
programator, ki je daleč proč od bolnika).

•

Remote Listener Mode (Način oddaljenega poslušalca): namenjen
je oddaljenemu upravljanju aplikacije programatorja OMNI Smart
Programmer v kliničnem okolju.
o Poseben primer oddaljenega načina, v katerem aplikacija
programatorja OMNI Smart Programmer ne more nadzorovati
pripomočka (dovoljene so samo operacije spremljanja).

Če želite odpreti želeni način zagona, izberite ustrezni gumb na zaslonu
za izbiro programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software). Ko izberete način programatorja, ga ne morete
spremeniti, dokler se aplikacija načina ne zapre, na zaslonu za izbiranje pa
se zopet prikaže programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software).
Za različne načine zagona veljajo naslednja pravila:
•

Programator v kliničnem načinu se lahko poveže z enim
programatorjem v oddaljenem načinu in več programatorji v načinu
oddaljenega poslušalca, ne pa tudi s še enim programatorjem
v kliničnem načinu.
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•

Programator v oddaljenem načinu se lahko poveže samo z enim
programatorjem v kliničnem načinu. Ko izberete gumb »OMNI
Smart – Remote Mode« (OMNI Smart – Oddaljeni način), se prikaže
naslednje sporočilo:

“This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or
program local OPTIMIZER Mini IPGs while logged on as a Remote
Programmer. The remote programming session must be terminated
and this OMNI II Programmer rebooted prior to using this
programmer to interrogate or program an OPTIMIZER Mini IPG
through this programmer’s wand.” (Tega programatorja OMNI II
Programmer ni mogoče uporabljati za izpraševanje ali programiranje
lokalnih generatorjev OPTIMIZER Mini IPG, medtem ko je prijavljen kot
oddaljeni programator. Preden lahko ta programator uporabite za izpraševanje
ali programiranje generatorja OPTIMIZER Mini IPG prek te palice programatorja, je treba zaključiti sejo oddaljenega programiranja, ta programator
OMNI II Programmer pa je treba ponovno zagnati.)
•

Programator v oddaljenem načinu poslušanja se lahko poveže
samo z enim programatorjem v kliničnem načinu.

•

Vsi programatorji, ki so povezani s programatorjem v kliničnem
načinu (oddaljeni in oddaljeni poslušalec), lahko prejemajo sporočila
v klepetu in spremljajo informacije (označevalce, programirane
vrednosti, statistične odčitane vrednosti itd.).

•

Sporočila v klepetu lahko pošilja samo programator v kliničnem ali
oddaljenem načinu.

•

Operacije komunikacije s pripomočkom (izpraševanje, programiranje
itd.) lahko začne samo programator v nadrejenem načinu (glejte
poglavje 4.21.5). Programator v nadrejenem načinu je lahko oddaljeni
ali klinični programator.

4.21.3.2

Načini Master/Slave (Nadrejeni/podrejeni) OMNI Smart

Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer, ki jo odprete
v oddaljenem ali kliničnem načinu, lahko postane med oddaljeno sejo
nadrejena ali podrejena. Aplikacijo programatorja OMNI Smart Programmer
lahko preklapljate med načinom Master (Nadrejeni) in Slave (Podrejeni)
samo, kadar je programator v kliničnem načinu.
Kadar je aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer v načinu Master
(Nadrejeni) (oddaljeni ali klinični), ima popoln nadzor nad generatorjem
OPTIMIZER Smart IPG, če pa je aplikacija programatorja OMNI Smart
Programmer v načinu Slave (Podrejeni), so ukazi za interakcijo z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG onemogočeni (izpraševanje, programiranje,
sproženje načina označevalcev, prebrani statistični podatki itd.).
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4.21.4 Okno OMNI II Programmer Client (Odjemalec programatorja
OMNI II Programmer)
Opomba: za povezavo aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer
z oddaljenim strežnikom OMNI, je treba programator OMNI Smart Programmer
najprej povezati v internet. Za načine povezave programatorja OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) v internet si oglejte
poglavji 4.21.1 in 4.21.2.
Za prijavo v strežnik odjemalca se uporablja okno Omni II Programmer Client
(Odjemalec programatorja Omni II Programmer).
Odprtje okna odjemalca programatorja OMNI II Programmer:
•

Izberite gumb Remote (Oddaljeno) v vrstici Task Bar (Opravilna vrstica).

•

Izberite gumb Connect (Poveži) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).

Slika 84: Okno OMNI II Programmer Client
(Odjemalec programatorja OMNI II Programmer)
4.21.4.1

Povezava programatorja OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) z oddaljenim
strežnikom

Če se prikaže okno odjemalca programatorja OMNI II Programmer,
vnesite naslednje informacije:
Opomba: za uporabo funkcije oddaljene uporabe aplikacije programatorja
OMNI Smart Programmer mora uporabnik od družbe Impulse Dynamics
prejeti edinstveno uporabniško ime in geslo. Pri družbi Impulse Dynamics
mora poleg tega registrirati ustrezno ime Client Name (Ime odjemalca).
Opomba: pri vzpostavljanju prve povezave z oddaljenim strežnikom
izbrišite obstoječega uporabnika, geslo in ime odjemalca ter vnesite
podatke User (Uporabnik), Password (Geslo) in Client name (Ime
odjemalca), ki vam jih je dodelila družba Impulse Dynamics.
•

User (Uporabnik): uporabniško ime, ki je združljivo s trenutnim
načinom zagona programatorja. Če uporabniško ime ni registrirano
na strežniku, ki se bo uporabljal v trenutnem zagonskem načinu
(klinični, oddaljeni ali oddaljeni poslušalec), bo povezava zavrnjena.

•

Password (Geslo): geslo, ki ustreza uporabniškemu imenu,
ki je shranjeno v strežniku.
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•

Client name (Ime odjemalca): ime (drugačno od uporabniškega
imena), ki na edinstven način identificira programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software).
Strežnik tega polja ne preveri, vendar je pomembno za identifikacijo
programatorja odjemalca, kadar se z njim povezujete na oddaljen
način ali kadar pošiljate sporočila v klepetu (ime odjemalca
se pojavi v oknu za klepet).

•

Server IP / Port (IP strežnika/vhod): naslov IP strežnika.
(Tega nastavi družba Impulse Dynamics na trenutni naslov IP,
ko se programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) odpremi, vendar se lahko spremeni,
ko programator prejmete. Če pride do take spremembe, vas bo
družba Impulse Dynamics o tem obvestila in vam dala informacije
o novem naslovu IP, ki ga morate uporabiti za povezavo
z oddaljenim strežnikom OMNI.)

Ko vnesete vse zgoraj naštete informacije, pritisnite tipko Enter ali
kliknite gumb Connect (Poveži). Stanje povezave se prikaže v belemu
prostoru v spodnjem delu okna (Status (Stanje)). Če je povezava uspešno
vzpostavljena, okno odjemalca programatorja OMNI II Programmer
izgine (oddaljena seja se je začela). Če pride do napake (na primer zaradi
nepravilnega gesla ali težav s povezavo), ostane okno odjemalca
programatorja OMNI II Programmer odprto, v prostoru Status (Stanje) pa
se prikaže ustrezno sporočilo o napaki, ki uporabnika poziva, da poskuša
ponovno vzpostaviti povezavo.
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) v oddaljenem načinu lahko zahteva oddaljeno povezavo:
•

Klinični inženir v centru za oddaljeno sledenje (ali na kateri koli
drugi lokaciji, če ima klinični inženir zanesljiv internetni dostop in
telefonsko povezavo), ki ima oddaljeni programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software),
povezan v internet, lahko začne seznanjanje s programatorjem
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) na kliniki, ki je predložila zahtevo.

•

Če pride do prekinitve internetne povezave med oddaljeno sejo,
se v aplikaciji lokalnega Slave (Podrejeni) programatorja
OMNI Smart Programmer prikaže opozorilni zaslon, dovajanje
impulzov CCM™ z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG pa se
preklopi v stanje »OFF« (Izklopljeno). Lokalna (podrejena)
aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer samodejno
preklopi v način Master (Nadrejeni) po petih zaporednih neuspelih
poskusih ponovne vzpostavitve kakršne koli komunikacije.

•

Lokalna (podrejena) aplikacija programatorja OMNI Smart
Programmer se preklopi v nadrejeni način tudi po pritisku gumba
za programiranje »Urgent« (Nujno) na palici programatorja
OMNI II Programmer.
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4.21.4.2

Prikaz okna odjemalca programatorja OMNI II Programmer

Za prikaz okna odjemalca programatorja OMNI II Programmer po tem,
ko se programator prijavi v oddaljeni strežnik:
•

Izberite gumb Remote (Oddaljeno) v vrstici Task Bar (Opravilna
vrstica).

•

Izberite gumb Client (Odjemalec) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji).

4.21.5 Začetek oddaljene seje z aplikacijo programatorja OMNI Smart
Programmer
Če želite začeti oddaljeno sejo z aplikacijo programatorja OMNI Smart Programmer,
mora zdravnik v kliniki najprej telefonsko poklicati oddaljeni sledilni center,
da zahteva oddaljeno sejo sledenja. Nato mora zdravnik svoj programator OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) povezati v internet
prek Ethernetne ali brezžične omrežne povezave.
Če želite začeti oddaljeno sejo:
•

Klinični programator zaženite v načinu Clinical Mode (Klinični način).
o Izberite gumb Remote (Oddaljeno) v vrstici Task Bar (Opravilna
vrstica).
o Izberite gumb Connect (Poveži) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).
o Ko se prikaže okno Omni II Client (Odjemalec Omni II), morate
v ustrezne prostore vnesti uporabniško ime, geslo in ime strežnika ter
nato izbrati možnost Connect (Poveži).

Ko se vzpostavi povezava s strežnikom odjemalca, se v vrstici dnevnika prikaže
napis »Network event (Master mode)« (Omrežni dogodek (nadrejeni način)).
•

Klinični programator zaženite v načinu Remote Mode (Oddaljeni način).
o Izberite gumb Remote (Oddaljeno) v vrstici Task Bar (Opravilna
vrstica).
o Izberite gumb Connect (Poveži) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).
o Ko se prikaže okno Omni II Client (Odjemalec Omni II), morate
v ustrezne prostore vnesti uporabniško ime, geslo in ime strežnika ter
nato izbrati možnost Connect (Poveži).
o Ko se pojavi okno Select Local Programmer (Izberite lokalni
programator), izberite želeni programator OMNI Smart Programmer,
nato pa izberite gumb OK (V redu).

Ko se vzpostavi povezava s strežnikom odjemalca, se v vrstici dnevnika
oddaljenega programatorja prikaže napis »Network event (Connected to
Clinical programmer)« (Omrežni dogodek (vzpostavljena povezava s kliničnim
programatorjem)).
Medtem je v vrstici dnevnika kliničnega programatorja prikazan napis »Network
event (Remote pair connected)« (Omrežni dogodek (Oddaljeni par je povezan)).
Preklop iz načina Master (Nadrejeni) v način Slave (Podrejeni) nadzoruje klinični
programator.
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Za preklop kliničnega programatorja v podrejeni način in oddaljenega programatorja
v način nadrejeni način izvedite naslednje korake:
•

Izberite gumb Slave (Podrejeni) na Tool Bar (Vrstica orodja) na
kliničnem programatorju.

Preden se nadrejeni način klinične aplikacije programatorja OMNI Smart
Programmer preklopi v podrejeni način, se prikaže naslednje sporočilo:
»Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires a clinician
to be present and in constant observation of the patient. The programming
wand MUST be held by the clinician over the implant site at all times during
a remote programming session. Furthermore, the clinician and remote
operator MUST be in constant telephonic communication throughout the
complete remote programming session.« (Pri oddaljenem programiranju
generatorja OPTIMIZER Mini IPG mora biti prisoten zdravnik, ki mora stalno
opazovati bolnika. Zdravnik MORA držati palico programatorja nad mestom
vsadka ves čas med sejo oddaljenega programiranja. Poleg tega MORATA
biti zdravnik in oddaljeni upravljavec v stalni telefonski navezi med celotno
sejo oddaljenega programiranja.)
•

Za nadaljevanje izberite gumb OK (V redu).

Če je preklop iz načina Master (Nadrejeni) v način Slave (Podrejeni) uspešen,
se v vrsticah dnevnika ustreznih programatorjev prikažejo naslednja sporočila:
•

Klinični programator – »Network event (Slave mode)« (Omrežni dogodek
(podrejeni način))

•

Oddaljeni programator – »Network event (Master mode)« (Omrežni
dogodek (nadrejeni način))

4.21.6 Zaključek oddaljene seje aplikacije programatorja OMNI Smart
Programmer
Oddaljeno sejo aplikacije programatorja OMNI Smart Programmer lahko zaključite
iz kliničnega ali oddaljenega programatorja.
Če želite zaključiti oddaljeno sejo programatorja OMNI Smart Programmer:
•

Ko se je seja začela, še enkrat izberite ikono Connect (Poveži) v vrstici
Tool Bar (Vrstica z orodji).
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4.21.7 Pošiljanje sporočila v klepetu z aplikacijo programatorja OMNI
Smart Programmer
Če želite poslati sporočilo v klepetu, odprite okno Chat (Klepet), tako da izberete
gumb Send Msg (Pošlji sporočilo) v vrstici Tool Bar (Vrstica z orodji).
Ko se prikaže okno Chat message (Sporočilo klepeta), vpišite besedilo v bel
prostor in pritisnite tipko Enter ali kliknite gumb Send (Pošlji). Vsa prej poslana
in sprejeta sporočila se bodo pojavila v oknu Chat message (Sporočilo klepeta)
nad belim prostorom, kamor ste vnesli sporočilo.
Če sprejmete sporočilo za klepet, medtem ko je okno za klepet zaprto, se okno
samodejno odpre.

Slika 85: Okno Chat message (Sporočilo klepeta)
4.21.8 Prenos/nalaganje dnevnika OMNI II
Aplikacija programatorja OMNI Smart Programmer omogoča prenašanje
in nalaganje dnevniških datotek v oddaljeni strežnik OMNI in iz njega.
4.21.8.1

Okno za prenos/nalaganje dnevnikov OMNI II

Okno Upload/Download Log (Nalaganje/prenos dnevnika) omogoča
pošiljanje dnevniških datotek v strežnik, prejemanje dnevniških datotek iz
strežnika, osveževanje dnevniških datotek v strežniku in spreminjanje
omrežnih nastavitev. Odprtje okna dnevnika nalaganj/prenosov programatorja OMNI II Programmer:
•

Izberite gumb Log Files (Dnevniške datoteke) v vrstici Task Bar
(Opravilna vrstica).

•

Izberite gumb Up/Down (Gor/dol) v vrstici Tool Bar (Vrstica
z orodji).
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Slika 86: Okno Omni II Programmer Log Upload/Download
(Nalaganje/prenos dnevnikov programatorja OMNI II Programmer)
4.21.8.2

Lokalna osvežitev OMNI II

Za prikaz lokalnih dnevniških datotek, shranjenih v programatorju OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) kliknite gumb
Refresh Local (Osveži lokalno).
4.21.8.3

Osvežitev strežnika OMNI II

Za prikaz dnevniških datotek, shranjenih v strežniku je treba programator
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software)
najprej povezati v internet. Za načine povezave programatorja OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) v internet
si oglejte poglavji 4.21.1 in 4.21.2. Uporabnik mora vnesti naslednje
informacije:
•

User (Uporabnik): uporabniško ime, ki je združljivo s trenutnim
načinom zagona programatorja. Če uporabniško ime ni registrirano
v strežniku, se povezavo zavrne.

•

Password (Geslo): geslo, ki ustreza uporabniškemu imenu,
ki je shranjeno v strežniku.
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•

Server IP / Port (IP strežnika/vhod): naslov IP strežnika.
(Tega nastavi družba Impulse Dynamics na trenutni naslov IP,
ko se programator OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) odpremi, vendar se lahko spremeni,
ko programator prejmete. Če pride do take spremembe, vas bo
družba Impulse Dynamics o tem obvestila in vam dala informacije
o novem naslovu IP, ki ga morate uporabiti za povezavo
z oddaljenim strežnikom OMNI.)

Kliknite gumb Refresh Server (Osveži strežnik). Če je povezava uspešno
vzpostavljena, se seznam datotek strežnika posodobi. Če pride do napake,
se v prostoru Status (Stanje) prikaže sporočilo o napaki, ki uporabnika
poziva, naj ponovno poskusi vzpostaviti povezavo.
4.21.8.4

Nalaganje dnevniških datotek OMNI II

Če želite dnevniške datoteke poslati v strežnik, morate biti povezani
v internet in vnesti iste informacije, kot je omenjeno zgoraj.
To operacijo se lahko izvede samo, kadar programska oprema OMNI
Smart Software deluje v kliničnem načinu.
4.21.8.5

Prenos dnevniških datotek OMNI II

Če želite dnevniške datoteke prejeti iz strežnika, morate biti povezani
v internet in vnesti iste informacije, kot je omenjeno zgoraj.
To lahko izvedete samo, kadar programska oprema OMNI Smart Software
deluje v oddaljenem načinu.

5.

TISKALNIK BLUETOOTH
5.1

Opis

Tiskalnik BLUETOOTH Zebra (izbirni dodatek) je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:
•

Tiskalnika Zebra (z nameščeno polnilno baterijo)

•

Zavitka papirja za tiskanje

•

Adapterja za izmenični tok

5.2

Polnjenje tiskalnika

Tiskalnik Zebra je morda treba pred uporabo napolniti.
Če želite napolniti baterijo v tiskalniku Zebra:
Opomba: tiskalnik lahko polnite (povezan z električnim napajalnikom, povezanim
v električno omrežje) samo izven okolja bolnika.
•

Odprite pokrovček vhoda na desni strani tiskalnika in priključite izhodni priključek
za enosmerni tok adapterja za izmenični tok v napajalni vhodni priključek
na tiskalniku.

•

Tiskalnikov adapter za izmenični tok priključite v električno omrežje, da se začne
polniti notranja baterija tiskalnika.

129

•

Ko se baterija tiskalnika polni, lučka na vrhu tiskalnika (levo od gumba za napajanje)
sveti v rumeno-rjavi barvi. Ko je baterija tiskalnika napolnjena do konca,
začne lučka svetiti zeleno.

•

Ko je polnjenje baterije tiskalnika končano, odklopite izhodni priključek za
enosmerni tok adapterja za izmenični tok iz vhodnega napajalnega priključka
tiskalnika.

5.3

Nastavitev povezave Bluetooth

Opomba: koraki za seznanjanje nadomestnega tiskalnika Zebra Bluetooth so primerni
samo za model MZ 320 tiskalnikov Zebra Bluetooth. Koraki ne veljajo za model iMZ320
tiskalnikov Zebra Bluetooth.
Seznanjanje tiskalnika Zebra Bluetooth, ki je vključeno v paket s programatorjem
OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software), je bilo izvedeno
že pred odpremo. Če pa je treba s programatorjem OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) povezati nadomestni tiskalnik Zebra Bluetooth:
•

Pritisnite gumb za napajanje na vrhu tiskalnika Zebra, da vklopite napajalnik.

•

Na zaslonu za izbiro kliknite gumb Configuration (Konfiguracija). Prikaže se
pogovorno okno Configuration Dialog (Pogovorno okno za konfiguracijo).

•

Nato kliknite gumb Set Bluetooth (Nastavi povezavo Bluetooth). Prikaže se okno
Bluetooth Settings (Nastavitve povezave Bluetooth).

Slika 87: Okno Bluetooth Settings (Nastavitve povezave Bluetooth)
•

Za iskanje naprav Bluetooth kliknite gumb Discover (Odkrij).

•

Če se prikaže napis Zebra Printer (Authenticated) (Tiskalnik Zebra (Potrjena
pristnost)), ga izberite in nato kliknite gumb Delete (Izbriši).

•

Za iskanje naprav Bluetooth še enkrat kliknite gumb Discover (Odkrij).

•

Iz seznama naprav Bluetooth, ki so bile odkrite, izberite »Zebra Printer« (Tiskalnik
Zebra), nato pa kliknite gumb Pair (Seznani).

•

Ko se prikaže okno Bluetooth Authentication Code (Koda za potrditev pristnosti
Bluetooth), vnesite kodo za seznanjanje »0000«, nato pa kliknite OK (V redu).
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•

Ko se prikaže pojavno okno Set Bluetooth (Nastavitev povezave Bluetooth),
v katerem je navedeno »The pairing operation was done correctly« (Seznanjanje
je bilo opravljeno pravilno), kliknite OK (V redu).

•

Okno Bluetooth Settings (Nastavitve povezave Bluetooth) zaprite s klikom na X.

5.4

Nastavitev privzetega tiskalnika

Za nastavljanje privzetega tiskalnika za programator OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software):
• Na zaslonu za izbiro kliknite gumb Configuration (Konfiguracija). Prikaže
se pogovorno okno Configuration Dialog (Pogovorno okno za konfiguracijo).
•

Kliknite gumb Set Default Printer (Nastavitev privzetega tiskalnika). Prikaže
se okno Set Printer (Nastavi tiskalnik).

Slika 88: Okno Set Printer (Nastavi tiskalnik)
•

Izberite tiskalnik ZDesigner, nato pa kliknite gumb Set Default (Nastavi kot
privzeto).

•

Okno Set Printer (Nastavi tiskalnik) zaprite s klikom na X.

•

Pogovorno okno Configuration Dialog (Pogovorno okno za konfiguracijo) zaprite
s klikom na X.

UPRAVITELJ DNEVNIŠKIH DATOTEK

6.

Upravitelj dnevniških datotek uporabniku omogoča kopiranje in brisanje dnevniških datotek,
ki so shranjene v programatorju OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software).
Kopiranje in brisanje shranjenih dnevniških datotek:
•

Na zaslonu za izbiro kliknite gumb Log File Manager (Upravitelj dnevniških datotek).
Prikaže se okno Insert Password (Vstavite geslo).

Slika 89: Okno Log File Manager (Upravitelj dnevniških datotek)
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•

Vnesite geslo MountLaurel.

•

Kliknite gumb Open (Odpri). Prikaže se okno Log File Manager 2.0 (Upravitelj dnevniških
datotek 2.0).

Slika 90: Okno Log File Manager 2.0 (Upravitelj dnevniških datotek 2.0)
•

Brisanje datotek:
o Izberite potrditveno okence levo od imena datoteke za vsako datoteko, ki jo je treba
izbrisati.
o Kliknite gumb Delete (Izbriši).
o Ko se prikaže okno Warning (Opozorilo), kliknite Yes (Da), da potrdite brisanje
datoteke.
o Okno Log File Manager 2.0 (Upravitelj dnevniške datoteke 2.0) zaprite s klikom na X.

•

Kopiranje datotek:
o Izberite potrditveno okence levo od imena datoteke za vsako datoteko, ki jo je treba
kopirati.
o V vrata USB na programatorju OMNI II Programmer (s programsko opremo
OMNI Smart Software) vstavite bliskovni pogon USB.
o Kliknite gumb Copy (Kopiraj).
o Počakajte, da se prikaže pojavno okno Information (Informacije), v katerem je navedeno
Copy completed (Kopiranje je končano), nato pa kliknite OK (V redu).
o Okno Log File Manager 2.0 (Upravitelj dnevniške datoteke 2.0) zaprite s klikom na X.
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7.

POLNILNIK OPTIMIZER MINI CHARGER
7.1

Opis

Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger je polnilnik, ki ga napaja polnilna baterija. Sistem
vključuje neločljivo priključeno polnilno palico Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger je
dostavljen z adapterjem za izmenični tok (baterijski polnilnik Mascot ali Cell Con;
vhodna moč: 100–240 V (izmenični tok), 50–60 Hz, 0,3 A; izhodna moč: 8,4 V, 1,3 A),
da napolnite notranjo baterijo. Polnilnik je pripomoček razreda I, tipa BF za del v stiku
z bolnikom, razvrščen kot običajna oprema, primerna za neprekinjeno uporabo,
s kratkotrajnim polnjenjem v okolju bolnika. Polnilnik je zasnovan tako, da omogoča
ponovno polnjenje ob le minimalni interakciji z bolnikom.
Opozorilo: če generatorja OPTIMIZER Smart IPG ne napolnite, kot je potrebno,
se lahko generator zaustavi, ko se baterija izprazni, pri čemer pride do
prekinitve izvajanja terapije modulacije srčne krčljivosti.

Slika 91: Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger z adapterjem za izmenični tok
7.1.1

Sestavni deli sistema polnilnika

Sistem polnilnika OPTIMIZER Mini Charger System sestavljajo naslednji
sestavni deli:
•

Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger (s priključeno polnilno palico) –
uporablja se za polnjenje generatorja OPTIMIZER Smart IPG.

•

Adapter za izmenični tok – uporablja se za polnjenje notranje baterije
polnilnika OPTIMIZER Mini Charger in njegovo izolacijo od električnega
omrežja.
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7.2

•

Prenašalni kovček – uporablja se za prenašanje polnilnika OPTIMIZER
Mini Charger.

•

Pas za bolnika – (izbirni dodatek) se uporablja za namestitev polnilnika
v njegov žep, medtem ko se generator OPTIMIZER Smart IPG polni.
(Proizvajalec: Spider Black Widow Holster)

Lastnosti polnilnika

V nadaljevanju so razložene funkcije polnilnika OPTIMIZER Mini Charger.
•

Indikator jakosti signala povezave generatorja IPG in polnilnika: prikazovalnik
v obliki črtnega grafa, ki kaže povezavo med polnilnikom in generatorjem
OPTIMIZER Smart IPG

•

Indikator »klica zdravnika«: prikazovalnik LED s 7 segmenti za numerične šifre

•

Indikator stanja baterije polnilnika: prikazovalnik v obliki črtnega grafa,
ki kaže stanje napolnjenosti baterije polnilnika OPTIMIZER Mini Charger

•

Gumb za zagon: gumb za zagon polnilnika OPTIMIZER Mini Charger

•

Indikator stanja baterije generatorja IPG: prikazovalnik v obliki črtnega grafa,
ki kaže trenutno stanje napolnjenosti baterije generatorja OPTIMIZER Smart IPG

Indikator jakosti
signala povezave
generatorja IPG
in polnilnika

Indikator
»klica
zdravnika«

Gumb
za zagon

Indikator
stanja baterije
generatorja IPG

Indikator stanja
baterije polnilnika

Slika 92: Lastnosti polnilnika OPTIMIZER Mini Charger
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7.3

Metoda polnjenja: transkutani prenos energije

Induktivni prenos energije je edina metoda transkutanega polnjenja, ki je izvedljiva
v praksi. Induktivni prenos energije temelji na nihajočem elektromagnetnem polju,
ki ga ustvarja primarna tuljava. Magnetna polja lahko prodrejo v človeško tkivo skoraj brez
oslabitve. Zaradi tega lahko energijo polja sprejme sekundarna tuljava, ki je povezana
z električnimi vezji vsadka, in jo pretvori nazaj v električno energijo.
Polnilni tok za polnilnik OPTIMIZER Mini Charger je fiksna vrednost, ki znaša 90 mA.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger deluje v frekvenčnem razponu 410–490 kHz.
Opomba: polnilnik OPTIMIZER Mini Charger je lahko izpostavljen motnjam drugih
električnih naprav, ki se uporabljajo v bližini. Pravilno delovanje polnilnika lahko še
posebej moti prenosna in mobilna radijska oprema. Če polnilnik OPTIMIZER Mini
Charger ne deluje skladno s pričakovanji, je treba vedno upoštevati to vrsto motenj.

7.4

Operacijo polnjenja

Baterija generatorja OPTIMIZER Smart IPG se polni s polnilnikom OPTIMIZER Mini
Charger, ki je bil zasnovan za natančno nadzorovanje procesa polnjenja, tako da se zagotovi
pravilno delovanje generatorja IPG in varnost bolnika. V nadaljevanju je opisano
delovanje polnilnika OPTIMIZER Mini Charger:
Opozorilo: na vhod I/O polnilnika OPTIMIZER Mini Charger ne priključite nobene
opreme. Ta vhod je namenjen izključno za tovarniško uporabo ali za uporabo
s strani servisnega osebja.
•

Izhodni priključek za enosmerni tok adapterja za izmenični tok priključite v vhodni
napajalni priključek, ki se nahaja na vrhu polnilnika levo, nato pa adapter za
izmenični tok priključite v električno omrežje, da začnete s polnjenjem notranje
baterije polnilnika.

Opomba: pred vsako uporabo preverite, ali je adapter za izmenični tok na kakršen koli
način poškodovan. Če potrebujete nadomestni adapter za izmenični tok, stopite v stik
s predstavnikom družbe Impulse Dynamics.
Opozorilo: za polnjenje baterije v polnilniku OPTIMIZER Mini Charger uporabljajte
samo adapter za izmenični tok, ki je bil dostavljen s polnilnikom
OPTIMIZER Mini Charger.
Pozor: ne dotikajte se kontaktov za enosmerni tok na adapterju za izmenični tok.
Če pa pride do nenamernega stika, to ne predstavlja večjega tveganja.
•

Če stalno svetijo 4 črtice indikatorja stanja baterije polnilnika, je baterija
polnilnika OPTIMIZER Mini Charger napolnjena do konca.

•

Adapter za izmenični tok odklopite iz polnilnika OPTIMIZER Mini Charger.
Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger lahko zdaj uporabljate za polnjenje generatorja
OPTIMIZER Smart IPG.
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Opomba: polnilnika OPTIMIZER Mini Charger ne morete uporabljati za polnjenje
generatorja OPTIMIZER Smart IPG, dokler adapterja za izmenični tok ne odklopite
iz polnilnika.
•

Polnilno palico postavite nad mesto vsaditve generatorja OPTIMIZER Smart.
Kabel polnilne palice lahko namestite okoli vratu bolnika, tako da polnilna palica
počiva na prsnem košu bolnika nad njegovimi oblačili.

Opomba: polnilnika ne smete uporabljati v bližini druge elektronske opreme. Če ni mogoče
vzdrževati zadostne prostorske razdalje, je treba polnilnik spremljati, da se zagotovi
njegovo pravilno delovanje.
•

Proces polnjenja začnite s pritiskom gumba za zagon, ki ga morate pridržati
3–4 sekunde.

•

Polnilno palico počasi premikajte nad mestom vsadka, pri tem pa opazujte indikator
signala povezave generatorja IPG in polnilnika, ki kaže, da generator
OPTIMIZER Smart IPG in polnilna palica komunicirata. Polnilno palico prestavite,
dokler ne bo indikator signala povezave generatorja IPG in polnilnika kazal
največje število črtic.

•

Ko polnilna palica vzpostavi stik z generatorjem OPTIMIZER Smart IPG,
polnilnik OPTIMIZER Mini Charger začne s postopkom polnjenja.

Opomba: nepravilen položaj ali premik polnilne palice je prikazan z ustrezno nižjo
jakostjo signala na indikatorju signala povezave generatorja IPG in polnilnika
na polnilniku in z zvočnim signalom, ki se sproži približno enkrat na sekundo.
Opomba: polnilnik samodejno prekine postopek polnjenja, če polnilne palice ni nad
mestom vsadka pripomočka OPTIMIZER Smart. V tem primeru je treba začeti z novim
procesom polnjenja, tako da ponovno pritisnete gumb za zagon.
•

Indikator stanja baterije generatorja IPG kaže stanje polnjenja generatorja
OPTIMIZER Smart IPG.

Opomba: med polnjenjem poskusite pripomoček povsem napolniti. Če pripomočka
v eni seji ni mogoče povsem napolniti, ponovite postopek polnjenja, če je potrebno
v vsakodnevnih fazah, dokler se pripomoček popolnoma ne napolni.
Opomba: če je baterija zelo prazna, lahko polnjenje generatorja OPTIMIZER Smart IPG
traja dlje kot eno uro. Med polnjenjem generatorja OPTIMIZER Smart IPG mora biti
bolnik v udobnem položaju, palica pa mora biti pravilno nameščena nad vsajenim
generatorjem IPG. To lahko dosežete tako, da kabel palice namestite okoli vratu bolnika,
tako da leži nad mestom vsadka. Priporočeno je, da ostane bolnik med postopkom
polnjenja pri miru.
•

Ko je baterija generatorja OPTIMIZER Smart IPG popolnoma napolnjena, se sproži
dolg zvočni signal in svetijo vse 4 črtice indikatorja stanja baterije generatorja
IPG. Postopek polnjenja se nato zaključi samodejno, polnilnik pa se izklopi.

•

Če želite postopek polnjenja generatorja OPTIMIZER Smart IPG prekiniti
ali začasno zaustaviti, lahko bolnik odstrani polnilno palico polnilnika
OPTIMIZER Mini Charger z mesta vsadka, kar prekine postopek polnjenja.
Polnilnik lahko izklopite tudi tako, da še enkrat pritisnete gumb za zagon.
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7.5

Pogostost sej polnjenja

Optimalno delovanje polnilne baterije v generatorju OPTIMIZER Smart IPG je zagotovljeno
samo, če baterijo napolnite do konca vsak teden. Datum ali čas polnjenja generatorja
OPTIMIZER Smart IPG ni pomemben, je pa priporočeno, da med sejami polnjenja, ki jih
izvaja bolnik, ne mine več kot en teden.
Če nivo napolnjenosti baterije generatorja OPTIMIZER Smart IPG pade pod določen
prag, se izvajanje terapije samodejno začasno prekine. V tem primeru je treba baterijo
generatorja OPTIMIZER Smart IPG napolniti, preden nadaljujete z izvajanjem terapije.
Po končanem polnjenju generator OPTIMIZER Smart IPG samodejno nadaljuje
z izvajanjem terapije s predhodno programiranimi parametri.

7.6

Numerične šifre

Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger je bil zasnovan, da bolniku zagotavlja določene
podatke in opozorila, ki so primerni za okoliščine. Če polnilnik zazna situacijo, pri kateri
je potrebno ukrepanje, se na indikatorju »klica zdravnika« prikaže številka šifre.
Opis posamezne numerične šifre je prikazan v preglednici v nadaljevanju:
Numerična
šifra
0
1
2
3
4
5
6
7
8
7.6.1

Opis

IPG deaktiviran (glejte poglavje 7.6.1)
Znatno spremenjena impedanca odvoda (glejte
poglavje 7.6.2)
Terapija je prekinjena (glejte poglavje 7.6.3)
Ni programiranega dovajanja terapije za
modulacijo srčne krčljivosti (glejte poglavje 7.6.4)
Stopnja terapije za modulacijo srčne krčljivosti
je nizka (glejte poglavje 7.6.5)
Visoka začetna temperatura generatorja IPG
(glejte poglavje 7.6.6)
Notranja napaka polnilnika (glejte poglavje 7.6.7)
Vsadek ni generator OPTIMIZER IVs ali generator
OPTIMIZER Smart IPG (glejte poglavje 7.6.8)
Težava je povezana z globoko izpraznjeno baterijo
(glejte poglavje 7.6.9)

Ali bo postopek
polnjenja
prekinjen?
DA (glejte
opombi 1, 2)
NE
NE
NE
NE
DA (glejte
opombi 1, 2)
DA (glejte
opombo 1)
DA (glejte
opombo 1)
DA (glejte
opombo 1)

Numerična šifra 0

Če je prikazana numerična šifra 0, to pomeni, da se je generator OPTIMIZER
Smart IPG deaktiviral in preklopil v način Down (Zmanjšanje). Če je ta numerična
šifra prikazana na polnilniku, stopite v stik s predstavnikom Impulse Dynamics.
7.6.2

Numerična šifra 1

Če je prikazana numerična šifra 1, to pomeni, da je generator OPTIMIZER
Smart IPG zaznal pomembno spremembo v impedanci na enem ventrikularnem
odvodu ali obeh. Če je ta numerična šifra prikazana na polnilniku, stopite v stik
s predstavnikom Impulse Dynamics.
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7.6.3

Numerična šifra 2

Če je prikazana numerična šifra 2, to pomeni, da je generator OPTIMIZER
Smart IPG začasno prekinil izvajanje terapije modulacije srčne krčljivosti.
Če je ta numerična šifra prikazana na polnilniku, stopite v stik s predstavnikom
Impulse Dynamics.
7.6.4

Numerična šifra 3

Če je prikazana numerična šifra 3, to pomeni, da terapija modulacije srčne
krčljivosti ni bila programirana. Če je ta numerična šifra prikazana na polnilniku,
stopite v stik s predstavnikom Impulse Dynamics.
7.6.5

Numerična šifra 4

Če je prikazana numerična šifra 4, to pomeni, da je generator OPTIMIZER
Smart IPG zaznal, da je količina terapije modulacije srčne krčljivosti pod ravnjo
alarma za parameter, ki je programiran v vsajenem pripomočku. Če je ta numerična
šifra prikazana na polnilniku, stopite v stik s predstavnikom Impulse Dynamics.
7.6.6

Numerična šifra 5

Če je prikazana numerična šifra 5, to pomeni, da je temperatura generatorja
OPTIMIZER Smart IPG na začetku seje polnjenja višja od 39 °C. Ta numerična
šifra se lahko prikaže tudi, če se temperatura generatorja OPTIMIZER Smart IPG
med polnjenjem poviša za več kot 3 °C za dlje kot 10 minut. Če se ta numerična
šifra prikaže na polnilniku večkrat v času več dni, stopite v stik s predstavnikom
Impulse Dynamics.
7.6.7

Numerična šifra 6

Če je prikazana numerična šifra 6, to pomeni, da je polnilnik OPTIMIZER Mini
Charger zaznal napako v samem polnilniku. Če je ta numerična šifra prikazana
na polnilniku, stopite v stik s predstavnikom Impulse Dynamics.
7.6.8

Numerična šifra 7

Če je prikazana numerična šifra 7, to pomeni, da je polnilnik OPTIMIZER Mini
Charger ugotovil, da se ga poskuša uporabljati na neznanem pripomočku.
Če se na polnilniku prikaže numerična šifra, preverite, ali je polnilna palica
nameščena nad vsajenim generatorjem OPTIMIZER Smart IPG. Če je ta koda
prikazana tudi po tem, ko polnilno palico namestite nad vsajeni generator
OPTIMIZER Smart IPG, stopite v stik s predstavnikom Impulse Dynamics.
7.6.9

Numerična šifra 8

Če je prikazana numerična šifra 8, to pomeni, da je polnilnik OPTIMIZER
Mini Charger zaznal, da tudi po poskusu polnjenja globoko izpraznjene baterije
generatorja OPTIMIZER Smart IPG, ostane nivo energije baterije nizek.
Če je ta numerična šifra prikazana na polnilniku, stopite v stik s predstavnikom
Impulse Dynamics.
Opomba 1: kadar se prikažejo numerične šifre 0 ali 5–8, polnilnik samodejno
zaključi proces polnjenja.
Opomba 2: če se prikaže numerična šifra 0 ali 5, lahko polnilnik preklopite
v posebno stanje za izvajanje seje polnjenja. Vendar pa je ta možnost na voljo
samo za servisne tehnike družbe Impulse Dynamics.
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7.7

Čiščenje

Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger lahko čistite samo z razkužilnimi robčki, kadar je
potrebno.
Opozorilo: nobenega dela polnilnika OPTIMIZER Mini Charger NE potopite v vodo.
Enota se lahko poškoduje. Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger ima omejeno
zaščito pred vdorom vode ali vlage (razred zaščite pred vdorom IP22).
Opozorilo: nobenega dela polnilnika OPTIMIZER Mini Charger NE sterilizirajte,
ker lahko pride pri tem do hude poškodbe opreme.

7.8

Vzdrževanje

Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger ne vsebuje delov, ki jih lahko popravijo uporabniki.
Če polnilnik OPTIMIZER Mini Charger ne deluje, stopite v stik s predstavnikom
Impulse Dynamics, da naročite nadomestni polnilnik.
Opozorilo: na tej opremi niso dovoljene nikakršne spremembe.
Baterija v polnilniku OPTIMIZER Mini Charger ima pričakovano življenjsko dobo 5 let.
Če polnilnik OPTIMIZER Mini Charger ne more do konca napolniti generatorja
OPTIMIZER Smart IPG ali OPTIMIZER IVs IPG po tem, ko je bila baterija polnilnika
popolnoma napolnjena, stopite v stik s predstavnikom Impulse Dynamics, da naročite
nadomestni polnilnik.

7.9

Shranjevanje in ravnanje

Polnilnik OPTIMIZER Mini Charger je zasnovan za normalno delovanje po izpostavitvi
(medtem ko je zaprt v ovojnino za transport) naslednjim skrajnim okoliškim pogojem:
(1) –20 do +60 °C, (2) relativna vlažnost 10 do 100 % (s kondenzatom ali brez njega),
(3) okoliški tlak 500 do 1060 hPa.
Polnilnika OPTIMIZER Mini Charger ne smete izpostavljati čezmerno vročim ali hladnim
pogojem. Bolnikom je treba naročiti, naj pripomočkov ne puščajo v vozilih ali na prostem
dlje časa. Skrajne temperature, posebej visoka temperatura, lahko poškodujejo občutljivo
elektroniko. Da zagotovite pravilno delovanje, polnilnika ne smete uporabljati,
če je temperatura okolice nad 27 °C. Poleg tega so priporočeni pogoji za uporabo
relativna vlažnost med 20 in 75 % in okoliški tlak med 700 in 1060 hPa.
Opozorilo: polnilnik OPTIMIZER Mini Charger se ne sme uporabljati na letalu, pred
uporabo na ladji pa je treba o tem povprašati posadko.

7.10 Odstranjevanje
Če bolnik polnilnika OPTIMIZER Mini Charger ne potrebuje več in ga vrnete, o vračilu
obvestite predstavnika Impulse Dynamics.
Opozorilo: polnilnika OPTIMIZER Mini Charger NE odvrzite v smeti. Polnilnik
OPTIMIZER Mini Charger vsebuje litijeve baterije in komponente, ki niso
skladne z direktivo RoHS. Če je treba polnilnik OPTIMIZER Mini Charger
odvreči, ga odvrzite pravilno v skladu z lokalnimi predpisi, ki urejajo
odstranitev takih materialov.
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DODATEK I
Informacije o elektromagnetnih motnjah (preglednica 1 od 5):
SMERNICE IN IZJAVA PROIZVAJALCA – ELEKTROMAGNETNA ODPORNOST
Sistem OPTIMIZER Smart System (programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software) in polnilnik OPTIMIZER Mini Charger) je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je
določeno spodaj. Stranka ali uporabnik sistema OPTIMIZER Smart System mora zagotoviti, da se bo uporabljal
v opisanem okolju. (Opomba: ne velja za programator OMNI II Programmer s programsko opremo OMNI Smart
Software.)
Test imunosti
Elektrostatična
razelektritev,
kot je opredeljeno
v standardu

Stopnja testa
IEC 60601

Stopnja skladnosti

± 6 kV pri stiku

± 6 kV pri stiku

± 8 kV po zraku

± 8 kV po zraku

± 2 kV za napajanje prek
električnega omrežja

± 0,5 kV za vodnike
električnega omrežja

± 1 kV za vhodne/
izhodne vodnike

± 1 kV za vhodne/
izhodne vodnike

± 1 kV diferenčni način

± 1 kV diferenčni način

± 2 kV skupni način

± 2 kV skupni način

‹ 5 % UT (› 95-% upad UT)
za ½ cikla

100-% upad UT za ½ cikla

40 % UT (60-% upad UT)
za 5 ciklov

30-% upad UT za 30 ciklov

Elektromagnetno okolje – smernice
Tla morajo biti lesena, betonska ali obložena
s keramičnimi ploščicami. Če so tla prekrita
s sintetičnim materialom, mora biti relativna
vlažnost 30 % ali več.

IEC 61000-4-2
Elektrostatični hitri
prehodni pojavi/
rafali, kot je
opredeljeno v
IEC 61000-4-4

Napetostni udari,
kot so opredeljeni
v standardu

Omrežna napetost mora ustrezati
običajnemu bolnišničnemu okolju.
Motorjev in druge električne opreme
z visoko stopnjo šuma ne uporabljajte
na istem tokokrogu električnega omrežja
kot programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart
Software) ali polnilnik OPTIMIZER
Mini Charger.
Kakovost električnega omrežja mora
ustrezati običajnemu gospodarskemu
ali bolnišničnemu okolju.

IEC 61000-4-5
Upadi napetosti,
kratke prekinitve
in nihanja napetosti
na vhodnih vodih
električnega
napajanja, kot je
opredeljeno
v standardu
IEC 61000-4-11

Magnetna polja
frekvence napajalnega vodnika
(50/60 Hz), kot je
opredeljeno
v standardu

70 % UT (30-% upad UT)
za 25 ciklov

60-% upad UT za 5 ciklov

100-% upad UT za 5 s

‹ 5 % UT (› 95-% upad UT)
za 5 s

3 A/m

30 A/m

IEC 61000-4-8
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Kakovost električnega omrežja mora
ustrezati običajnemu gospodarskemu ali
bolnišničnemu okolju.
Opomba: če uporabnik programatorja
OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) ali
polnilnika OPTIMIZER Mini Charger
potrebuje neprekinjeno delovanje med
prekinitvami napajanja prek električnega
omrežja, se priporoča, da se programator
OMNI II Programmer (s programsko
opremo OMNI Smart Software) ali
polnilnik OPTIMIZER Mini Charger
napaja prek brezprekinitvenega napajanja
ali baterije.
Magnetna polja frekvence napajalnega
vodnika (50/60 Hz) morajo biti na
nivojih, ki se jih pričakuje v običajnem
gospodarskem ali bolnišničnem okolju.

Informacije o elektromagnetnih motnjah (preglednica 2 od 5):
SMERNICE IN IZJAVA PROIZVAJALCA – ELEKTROMAGNETNA ODPORNOST
PROGRAMATORJA OMNI II PROGRAMMER (S PROGRAMSKO OPREMO OMNI SMART
SOFTWARE)
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) je namenjen za uporabo
v elektromagnetnem okolju, kot je določeno spodaj. Stranka ali uporabnik programatorja OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) mora zagotoviti, da se uporablja v opisanem okolju.
Test imunosti

Stopnja testa
IEC 60601

Elektrostatična
razelektritev (ESD),
kot je opredeljeno
v standardu

Posredna uporaba:
± 2 kV, ± 4 kV
in ± 6 kV

Posredna uporaba:
± 2 kV, ± 4 kV
in ± 6 kV

razelektritev ob stiku:
± 2 kV, ± 4 kV
in ± 6 kV

razelektritev ob stiku:
± 2 kV, ± 4 kV
in ± 6 kV

razelektritev
po zraku: ± 2 kV,
± 4 kV in ± 8 kV

razelektritev po zraku:
± 2 kV, ± 4 kV
in ± 8 kV

IEC 61000-4-2

Stopnja skladnosti

Elektromagnetno okolje –
smernice
Tla morajo biti lesena, betonska ali
obložena s keramičnimi ploščicami.
Če so tla prekrita s sintetičnim
materialom, mora biti relativna
vlažnost 30 % ali več.
Upravljavec bo moral morda ponastaviti
sistem, če se komunikacija med
vmesniško enoto OMNI II in tabličnim
računalnikom prekine.

Opomba: dovoljeno poslabšanje
ali izguba funkcije ali učinkovitosti, zaradi katere je potreben
ponovni zagon sistema ali
posredovanje upravljavca, ko se
moteči signal odstrani, vendar ni
neprimernega reprogramiranja
generatorja IPG.
Elektrostatični
hitri prehodni
pojavi/rafali,
kot je opredeljeno
v standardu

± 1 kV za vhodne
in izhodne vodnike
(Ethernet)

Opomba: dovoljeno poslabšanje
ali izguba funkcije ali učinkovitosti, zaradi katere je potreben
ponovni zagon sistema ali
posredovanje upravljavca, ko se
moteči signal odstrani, vendar ni
neprimernega reprogramiranja
generatorja IPG.

IEC 61000-4-4

Magnetna polja
frekvence napajalnega
vodnika (50/60 Hz),
kot je opredeljeno
v standardu

± 1 kV za vhodne in izhodne
vodnike

3 A/m

30 A/m

Ethernetno omrežje mora ustrezati
običajnemu bolnišničnemu okolju.
V bližini Ethernetnega vodnika ne
uporabljajte motorjev ali druge opreme
z veliko mero električnega šuma.

Magnetna polja frekvence napajalnega
vodnika (50/60 Hz) morajo biti na
nivojih, ki se jih pričakuje v običajnem
gospodarskem ali bolnišničnem okolju.

IEC 61000-4-8
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Informacije o elektromagnetnih motnjah (preglednica 3 od 5):
SMERNICE IN IZJAVA PROIZVAJALCA – ELEKTROMAGNETNA ODPORNOST (133)
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) in polnilnik OPTIMIZER
Mini Charger sta namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je določeno spodaj. Stranka ali
uporabnik sistema OPTIMIZER Smart System mora zagotoviti, da se bo uporabljal v opisanem okolju.
Test imunosti

Stopnja testa
IEC 60601

Stopnja
skladnosti

Elektromagnetno okolje – smernice
Prenosne in mobilne radijske opreme ne
smete uporabljati bližje kateremu koli delu
ali kablu programatorja OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software)
ali polnilnika OPTIMIZER Mini Charger,
kot je priporočena ločilna razdalja,
izračunana iz enačbe za ustrezno frekvenco
oddajnika.

Prevajana RF, kot je
opredeljeno v standardu

3 Veff
150 kHz do 80 MHz

3V

Priporočena ločilna razdalja
__
d = 1,17 √P

3 V/m
80 MHz do 2,5 GHz

3 V/m

__
d = 0,35 √P

80 MHz do 800 MHz1

__
d = 0,70 √P

800 MHz do 2,5 MHz

IEC 61000-4-6

Izsevana RF, kot je
opredeljeno v standardu
IEC 61000-4-3

»P« pomeni največjo nazivno izhodno moč
oddajnika v vatih (W) glede na podatke
proizvajalca oddajnika. »d« je priporočena
ločilna razdalja v metrih (m).
Jakosti polj fiksnih radijskih oddajnikov,
kot je določeno z elektromagnetnim
pregledom mestaa, mora biti manjša od
stopnje združljivosti v vsakem frekvenčnem
razponub.
Do motenj lahko pride bližini opreme,
ki je opremljena s simbolom:

Opomba 1: pri 80 in 800 MHz se upošteva višji frekvenčni razpon.
Opomba 2: te smernice morda ne veljajo za vse nastavitve. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odbijanje
od zgradb, predmetov in ljudi.
Jakosti polj fiksnih oddajnikov, kot so bazne postaje za radijske (celične/brezžične) telefone in zemeljske mobilne radio
postaje, amaterske radio postaje, AM in FM radio oddajnike ter TV oddajnike, teoretično ni mogoče napovedati natančno.
Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih radijskih oddajnikov je treba razmisliti o elektromagnetnem pregledu mesta.
Če izmerjena jakost polja na lokaciji, kjer se uporablja programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart
Software), presega ustrezno stopnjo radiofrekvenčne skladnosti, je treba opazovati, ali programator OMNI II Programmer
(s programsko opremo OMNI Smart Software) deluje pravilno. Če opazite nepravilno delovanje, so morda potrebni dodatni
ukrepi, kot je premestitev programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software).
a

b

Za frekvence v razponu od 150 kHz do 80 MHz mora biti jakost polja manjša od 3 V/m.
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Informacije o elektromagnetnih motnjah (preglednica 4 od 5):
Priporočene ločilne razdalje med prenosno in mobilno radijsko komunikacijsko opremo in
programatorjem OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ali polnilnikom
OPTIMIZER Mini Charger
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) in polnilnik OPTIMIZER
Mini Charger je treba uporabljati v elektromagnetnem okolju z omejenim sevanim radiofrekvenčnim šumom.
Stranka ali uporabnik programatorja OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ali
polnilnika OPTIMIZER Mini Charger lahko prepreči elektromagnetne motnje s tem, da vzdržuje najmanjšo
razdaljo med prenosno in mobilno radijsko komunikacijsko opremo (oddajniki) in programatorjem OMNI II
Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) ali polnilnikom OPTIMIZER Mini Charger,
ki je priporočena spodaj in je določena z najvišjo izhodno močjo komunikacijske opreme.
Nazivna največja izhodna
moč oddajnika
(W)

Ločilna razdalja glede na frekvence oddajnikov
(m)
150 kHz do 80 MHz1
__
d = 1,17 √P

80 MHz do 800 MHz1
__
d = 0,35 √P

800 MHz do 2,5 GHz
__
d = 0,70 √P

0,01

0,12

0,04

0,07

0,1

0,37

0,11

0,22

1

1,17

0,35

0,7

10

3,7

1,11

2,22

100

11,7

3,5

7,0

Za oddajnike, katerih največja nazivna izhodna moč ni navedena zgoraj, se lahko priporočeno ločilno razdaljo d v metrih (m)
določi z uporabo enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je P največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W),
kot je določeno v podatkih proizvajalca oddajnika.
Opomba 1: pri 80 in 800 MHz se upošteva višji frekvenčni razpon.
Opomba 2: te smernice morda ne veljajo za vse nastavitve. Na elektromagnetno širjenje vpliva absorpcija in odbijanje
od zgradb, predmetov in ljudi.

Informacije o elektromagnetnih motnjah (preglednica 5 od 5):
Skladnost z direktivo o radijski opremi (RED) (2014/53/EU)
Programator OMNI II Programmer (s programsko opremo OMNI Smart Software) je skladen z direktivo
o radijski opremi (RED) (2014/53/EU).
Veljavni standard
ETSI EN 302 195 v2.1.1
(2016-06)
EN 60601-1-21

Zahteve za skladnost
Sevano polje H (običajni in skrajni pogoji)
Bočne emisije (izsevane), (oddajnik)
Frekvenčni razpon modulacije (običajni in skrajni pogoji)
Bočno sevanje (sprejemnik)

1Skladnost

se nanaša na standard EN 60601-1-2 in ne na dva usklajena standarda (ETSI EN 301 489-1 in ETSI EN 301 489-31).
To je zaradi tega, ker vsa poglavja standardov ETSI niso smiselno uporabna, tista, ki pa so skladna, so zajeta v testiranju,
ki se izvede po standardu EN 60601-1-2, pri katerem se uporabi ekvivalentne metode testiranja in merila učinkovitosti,
ki so vsaj enako omejujoča kot merila iz standardov ETSI EN 301 489-1 in ETSI EN 301 489-31.
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DODATEK II
Komunikacije/telemetrija
Med generatorjem OPTIMIZER Mini IPG in programatorjem OMNI II Programmer:
•

generator OPTIMIZER Mini IPG s programatorjem OMNI II Programmer:
o PPM: »0« = 180 µs, »1« = 270 µs
o 14,5 kHz LC, vzburjanje z impulzom
o 1 cikel na impulz do potlačenja na 10 %
o Energetski vložek na impulz 0,36 µJ → 5,14 mWvrh na impulz; 1,8 mWpovprečna

•

Programator OMNI II Programmer z generatorjem OPTIMIZER Mini IPG:
o AM: »0« = ni prenašalca, »1« = prenašalec za 305 µs
o Prenašalna frekvenca 23 kHz
o Moč: 0,56 Wvrh; 0,27 Wpovprečna

DODATEK III
Postopek preskušanja pripomočka/interakcij pripomočka
Bolniki s sočasno vsajenim pripomočkom (npr. ICD, srčni spodbujevalnik) potrebujejo
na koncu posega vsaditve dodaten postopek preskušanja, s katerim se zagotovi
pravilno delovanje generatorja OPTIMIZER Mini IPG (tj. OPTIMIZER Smart IPG ali
OPTIMIZER IVs IPG) in sočasnega pripomočka. Koraki potrebnega postopka preskušanja
so opisani v nadaljevanju:
1. Defibrilator ICD programirajte tako, da ne bo izvajal antitahikardialne terapije
med tem preskusom.
2. Aktivirajte terapijo modulacije srčne krčljivosti in programirajte okna zaznavanja
generatorja OPTIMIZER Smart IPG na dosledno dovajanje terapije za modulacijo
krčljivosti srca v prisotnosti sočasnega pripomočka.
3. Zamik zaporedja signalov CCM™ večkrat podaljšajte in opazujte intrakardialni
elektrokardiogram (ICD-EGM) v resničnem času, da določite največjo vrednost
zamika zaporedja CCM™, ki je dovoljen, preden začne defibrilator ICD nepravilno
zaznavati impulze terapije za modulacijo srčne krčljivosti kot valove R.
4. Dokumentirajte maksimalen zamik zaporedja signalov CCM™.
5. Zamik zaporedja signalov CCM™ ponovno programirajte na vrednost pred
preskusom.
6. Ponovno programiranje zamika zaporedja CCM™ dokumentirajte z natisom
parametra nastavitve IPG.
7. Defibrilator ICD ponovno programirajte, tako da bo lahko izvajal antitahikardialno
terapijo.
8. Ponovno aktiviranje antitahikardialne terapije dokumentirajte skupaj z natisom
parametrov nastavitve defibrilatorja ICD.
144

