
Mikro 
Model 6300 

Kullanıcı Eğitimi El Kitabı 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Vitalograph Ltd. UK  
Maids Moreton, Buckingham, MK18 1sw, İngiltere  
Telefon: (01280) 827110  
Faks: (01280) 823302  
E-posta: sales@vitalograph.co.uk www.vitalograph.co.uk Vitalograph Ltd İhracat Maids 
Moreton, Buckingham, MK18 1sw, İngiltere Telefon: +44 1280 827120 Fax: +44 1280 
823302 e-posta:sales@vitalograph.co.uk www.vitalograph.eu 

Vitalograph Ltd Hong Kong  
Birim 230, Şirketi Parkı, Lai Caddesi'nde 11 Shatin, Hong Kong 
Telefon: +852 2117 2678  
Faks: +852 2117 2679  
E-posta : sales@vitalograph.hk www.vitalograph.hk  

Vitalograph GmbH  
Rellinger Strasse 64a, D-20257 Hamburg, Almanya  
Tel: (040) 547391-0  
Faks: (040) 547391-40  
E-posta: info@vitalograph.de www.vitalograph.de 

Vitalograph A.Ş.  
13310 Batı 99 Street, Lenexa, Kansas, 66215, ABD.  
Ücretsiz:  800 255 6626  
Telefon: (913) 730 3200   Faks: (913) 730 3232 E-
posta: vitcs@vitalograph.com www.vitalograph.com 

 Vitalograph (İrlanda) Ltd  
Gort Yol Business Park, Ennis, V95 HFT4,  
Clare, Ireland  
Telefon: 353 65 6864100    
Faks: 353 65 6829289  
E-posta: sales@vitalograph.ie www.vitalograph.ie 

© Copyright Vitalograph 2016 
Güncel Sürümü (Sayı 5)  
Kedi. No 07687 

 tescilli markasıdır 

http://www.vitalograph.co.uk/
http://www.vitalograph.eu/
http://www.vitalograph.ie/
mailto:sales@vitalograph.hk
http://www.vitalograph.hk/
http://www.vitalograph.ie/
http://www.vitalograph.de/
http://www.vitalograph.com/
http://www.vitalograph.ie/


İçindekiler 

1. Vitalograph mikro Açıklaması

1. Kullanım Endikasyonları

2. Kontrendikasyonlar, Uyarılar, Önlemler ve Yan Etkileri
3. Vitalograph mikro Ana Bileşenleri
4. Vitalograph mikro Özellikleri
5. kullanıma Vitalograph mikro hazırlanma
6. Vitalograph mikro Güç Yönetimi

1. Pil Paketi

2. Pil Düşük Algılama

3. Güç tasarrufu modu

7. Vitalograph mikro İşletim

1. Ana menü

2. Yeni Konu Bilgileri

3. Test Oturumu Sahne

4. Bir Mesaj Testi Oturumu Sahne

5. Yapılandırma Menüsü

6. Raporlar ve Baskı

7. Depolama Sonuçları

8. Doğruluk / Kalibrasyon

9. Yeni Flowhead kurma

8. Temizleme Talimatları

1. Vitalograph mikro Temizlik ve Düşük Seviye Dezenfeksiyon

2. Sökme ve Fleisch Flowhead temizlenmesi

3. Bir araya getirmek ve Fleisch Flowhead alt seviyelerden Dezenfeksiyon

9. Bulma Kılavuzu Arıza
10. Müşteri servisi
11. Sarf ve Aksesuarlar
12. Sembollerin açıklaması

https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#description-of-the-vitalograph-device
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#Indications-for-use
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#contraindications-and-precautions-for-use
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#main-components-of-the-vitalograph-device
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#features-of-the-vitalograph-device
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#getting-the-vitalograph-device-ready-for-use
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#power-management-in-the-vitalograph-device
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#battery-pack
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#battery-low-detect
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#power-save-mode
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#operating-the-vitalograph-device
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#main-menu
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#new-subject-information
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#performing-a-test-session
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#performing-a-post-test-session
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#configuration-menu
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#reports-and-printing
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#storing-results
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#accuracy-calibration
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#Setting-up-a-New-Flowhead
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#cleaning-instructions
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#cleaning-and-disinfecting-the-vitalograph-device
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#disassembling-the-fleisch-flowhead
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#reassembling-the-fleisch-flowhead
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#fault-finding-guide
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#customer-service
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#consumables-and-accessories
https://vitalograph.co.uk/downloads/display/149#explanation-of-symbols


13. Teknik özellikler
14. CE Bildirimi
15. FDA Bildirimi
16. Uygunluk beyanı
17. Garanti

VITALOGRAPH MIKRO 1. TANIM 

Vitalograph mikro ölçüm ve insan denekler üzerinde arşivleme testleri için eğitilmiş doktorun 
ofisinde uzmanları, klinik, hastane departmanı, vb tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış 
bir el spirometre olduğunu. Demografik veriler tuş takımı üzerinden girilir ve spirometri test 
verileri ile birlikte, saklanır. Deneyle ilgili veriler ekranda görüntülenebilir ve bir PC aracılığıyla 
baskılı / indirilebilir. Mevcut yapılandırma seçenekleri çeşitli vardır. 

cihazla ilgili bilgiler Hakkında kutusundan elde edilebilir. herhangi sorguları Vitalograph veya 
bir hizmet ajan yapılırsa Bu bilgiler kullanılabilir. 

Hakkında kutusuna erişmek için: 

1. Basın Konfigürasyon Ana Menüden düğmeye.

2. Basın Hakkında düğmeye.

kullanım için 1.1 Endikasyonları 

Cihaz FVC, FEV1, FEV6 PEF, MVV ve VC içeren hastanın solunum parametreleri ölçer bir 
spirometre olup. Vitalograph mikro akciğer fonksiyon testleri için tasarlanmış bir el spirometre 
olduğunu , yetişkinler ve pediatri, 5 yıl ve üzeri kullanım için böyle hastane koğuşları, sağlık 
merkezleri ve sağlık profesyonellerinin denetimi altında özel evlerde gibi ortamlardan çeşitli.  

2. KONTRENDIKASYONLAR, UYARILAR, ÖNLEMLER VE YAN ETKILERI

1. Bu ekipmanın hiçbir değişiklik izin verilir. Vitalograph mikro cihazına izinsiz herhangi

bir değişiklik ürün güvenliği ve / veya veri ve Vitalograph sorumlu değildir ve cihaz

artık desteklenecek şekilde bozabilir.

2. Vitalograph mikro steril bir cihaz olarak tasarlanmamıştır. Her zaman temizlik ve

dezenfektan kimyasalların üreticisi tarafından verilen güvenlik kurallarına uyun.
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3. Vitalograph mikro puan veya herhangi bir şekilde su geçirmez olacak şekilde

tasarlanmıştır IP değildir. Bakım flowhead temizlerken bölüm 8 'talimatlara

alınmalıdır.

4. spirometri için yeni Bakteriyel Yaşamsal Filtre (BGA) test cihazı ve konuyu hem

korumak için her konu için kullanılmalıdır. Bir BVF tek konu kullanım içindir. en az 5

dakikalık bir gecikme ölçüm cihazında önceden aerosol parçacıklarının çökelmesinin

izin vermek için bireyler arasında izin verilmelidir.

5. Spirometre desteklemek veya ekarte, ancak bir (ATS / ERS 2005) yapamaz olabilir.

6. Test sırasında dil veya diş ile ağızlık engellemek için dikkat edin. A 'tükürme' eylem

veya öksürük yanlış okumalar verecektir.

7. Vitalograph mikro tarafından görüntülenen tüm değerler BTPS değerleri olarak ifade

edilmiştir.

8. Zaman sıfır, eğrinin en yüksek kısmı, arka-ekstrapole yöntem kullanılarak belirlenir.

9. Konu yorgunluk yaş örneğin denekler özellikleri, sağlık durumuna bağlı olarak

spirometri testleri sırasında ortaya çıkabilir. Test sırasında oturmak veya alternatif

testler arasında bir mola alabilir bu konuyu kaçının. Bir denek yorgunluk uyarı 8

manevraları sonra görünecek ve bir oturumda izin manevralar sayısı 20'dir.

10. Tüm spirometri standartları alet doğru ölçüm olduğunu doğrulamak için, en azından

her gün 3-L şırınga ile solunum fonksiyonu ölçüm cihazları doğruluğunu kontrol etmek

önerilir. Vitalograph mikro dışında doğruluk sınırları olmamalıdır. Normal kullanımda,

kalibrasyon izlenebilirlik belgelendirme yıllık rutin hizmetin bir parçası olarak tavsiye

edilir. Doğruluk ayrıca temizlik veya kalibrasyonunun düzeltilmesi sonra veya

flowhead veya cihaz düşmüşse, herhangi bir nedenden dolayı spirometre demonte

sonra kontrol edilmelidir.

11. Vitalograph mikro Yeni Bir Flowhead montajından sonra gerekli kurulum cihazı ile

flowhead olup. prosedür aşağıda özetlenmiştir.

12. Servis ve onarım üretici tarafından veya özel olarak Vitalograph tarafından onaylanan

hizmet kuruluşları tarafından sadece yapılmalıdır.

13. Bölüm başına yalnızca aşağıda 13 Teknik Özellikler IEC60086 Sertifikalı AAA piller

mikro cihazla kullanılmalıdır. Kullanılmak üzere onaylanmış olan sertifikalı pillerin

listesi için bölüm 11 Sarf ve Aksesuarlar Bkz.

14. Bölüm başına Tıbbi Cihazlar altında 14, cep telefonları ve sağlık tesisleri için uygun

değildir diğer kişisel veya ev cihazları tarafından etkilenebilir. Vitalograph ürünün

yakınında kullanılan tüm ekipman tıbbi elektromanyetik uyumluluk standardına uymak

önerilir. parazit şüphesi veya olası ise, kusurlu cihazı kapatmadan uçak ve tıbbi



tesislerde geçerli olduğu gibi, normal bir çözümdür. OLMAYAN TIBBİ ekipman hasta 

ortamının dışında tutulmalıdır. Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı tıbbi elektrikli 

ekipman etkileyebilir. 

VITALOGRAPH MIKRO 3. ANA BILEŞENLERI 

Vitalograph mikro için ana bileşenleri aşağıda gösterilmiştir. 

bir  PC Yazılımı 



B  Flowhead 

C  Flowhead Açma Düğmesi 

D  LCD / Dokunmatik Panel Ekranı 

E  Mini USB Bağlantısı 

F  Açık / Kapalı Düğmesi 

G, LED 

'H Pil bölmesi (4 x 1.5V AAA Pil) 

VITALOGRAPH MIKRO 4. ÖZELLIKLER 

Vitalograph mikro özellikleri şunlardır: 

• Vitalograph Raporu Utility için yazdırma, yazılım, cihazla birlikte verilen
• testler ve demografik bilgilerin depolanması
• Fleisch pnömotakografla
• çıkarılabilir flowhead
• Dokunmatik renkli ekran
• tahmin edilen değerler seçimi

5. KULLANIM İÇIN VITALOGRAPH MIKRO HAZIRLANIYOR

1. Cihazın arka pil bölmesine 4 x 1,5V AAA pil takın. Alternatif olarak Vitalograph mikro

cihazı cihazı ile verilen USB kablosundan tahrik edilebilir. cihazdaki USB bağlantısına

bir PC'de kullanılabilir bir USB bağlantısı ve diğer ucunu da USB kablosunun bir

ucunu bağlayın.

2. flowhead bir bvf bağlayın.

3. enstrümanın ön yüzünde Açma / Kapama düğmesine basın, cihazı açma ve

Vitalograph mikro kullanıma hazırdır için.

VITALOGRAPH MIKRO 6. GÜÇ YÖNETIMI 

Vitalograph mikro USB kablosu veya dahili aküsünden PC'den güç verilebilir. Cihazın ön 
yüzünde ve pil güç simgesinin üzerindeki LED cihazın güç durumunu gösterir. 



USB gücünden Güç verildiğinde bu simge ekranın en 
üstündeki durum çubuğunda görüntülenecektir.   

6.1 Piller 

Vitalograph mikro 4 x 1.5V olmayan şarj IEC680086 sertifikalı AAA alkalin pil 
kullanır. Bu cihaz cihazına bağlı USB kablosu olmadan kullanılmasını sağlar. 

  

6.2 Batarya Gücü Endikasyonları 

Vitalograph mikro batarya güç endikasyon vardır: 

 

 
 
 
Piller dolduğunda Yeşil Pil dolu Simge Ana Menü 
ekranı cihazda görüntülenir.  
USB güç bağlıyken bir Tak Simgesi görüntülenir.  
LED tam piller ve USB güç hem de Yeşil kalacak. 



Pil gücü zayıflamaya başladığında Pil Düşük Simgesi 
görüntülenir ve ve LED hem turuncu olacaktır.  
Cihazı kullanmaya devam etmek izin 
verilecektir. Pilleri değiştirmek veya bir bilgisayara 
bağlı USB kablosunu takın ve teste devam etmek 
hazırlamak tavsiye edilir. 

Piller tamamen deşarj yaklaşıyor zaman Pil Şarjı 
simgesi ana ekran durum çubuğundaki güç basılırken 
tam ekran ve üzerinde görüntülenir ve o ve LED hem 
kırmızı olur.  
Pilleri değiştirmek veya teste devam etmek USB 
kablosu kullanarak bir PC'ye bağlamak tavsiye edilir 

6.3 Güç Tasarrufu Modu 

pillerle çalışan zaman 2 dakika boyunca kullanılmaması halinde pil ömrünü artırmak 
amacıyla, yalnızca ve oto gücünü aşağı, 30 saniye sonra loş 60 saniye sonra boş 
gidecek Vitalograph mikro cihazda kullanılmayan ekranı sola ve cihaz olacak.   

USB kapalı çalıştırırken 5 dakika boyunca kullanılmaması halinde Vitalograph mikro 
cihazda ekran boş gidecek. Cihaz eğer aşağı USB ile değil otomatik güç güç olacaktır. 

Açma / Kapama düğmesine basılması güç tasarrufu moduna dışına cihazı getirecektir. 

7. VITALOGRAPH MIKRO ÇALIŞTIRILMASI

Cihazla ilk kez açtıktan sonra tarih ve saat için Kurulum ekranı ile sunulmaktadır. 



 
 
  

  
 
Aşağı / yukarı tuşlarını kullanarak o anki saati ve tarihi girin.  
Bu ayarları kaydetmek ve üzerine devam etmek girmek düğmesine basın  Ana 

Menü ekranında.   
 
 
 

7.1 Ana Menü 

Yeni Konu, VC Testi, FVC Testi ve Post Testi - Ana Menü ekranı aşağıdaki seçenekleri 
içerir.  
 



  
 
İlk defa Cihazı açarken test ekranı simgeleri gri renkte görünür ve bir konu oluşturulana 
kadar seçilemez. Bir FVC öncesi test uygulamasına kadar Mesaj Testi simgesi gri renkte 
kalacaktır.  
 
Zaman ve aşağıdaki çeşitli simgelerin gösterecektir ekranda üstündeki pil simgesi durum 
çubuğu görüntülemeye ek olarak:  

1. V - Bir VC testi yapılmıştır gösterir 

2. F - FVC yapılmıştır gösterir 

3. P - sonrası modunu gösterir 

Test tamamlandıktan sonra simgeler yalnızca görünür.  

7.2 Yeni Konu Bilgileri 

1. Yeni Konu ekrana getirmek için, ana menüde Yeni Konu düğmesini 

seçin . 



2. Aşağıdaki gibi kullanılabilir Konu bilgiler alanlardır

- 

Yaş  



Boy 

Cinsiyet Kilo  Nüfus 

3. Yaş, Boy ve Cinsiyet ilk ekranda ve varsayılan olarak etkindir. Ağırlık ve Nüfus Grubu

ikinci ekranda ve varsayılan olarak etkin değildir. Bunlar yapılandırma menüsündeki

seçenekleri etkinleştirieceğini Konu Seçenekler 

- . 

4. Yaş için bilgi girmek için, Yükseklik ve Ağırlık sadece dokunmatik panel tuş takımını

kullanarak bilgi kutusu ve türüne dokunun. Birimler otomatik cm / kg arasında ve / lbs



içinde geçecektir.Cinsiyet uygun seçenek erkek basılarak 

seçilir veya 

kadın . Nüfus Grubu ekranda uygun seçeneği 

basarak bir listeden seçilir. Ek Nüfus Grupları Ekranın sağ tarafındaki oku seçin 

erişmek için.   

5. veritabanına konuyu kaydedip Ana Menüye dönmek için Enter tuşuna basın.

6. Bir değer Yaş, Yükseklik veya Cinsiyete için girilen değilse o zaman bir Hata

Simge girmek düğmeye basıldığında boş 



alanın yanındaki görünecektir bu tahmin değerleri yapılan herhangi test sonuçlarında 

görünmez bir duruma işaret eder. Düğmeye tekrar girmek yeni konu ekranı basın 

çıkmak için.                       

Not:  Cihazın ilk kullanımından haricinde veya kullanıcı bilgilerini gri olarak görünür Yeni 
Konu Ekranı girdiğinde, belleği temizledikten sonra. Kullanıcı o Veri Giriş ekranına 
atlayacaktır ve veri kullanıcı yeni veri girmek için izin temizleyecektir Yaş, Boy veya Kilo 
kutusu vurursa. Kullanıcı Yeni Konu ekranına döndüğünde diğer tüm alanlar 
temizlenecektir. Kullanıcı tüm konu ayrıntıları veya görünür bir hata simgesi girmeniz 
gerekecektir.    
 
 

7.3 Test Oturumu Sahne 

7.3.1 Kontroller Test Oturumu Sahne önce Yapmak 

Bir test oturumunu başlatmadan önce yapılması gereken kontrollerden da vardır: 

1. Vitalograph mikro ünitenin doğruluğu son zamanlarda kontrol edildi emin 

olun. (Kontrol edilmesi Doğruluk bölümüne bakınız) 

2. Emin olun bir konu oluşturulur ve gerekli demografik bilgiler konu için girilir. Bir 

test oturumu konu için herhangi ayrıntıları doldurmadan yapılabilir ama bunu 

yapmak için tavsiye edilir.   

3. flowhead bir tek BVF ağızlık monte edin. tek kullanımlık burun klipsi 

kullanılması da tavsiye edilir.  

7.3.2 Bir VC Testi Yapılması 

aşağıdaki gibi VC testini gerçekleştirin: 

1. 'VC Testi' seçeneğini seçin gelen Ana 

Menü  .  



2. Görünmesi için 'Başlamak için Exhale' simgesini bekleyin .Bu Vitalograph 

mikro ünite bir darbe kabul etmeye hazır olduğunu gösterir. 

3. Sonuçlar, hacim / zaman (V / t) sorun olarak kabul edilebilir test ekranının 

yanında grafik düğmesine basarak Cilt Çubuk grafik ya da. Bunlar test 

sırasında etkin değildir.  Hacim / zaman (V / 

t);    

 hacim 

4. Grafik test ekranının yanında zum düğmesini kullanarak tam ekran grafiği ile 

değiştirilebilir. Normal moda dönmek için yakınlaştırma düğmesini seçin. Bunlar 

etkin değil  Test sırasında.    

5. VC testi gerçekleştirin. Spirometre Manevraları yapılması hakkında ek rehberlik 

Vitalograph web sitesinde bulunabilir. 

6. iyi bir test kalitesini elde etmek darbeyi üç kez veya daha fazla tekrar edin. 

7. Ekranın altında bulunan sonuçları özeti son darbe VC gösterir. darbelerin sayısı 

aşağıdaki son deney VC'ye ayrı bir kutu içinde gösterilmiştir.  



8. Geçerli bir darbe silmek isterseniz aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

a. Temizlemek istediğiniz darbe tamamlanmasının ardından, Sil

seçeneğini Test ekranın yan taraftaki menüden. 

b. İki Sil simgeler biri yeşil kene ve kırmızı bir 'X' ile diğer Sil simgesi

ile Sil test Ekranın yan tarafında aynı bölgede görünür. darbe

basının silinmesiyle yeşil kene ile Sil simgesini onaylamak

için. silme kırmızı 'X' ile Sil simgesini seçin iptal etmek.

c. Cihazda tüm oturumları silmek / temizlemek isterseniz, bölüm

6.5'te belirtildiği gibi Vitalograph Raporları bağlanmak ve

Vitalograph Raporları tüm verileri taşımak ve cihazdan

temizleyebilirsiniz.

9. Gerçekleştirdikten sonra VC testleri çıkmak için girmek butonuna basın VC

Testi ekranı. Bu geri getirir Ana Menü .

7.3.3 Bir FVC Testi Yapılması 

1. 'FVC Testi' seçeneğini seçin gelen Ana 

Menü .

2. Görünmesi için 'Başlamak için Exhale' simgesini bekleyin . Bu

Vitalograph mikro ünite bir darbe kabul etmeye hazır olduğunu gösterir.

3. Sonuçlar, hacim / zaman (V / t) sorun olarak kabul edilebilir ya da Akış / Hacim

(F / V) test ekranının yanında grafik düğmesine basarak grafiktir. Bunlar test



sırasında etkin değildir.  Hacim / zaman 

(V / t) Akış / hacim (F / 

V)                                                            

                               

4. Grafik test ekranının yanında zum düğmesini kullanarak tam ekran grafiği ile 

değiştirilebilir. Normal moda dönmek için yakınlaştırma düğmesini seçin. Bunlar 

etkin değil  Test sırasında.     

5. FVC testi gerçekleştirin. Spirometre Manevraları yapılması hakkında ek 

rehberlik Vitalograph web sitesinde bulunabilir. 

6. iyi bir test kalitesini elde etmek darbeyi üç kez veya daha fazla tekrar edin. 

7. Ekranın altında bulunan sonuçları özeti son darbe FVC ve FEV1 gösterir.   

8. Kullanılabilir darbeler ve kötü darbe göstergesi (!) sayısı bir sonraki son bir test 

FVC ve FEV1 için ayrı bir kutu içinde gösterilir. Ayrıca kötü bir darbe belirtmek 

için testin sonunda duyulabilir bir ses olacaktır. 

9. En iyi üç deney (en iyi, 1, 2, 3 ...) sırasına bağlı olarak grafikte gösterilir. Bir 

gösterge testleri sırasını açıklamak için grafiğin üstünde gösterilmiştir. 



10. Görüntülemek için sonuçlar sonuçlar düğmesini

seçmek test ekranının yanında. 

a. Eğer sol / sağ okları kullanarak görüntülemek istediğiniz test

sonuçlarını seçebilir.

b. Aşağı / yukarı okları kullanarak her test için sonuçların olsa

kaydırabilirsiniz. yapılandırılan parametrelere bağlı olacaktır

Görüntülenen parametre sayısı.

c. Testler (en iyi .... 1 sayısını sonra 2, 3 sıralanır) sırasına bağlı

olarak gösterilmektedir. 

d. Sonuçlar ekran çıktısı için de benzer bir şekilde düzenlenmiş çok

sayıda farklı sütunlar bulunmaktadır. parametresi adını görüntüler

birinci kolon, ikinci birimler, üçüncü test değeri gösteren ve

dördüncü kolon,% Pred ya da Z değeri konfigürasyonuna bağlı

olarak gösterir.

11. Geçerli bir darbe silmek isterseniz aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

 . Temizlemek istediğiniz darbe tamamlanmasının ardından, Sil 

seçeneğini Test ekranın yan taraftaki menüden. 

a. İki Sil simgeler biri yeşil kene ve kırmızı bir 'X' ile diğer Sil simgesi

ile Sil test Ekranın yan tarafında aynı bölgede görünür. darbe

basının silinmesiyle yeşil kene ile Sil simgesini onaylamak

için. silme kırmızı 'X' ile Sil simgesini seçin iptal etmek.

b. Eğer (en son FVC Ön testin hariç), cihazdaki tüm oturumları silmek

temizlemek / etmek isterseniz, bölüm 6.5'te belirtildiği gibi

Vitalograph Raporları bağlanmak ve Vitalograph Raporları tüm

verileri taşımak ve cihazdan temizleyebilirsiniz .



12. Gerçekleştirdikten sonra FVC testleri çıkmak için girmek butonuna basın FVC

Testi ekranı. Bu geri getirir Ana Menü .

Not: Aynı oturumda, yani VC, FVC sırasında yapılan farklı testler, Post tek bir oturum olarak 
ele alınacaktır ve bir rapor olarak basılacaktır. Birden fazla test aynı konu için gerekliyse 
cihaz onlar ayrı oturum olarak kayıtlıdır ve ayrı raporlar oluşturulabilir, böylece testler 
arasında tekrar kapatılabilir ve edilmelidir. 

Not: Bir oturum sona erer ve kaydedildiğinde biri meydana aşağıdaki - Vitalograph Raporları 
bağlanın yeni konu oluşturmak aygıtı kapatın. 

7.4 Bir Mesaj Testi Oturumu Sahne 

Bir Mesaj testi oturumu gerçekleştirilen son FVC test öncesi oturumda üzerinde 
gerçekleştirilebilir. Eğer kapatılırsa ve tekrar ve / veya veri Vitalograph Raporları iletilen 
edildiğinde cihaz bile son ön-test sürdürecek. 

Bir Mesaj testini gerçekleştirmek için: 

1. Dan 'Mesaj Modu' Seç Ana Menü  . 

2. Bir Mesaj testi oturumu gerçekleştirilen son FVC test öncesi oturumda üzerinde

gerçekleştirilebilir.

3. Bir FVC Testi Yapılması bölüm 6.2.3 özetlendiği gibi Gönder FVC testi gerçekleştirin.

Not:  Bir FVC Öncesi testi tamamlanmıştır eğer bir Mesaj Testi sadece seçilebilir. Eğer 
Mesaj FVC sınama ekranını terk edip ana menüye döndüğünüzde size Mesaj modunda hala 
olarak VC veya FVC testi ya seçmek mümkün olmayacaktır. Bu seçenekler devre dışı olur. 



7.5 Konfigürasyon Menüsü 

Yapılandırma menüsü basın erişmek için ana ekranın sağ üst köşesindeki 
simgeyi. 

Yapılandırma menüsünde gösterildiği gibi dört seçenek vardır. Bunlar 1. Konu 
seçenekleri (sol üst simge), 2. Cihaz ayarları (sağ üst simge), 3. Doğruluk ve 
Kalibrasyon (sol altta simgesi) ve kutunun Hakkında 4. (sağ alt simge) içindir.  

1. Konu seçeneği, şunları yapılandırmanızı sağlar

a. Duruş - oturarak veya ayakta durarak oturum için kaydedilen

Postür ayarlar.

b. Ağırlık - Konu ekranında Ağırlık girmek için seçeneği etkinleştirmek

için açın.

c. Nüfus Grubu - özne ekranında Nüfus Grubu girmek için seçeneği

etkinleştirmek için açın.



 

Varsayılan Duruş oturan ayarlanacaktır ederek, Ağırlık ve Nüfus Grubu 
Kapalı olarak ayarlanır. 

2. Cihaz ayarları aşağıdaki yapılandırmasına izin -  

Cihaz Seçeneği  . Yapılandırmak için bu Seç -   

a. Daha sonra sonuçlar ekranda görüntülenir seçilen parametreyi -% 

Öngörülen veya Z-skoru seçin.  



b. Ses - Bu seçeneği Kapalı çevirerek sessiz modda cihazı 

koyabilirsiniz. 

c. Kullanıcı Şifre kodu - Cihazı kilitlemek için bu açabilir ve bir şifre 

istenir. 

d. (2 ondalık basamağa kadar) ayarlayın Sıcaklık - Burada sıcaklık 

girebilirsiniz. Varsayılan ayar 23'C 

olduğunu .   

 

e. Parametreler  . Eğer ekranlar arasında 

gezinmek için sağ / sol okları kullanın, sonuçlar ekranda 

görüntülemek istediğiniz hangi parametreleri belirlemek için 

Parametreler seçeneği seçin. 8 parametrelerin maksimum 

seçilebilir. 



f. Tarih / Saat. . Tarih ve / veya Zaman

ayarlamak veya değiştirmek için bu seçeneği seçin. Tarih biçimi

YYYY / AA / GG, Zaman 24Sa formatında sabit olmasıdır. Bu

alanları düzenleme aşağı / yukarı okları kullanın.

g. Servis modu / Teknisyen

. Bu seçenek bir 8 basamaklı bir şifre bu moduna girmek için

gereklidir, servis ve teknisyenler içindir.

h. Aşağıdaki mevcut tüm parametreler ve parametrelerin tanımları bir

listesi:

• 

Parametre Tanım 

VC Vital kapasite (L) 

FVC Zorunlu vital kapasite (L) 

FEV1 1 saniye (L) sonra zorla soluk verme hacmi 

FEV1R FEV1 VC veya FVC manevrası dan büyük VC bölü. 

PEF L / s, Doruk ekspiratuar akış (L / san) 

PEF L / dk Doruk ekspiratuar akış (L / dakika) 



 
FEF25-75'te  

 
Maksimum orta ekspiratuar akış: ortalama FEF% 25 ve FVC (L / s)% 75 
arasında bir zaman aralığında 

 
FEF75-85  

 
Geç zorunlu ekspiratör akış: ortalama FEF zaman aralığında% 75 ve FVC (L / 
san)% 85'i arasında 

 
EVC  

 
Ekspiratuar vital kapasite (L) 

IVC İnspiratuar vital kapasite (L) 

FIVC Zorunlu inspiratuar vital kapasite (L) 

FIVC / FVC FVC oranı FIVC 

FEV.5 0.5 saniye sonra zorla soluk verme hacmi (L) 

 
PIF L / s,  

 
En yüksek giren akış (L / san) 

 
FMFT  

 
Zorunlu orta ekspiratuar akış zamanı (saniye) 

 
FET  

 
Zorunlu çıkış zamanı (saniye) 

 
FEV.5 / FVC  

 
FVC oranı FEV 0.5 

FEV.75 0.75 saniye sonra zorla soluk verme hacmi (L) 

FEV.75 / FVC FVC oranı FEV 0.75 

 
FEV1 / VC  

 
VC oranı FEV1 

 
FEV1 / IVC  

 
IVC Oranı FEV1 

 
FEV1 / FVC  

 
FVC oranı FEV1 

 
FEV1 / FIVC  

 
FIVC Oranı FEV1 

 
FEV1 / FEV6  

 
FEV6 oranı FEV1 

 
FEV1 / PEF  

 
PEF Oranı FEV1 

FEV3 3 saniye sonra cebri soluk verme hacmi (L) 

 
FEV3 / FVC  

 
FVC oranı FEV3 

FEV6 6 saniye sonra zorla soluk verme hacmi (L) 

FEF25 FVC (L / sn)% 25 akış ekspiratuar 

 
FEF50'de 

FVC (L / sn)% 50 akış ekspiratuar 



FEF75 FVC (L / san)% 75 ile akış ekspiratuar 

FEF0.2-1.2 0,2 ve test 1.2 L arasındaki hacim aralığında zorunlu ekspiratör akış (ortalama L 
/ san) 

FEF 25-75 / FVC FVC oranı FEF25-75'te 

FIV1 1 saniye sonra zorunlu inspiratuar hacmi (L) 

FIV1 / FIVC 
FIVC Oranı FIV1 

PIF L / dk En yüksek giren akış (L / dakika) 

FIF25 FVC (L / san)% 25, inspiratuar akış Zorunlu 

FIF50 FVC (L / sn), 50%, inspiratuar akış Zorunlu 

FIF75 FVC (L / san)% 75 ile solunum akış Zorunlu 

FIF50-FEF50'de 
Oran MMD FEF% 50,% 50 

FIF50-FEF50'de Oran FEF MMD% 50,% 50 

MVVind Maksimum istemli havalandırma dolaylı FEV1 (L / dakika) hesaplandı 

kabuk Airways Direnç Dolaylı ölçümü. 

Vext Ekstrapole hacmi (L) 

Vext / FVC FVC oranı Vext 

FEV1 / EVC EVC için Oranı FEV1 

3. Doğruluk / Kalibrasyon. Spirometri standartları alet doğru ölçüm olduğunu doğrulamak

için, en azından her gün 3-L şırınga ile solunum fonksiyonu ölçüm cihazları

doğruluğunu kontrol etmek önerilir. Bir Doğruluk Kontrol / Kalibrasyon yapılması

hakkında tüm detaylar için bölüm 7.8 bakınız.

4. Kutusu Hakkında. yazılım hakkında bilgiler Hakkında kutusundan elde

edilebilir. herhangi sorguları Vitalograph veya bir hizmet ajan yapılırsa Bu bilgiler

kullanılabilir. Bu bilgiler Model numarası (6300), cihazın seri numarasını, Yazılım

referans numarasını, son Doğruluk çek ve Servis nedeniyle bugüne tarihini

içermektedir.



 

 

 

7.6 Raporlar ve Baskı 

Vitalograph mikro Vitalograph Raporlar uygulamasını çalıştıran bir bilgisayara 
bağlayarak pdf raporları yazdırabilirsiniz. Mikro bağlamak için ana ekranda olmak 
zorundadır.  

1. mikro PDF raporlar üretmek için yazılım ekrandaki talimatları mikro birlikte verilen 

Vitalograph Raporları CD'sini çalıştırıp izleyerek rapor isteyen PC'de yüklü olduğundan 

emin olun. 

2. mikro bilgisayar ya da cihaz ile USB kablosu ile bağlanabilir, veya Bluetooth sürümü 

için bir Bluetooth dongleları kullanılabilmektedir.  

3. Vitalograph açıktır ve mikro ve ana ekranda açıldığında bildiriyor emin olun.  

4. Vitalograph Raporlarının kullanılmasıyla ilgili ek rehberlik Vitalograph Raporlar yardım 

menüsünde veya verilen CD'de 07339 Kullanıcı Eğitimi Kılavuzu'nda bulunabilir.  

Not: Mikro Vitalograph Raporları bağlandığında en son FVC Öncesi oturumu hariç, 
kopyalama, depolanan oturumları değil hareket edecektir.  
 



Not: Aynı oturumda, yani VC, FVC sırasında yapılan farklı testler, Post tek bir oturum olarak 
ele alınacaktır ve bir rapor olarak basılacaktır. Birden fazla test aynı konu için gerekliyse 
cihaz onlar ayrı oturum olarak kayıtlıdır ve ayrı raporlar oluşturulabilir, böylece testler 
arasında tekrar kapatılabilir ve edilmelidir.  

7.7 saklanması Sonuçlar 

Vitalograph mikro karşılık gelen oturum verileriyle 750 konusu kayıt için kapasiteye 
sahiptir. Ancak sadece en iyi 3 darbeler maksimum her oturumu ile saklanacaktır, oturum 
başına 20 darbeler kadar gerçekleştirmek mümkündür. Bir Mesaj testi oturumu ise oturum 
bilgileri de konu ayrıntıları ve iyi öncesi testini içerecektir.  

Vitalograph mikro geçici bir depolama cihazı olarak kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Vitalograph mikro yapılır geçen FVC Ön testin haricinde cihazda silinmiş 
olarak bu her konu / Vitalograph Raporlarına oturumları ve bayrak onları hareket edecek 
oturumu verilerinin pdf raporlar üretmek için Vitalograph Reports bağlanabilir. Bu bölümde, 
6.5 daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  

750'den fazla denek / oturum girişleri mevcut konu / oturum girişleri bir İlk Giren İlk Çıkar 
(FIFO) temelinde silinecektir cihazda depolanmış ise girilen ilk oturumu silinecek ilk olacak 
yani. Vitalograph Reports silinmiş, daha önce işaretlenmiş herhangi konular / oturumları 
mevcut toplam depolama sayılır.  

7.8 Doğruluk / Kalibrasyon 

Hasarlı veya hatalı durumda olmadıkça Vitalograph mikro dışında doğruluk sınırları 
olmamalıdır. Bu durumda, hata bulma kılavuzuna bakın. Normal kullanımda, kalibrasyon 
izlenebilirlik belgelendirme yıllık rutin hizmetin bir parçası olarak tavsiye edilir. Cihazda bir 
doğruluk denetimi gerçekleştirmek ve günlük sıcaklık kontrol önerilir. ISO26782 öneriler bir 
şırıngadan spirometre pompalanır spirometre ile ölçülen hacim ile hacim arasındaki fark,% 3 
içinde olmasını gerektirir.  

Ünitenin doğruluğunu kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin. 

1. Ana menü ekranının sağ üst köşesinde Yapılandırma düğmesini seçin.

2. Doğruluk / Kalibrasyon simgesini seçin.

3. Dokunmatik panel tuş takımını kullanarak Şırınga hacmi ve referansını girin.

4. Dokunmatik panel tuş takımını kullanarak ortam sıcaklığını girin.



5. ortam sıcaklığına getirmek için flowhead havayı pompa. flowhead çok yakın zamanda

test için kullanılmıştır ya da soğuk ortamdan gelmişse sıcaklığı Şırıngadan içinden

birkaç kez havayı pompalayarak ambient ile dengelenmelidir.

6. Doğruluk Kontrol içine getirmek için 'Enter' tuşuna basın  ekran ve ekrandaki talimatları

izleyin.

7. Doğruluk Kontrol sonucu ekranın sağ üst köşesinde% olarak gösterilir. o tekrarlanabilir

ve% 3 içinde yeşil bir kene geçiş simgesi gösterilir ve ana Yapılandırma menüsü ve

Doğruluk geçiş kaydedilir dönersiniz Enter tuşuna basarak edilecektir.

8. istenmeyen bir durumda Doğruluk Kontrol sonucu% 3 dışındadır hatası simgesi

gösterilir ve Kalibrasyon güncellemek için Kalibrasyon Güncelleme rutin anahtarı

gelirleri girmek basarak edilecektir.

9. Kalibrasyon Güncelleme ekranı sonraki vuruş sayısı, ekranın sol üst köşesinde hacmi

(L) gösterecektir.

10. Prosedür Doğruluk Kontrolü için aynıdır. stokes iki Yapılandırma menüsüne dönersiniz

Enter tuşuna basarak referans hacminin% 3 içindedir ve Kalibrasyon faktörü

güncellenmemiş ve Bir geçiş kaydedilir. Hata simgesi gösterilir ve Yapılandırma

menüsüne dönersiniz Enter tuşuna basılarak yapıldığı açık% 3 ise Kalibrasyon faktörü

güncellenir ve Kalibrasyon güncelleme kaydedilir.

Not: Bir çek yapmadan Doğruluk Kontrol ekrandan çıkmak dönmek için tekrar Enter tuşuna 
basınKonfigürasyon Menüsü ekrana . Doğruluk kontrolü bu durumda Vitalograph mikro 
belleğe kaydedilir edilmeyecektir. 

  Ne zaman doğruluğunu kontrol etmek - 

1. Kendi belirlenmiş prosedürlere uygun olarak

2. Yıllık bakım kontrolleri sonra

3. Herhangi bir nedenle spirometre temizleme veya demonte sonra



4. kalibrasyon ayarlandıktan sonra 

5. flowhead veya cihaz düştü edilmişse 

6. Yeni flowhead monte edilmişse 

 
 

7.9 Yeni Bir Flowhead kurma 

Vitalograph mikro Yeni Bir Flowhead montajından sonra gerekli kurulum cihazı ile flowhead 
olup.  
 
Yeni flowhead kurarken aşağıdaki adımları izleyin.  

1. Yukarıdaki bölümde 7,8 göre bir doğruluk kontrolü / ayarı yapın. 

2. Doğruluk / Kalibrasyon simgesini seçin.   

3. Dokunmatik panel tuş takımını kullanarak Şırınga hacmi ve referansını girin.  

4. Dokunmatik panel tuş takımını kullanarak ortam sıcaklığını girin. 

5. ortam sıcaklığına getirmek için flowhead havayı pompa. flowhead çok yakın zamanda 

test için kullanılmıştır ya da soğuk ortamdan gelmişse sıcaklığı Şırıngadan içinden 

birkaç kez havayı pompalayarak ambient ile dengelenmelidir. 

6. Doğruluk Kontrol içine getirmek için 'Enter' tuşuna basın  ekrana.  

7. tamamen şırınga geri çekin. 

8. Yeni Flowhead simgesini seçin    

9. Yavaş yavaş tamamen şırınga içinde itme ve daha sonra grafik üzerinde 0.75 L / san 

sınır çizgilerinin altına akış hızının tutulması, tam olarak geri. Bu 2.50 L doğru yeni 

sınır çizgileri gerçekleştirilirse / sn görünür. 

10. Tam bir şırınga içinde bir orta hızlı itme kullanarak ve daha sonra grafik üzerinde 0.75 

L / saniye ve 2.50 L / san sınır çizgileri arasındaki akış hızının tutulması, tam olarak 

geri. Bu 10.00 L doğru yeni sınır çizgileri gerçekleştirilirse / sn görünür. 

11. Tam bir şırınga içinde hızlı bir vuruş itme kullanarak ve daha sonra grafik üzerinde 

2.50 L / saniye ve 10.00 L / san sınır çizgileri arasındaki akış hızının tutulması, tam 

olarak geri. 



12. Sonuç ekranın altındaki% gösterilmiştir. o% 3 içerisinde ise yeşil kene simgesi

gösterilir ve Enter tuşuna basarak ana Yapılandırma menüsüne geri döner. Bu daha

sonra olursa hiçbir düzenlemeler yeni flowhead için gereklidir.

13. Sonuçlar% 3 dışındaysa hata simgesi gösterilir ve yeni flowhead set-up ekrana kilit

gelirleri girmek basarak edilecektir.

14. Prosedür ve ekran aynıdır. bir, yavaş orta ve hızlı inme iten ve tamamen şırınga

çekin. yeşil kene simgesi belirecektir prosedürün sonuna ve Yapılandırma menüsüne

dönersiniz girmek tuşuna basarak anda, yeni flowhead başarıyla set-up edilmiştir.

Not: : New Flowhead ekrandan çıkmak Yapılandırma Menüsü ekranına dönmek için tekrar 
Enter tuşuna basın. Sonuç bu durumda Vitalograph mikro belleğe kaydedilir edilmeyecektir. 

8. TEMIZLEME TALIMATLARI

8.1. Temizlik ve Düşük Seviye Vitalograph mikro Dezenfekte 

Konular ile temas flowhead, test edilen oluşturan Vitalograph mikro parçaları gerektirir düşük 
düzeyde dezenfeksiyon . Cihazın gövdesi edilebilir temizlenmiş bir alkol temizleme ile.  

Bir spirometre bir 'steril' aygıt olarak tasarlanmamıştır. 

Yeni bir BVF çapraz kontaminasyonu önlemek için, her bir deneğe kullanılmalıdır, BVF konu 
ve cihaz, hem korur. 

Bir temizlik döngüsü haftalık yapılmalıdır. 

Flowhead yılda değiştirilmesi önerilir. 

Temizleme / Dezenfeksiyon Yöntemleri Tablo . 

Bölüm Temiz / Düşük 
Seviye 

Dezenfeksiyon 

Önerilen Temizleme / Düşük Seviye Dezenfeksiyon 

Vaka Dış Temiz % 70 izopropil alkol emdirilmiş bez ile silme. 

Ekran için, hafifçe pamuk ped veya başka bir yumuşak malzeme ile 

(Standart 
degildir) Uzaktan 
Flowhead Ekler 

Temiz 

(Standart 
degildir) Beyaz 
Flowhead Tüp 

Temiz 

Ekran  Temiz 



Bölüm Temiz / Düşük 
Seviye 

Dezenfeksiyon 

Önerilen Temizleme / Düşük Seviye Dezenfeksiyon 

yüzeyi silerek. NOT: Herhangi bir kimyasal madde 
KULLANMAYIN. Bir dairesel hareket silin DEĞİL. İnme ya yukarı / 
aşağı veya üzerinde / geri gelecektir. 

Flowhead vücut Clean & Düşük 
Seviye 
Dezenfeksiyon 

demonte ve flowhead temizlik için bölüm 8.2 bakınız. 

biraraya getirerek ve flowhead düşük seviyeli dezenfeksiyonu 
için Bölüm 8.3'e bakınız Flowhead koni Clean & Düşük 

Seviye 
Dezenfeksiyon 

 
 

8.2. Sökme ve Fleisch Flowhead temizlenmesi 

1. sol elinizle sıkıca cihaz gövdesini tutun. 

2. Aynı zamanda basarak, sağ elinizle flowhead tutun ve fleisch flowhead önündeki 

sıkıca basılı tutun. 

3. soldan sağa uzağa cihazdan flowhead kaydırın. 

4. büküm ve uzak flowhead çekerek, flowhead gelen flowhead koni çıkarın. 

5. ılık sabunlu suda kuvvetlice flowhead vücut çalkalamak temizlemek için. kılcal 

kısmındaki “ovmak” veya “bodur” denemeyin. 

6. ılık sabunlu suda flowhead koni yıkama temizlemek için. görünür kirleri çıkarmak 

için yüzeyi Rub. 

7. onlar gözle görülür temiz olduğundan emin olmak için tüm parçaları 

inceleyin. gözle görülür temiz değilse temizleme işlemini tekrarlayın.  

8. damıtılmış su içinde tüm parçaları durulayın. 

9. tekrar monte etmeden önce tamamen kurumasını bırakın. fleisch elemanı 

Kurutma gecede sıcak bir yerde yerleştirerek gerektirebilir. Bir kurutma kabini 

idealdir. 

Her zaman temizlik ve dezenfektan kimyasalların üreticisi tarafından verilen 

güvenlik kurallarına uyun. 

 



8.3. Bir araya getirmek ve Fleisch Flowhead alt seviyelerden 
Dezenfeksiyon 

1. herhangi bir sıvı ya da zerreleri delik, oluklar ya da basınçlı vuruşları

içinde kalmasını sağlamak için fleisch elemanı inceleyin.

2. herhangi bir sıvı ya da parçacıkları sağlamak üzere, cihaz üstünde lastik

contaları incelemek deliklere kalır. Ayrıca Grommets hasar görmemiş

olun.

3. flowhead için flowhead koni sığdır.

4. Üst kapaktaki oluklar içine flowhead kaydırın. monte zaman flowhead

üzerinde Vitalograph logosu ve düğme LCD aynı yüzünde olmalıdır.

5. % 70 izopropil alkol emdirilmiş bez ile flowhead bütün dış yüzeyleri silin.

       Bir doğruluk kontrolü, doğru çalışma ve doğruluğunu kontrol etmek tekrar montaj 
takip edilerek yürütülür önerilir.  

9. ARIZA BULMA KILAVUZU



Sorun Arıza 
Belirtileri: 

• Doğruluk onay varyasyonları> +/-% 3
• Yanlış okumaları şüphesi

Olası Nedenler: 
(muhtemel 
amacıyla) 

• Doğruluk / Kalibrasyon tekrar kontrol edin
• Doğru şırınga hacmi seçildi?
• Bir do¤rulamas flowhead montaj dezenfekte / temizleme sonrasında

gerekmektedir.
• Flowhead vücut basınç portu delik / rondelalar bloke etmiştir.
• Flowhead Fleisch elemanı iyice kurutulmuş.
• Flowhead Fleisch elemanı tertibatı bloke etmiştir.
• Ana PCB arızası - iletişim desteği.

Sorun Arıza 
Belirtileri: 

• Testi otomatik olarak başlar
• Cilt konusu üfleme olmaksızın otomatik birikir.
• Görüntülenen Çok küçük VC veya FVC testi

Olası Nedenler: 
(muhtemel 
amacıyla) 

• Flowhead ve / veya boru testin başlangıcında durağan değildir uzak
flowhead kullanıldığında. 'Oral Simge' görünene kadar onları sabit
tutun.

• Ana Menüye dönün ve test rutini tekrar girin.

Sorun Arıza 
Belirtileri: 

• Hiçbir hacim ölçümleri.

Olası Nedenler: 
(muhtemel 
amacıyla) 

• flowhead üzerinde Grommets sıkışmak ya tuzağa değil emin olun.

Sorun Arıza 
Belirtileri: 

• (Vitalograph Uygulama Raporları) PC'ye yazdıramıyorum.
• çıktısında Bozuk veya eksik veriler.

Olası Nedenler: 
(muhtemel 
amacıyla) • Kontrol USB kablosu Vitalograph mikro ile PC arasında bağlanır.

• Vitalograph Raporları Uygulama doğru takıldığından emin olmak için
kontrol edin.

• Gerekli yazılım sürücüleri PC'de yüklü kontrol ediniz.
• Ana PCB arızası - iletişim desteği.

Sorun Arıza 
Belirtileri: 

• ekranı okunamıyor.



Olası Nedenler: 
(muhtemel 
amacıyla) 

• Piller düşük olabilir. USB kablosunu takın ve cihazı yeniden açın. 
• LCD arızası - iletişim desteği. 
• Ana PCB arızası - iletişim desteği. 

  

  

10. MÜŞTERI HIZMETLERI 

Servis ve onarım üretici tarafından veya özel olarak Vitalograph tarafından onaylanan hizmet 
kuruluşları tarafından sadece yapılmalıdır. 

isimleri ve onaylı Vitalograph Servisi Agents adresleri veya düzenlemek için spirometri 
atölyeleri için, bu kılavuzun başındaki iletişim bilgilerine bakınız. 

11. MALZEMELER VE TAKIMLAR 

Aşağıdaki tabloda listelenen tüm parçalar Vitalograph temin edilebilir,  bu kılavuzun 
başındaki iletişim bilgilerine bakınız.  

Sertifikalı IEC60086 1.5V AAA Pil yaygın olarak bulunmaktadır. mikro kullanılması 
onaylanmış sertifikalı piller GP Pil GP24A aralığı, Duracell MN2400 aralığı, Energizer E92 
serisi vardır.  

Kedi. yok 
hayır 

Açıklama 

20303 Burun Klipler (200) 

28350 BVF - Bakteriyel / Viral filtreler (50) 

36020 3-L hassas Şırınga 

79158 Akış Koni (10) 

41421 1M USB Kablosu 

79191 tamamlayın Flowhead 

79192 Flowhead Bağlantı Tüp 

79163 Uzaktan Flowhead Adaptör Kiti 

65030SPR Vitalograph Uygulama Raporları 

  

SIMGELER / SIMGELER 12. AÇIKLAMA  

 

Tip BF ekipman 

 

Sınıf II 



VA (Watt olarak) Güç değerlendirmesi 

Gerilim DC 

Dikkat (kılavuzunu referans ilgili bölümü) 

Üretici firma 

Üretim yılı 

Dikkat (kılavuzunu referans ilgili bölümü) 

mikro Simgeler 

konu VC Testi 

FVC Testi Mesaj 
Testi 



Ayarlar Girmek 

Konu 
Seçenekler 

Cihaz 
ayarları 

Doğruluk / 
Kalibrasyon 

hakkında 



Yaş Yükseklik 

Cinsiyet 
erkek 

Toplumsal 
cinsiyete 
Kadın 

Duruş - 
oturan 

Duruş - 
Ayakta 



 

Ağırlık 
Açık 

 

Ağırlık 
Kapalı 

 

Nüfus 
Grubu - 
Açık 

 

Nüfus 
Grubu - 
Kapalı 

 

Sonuçlar 
Seçenekler 

 

Parametre
ler 



 

Zaman / 
Tarih 

 

Servis 
modu 

 

VC Hacim-
Zaman 
Grafiği 

 

VC 
Hacim 
grafikte 

 

Uzaklaştırm
ak 

 

Yakınlaştı
r 



 

Test 
sonuçları 

 

Şimdi üfle 

 

FVC 
Hacmi-
Zaman 
Grafiği 

 

FVC 
Akışı - 
Cilt 
Grafik 

 

silmek 

 

Hata 



 

Seri 
numarası 

 

Yazılım 
sayısı 

 

Şırınga 
Hacmi 

 

mikro 
Cihaz 

 

USB Güç 

 

Pil dolu 



 

Düşük pil 

 

Batarya 
boş 

 

Z Skor 

 

% 
Öngörülen 

 

Ses açık 

 

Sesi 
kapamak 



 

Kullanıcı 
Şifre kodu - 
Açık / 
Kapalı 

 

Kullanıcı 
Şifre kodu 
- Kapalı / 
Kilitli 

 

Sıcaklık 

 

Bluetooth 

 

Doğruluk / 
Kalibrasyon 
Başarısız 

 

Doğruluk 
/ 
Kalibrasy
on Geçiş 



 

tekrarlanabi
lir değil 
İnme 

 

inmede 
Şırınga, 
Şırınga 
dışarı 
inme 

 

Geçen 
Doğruluk 
Check-in 
Sırasında 
Hata 
(başlama 
gösterilen) 

 

Yeni 
Flowhead 
Kur 

Diğer Etiketler 

 Bluetooth 

 

Güç girişi konektörü 

 

USB bağlantısı 

 

cihazı ürün sonu ömrünün sonunda ayrı toplama alınmalıdır. çöp olarak atmamalı bu 
ürünlerin atmayın. 

 
 
 



13. TEKNIK  

Ürün Vitalograph mikro 

model  
6300 

Akış tespit prensibi Fleisch tipi pnömotakografla 

Geri basınç , 0.1kPa / l / saniye @ 14L / s'den daha az ISO26782 ile uyumludur 

Hacim belirleme Entegrasyon örnekleme @ 100Hz Akış 

Maksimum test süresi 90 saniye 

Maksimum 
görüntülenen hacmi 

10L 

Cilt doğruluğu Daha fazla ±% 3 

Doğrusallık Daha fazla ±% 3 

Gerilim / Frekans 5V USB Güç / 6V Pil Gücü (4 x 1.5V AAA Alkalin, IEC60086 
Sertifikalı) 

 
Güç 

 
5 Watt  

Doğruluk çalışma ısısı 
aralığı koşullarında 
çalıştırıldığında 

Akış 10 ±%  
Maks. 16 L / s ± akış hızı  
Min. 0.02 L / s ± akış hızı 

Çalışma sıcaklık aralığı ISO26782 sınırları: 17-37ºC  
Tasarım sınırları: 10-40ºC 

Performans standartları 
Vitalograph mikro 
karşılar veya aşar 

 
2009 2005 2009 ISO 26782 ve ATS / ERS: EN ISO 23747 

Güvenlik standartları TR 60601 (60601 IEC) 

QA / GMP standartları ISO 13485, FDA 21 CFR 820, Yarbay SOR 98/282 ve JPAL 

Boyut 83 mm x 91 mm x 32 mm, net 

Ağırlık 0.25 kg net 

Depolama sıcaklığı 0-50ºC 

Depolama Bağıl Nem % 10 -95% 

Yazıcı Hiçbir doğrudan baskı. Kullanım Vitalograph pdf yazdırmak için 
raporlar.  

Haberleşme Standart olarak USB. Mevcut ek Bluetooth Haberleşme ile Varyant 

Notlar: 

• Vitalograph mikro tarafından görüntülenen tüm değerler BTPS değerleri olarak ifade 
edilmiştir. 



• dil veya diş ile ağızlık engellemek için dikkat edin. A 'tükürme' eylem veya öksürme yanlış 
okumalar verecektir. 

• Zaman sıfır, eğrinin en yüksek kısmı, arka-ekstrapole yöntem kullanılarak belirlenir. 

 
 

14. CE BILDIRIMI 

Sembolü ile işaretlenmiş Avrupa Topluluğu Tıbbi Cihazlar Direktifi Model 
6300 mikro uygunluğunu gösterir. İşaretleme gibi Model 6300 mikro karşılar veya 
aşağıdaki teknik standartlarını aşan göstergesidir: 

 
Rehberlik ve imalatçı beyanı - elektromanyetik emisyonlar 

Model 6300 mikro aşağıda belirtilen ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya Model 
6300 mikro kullanıcı bu tür bir ortamda kullanılır sağlamalıdır 

Baca temizleyici 
kontrol 

uyma Elektromanyetik ortam - kılavuz 

RF emisyonları 
CISPR 11 

Grup 1 Model 6300 mikro sadece dahili fonksiyonu için RF enerjisi 
kullanır. Dolayısıyla, RF emisyonları çok düşüktür ve 
yakındaki elektronik cihazlarda herhangi bir parazite neden 
olası değildir. 

RF emisyonları  
CISPR 11 

Pil veya 
Enerjili 
USB N / A  

Model 6300 mikro ev sistemleri ve ev işi için kullanılan 
binalara güç sağlayan düşük voltajlı güç kaynağı ağına bağlı 
olan dahil olmak üzere tüm kullanım için uygundur. 

Uyumlu emisyonlar  
IEC 61000-3-2 

Pil veya 
Enerjili 
USB N / A  

Gerilim 
dalgalanmalar / 
Titreşim emisyonları  
IEC61000-3-3 

Pil veya 
Enerjili 
USB N / 
A    

  

Rehberlik ve üreticinin beyanı - elektromanyetik bağışıklık 

Model 6300 mikro aşağıda belirtilen ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya Model 
6300 mikro kullanıcı bu tür bir ortamda kullanılır sağlamalıdır 

Bağışıklık testi IEC 60601  
Deney seviyesi 

Uyum  
düzeyi 

Elektromanyetik 
ortam - 
kılavuz 



Elektrostatik deşarj  
(ESD)  
IEC 61000-4-2 

± 6 kV temas 

± 8 kV hava 

± 6 kV temas  

± 8 kV hava 

Zeminin ahşap, beton 
veya seramik karo 
olması gerekir. Zemin 
sentetik malzeme ile 
kaplı, bağıl nem oranı 
en az olmalıdır 
,% 30. 

patlama Elektriksel 
hızlı geçiş / 

IEC 61000-4-4 

Güç kaynağı hatları 
için ± 2kV  
giriş / çıkış hatları için 
± 1 kV 

N / A şebeke, Pil veya 
Enerjili USB bağlı 
olarak değil  

 

Dalgalanma  
IEC 61000-4-5 

± 1kV diferansiyel 
mod  
2 kV ortak mod ± 

Powered şebeke, Pil 
veya USB bağlı 
olmayan N / A. 

  

Güç kaynağı giriş 
hatları üzerinde voltaj 
düşüşleri, kısa 
kesintiler ve voltaj 
değişimleri 

IEC 61000-4-11 

<% 5 100V  
0.5 döngü için (> 
100V% 95 düşüş) 

% 40 100V  
5 çevrim için (100V 
içinde% 60 düşme) 

% 70 100V  
25 döngü boyunca 
(100V içinde% 30 
düşme) 

<% 5 100V  
5 saniye için (> 
100V% 95 düşüş) 

Powered şebeke, Pil 
veya USB bağlı 
olmayan N / A.  

 

  

Güç frekansı  
(50/60 Hz) manyetik 
alan 

IEC 61000-4-8 

  

3 A / m 

  

Şekil 3A / m 

  

  

Rehberlik ve üreticinin beyanı - elektromanyetik bağışıklık 

Model 6300 mikro aşağıda belirtilen ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya Model 
6300 mikro kullanıcı bu tür bir ortamda kullanılır sağlamalıdır 

Bağışıklık testi IEC 60601  
Deney seviyesi 

Uyum  
düzeyi 

Elektromanyetik ortam -  
kılavuz 



İletilen RF. IEC 
61000-4-6 

  

Yayılan 
RF. IEC 61000-
4-3 

3 Vrms  
ISM bantlarında 
150 kHz ila 80 
MHz 

3 V / m  
80 MHz 2.5 
GHz 

150kHz üst 80KHz 
gelen 3Vrms 

  

80MHz üst 2.5 
GHz den 3 V / m 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim aletleri 
frekansına uygun olan denklemle 
hesaplanan ayrılma mesafesinden daha, 
kablolar dahil olmak üzere sistem, 
herhangi bir parçasına daha yakın 
kullanılmalıdır. 

Önerilen ayırma mesafesi 

d = 1.2 √ p 80MHz MHz 800  
2.5 GHz d = 2.3 √ P 800 MHz 

P Watt (W) 'de vericinin maksimum çıkış 
gücü vericisi ve d uygun olduğu yerde 
metre mesafeyi belirtmektedir (m)  
bir elektromanyetik alan araştırması ile 
belirlenen sabit RF vericilerinin alan 
güçleri, olmalıdır her bir frekans 
aralığında uyum düzeyi daha az. 

Şu sembolle işaretli donanımın yakınında 
meydana gelebilir:  

   

  

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ve Modeli 6300 mikro arasındaki önerilen ayırma 
mesafeleri 

Model 6300 mikro RF ışınımı bozulmalarının kontrol edilmiş elektromanyetik bir ortamda 
kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya Model 6300 mikro kullanım aşağıda tavsiye edilen, 
taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) arasındaki minimum mesafeyi ve Model 6300 
mikro muhafaza iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre elektromanyetik girişimi 
önlemeye yardımcı olabilir. 

Anma çıkış 
gücü vericisi  
W 

Verici frekansına göre ayrım mesafesi m 

150 kHz ila 80 MHz  
, d = 1.2 √ P 

80 MHz ile 800  
, d = 1.2 √ P 

2,5 GHz 800 MHz  
, d = 2.3 √ P 

0.01 0,1m 0,1m 0.2m 

0.1 0.4m 0.4m 0.7m 

1 1.2m 1.2m 2.3m 

10 3.8m 3.8m 7.3m 

100 12m 12m 23m 



Yukarıda listelenen bir maksimum çıkış gücüne vericiler için, tavsiye edilen mesafe d metre (m) 
olarak vericinin frekansına denklem kullanılarak tahmin edilebilir p watt vericinin maksimum çıkış 
gücü (olup vericinin maksimum göre) ağırlık. 

Not 1 80 MHz ve 800 MHz, daha yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir. 

Not 2 tüm durumlarda geçerli olmayabilir Bu kurallar. Elektromanyetik yayılma yapıları, nesneler 
ve insanlardan emme ve yansıtma etkilenir. 

Tıbbi Cihazlar, cep telefonları ve sağlık tesisleri için uygun değildir diğer kişisel 
veya ev cihazları tarafından etkilenebilir. Vitalograph ürünün yakınında kullanılan 
tüm ekipman tıbbi elektromanyetik uyumluluk standardına uymak ve hiçbir 
girişim belirgin veya mümkün kullanmadan önce kontrol etmek önerilir. parazit 
şüphesi veya olası ise, kusurlu cihazı kapatmadan uçak ve tıbbi tesislerde geçerli 
olduğu gibi, normal bir çözümdür. 

Tıbbi elektrikli ekipman EMC ile ilgili özel ihtiyaçları ve yüklü ve sağlanan EMC 
bilgisine göre hizmete girmesi gerekiyor 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı tıbbi elektrikli ekipman etkileyebilir.  
  

15. FDA BILDIRIMI 

 
Dikkat: federal kanunlarına göre bu cihaz sadece, bir doktor tarafından veya 
emriyle.  

 

UYGUNLUK 16. BILDIRIMI 

Ürün:  6300 mikro ™ 

Vitalograph burada sağlar ve kullanıcının el kitabı ile ilişkili yukarıdaki ürün, 
tasarlanmış ve aşağıda KYS düzenlemeleri ve standartlara uygun olarak imal edilir 
olduğunu beyan eder: 

•  

Avrupa Tıbbi Cihazlar Direktifi {MDD} 93/42 / EEC olarak 
değiştirilmiştir. 



MDD Ek IX başına 2a da gerekli koşulları hükümlerinin Ek I uygun olarak 
bu cihaz Ek II noktası 4 hariç olmak üzere, Madde 11, bölüm 3a göre tıbbi 
cihazlar Yönetmeliği Ek II ile uyumlu yoluyla sınıflandırılır. 

• Kanada Tıbbi Cihaz Yönetmeliği {Cmdr SOR / 98-282} 
• FDA Kalite Sistemi Yönetmeliği {QSR} 21 CFR 820. 
• , EN ISO 13485 Tıbbi cihazlar. Kalite Yönetim Sistemleri. düzenleyici 

amaçlarla gereksinimler. 

Vücut Tasdik: İngiliz Standartlar Enstitüsü {BSI}. 

{93/42 / EEC ve ÇağrıKayıt için}. 

BSI Onaylanmış Kuruluş #: 0086 

Sertifika No.. CE 00772, CE 85553, MD 82182, FM 83550 

Vitalograph (İrlanda) Ltd. adına İmzalandı 

 

Frank Keane. 

Genel Müdürü Vitalograph (İrlanda) Ltd 

 
 
 

17. GARANTI 

aşağıdaki şartlara bağlı olarak, Vitalograph Ltd ve ilişkili şirket, şirket görüşüne 
göre bir sonucu olarak, hatalı ya da standardın altında olması durumunda, bunların 
herhangi bir bileşeni değiştirmek onarım ya da seçenek olarak (bundan sonra 
Firma adlandırılır) garanti alt işçilik veya malzeme. 

Bu Garanti koşulları şunlardır: 

Bu Garanti sadece aksi Şirket tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, ekipman 
satın alma tarihini 1 yıl içinde Şirkete veya akredite distribütöre bildirilir donanım 
arızalarının uygulanacaktır. 
Yazılım (bilgisayar yazılımı veya kullanıcı kurulabilir modüller anlamında) satın 
alma tarihinden itibaren 90 gün süreyle garantilidir. 



yazılımı doğru donanım ile birlikte kullanılan Firma garanti Şirketin literatür ve 
kullanıcı el kitaplarında tarif edilen şekilde gerçekleştirir. Şirket süresi içinde 
bildirilir herhangi bir yazılım hatası yukarıda belirtilen müşteriye hiçbir pahasına 
düzeltmek taahhüt, başarısızlık yeniden oluşturulabilir ve yazılım yüklenmiş ve 
kullanıcı kılavuzuna uygun olarak kullanılmıştır şartıyla. Bu maddeye rağmen, 
yazılım hatalarının barındırmadığı garanti edilmez. 
Bu Garanti ekipman, sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması Şirket 
tarafından onaylanan veya ayar herhangi bir girişimi veya Şirket tarafından 
akredite personel tarafından dışında onarmak, ne yapar değil kurcalayarak kaza, 
yanlış kullanım, ihmal kaynaklanan herhangi bir hataları kapsamaz o herhangi bir 
yazılım yükleme neden herhangi bir yapılandırma değişiklikleri eski haline 
kapsamaktadır. 
Herhangi bir arıza oluşursa bu tavsiye için satın alındığı gelen üreticisi ile temasa 
geçin. Şirket Vitalograph® ekipman ile bağlantılı olarak bunun için herhangi bir 
yükümlülük ve sorumluluk oluşturmak için herhangi bir kişiye yetki vermez. 
Bu Garanti devredilemez ve hiçbir kişi, firma veya şirket bu garanti şartlarını ya 
koşullarının değiştirilmesi yetkisi yoktur. 
Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket herhangi Vitalograph® ekipmanı 
kullanacak veya yetersizlik kullanımından kaynaklanan herhangi dolaylı zararlar 
için sorumluluk kabul etmez. 
Bu Garanti Tüketici yasal haklarına ek bir fayda olarak sunulmaktadır ve herhangi 
bir şekilde bu hakları etkilemez.  
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