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Ve i l i g h e i d s i n f o r m a t i e

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid door het symbool 
WAARSCHUWING, zoals hierboven getoond. 

Waarschuwingen maken de gebruiker attent op een mogelijk ernstig 
gevolg (dood, letsel of ongewenst voorval) voor de patiënt of de 
gebruiker.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar. Gebruik de N-560™ 
pulsoxymeter niet in de nabijheid van brandbare anaesthetica of 
gassen.

WAARSCHUWING: De pulsoxymetriemetingen en pulssignalen 
kunnen worden beïnvloed door bepaalde omgevingscondities, 
verkeerde bevestiging van de sensor en bepaalde patiëntgebonden 
factoren. Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken van de 
gebruiksaanwijzing voor specifieke veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING: Zorg dat de luidspreker niet is afgedekt. 
Anders is het mogelijk dat het alarmsignaal niet hoorbaar is.
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Aandachtspunten
 

Aandachtspunten worden aangeduid door het symbool 
AANDACHTSPUNT, zoals hierboven getoond.

Aandachtspunten maken de gebruiker erop attent dat hij/zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen moet nemen voor een veilig en efficiënt gebruik 
van de N-560.

 OPGELET: Als u de N-560 op een ander instrument aansluit, moet u 
vóór het klinisch gebruik controleren of dat instrument goed 
functioneert. Zowel de N-560 als het instrument dat erop is 
aangesloten, moeten op een geaard stopcontact worden aangesloten. 
Randapparatuur die op de data-interface van de N-560 wordt 
aangesloten, moet zijn gecertificeerd volgens de IEC-norm 60950 
voor gegevens-verwerkende apparatuur of IEC-norm 60601-1 voor 
elektromedische apparatuur. Alle combinaties van apparatuur 
moeten voldoen aan de systeemvereisten van de IEC-norm 60601-1-1. 
Iemand die extra apparatuur op de signaalingangspoort of 
signaaluitgangspoort (gegevenspoortconnector van de N-560) 
aansluit, configureert daarmee een medisch systeem en is er daarom 
verantwoordelijk voor dat dat systeem voldoet aan de 
systeemvereisten van de IEC-norm 60601-1-1 en de IEC-norm 
60601-1-2 inzake elektromagnetische compatibiliteit. Het is mogelijk 
dat de nauwkeurigheid van de N-560 afneemt indien deze is 
aangesloten op secundaire I/O-apparaten en indien het instrument 
niet op de aarding is aangesloten.

OPGELET: Til de N-560 niet op met de sensorkabel of het netsnoer 
omdat de kabel of het snoer dan uit de N-560 kan worden 
uitgetrokken waardoor er schade aan de N-560 kan ontstaan of de 
patiënt gewond kan raken.

OPGELET: Krachtens de federale wet (van de VS) mag dit apparaat 
alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.
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Opmerkingen

Opmerkingen worden aangeduid door het symbool OPMERKING, zoals 
hierboven getoond.

Opmerkingen verstrekken bijkomende nuttige informatie.

Opmerking: De sensor LED lichtemissies vallen binnen Klasse 1, 
conform IEC 60825-1:2001. Er zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen 
nodig.
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I n l e i d i n g

WAARSCHUWING: De N-560 is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel 
bij de beoordeling van de patiënt. Dit apparaat moet worden 
gebruikt in combinatie met de klinische tekenen en symptomen. 
Maak geen klinische beoordelingen indien die enkel op de metingen 
van de pulsoxymeter zijn gebaseerd.

Beoogd gebruik voor de N-560

De N-560 pulsoxymeter is geïndiceerd voor niet-invasieve 
continumetingen van de functionele zuurstofsaturatie van arteriële 
hemoglobine (SpO2) en de pulsfrequentie. De N-560 is bestemd voor 
gebruik bij neonaten, kinderen en volwassenen wanneer die wel of niet 
bewegen, evenals bij patiënten met een goede of slechte perfusie, in 
ziekenhuizen, klinische omgevingen, vervoer in het ziekenhuis en in de 
thuissituatie. Enkel te gebruiken op voorschrift.

Opmerking: Gebruik in het ziekenhuis omvat gewoonlijk ruimten zoals 
de afdeling voor algemene verzorging, operatiezaal, afdeling 
voor speciale procedures, afdeling intensieve zorg, afdeling 
kritieke zorg in het ziekenhuis evenals in klinische 
omgevingen. Een klinische omgeving omvat de spreekkamer 
van de arts, slaaplaboratoria, de behandelkamer van de 
gespecialiseerde verpleegkundige, het chirurgisch centrum en 
subacuut centrum.

Vervoer in het ziekenhuis omvat vervoer van een patiënt in 
het ziekenhuis of in een klinische omgeving.

Het gebruik bij een bepaalde patiënt vereist de keuze van een geschikte 
zuurstoftransducer (sensor), zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. 
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Hoe gebruik ik deze handleiding

Alle gebruikers moeten deze handleiding zorgvuldig lezen. Meer ervaren 
gebruikers van de N-560 kunnen direct naar de informatie gaan die ze 
nodig hebben.

Deze handleiding is beschikbaar op internet via:

http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
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B e s c h r i j v i n g  v a n  t o e t s e n ,  i n d i c a t o r e n  e n  
s y m b o l e n

Identificatie van toetsen en symbolen op het voorpaneel
 

Afbeelding 1:  Toetsen en symbolen op het voorpaneel
1 — SpO2-sensorpoort 12 — Toets SatSeconds-alarmgrens
2 — Toets Aan/uit 13 — Toets SpO2-alarmgrens
3 — %SpO2-display 14 — Interferentie-indicator
4 — Pulsamplitude-

indicator
15 — Sensor Off-indicator

5 — Pulsfrequentie-display 16 — Sensorbericht-indicator
6 — Toets Alarm Silence 

(Alarmonderdrukking)
17 — Pulse Search(Puls zoeken)-

indicator
7 — Alarm Silence 

(Alarmonderdrukking)-
indicator

18 — Data in sensor-indicator

8 — Toets Hoger instellen 19 — Batterij bijna leeg-indicator
9 — Toets Lager instellen 20 — Netvoeding-indicator
10 — Toets Alarmgrens 

pulsfrequentie
21 — Luidspreker

11 — SatSecondsTM-display
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Identificatie van componenten op het achterpaneel

Afbeelding 2:  Symbolen op het achterpaneel

Symbolen N-560 

De symbolen die zich op het achterpaneel van de N-560 bevinden, zijn de 
volgende:

1  — Datapoortconnector 3  — Netvoedingconnector

2 — Connector voor visueel 
alarm

4 — Gelijkstroomaansluiting 
(aarding)

1 —  Data-interface 3 — Gelijkstroomklem
       (aarding)

2 — Opgelet - Niet aansluiten 
als het apparaat aan staat
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De symbolen op het voorpaneel van de N-560 zijn de volgende:

Beschrijving van de toetsen

Opmerking: Telkens als u op een toets drukt, met uitzondering van de 
toets Aan/uit, moet u een signaal voor ofwel een geldige of 
een ongeldige toets horen. Indien u op een toets drukt en er 
geen signaal hoorbaar is, neem dan contact op met bevoegd 
onderhoudspersoneel. 

1 — Type BF aangebracht 
onderdeel - niet 
defibrillatorbestendig

6 — Puls zoeken

2 — Pulsfrequentie 7 — Data in sensor

3 — Interferentie 8 — Batterij bijna leeg

4 — Sensor off 9 — Netvoeding/batterij 
opladen

5 — Sensorbericht
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De toets Aan/uit wordt gebruikt om de N-560 aan of uit te zetten.

De toets Alarmonderdrukking wordt gebruikt om tijdens de 
alarmonderdrukkingsperiode een actueel alarm te onderdrukken. Zodra 
een alarm is onderdrukt, kunt u het alarm opnieuw activeren of de 
alarmonderdrukking opheffen door nogmaals op de toets te drukken. 
Deze wordt ook gebruikt om de alarmonderdrukkingsperiode en het 
alarmvolume te bekijken en in te stellen.  

De toets Hoger instellen wordt gebruikt om de alarmgrenswaarden, de 
alarmonderdrukkingsduur, het pulspieptoonvolume, het alarmvolume en 
de baudrate van de datapoort hoger in te stellen. De toets Hoger 
instellen wordt gebruikt om het communicatieprotocol en de instellingen 
voor tijd te selecteren. Druk één keer op de toets Hoger instellen om de 
display met één getal te verhogen. Indien u de toets Hoger instellen 
langer dan één seconde ingedrukt houdt, tellen de getallen op de display 
verder.

De toets Lager instellen wordt gebruikt om de alarmgrenswaarden, de 
alarmonderdrukkingsduur, het pulspieptoonvolume, het alarmvolume en 
de baudrate van de datapoort lager in te stellen. De toets Lager instellen 
wordt gebruikt om het communicatieprotocol en de instellingen voor tijd 
te selecteren. Druk één keer op de toets Lager instellen om de display 
met één getal te verlagen. Indien u de toets Lager instellen langer dan 
één seconde ingedrukt houdt, tellen de getallen op de display verder.

De toets SpO2-alarmgrens wordt gebruikt om de SpO2-alarmgrens te 
bekijken. Wanneer de toets SpO2-alarmgrens tegelijkertijd met de toets 
Alarmgrens pulsfrequentie gedurende ongeveer drie seconden wordt 
ingedrukt, worden de menu-opties geactiveerd.

De toets Alarmgrens pulsfrequentie wordt gebruikt om de alarmgrens 
voor de pulsfrequentie te bekijken. Wanneer de toets Alarmgrens 
pulsfrequentietegelijkertijd met de toets SpO2-alarmgrens gedurende 
ongeveer drie seconden wordt ingedrukt, worden de menu-opties 
geactiveerd.
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De toets SatSeconds-alarmgrens wordt gebruikt om de SatSeconds-
alarmgrens te bekijken. Wanneer die wordt ingedrukt, worden de 
SatSeconds-alarmgrensopties geactiveerd. De toetsen Hoger instellen 
en Lager instellen worden gebruikt om de instellingen van de 
SatSeconds-alarmgrenzen te wijzigen.

Beschrijving van displays en indicatoren

De Pulsamplitude-indicator (pulsbalk). Een LED bestaande uit 10 
segmenten geeft de puls en de relatieve (niet-genormaliseerde) 
pulsamplitude weer. Naarmate de waargenomen puls sterker wordt, 
lichten er bij elke puls meer aaneensluitende balkjes op.

De %SpO2-display. Deze toont het zuurstofsaturatiepercentage van de 
met zuurstof verzadigde hemoglobine. Bij alarmen door verlies-van-puls, 
knippert de waarde nul op de display en knippert de SpO2-waarde 
wanneer de SpO2 de alarmgrenzen overschrijdt. Als er een puls wordt 
gezocht, blijft de N-560 de display aanpassen. Indien de alarmgrenzen 
werden gewijzigd ten opzichte van de standaardinstellingen bij het 
aanzetten van het apparaat, verschijnt er een decimale punt (.) na de 
SpO2-waarde (100).

De Pulsfrequentie-display. Deze toont de pulsfrequentie in slagen per 
minuut. Bij alarmen door verlies-van-puls, knippert de waarde nul op de 
display en knippert de waarde voor slagen per minuut in het rood wanneer 
de pulsfrequentie de alarmgrenzen overschrijdt. Als er een puls wordt 
gezocht, blijft de N-560 de display aanpassen. Een pulsfrequentie die 
buiten het bereik van de pulsfrequentie valt (20 tot 250 bpm) wordt 
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weergegeven als de waarde die het dichtst binnen het bereik valt. Indien 
de alarmgrenzen werden gewijzigd ten opzichte van de 
standaardinstellingen bij het aanzetten van het apparaat, verschijnt er een 
decimale punt (.) na de pulsfrequentiewaarde (112).

De Netvoeding-indicator. Deze brandt continu wanneer de N-560 op 
netvoeding is aangesloten. De indicator geeft ook weer dat de batterij 
wordt opgeladen. De indicator brandt niet wanneer de N-560 met de 
interne batterij werkt.

De Batterij bijna leeg-indicator. Deze brandt continu om weer te geven 
dat er nog 15 of minder minuten aan batterijvoeding resteert. De Batterij 
bijna leeg-indicator knippert wanneer de capaciteit van de batterij 
uitermate laag is.

De Alarmonderdrukking-indicator. Deze brandt continu wanneer een 
akoestisch alarm werd onderdrukt. De indicator knippert wanneer de 
alarmonderdrukkingsperiode op UIT is gezet.

De Interferentie-indicator. Deze gaat branden als de OXIMAX-software 
waarneemt dat de kwaliteit van het inkomende signaal lager is als gevolg 
van interferentie (zie Uitleg interferentie op pagina 14).

Een met tussenpozen brandende Interferentie-indicator is normaal 
tijdens patiëntbewaking en geeft aan dat het OXIMAX-algoritme het aantal 
gegevens dat nodig is voor het meten van de SpO2 en pulsfrequentie 
dynamisch aanpassen. Als het voortdurend brandt, geeft dat aan dat het 
OXIMAX-algoritme de hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor het meten 
van SpO2 en pulsfrequentie heeft uitgebreid en kan als gevolg daarvan de 
precisie bij het waarnemen van snelle veranderingen bij deze waarden 
minder zijn (zie Beschrijving van displays en indicatoren op pagina 11).

De indicator Puls zoeken. Deze brandt continu vóór de eerste registratie 
van een pulssignaal en tijdens langdurige en kritische 
bewakingscondities. De indicator knippert bij een 
verlies-van-pulssignaal. 

De indicator Sensor off brandt wanneer de sensor ofwel ongeldig is of 
niet meer aan de vinger van de patiënt is bevestigd. Gewoonlijk geeft 
deze weer dat de sensor niet meer aan de patiënt is bevestigd.
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De indicator Sensorbericht. Deze brandt wanneer de N-560 geen SpO2- 
of pulsfrequentiewaarde kan bepalen. De aanbevelingen voor 
Sensorbericht om het signaal te verbeteren zijn:

• De sensor verplaatsen
• De zelfklevende bevestiging controleren of vervangen
• Een andere plaats kiezen
• De toepassingsplaats verwarmen
• De sensor bedekken
• Een voorhoofd-, neus- of oorsensor gebruiken (enkel bij 

volwassen patiënten)
• Een zelfklevende OXIMAX-sensor gebruiken
• De kabel bevestigen
• Met hoofdband bevestigen (MAX-FAST)
• Nagellak verwijderen
• De sensor losser bevestigen (te vast)
• Externe interferentie isoleren (elektrochirurgisch apparaat, 

mobiele telefoon)
• De bevestigingsplaats reinigen (MAX-R)

De Data in sensor-indicator. De indicator knippert gedurende ongeveer 
één minuut wanneer die voor de eerste keer op de N-560 wordt 
aangesloten om weer te geven dat de aangebrachte OXIMAX-sensor sensor-
eventgegevens van een patiënt bevat. De indicator brandt continu om 
weer te geven dat het geheugen van de aangebrachte sensor vol is. De 
indicator brandt niet wanneer er geen gegevens in de sensor zitten, ook al 
is er een geldige sensor op de N-560 aangesloten.

De SatSecondsTM-indicator. Wordt rechtsom gevuld naarmate het 
SatSeconds-alarmbeheer de drempel van de SatSeconds-alarmgrens 
nadert. Alle segmenten van de indicator SatSeconds knipperen tijdens een 
SatSeconds-alarm. Indien een andere instelling dan UIT is geselecteerd 
voor SatSeconds, zal de groene LED bovenaan de SatSeconds-indicator 
aan gaan. De groene LED helemaal bovenaan geeft weer dat het 
SatSeconds-alarmmanagement ingeschakeld is.
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Uitleg interferentie

Interferentie is een term die formeel werd geïntroduceerd in 
ISO9919:2005, “Medische elektrische hulpmiddelen — Speciale 
eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van 
pulsoxymeterapparatuur voor medisch gebruik”.  Interferentie kan 
een aantal oorzaken hebben, alleen of in combinatie, en de term 
verwijst naar invloed op de inkomende rode en IR-signalen 
veroorzaakt door fysiologische omstandigheden, medische 
procedures of externe agenten. Het effect van interferentie op een 
pulsoxymeter is uitsluitend het gevolg van de hoeveelheid 
interferentie en verschilt meestal niet per bron. Interferentie kan de 
nauwkeurigheid van de metingen wel of niet beïnvloeden, 
afhankelijk van de ernst, aard of duur. Factoren die kunnen 
resulteren in interferentie zijn onder andere:

• onjuiste aanbreng van de sensor

– het plaatsen van de sensor op een extremiteit met een 
bloeddrukmanchet, een arteriële katheter of een intraveneuze 
infuuslijn

– sensor te strak aangebracht
– onjuiste sensor voor die plaatsingslocatie

• intravasculaire kleurstoffen zoals indocyaninegroen of 
methyleenblauw

• extern aangebrachte kleuragenten, zoals nagellak, haarverf of 
gekleurde crème

• verzuim de sensor te bedekken met opaak materiaal bij sterk 
omgevingslicht, bijvoorbeeld, omstandigheden die afkomstig 
zijn van één of meer van de volgende bronnen:

– chirurgische lampen, vooral xenon lichtbronnen
– fototherapielampen
– fluorescentielampen
– infrarood verwarmingslampen
– direct zonlicht
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• fysieke beweging, door de patiënt of opgelegde activiteit

• veneuze pulsaties

• disfunctionele hemoglobines

• lage perfusie

• intermitterende pulsatie of aritmie

• elektromagnetische interferentie (EMI)

• door een ventilator veroorzaakte drukveranderingen
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Beschrijving van akoestische indicatoren

Hieronder volgt de beschrijving van akoestische indicatoren op de N-560.

 

Zelftest is gelukt Een signaal gedurende 1 seconde dat weergeeft 
dat de N-560 aanstaat en dat de zelftest is gelukt

Druk op een 
geldige toets

Een kort signaal met een middelmatige 
toonhoogte dat weergeeft dat er op een goede 
toets is gedrukt

Druk op een 
ongeldige toets

Een kort signaal met een lage toonhoogte dat 
weergeeft dat er op een toets is gedrukt die niet 
geschikt is voor de huidige status van de N-560

Alarm met hoge 
prioriteit

Een snel pulserend signaal met hoge toonhoogte 
geeft een verlies van puls weer

Alarm met 
middelhoge 
prioriteit

Een normaal pulserend signaal met een 
middelhoge toonhoogte dat weergeeft dat de 
SpO2- of pulsfrequentiegrens is overschreden

Alarm met lage 
prioriteit

Een traag pulserend signaal met een lage 
toonhoogte dat weergeeft dat de sensor is 
losgeraakt, dat de batterij bijna leeg is of dat de 
N-560 niet werkt

Herinnering alarm 
uit

Drie pieptonen die ongeveer om de 3 minuten 
hoorbaar zijn wanneer een alarm wordt 
onderdrukt terwijl de 
alarmonderdrukkingsperiode op UIT staat.

Pulspieptoon Eén enkele pieptoon is hoorbaar voor elke 
waargenomen puls. De toonhoogte verandert 
naarmate de SpO2-waarden stijgen of dalen

Signaal bij het 
volume instellen

Een continu signaal dat wordt gebruikt om het 
alarmvolume in te stellen

Signaal voor 
bevestiging

Drie pieptonen zijn hoorbaar om te bevestigen 
dat de standaardinstellingen zijn opgeslagen of 
opnieuw als de fabrieksstandaarden zijn 
ingesteld of dat de trendgegevens zijn gewist
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D e  N - 5 6 0  i n s t a l l e r e n

WAARSCHUWING: Explosiegevaar. Gebruik de N-560 pulsoxymeter 
niet in de nabijheid van brandbare anaesthetica of gassen.

WAARSCHUWING: De pulsoxymetriemetingen en pulssignalen 
kunnen worden beïnvloed door bepaalde omgevingscondities, 
verkeerde bevestiging van de sensor en bepaalde patiëntgebonden 
factoren. Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken van de 
gebruiksaanwijzing voor specifieke veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING: Voor de veiligheid van de patiënt mag de N-560 
niet zodanig worden geplaatst dat die op de patiënt zou kunnen vallen.

WAARSCHUWING: Zoals bij alle medische apparatuur moet u de 
kabels voor de patiënt voorzichtig aanbrengen om het risico te 
verminderen dat de patiënt erin verstikt of bekneld kan raken.

WAARSCHUWING: Koppel de N-560 en de Nellcor-sensor van de 
patiënt los tijdens een MRI-scan. Inductiestroom kan brandwonden 
veroorzaken. De N-560 kan het MRI-beeld beïnvloeden; het MRI-
toestel kan de nauwkeurigheid van de pulsoxymetriemetingen 
beïnvloeden.

WAARSCHUWING: Om een nauwkeurige werking te garanderen 
en storingen van het apparaat te voorkomen mag de N-560 niet aan 
extreme vochtigheid, zoals directe neerslag, worden blootgesteld. Een 
dergelijke blootstelling kan een onnauwkeurige werking of een 
storing van het apparaat veroorzaken.
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WAARSCHUWING: Gebruik geen N-560, sensor, kabels of 
aansluitingen die beschadigd lijken te zijn.

WAARSCHUWING: De N-560 is niet defibrillatorbestendig. De N-
560 kan tijdens defibrillatie of terwijl een elektrochirurgisch 
apparaat wordt gebruikt echter wel op de patiënt aangesloten 
blijven, maar de metingen kunnen tijdens het gebruik en gedurende 
korte tijd daarna onnauwkeurig zijn.

WAARSCHUWING: In de VS mag de N-560 niet op een elektrisch 
stopcontact met ingebouwde schakelaar worden aangesloten omdat 
dan de N-560 per ongeluk kan worden uitgezet.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de DOC-10 
pulsoxymetriekabel met de N-560. Gebruik van een andere 
sensorkabel heeft nadelige gevolgen voor de werking. Steek geen 
kabels in de sensorpoort die bestemd zijn voor computergebruik. 
Sluit geen ander apparaat op de sensorconnector aan dan een 
Nellcor-goedgekeurde sensor.

Lijst met componenten

• N-560 pulsoxymeter

• Nellcor-sensor of assortimentverpakking

• DOC-10 pulsoxymetriekabel

• N-560 gebruiksaanwijzing

• Medisch goedgekeurd netsnoer of netsnoer dat geschikt is voor 
het land waar het wordt verkocht

• Overzicht Sensornauwkeurigheid

• Snelle richtlijn
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De N-560 op netvoeding aansluiten

1. Steek de vrouwelijke stekker van het netsnoer in de 
netvoedingconnector van de N-560 (1).

2. Steek de mannelijke stekker van het netsnoer in een correct geaard 
elektrisch stopcontact voor wisselstroom.

3. Controleer of de indicator Netvoeding brandt.

Een sensor op de N-560 aansluiten

 WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de DOC-10 
pulsoxymetriekabel voor de N-560. Indien u een andere sensorkabel 
gebruikt, heeft dit een negatieve invloed op de werking. Steek geen 
kabels in de sensorpoort die bestemd zijn voor computergebruik. 
Sluit geen ander apparaat op de sensorconnector aan dan een 
Nellcor-goedgekeurde sensor.

1 — Connector  netvoeding
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.

1. Sluit een DOC-10 pulsoxymetriekabel aan op de SpO2-sensorpoort 
(1) aan de voorkant van de N-560.

2. Sluit een SpO2-sensor aan op het andere uiteinde van de DOC-10 
pulsoxymetriekabel. Steek de sensorconnector goed in de DOC-10 
pulsoxymetriekabel.

1 — SpO2-sensorpoort



Werking met een batterij

N-560 Gebruiksaanwijking 21

We r k i n g  m e t  e e n  b a t t e r i j

WAARSCHUWING: Volg de lokale richtlijnen bij het wegwerpen 
van de loodbatterijen.

Werking van de N-560 op batterijvoeding

De N-560 heeft een interne batterij die kan worden gebruikt als voeding 
voor de N-560 tijdens vervoer of wanneer er geen netvoeding beschikbaar 
is. Een nieuwe, volledig opgeladen batterij verschaft ten minste 8 uur 
werkingstijd onder de volgende condities: er zijn geen akoestische 
alarmen hoorbaar en er zijn geen apparaten met een seriële uitgang 
aangesloten. 

Opmerking: Als de N-560 op netvoeding is aangesloten, wordt de batterij 
opgeladen. Daarom wordt aanbevolen de N-560 op 
netvoeding aangesloten te laten wanneer het apparaat niet 
wordt gebruikt. Op deze manier hebt u op elk moment een 
volledig opgeladen batterij ter beschikking.

De N-560 werkt niet als de batterij leeg is. Voordat u een N-560 probeert 
aan te zetten met een lege batterij dient u eerst de N-560 in een 
stopcontact met wisselstroom te steken om de batterij gedurende een paar 
minuten te laten opladen. Daarna kan de N-560 worden aangezet.

Om een (bijna) lege batterij op te laden, sluit u de N-560 aan op 
netvoeding. Het volledig opladen van een lege batterij duurt 6 uur.

Wanneer alle hierna vermelde condities gedurende 15 minuten aanwezig 
zijn, schakelt de N-560 automatisch uit:

• De N-560 werkt op batterijvoeding

• Er werden geen toetsen ingedrukt
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• Er werd geen puls waargenomen (bijvoorbeeld wanneer er geen 
patiënt op de sensor is aangesloten of wanneer de sensor werd 
losgekoppeld)

• Er zijn geen alarmen (behalve het alarm voor Batterij bijna leeg 
of een niet-corrigeerbare fout)

Indicator Batterij bijna leeg

De indicator Batterij bijna leeg brandt en een alarm met lage prioriteit is 
hoorbaar wanneer er nog 15 minuten maar niet meer dan 20 minuten 
werkingstijd resteert met de huidige batterijcapaciteit. Dit alarm kan niet 
worden onderdrukt wanneer het apparaat op batterijvoeding werkt. Als u 
de N-560 op netvoeding aansluit, wordt het alarm onderdrukt. Als de 
N-560 niet binnen ongeveer 15 minuten op netvoeding wordt 
aangesloten, schakelt de N-560 uit.

Opmerking: Naarmate de batterij gedurende een bepaalde periode wordt 
gebruikt en opnieuw wordt opgeladen, kan de tijdsduur 
tussen het begin van het alarm Batterij bijna leeg en het 
uitschakelen van de N-560 korter worden.

Het wordt aanbevolen dat bevoegd onderhoudspersoneel de interne 
batterij om de 24 maanden vervangt.

OPGELET: Indien de N-560 gedurende 3 maanden of langer wordt 
opgeslagen, dient u het onderhoudspersoneel te vragen de batterij 
vóór opslag uit de N-560 te verwijderen. Laad de batterij opnieuw op 
wanneer die gedurende 3 of meer maanden niet werd opgeladen.

De indicator Batterij bijna leeg knippert en een alarm met hoge 
prioriteit is hoorbaar wanneer de batterij de laagste batterijspanning 
bereikt waarbij een N-560 normaal kan werken. Dit alarm kan niet 
worden onderdrukt wanneer het apparaat op batterijvoeding werkt. Indien 
de N-560 niet op netvoeding wordt aangesloten, zal de N-560 na 10 
seconden uitschakelen.
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D e  N - 5 6 0  g e b r u i k e n

De N-560 aanzetten

Bespreking

Vóór u de N-560 een klinische omgeving gebruikt, dient u te controleren 
of de N-560 naar behoren werkt en veilig kan worden gebruikt. Een goede 
werking kan worden gecontroleerd aan de hand van een geslaagde zelftest 
(POST), beschreven in het volgende hoofdstuk.

WAARSCHUWING: De N-560 mag niet worden gebruikt nabij of 
boven/onder andere apparatuur. Indien de N-560 nabij of boven/
onder andere apparatuur moet worden gebruikt, dient de N-560 te 
worden gecontroleerd om een normale werking te garanderen binnen 
de configuratie waarin die wordt gebruikt.

OPGELET: Indien een indicator of display niet brandt of indien de 
luidspreker niet werkt, mag de N-560 niet worden gebruikt. Neem 
dan contact op met bevoegd onderhoudspersoneel, uw lokale 
Nellcor-vertegenwoordiger of de technische dienst van Nellcor, 
1-800-635-5267.

Opmerking: De N-560 moet de zelftest binnen 12 seconden hebben 
uitgevoerd.
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Procedure

1. Zet de N-560 aan door de toets Aan/uit meer dan één seconde 
ingedrukt te houden.

2. De displays/akoestische signalen van de N-560:

3. De N-560 voert automatisch een zelftest uit bij het aanzetten die het 
circuit en de functies van de N-560 test.

OPGELET: Tijdens deze zelftest (onmiddellijk na het aanzetten) 
dient u te bevestigen dat alle displaysegmenten en indicatoren 
branden en dat de luidspreker gedurende 1-seconde een signaal laat 
horen ten teken dat de zelftest gelukt is.

Display Akoestisch 
signaal

5 (in linkervenster pulsfrequentie) één pieptoon

6 (in middenvenster pulsfrequentie) één pieptoon

0 (in rechtervenster pulsfrequentie) één pieptoon

n (in linkervenster SpO2) geen

n (in middenvenster SpO2) geen
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4. Terwijl de zelftest wordt uitgevoerd, verschijnt de zelftestdisplay 
gedurende ongeveer 2 à 4 seconden. Tijdens die periode:

• Lichten alle indicatoren op

• Branden alle segmenten van alle numerieke getallen en 
veranderen die van rood in groen

• Branden alle segmenten van de Pulsamplitude-display

• Branden alle segmenten van de SatSeconds-indicator

5. Zodra het displaytestgedeelte van de zelftest is voltooid, verschijnt de 
N-560 softwareversie gedurende ongeveer 2 seconden.

 

Opmerking: De geïllustreerde apparaatversie dient enkel als voorbeeld. 
De apparaatversie identificeert de hardwareconfiguratie en de 
softwareversie.

Apparaatversienummers zijn vaak vereist als u naar de 
technische dienst van Nellcor, 1-800-635-5267, of uw lokale 
Nellcor-vertegenwoordiger belt voor technische hulp. Noteer 
de nummers en zorg dat u ze bij de hand hebt vóór u om 
technische hulp vraagt.
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6. Indien de N-560 tijdens de zelftest een intern probleem waarneemt, 
hoort u een alarmsignaal en toont de N-560 een foutcode en het 
desbetreffende nummer. Zie Storingen verhelpen op pagina 85.

7. Als de zelftest is voltooid, laat de N-560 gedurende één seconde een 
signaal horen wat betekent dat de N-560 voor de test geslaagd is.

WAARSCHUWING: Indien u het signaal niet hoort dat de zelftest is 
gelukt, mag u de N-560 niet gebruiken.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de luidspreker niet wordt 
belemmerd. Anders is het mogelijk dat het alarmsignaal niet 
hoorbaar is.

Opmerking: Behalve dat het signaal ter controle fungeert dat de zelftest is 
gelukt, fungeert dit signaal dat de zelftest is gelukt ook als 
een akoestische bevestiging dat de luidspreker goed werkt. 
Indien de luidspreker niet werkt, kunt u de alarmsignalen niet 
horen.



De N-560 gebruiken

N-560 Gebruiksaanwijking 27

Sensor aangebracht

De indicator Puls zoeken en de indicator Sensor off branden en de 
N-560 toont streepjes in de %SpO2- en Pulsfrequentie-display terwijl 
de N-560 een geldige puls zoekt.

Zodra een geldige puls wordt waargenomen, komt de N-560 in de 
bewakingsmodus terecht en verschijnen de patiëntparameters. Let op een 
eventuele beweging van de pulsbalk en, indien het pulspieptoonvolume 
niet 0 is, dient u te luisteren of u een pulspieptoon hoort om te controleren 
of de getoonde meetwaarden actueel en nauwkeurig zijn.

1 — Sensor Off 
(Sensor los) 
-indicator

2 — Pulse Search(Puls 
zoeken)-indicator
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Wanneer er een sensor wel op de N-560 is aangesloten maar niet op de 
patiënt is aangebracht, toont de display streepjes en de N-560 blijft dan in 
de modus Puls zoeken.

Geen sensor aangebracht

Wanneer de sensor niet is aangesloten, toont de N-560 streepjes (---) en 
brandt de indicator Puls zoeken niet, wat erop wijst dat de N-560 geen 
sensor heeft waargenomen.
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Sensorbericht

De functie sensorbericht wijst erop dat de positie of toepassingsplaats van 
de sensor moet worden bekeken. De indicator Sensorbericht brandt 
wanneer de N-560 geen waarde voor de SpO2 of pulsfrequentie kan 
bepalen. De aanbevelingen voor Sensorbericht om het signaal te 
verbeteren zijn:

• De sensor verplaatsen
• De zelfklevende bevestiging controleren of vervangen
• Een andere plaats kiezen
• De toepassingsplaats verwarmen
• De sensor bedekken
• Een voorhoofd-, neus- of oorsensor gebruiken (enkel bij 

volwassen patiënten)
• Een zelfklevende OXIMAX-sensor gebruiken
• De kabel bevestigen
• Met hoofdband bevestigen (MAX-FAST)
• Nagellak verwijderen
• De sensor losser bevestigen (te vast)
• Externe interferentie isoleren (elektrochirurgisch apparaat, 

mobiele telefoon)
• De bevestigingsplaats reinigen (MAX-R)
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Het pulspieptoonvolume instellen

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend Nellcor-goedgekeurde 
sensoren en sensorkabels.

1. Sluit een DOC-10 pulsoxymetriekabel aan op de SpO2-sensorpoort 
(1) aan de voorkant van de N-560.

2. Sluit een SpO2-sensor aan op het andere uiteinde van de DOC-10 
pulsoxymetriekabel.

3. Plaats de SpO2-sensor op de patiënt of op uzelf.

4. Zet de N-560 aan.

5. Houd de toets Hoger instellen of Lager instellen ingedrukt om het 
pulspieptoonvolume te verhogen of te verlagen.

1 — SpO2-sensorpoort
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Het alarmvolume instellen

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. Houd de toets Alarmonderdrukking ingedrukt totdat de 
alarmvolumedisplay verschijnt.

2. Terwijl u de toets Alarmonderdrukking ingedrukt houdt, drukt u op 
de toets Hoger instellen of Lager instellen om het alarmvolume te 
verhogen of te verlagen.
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 De alarmonderdrukkingsperiode instellen

Bespreking

WAARSCHUWING: U mag geen akoestisch alarm onderdrukken of 
het volume ervan verlagen indien hierdoor de veiligheid van de 
patiënt in gevaar kan komen.

Alarmen kunnen gedurende een vooraf ingestelde periode, de 
zogenaamde alarmonderdrukkingsperiode, worden onderdrukt. Om de 
huidige instelling te bekijken, houdt u de toets Alarmonderdrukking 
ingedrukt tot 30 SEC, 60 SEC, 120 SEC of OFF (UIT) verschijnt. Om de 
instellingen aan te passen houdt u de toets Alarmonderdrukking 
ingedrukt tot 30 SEC, 60 SEC, 120 SEC of OFF (UIT) verschijnt. Blijf de 
toets Alarmonderdrukking ingedrukt houden en gebruik de toets 
Hoger instellen of Lager instellen om de waarde te verhogen of te 
verlagen. Mogelijke waarden zijn 30, 60, 90, 120 seconden of OFF (UIT). 
De selectie OFF (UIT) wordt besproken in Akoestische alarmen 
uitschakelen op pagina 34.

Indien de toets Alarmonderdrukking gedurende de 
alarmonderdrukkingsperiode wordt ingedrukt, wordt de 
alarmonderdrukkingsperiode beëindigd en worden de akoestische 
alarmen opnieuw geactiveerd.

Visuele indicaties voor een alarmconditie kunnen niet worden 
uitgeschakeld. Indien bijvoorbeeld de %SpO2-onderalarmgrens wordt 
overschreden, kan het alarm gedurende de alarmonderdrukkingsperiode 
worden onderdrukt maar de %SpO2-waarde zal blijven knipperen.

Indien de alarmconditie nog steeds aanwezig is wanneer de 
alarmonderdrukkingsperiode verstreken is, hoort u het alarm.

De standaardinstelling – bij het aanzetten – voor de periode van een 
akoestische alarmonderdrukking is op de fabriek op 60 seconden 
ingesteld. De standaardinstelling kan door onderhoudspersoneel worden 
aangepast, zoals beschreven in de N-560 onderhoudshandleiding.
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Procedure

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. Druk op de toets Alarmonderdrukking tot XX SEC verschijnt.  De 
duur kan worden gekozen uit: OFF (UIT), 30, 60, 90 en 120 
seconden.

Opmerking: Voor stap 2 en 3 moet u op de toets Hoger instellen of 
Lager instellen drukken terwijl u op de toets 
Alarmonderdrukking drukt.

2. Terwijl u op de toets Alarmonderdrukking drukt, houdt u de toets 
Hoger instellen ingedrukt om de alarmonderdrukkingsperiode te 
verhogen tot OFF (UIT), 30, 60, 90 of 120 seconden.

3. Terwijl u op de toets Alarmonderdrukking drukt, houdt u de toets 
Hoger instellen ingedrukt om de alarmonderdrukkingsperiode te 
verlagen tot OFF (UIT), 30, 60, 90 of 120 seconden.

Opmerking: Als u de toets Hoger instellen of Lager instellen loslaat, 
wordt de alarmonderdrukkingsperiode ingesteld.
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Akoestische alarmen uitschakelen

Bespreking

Als u de alarmonderdrukkingsperiode op OFF (UIT) instelt, betekent dit 
dat de N-560 geen akoestische alarmen zal laten horen.

Visuele indicaties van een alarmconditie worden niet beïnvloed door het 
uitschakelen van akoestische alarmen.

De mogelijkheid om de alarmonderdrukkingsperiode op OFF (UIT) in te 
stellen kan door bevoegd onderhoudspersoneel worden in- of 
uitgeschakeld, zoals beschreven in de onderhoudshandleiding.

WAARSCHUWING: U mag geen akoestisch alarm onderdrukken of 
het volume ervan verlagen indien hierdoor de veiligheid van de 
patiënt in gevaar kan komen.

Procedure

Met de N-560 cm de normale bewakingsmodus:

1. Druk op de toets Alarmonderdrukking tot XX SEC verschijnt.
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2. Terwijl u op de toets Alarmonderdrukking drukt, houdt u de toets 
Hoger instellen ingedrukt totdat OFF (UIT) verschijnt. Laat de 
toetsen los.

3. De indicator Alarmonderdrukking zal knipperen, wat erop wijst dat 
de akoestische alarmsignalen uitgeschakeld zijn. De N-560 laat 
ongeveer om de drie minuten drie pieptonen horen om de gebruiker te 
waarschuwen dat het alarmsignaal UIT is gezet.

Controleren van patiëntinstellingen

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. De toets SpO2-alarmgrens wordt gebruikt om de  huidige %SpO2-
bovenalarmgrens te bekijken.
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2. De toets SpO2-alarmgrens wordt gebruikt om de  huidige %SpO2-
onderalarmgrens te bekijken.

3. Druk op de toets Alarmgrens pulsfrequentie om de huidige 
bovenalarmgrens van de pulsfrequentie te bekijken.

4. Druk tweemaal op de toets Alarmgrens pulsfrequentie om de 
huidige onderalarmgrens van de pulsfrequentie te bekijken.



De N-560 gebruiken

N-560 Gebruiksaanwijking 37

5. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens om de huidige 
SatSeconds-instelling te bekijken.

Opmerking: De indicator SatSeconds (helemaal bovenaan) brandt, wat 
erop wijst dat de SatSeconds-eenheden worden 
doorgenomen. De indicator SatSeconds (helemaal bovenaan) 
brandt voor alle SatSeconds, met uitzondering van OFF 
(UIT).

Indicator Alarmgrenzen gewijzigd

Indien een alarmgrens van de N-560 werd gewijzigd ten opzichte van de 
standaardinstelling bij het aanzetten ervan, verschijnt er een decimale 
punt na de van toepassing zijnde getoonde waarde tijdens 
patiëntbewaking en wanneer alarmgrenzen worden bekeken. Het 
decimale punt blijft op de display tot de N-560 wordt uitgezet of de grens 
terug op de standaardwaarde wordt ingesteld.

Alarmgrenzen die werden gewijzigd ten opzichte van de 
standaardinstelling worden geïdentificeerd door een decimale punt (.) na 
de getoonde meting (%SpO2 of pulsfrequentie).
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Instellen van alarmgrenzen

Bespreking

Alarmgrenzen bepalen het bovenste en onderste punt van patiëntgegevens 
waarbij de N-560 een alarm zal laten horen.

Procedure

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. Druk op de toets SpO2-alarmgrens om de  huidige %SpO2-
bovenalarmgrens te bekijken. 
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2. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om de 
alarmgrensinstelling te verhogen of verlagen.

Opmerking: Wanneer een alarmgrens wordt gewijzigd ten opzichte van 
de standaardinstelling bij het aanzetten, toont de N-560 een 
decimale punt (.) na de gewijzigde parameter.

3. De toets SpO2-alarmgrens wordt gebruikt om de  huidige %SpO2-
onderalarmgrens te bekijken.

4. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om de 
alarmgrensinstelling te verhogen of verlagen.
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5. Druk op de toets Alarmgrens pulsfrequentie om de huidige 
bovenalarmgrens van de pulsfrequentie te bekijken.

6. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om de 
alarmgrensinstelling te verhogen of verlagen.

7. Druk tweemaal op de toets Alarmgrens pulsfrequentie om de 
huidige onderalarmgrens van de pulsfrequentie te bekijken.

8. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om de 
alarmgrensinstelling te verhogen of verlagen.
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Instellen van de SatSeconds-duur

Bespreking

Raadpleeg Beschrijving SatSeconds op pagina 98 voor een beschrijving 
van de SatSeconds-functie.

Procedure

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens. De huidige 
SatSecondsinstelling verschijnt.

Opmerking: De mogelijke instellingen voor SatSeconds zijn OFF (UIT), 
10, 25, 50 en 100 SatSeconds.

2. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om de 
gewenste SatSeconds-instelling te selecteren.
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De baudrate van de gegevenspoort instellen

Bespreking

De baudrate bepaalt de snelheid waarmee de N-560 gegevens naar de 
aangesloten apparatuur stuurt (printer of computer). De baudrate wordt 
bepaald door de mogelijkheden van de aangesloten apparatuur.

Procedure

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. Druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op de toets SpO2-
alarmgrens en Alarmgrens pulsfrequentie. Menu-optie 1 
verschijnt.

2. Druk op de toets Hoger instellen tot menu-optie 4 verschijnt.
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3. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens. De huidige baudrate 
verschijnt.

Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om de gewenste 
baudrate te selecteren. Mogelijke instellingen zijn:

• 24 (2.400 bps)

• 96 (9.600 bps)

• Standaard 192 (19.200 bps) 

Het datapoortprotocol instellen

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. Druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op de toets SpO2-
alarmgrens en Alarmgrens pulsfrequentie. Menu-optie 1 
verschijnt.
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2. Druk op de toets Hoger instellen tot menu-optie 5 verschijnt.

3. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens. Het actuele protocol 
verschijnt.

4. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om het 
gewenste protocol te selecteren. Mogelijke instellingen zijn:

1 - ASCII
2 - Communicatie externe apparatuur. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van de externe apparatuur voor de interface-
instructies



De N-560 gebruiken

N-560 Gebruiksaanwijking 45

Trendinformatie wissen

Met de N-560 cm in de normale bewakingsmodus:

1. Druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op de toets SpO2-
alarmgrens en Alarmgrens pulsfrequentie. Optie 1 verschijnt.

2. Druk op de toets Hoger instellen om optie 2 te selecteren.

3. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens om de trendgegevens te 
wissen.

4. De N-560 laat 3 pieptonen horen, wat erop wijst dat de gegevens 
gewist zijn.
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N - 5 6 0  t r e n d

Werking trendgegevens

Vanaf de eerste meting bij een patiënt worden er om de 4 seconden 
trendgegevens (een datapunt) in het geheugen opgeslagen. Maximaal 50 
alarmgrenswijzigingen kunnen ook in de trendgegevens worden 
opgeslagen. De N-560 kan maximaal 24 uur aan trendgegevens opslaan.

De trendgegevens van de N-560 gaan verloren indien de knoopcelbatterij 
niet werkt of verwijderd is. De knoopcelbatterij bevindt zich op de kaart 
van het hoofdcircuit.

OPGELET: Als u de alarmgrensinstellingen wijzigt, wordt 
trendgeheugenruimte gebruikt. Wijzig de alarmgrenzen uitsluitend 
indien noodzakelijk.

Opmerking: Het trendgeheugen bevat altijd de gegevens van de laatste 24 
uur, waarbij de recent verzamelde gegevens geleidelijk aan 
de oudste gegevens overschrijven. Zolang de N-560 aanstaat 
en er een eerste patiëntmeting is uitgevoerd, blijft de N-560 
datapunten registreren waarbij er “blanco” datapunten 
worden verzameld indien er geen sensor op de N-560 is 
aangesloten of indien er geen sensor bij een patiënt is 
aangebracht. “Blanco” gegevens overschrijven oudere 
patiëntgegevens indien het geheugen vol geraakt. Indien u 
oude patiëntgegevens wilt bewaren, is het daarom belangrijk 
dat u de N-560 uitzet wanneer u geen patiënt bewaakt en dat 
u het trendgeheugen downloadt vóór het vol geraakt en de 
oude gegevens met nieuwe (of “blanco”) gegevens 
overschrijft.
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Trendgegevens

Trendgegevens kunnen worden opgezocht of gewist via de gegevenspoort 
van de N-560 met behulp van opties die beschikbaar zijn in een 
displaymenu.

Om toegang te krijgen tot de menu-opties drukt u gelijktijdig op de 
toetsen SpO2-alarmgrens en Alarmgrens pulsfrequentie tot optie 1 
op de display verschijnt. 

Vervolgens kunt u als volgt met de toets Hoger instellen of Lager 
instellen door de mogelijke menu-opties bladeren:

#1: Trend afdrukken

Hiermee kunt u de bestaande trendgegevens afdrukken. De output kan op 
een PC worden bekeken met het programma Hyper Terminal. U dient op 
de toets SatSeconds-alarmgrens te drukken om het afdrukken te starten. 
Raadpleeg Uitdraai trendgegevens op pagina 63.

#2: Trend wissen

Wist de bestaande trendgegevens. Druk op de toets SatSeconds-
alarmgrens om dit te activeren.

#3: Wordt niet gebruikt.
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#4: Baudrate

Hiermee kunnen verschillende printers worden verbonden. Raadpleeg De 
baudrate van de gegevenspoort instellen op pagina 42. De mogelijke 
baudrate-selecties zijn:

• 24 (baudrate 2.400)

• 96 (baudrate 9.600)

• Standaard 192 (baudrate 19.200)

#5: Uitdraai datapoort

Mogelijke keuzes zijn:

Optie 1

Uitdraai in ASCII-karakters.

Optie 2

Communicatie externe apparatuur. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van 
de externe apparatuur voor de interface-instructies.
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D e  g e g e v e n s p o o r t  g e b r u i k e n

Overzicht

Patiëntgegevens kunnen via de gegevenspoort op de achterkant van de 
N-560 worden verkregen door die op een PC of seriële printer aan te 
sluiten.

Wanneer u de N-560 op een printer of PC aansluit, moet u vóór het 
klinisch gebruik controleren of deze goed functioneert. Zowel de N-560 
als de printer of de PC moeten op een geaard elektrisch stopcontact voor 
wisselstroom zijn aangesloten. De protocolinstelling van de N-560 moet 
ASCII zijn.

Elke printer of PC die is aangesloten op de gegevenspoort van de N-560 
moet voldoen aan IEC-norm 60950. Alle combinaties van apparatuur 
moeten voldoen aan de systeemvereisten van IEC-norm 60601-1-1. 
Iedereen die een printer of PC op de datauitgangspoort aansluit, 
configureert daarmee een medisch systeem en is er daarom 
verantwoordelijk voor dat dat systeem voldoet aan de systeemvereisten 
van IEC-norm 60601-1-1 en IEC-norm 60601-1-2 inzake 
elektromagnetische compatibiliteit.

Aansluiten op de datapoort

De datapoort van de N-560 kan op de printer of PC worden aangesloten 
met een kabel die een AMP-aansluiting heeft (AMP onderdeelnummer 
747538-1), klemmen (AMP onderdeelnummer 1-747579-2) en 
compatibele pinnen (AMP onderdeelnummer 66570-2). De kabel mag 
niet langer dan 7,6 meter zijn. Het externe ITE-apparaat (Information 
Technology Equipment) moet voldoen aan UL-1950 of IEC-60950.
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De gebruikte kabel moet 100% afgeschermd zijn, bijvoorbeeld een 
Belden-kabel (Belden onderdeelnummer 9609) of een equivalent daarvan. 
De afscherming moet rondom de kabel volledig contact maken met de 
metalen behuizing van de DB-15 aansluiting van de N-560 en met de 
aansluiting van de PC of seriële printer. Zorg dat er geen knik in de kabel 
komt; hierdoor kan immers de afscherming scheuren of breken.

De datatransportbesturing is softwarematig. In de ASCII-modus maakt de 
datatransportbesturing echter gebruik van XON/XOFF.

Pin-outs datapoort

TXD staat voor de verzendpin en RXD is de ontvangstpin voor de 
gegevens.

De pin-outs voor de datapoort worden in Table 1 vermeld. 

Tabel 1: Pin-outs datapoort

Pin Signaalnaam

1 RXD+ (RS-422 positieve input)

2 RXD (RS-232 input)

3 TXD (RS-232 output)

4 TXD+ (RS-422 positieve output)

5 Signaal aarding (geïsoleerd van aarding)

6 NA (niet aangesloten)

7 Normaal open (relaiscontact zusteroproepsysteem, 
normaal open)

8 Normaal gesloten (relaiscontact zusteroproepsysteem, 
normaal gesloten)

9 RXD- (RS-422 negatieve output)

10 Signaal aarding (geïsoleerd van aarding)

11 Zusteroproepsysteem (RS-232 niveau output)
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De lay-outs van de pin (zoals gezien op het achterpaneel van de N-560) 
worden in Figure 3 getoond. De geleidende behuizing wordt geaard 
wanneer die op een PC of printer wordt aangesloten.

Afbeelding 3:  Lay-out van pin datapoort

Pin 2, 3, 5 en 11 leveren gegevens in RS-232 format.

Pin 1, 4, 9 en 12 leveren gegevens in RS-422 format. TXD+ en TXD- zijn 
het differentiële verzendsignaalpaar. RXD+ en RXD- zijn het differentiële 
ontvangstsignaalpaar.

12 TXD- (RS-422 negatieve output)

13 NA

14 NA

15 Zusteroproepsysteem gemeenschappelijk

Tabel 1: Pin-outs datapoort (Cont.)

Pin Signaalnaam
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De datapoort instellen

Bespreking

Gebruik de instelprocedure voor de gegevenspoort om de baudrate en het 
protocol van de gegevenspoort van de N-560 te configureren.

Procedure

Met de N-560 in de normale werkmodus:

1. Druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op de toets SpO2-
alarmgrens en Alarmgrens pulsfrequentie. Optie 1 verschijnt.

2. Druk op de toets Hoger instellen tot optie 4 verschijnt.
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3. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens om optie 4 te selecteren. 
De geselecteerde baudrate wordt getoond.

Opmerking: De mogelijke selecties zijn:

• 24 = 2400 baudrate

• 96 = 9600 baudrate

• 192 = 19.200 baudrate

4. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om de 
gewenste baudrate te selecteren.

5. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens om de gewenste baudrate 
op te slaan.



De gegevenspoort gebruiken

56

6. Druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op de toets SpO2-
alarmgrens en Alarmgrens pulsfrequentie. Optie 1 verschijnt.

7. Druk op de toets Hoger instellen tot optie 5 verschijnt.

8. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens om optie 5 te selecteren. 
Het geselecteerde protocol wordt getoond.
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Opmerking: De mogelijke selecties zijn:

• 1 = Real-time ASCII

• 2 = Communicatie externe apparatuur. Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van de externe apparatuur voor de interface-
instructies.

9. Druk op de toets Hoger instellen of Lager instellen om het 
gewenste protocol weer te geven.

10. Druk op de toets SatSeconds-alarmgrens om het gewenste protocol 
op te slaan.

Interface zusteroproepsysteem

WAARSCHUWING: De zusteroproepfunctie mag niet worden 
gebruikt als de aangewezen manier voor een alarmmelding. De 
akoestische en visuele alarmen van de pulsoxymeter, gebruikt in 
combinatie met klinische signalen en symptomen, zijn de aangewezen 
manier om medisch personeel te melden dat er een alarmconditie 
bestaat. 

WAARSCHUWING: De functie zusteroproepsysteem is 
uitgeschakeld wanneer de pulsoxymeteralarmen onderdrukt zijn.     
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Opgelet: De functie zusteroproep moet worden getest nadat het 
apparaat in uw werkomgeving is geïnstalleerd. De functie 
zusteroproep moet worden getest wanneer de N-560 pulsoxymeter op 
een plaats wordt geïnstalleerd die gebruik maakt van een 
zusteroproepsysteem. Indien een aangebrachte OXIMAX-sensor bij de 
patiënt wordt losgekoppeld, blijft de N-560 enige tijd in de modus 
Puls zoeken en vervolgens verschijnt “---” (3 streepjes) op de %SpO2- 
en pulsfrequentiedisplay van de N-560. Eén manier om de 
zusteroproepfunctie te testen is door een alarmconditie te creëren 
(bijvoorbeeld de sensor loskoppelen) en te controleren of het 
zusteroproepsysteem in uw werkomgeving geactiveerd is.

De zusteroproepfunctie van de N-560 werkt wanneer de N-560 op 
netvoeding is aangesloten of op batterijvoeding werkt. De 
zusteroproepfunctie van de N-560 werkt in combinatie met het 
zusteroproepsysteem van uw werkomgeving wanneer de N-560 een 
akoestisch alarm laat horen.

De N-560 biedt twee verschillende soorten interfaces voor de 
zusteroproepfunctie: een RS-232 format en een relaiscontact. Beide 
interfaces werken wanneer de N-560 ofwel op netvoeding is aangesloten 
of op batterijvoeding werkt.

De verderaf gelegen locatie wordt gealarmeerd telkens als er een 
akoestisch alarm is. Indien het akoestisch alarm werd uitgeschakeld of 
onderdrukt, is ook de functie zusteroproep uitgeschakeld.

Pin 11 op de datapoortkaart is het RS-232 niveau voor het signaal 
zusteroproep en pin 5 of 10 is de aarding (zie Table 1 on page 52). 
Wanneer er geen alarmconditie is, ligt de spanning tussen pin 10 en 11 
tussen -5 en -12 VDC. Telkens als de N-560 in alarmconditie is, ligt de 
output tussen pin 10 en 11 tussen +5 en +12 VDC. Dit is de 
standaardconditie (normaal laag). Er is een onderhoudsmenu om de 
standaardconditie te wijzigen. Raadpleeg de onderhoudshandleiding van 
de N-560 voor de procedure.

Pin 7 en 15 leveren een relais dat sluit als een alarm klinkt op de N-560. 
Pin 8 en 15 leveren een relais dat opent als een alarm klinkt. Pin 15 is een 
gemeenschappelijke pin voor beide relaiscontacten.
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Opmerking: Wanneer het relaiscontact gesloten is, is er een weerstand 
van ongeveer 27 ohm.

RS-232 polariteit instellen voor het zusteroproepsysteem

De polariteit voor het zusteroproepsysteem kan op een hoog signaal of 
een laag signaal worden ingesteld voor een alarmconditie op de N-560. 
Raadpleeg de onderhoudshandleiding van de N-560 om de RS-232 
polariteit voor het zusteroproepsysteem in te stellen.

Relaiscontact normal open/gesloten instellen voor het 
zusteroproepsysteem

Datapoortpin 7 en 15 leveren een relais dat sluit (nominaal 27 ohm) als 
een alarm klinkt op de N-560. Pin 8 en 15 leveren een relais dat opent als 
een alarm klinkt. Pin 15 is een gemeenschappelijke pin voor beide 
relaiscontacten. Het relaiscontact werkt, ongeacht of de N-560 op 
netvoeding is aangesloten of op batterijvoeding werkt.
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A f d r u k k e n

Real-time gegevens van de N-560 afdrukken

Er worden voortdurend real-time gegevens naar de datapoort aan de 
achterkant van de N-560 gestuurd. Patiëntgegevens kunnen worden 
verkregen via de datapoort door een computer of seriële printer aan te 
sluiten. Wanneer een real-time uitdraai of -display naar een printer of 
computer wordt gestuurd, wordt er om de 2 seconden een nieuwe regel 
afgedrukt/getoond. Om de 25 regels of indien één van de waarden in de 
kolomkoptekst werd gewijzigd, worden de kolomkopteksten afgedrukt/
getoond.

Opmerking: Indien de data-output de transmissie stopt, moet de N-560 
worden uitgezet en vervolgens opnieuw aangezet.

Wanneer u de N-560 op een printer of PC aansluit, moet u vóór klinisch 
gebruik controleren of deze goed functioneert. Zowel de N-560 als de 
printer of de PC moeten op een geaard elektrisch stopcontact voor 
wisselstroom zijn aangesloten.

Elke printer of PC die is aangesloten op de gegevenspoort van de N-560 
moet voldoen aan IEC-norm 60950. Alle combinaties van apparatuur 
moeten voldoen aan de systeemvereisten van IEC-norm 60601-1-1. 
Iedereen die een printer of PC op de datauitgangspoort aansluit, 
configureert daarmee een medisch systeem en is er daarom 
verantwoordelijk voor dat dat systeem voldoet aan de systeemvereisten 
van IEC-norm 60601-1-1 en IEC-norm 60601-1-2 inzake 
elektromagnetische compatibiliteit.
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1. Sluit de seriële printer aan op de gegevenspoortconnector (1) van de 
N-560.

2. Zet de printer aan.

3. Steek de N-560 in een elektrisch stopcontact voor wissselstroom.

4. Zet de N-560 aan.

De printer begint de real-time trendgegevens af te drukken of de PC 
begint de real-time gegevens te tonen met een snelheid van één regel om 
de 2 seconden.

1 — Datapoortconnector
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Afbeelding 4:  Uitdraai real-time gegevens

Uitdraai trendgegevens

Bij een verzoek om een uitdraai van de trendgegevens is het formaat van 
de getoonde gegevens hetzelfde als dat van de real-time gegevens. Het 
verschil is dat “TREND” in de bovenste rij wordt getoond in plaats van 
het “CRC: XXXX” softwareverificatienummer en dat er geen kolom 
“Status” is.

De metingen worden met een interval van 4 seconden getoond. De 
waarden op elke rij zijn een gemiddelde voor de tijdsduur van 4 seconden.

Aan het eind van de uitdraai duidt de regel “Output Complete” (output 
volledig) aan dat de transmissie gelukt is. Indien de regel “Output 
Complete” (output volledig) niet verschijnt, is het mogelijk dat er een 
storing in de gegevens is waargenomen en moeten de gegevens worden 
genegeerd.
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Afbeelding 5:  Uitdraai trendgegevens

Zodra een uitdraai van de trendgegevens gestart is, moet de N-560 
worden afgezet en opnieuw aangezet vóór u nieuwe trendgegevens kunt 
afdrukken.

Kolomkopteksten

Om de 25 regels of indien één van de waarden in de kolomkoptekst werd 
gewijzigd, worden de kolomkopteksten getoond of afgedrukt.
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Bron gegevens

De gegevens in het hierboven gemarkeerde vakje staan voor het 
modelnummer van de N-560 pulsoxymeter, in dit geval de N-560.

Revisieniveau apparaat/software

Het volgende gegevensveld geeft de gebruiker informatie over het niveau 
van de software (versie 1.00.00) en een softwareverificatienummer (CRC: 
XXXX). Tijdens een normale werking mag geen van deze nummers 
wijzigen. De nummers kunnen wel wijzigen als de N-560 een 
onderhoudsbeurt krijgt en een software-upgrade krijgt.
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Alarmgrenzen

Het laatste gegevensveld in de bovenste regel toont de boven- en 
onderalarmgrens voor %SpO2 en voor de pulsfrequentie, evenals de 
instelling van het SatSeconds-alarm (OFF- UIT). De SatSeconds-instelling 
kan OFF (UIT), 10, 25, 50 of 100 zijn, afhankelijk van de instellling van het 
SatSeconds-alarm. In het bovenstaande voorbeeld is de ondergrens voor 
SpO2 85% en de bovengrens 100%. De alarmgrenzen voor de 
pulsfrequentie zijn 40 tot 170 bpm. De SatSeconds-alarmgrens staat uit.

N-560 modus

De N-560 modus is voor VOLWASSENEN.
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Gegevens kolomkopteksten

In de derde rij van de kolomkoptekstregel vindt u de feitelijke 
kolomkopteksten. De in het diagram afgedrukte patiëntgegevens zijn (van 
links naar rechts): het tijdstip waarop de patiëntgegevens op de rij waren 
verkregen, de huidige gemeten %SpO2-waarde, de huidige pulsfrequentie 
in slagen per minuut (bpm), de huidige pulsamplitude (PA) en de 
functioneringsstatus van de N-560.

Tijd

De kolom Tijd geeft de werkelijke klok van de N-560 weer. Raadpleeg de 
onderhoudshandleiding van de N-560 om de werkelijke klok van de 
N-560 in te stellen.
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Patiëntgegevens

De patiëntgegevens worden in bovenstaande display weergegeven. De 
parameterwaarden worden direct onder de koptekst van elke parameter 
weergegeven. In dit voorbeeld bedraagt het %SpO2 100 en de 
pulsfrequentie 190 slagen per minuut. Een asterisk geeft aan dat de 
parameter de ingestelde grenzen overschrijdt. Als er voor een parameter 
geen gegevens beschikbaar zijn, verschijnen er drie streepjes (- - -).

PA geeft de pulsamplitude aan. Het getal kan variëren van 0 tot 254. Er 
zijn geen alarmparameters voor deze waarde. De waarde kan worden 
gebruikt als trendinformatie om een wijziging in het pulsvolume, de 
relatieve pulssterkte of circulatie weer te geven.

Functioneringsstatus

De kolom Status geeft de alarmcondities functioneringsstatus van de 
N-560 weer. In dit voorbeeld betekent Puls Hoog (PH) dat de 
bovenalarmgrens is overschreden. De statuscodes vindt u hieronder. Er 
kunnen maximaal vier codes tegelijk worden getoond in de kolom Status.
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Opmerking: Bij een sensordisconnectie of Sensor off (los van de patiënt), 
worden er ook drie streepjes (- - -) weergegeven in het deel 
patiëntgegevens van de uitdraai.

Code    Betekenis

AO Alarm Off

AS Alarm Silence

LB Low Battery

LM Loss of Pulse w/Interference 
(Verlies van puls met 
interferentie)

LP Loss of Pulse

MO Interferentie waargenomen

PH Pulse Rate Upper Limit Alarm 
(Bovenalarmgrens voor 
pulsfrequentie)

PL Pulse Rate Lower Limit Alarm 
(Onderalarmgrens voor 
pulsfrequentie)

PS Pulse Search

SH Saturation Upper Limit Alarm 
(Saturatie bovenalarmgrens)

SL Saturation Lower Limit Alarm 
(Saturatie onderalarmgrens)

SD Sensor Disconnect (Sensor 
disconnectie)

SO Sensor Off (Sensor los)
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S e n s o r e n  e n  a c c e s s o i r e s

Een sensor selecteren

WAARSCHUWING: Lees vóór gebruik zorgvuldig de 
gebruiksinstructies van de sensor, inclusief alle waarschuwingen, 
aandachtspunten en instructies.

WAARSCHUWING: Gebruik geen beschadigde sensor of 
pulsoxymetriekabel. Gebruik geen sensor met onbedekte optische 
onderdelen.

WAARSCHUWING: Gebruik enkel Nellcor-sensoren en 
pulsoxymetriekabels met de N-560. Andere sensoren of 
pulsoxymetriekabels kunnen leiden tot een onjuiste werking van de 
N-560.

WAARSCHUWING: Gebruik slechts één pulsoxymetriekabel om de 
sensor te verlengen. Het gebruik van meer dan één 
pulsoxymetriekabel kan een ongunstig effect hebben op de werking. 
Steek geen kabels in de sensorpoort die bestemd zijn voor 
computergebruik.

WAARSCHUWING: De pulsoxymetriemetingen en pulssignalen 
kunnen worden beïnvloed door bepaalde omgevingscondities, 
verkeerde bevestiging van de sensor en bepaalde patiëntgebonden 
factoren.
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WAARSCHUWING: Een onjuiste plaatsing of een onjuiste 
gebruiksduur van een SpO2-sensor kan leiden tot 
weefselbeschadiging. Controleer de sensorplaats, zoals aangegeven in 
de gebruiksinstructies van de sensor.

WAARSCHUWING: Dompel de sensor niet in een vloeistof onder en 
maak hem niet nat.

Bij het kiezen van een sensor dient u rekening te houden met het gewicht 
en de activiteit van de patiënt, de mate van perfusie, de beschikbare 
sensorbevestigingsplaatsen, de behoefte aan steriliteit en de verwachte 
bewakingsduur. Voor meer informatie kunt u Table 2 raadplegen of 
contact opnemen met uw locale Nellcor-vertegenwoordiger.

Voor een volledige en up-to-date lijst van alle sensoren die met de N-560 
kunnen worden gebruikt, kunt u het overzicht Sensornauwkeurigheid op 
het internet raadplegen op:

http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
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Volg de sterilisatieprocedures voor de sensor in de gebruiksinstructies van 
de desbetreffende sensor.

Tabel 2: Nellcor oxymetriesensormodellen en patiëntgewichten

OXIMAX-sensor Model

Gewicht van de 
patiënt

>=meer dan
<=minder dan

OXIMAX  MAX-FAST zelfklevende 
voorhoofdsensor, patiëntgebonden

MAX-FAST >10 kg

OXIMAX  Softcare niet-klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor prematuur 
geboren zuigelingen

SC-PR <1,5 kg

OXIMAX  Softcare niet-klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor neonaten

SC-NEO 1,5 tot 5 kg

OXIMAX  Softcare niet-klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor volwassenen

SC-A >40 kg

OXIMAX klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor volwassenen

MAX-A >30 kg

OXIMAX klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor volwassenen, met 
langere kabel van 91,44 cm

MAX-AL >30 kg

OXIMAX klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor neonaten/
volwassenen

MAX-N <3 kg of >40 kg

OXIMAX klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor kinderen

MAX-P 10 tot 50 kg

OXIMAX klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor zuigelingen

MAX-I 3 tot 20 kg

OXIMAX  klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor volwassenen, 
neus

MAX-R >50 kg

OXIMAX OxiCliq® niet-klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor volwassenen, 
herbruikbare kabel

OxiCliq A >30 kg

OXIMAX OxiCliq niet-klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor neonaten/
volwassenen, herbruikbare kabel

OxiCliq N <3 kg of >40 kg
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OXIMAX OxiCliq niet-klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor kinderen, 
herbruikbare kabel

OxiCliq P 10 tot 50 kg

OXIMAX OxiCliq niet-klevende sensor, 
patiëntgebonden, voor zuigelingen, 
herbruikbare kabel

OxiCliq I 3 tot 20 kg

OXIMAX Durasensor® vingerclipsensor, 
herbruikbaar, voor volwassenen

DS-100A >40 kg

OXIMAX  Oxiband®-sensor, 
herbruikbaar, voor neonaten/
volwassenen

OXI-A/N <3 kg of >40 kg

OXIMAX  Oxiband®-sensor, 
herbruikbaar, voor kinderen/zuigelingen

OXI-P/I 3 kg tot 40 kg
(6.6 lbs to 88 lbs)

OXIMAX Dura-Y®  sensor voor 
bevestiging op meerdere plaatsen, 
herbruikbaar

Voor gebruik met de Dura-Y sensor:

    Oorclip (herbruikbaar, niet steriel)

    Pedi-CheckTM pediatrische spot-check 
clip (herbruikbaar, niet steriel)

D-YS

D-YSE

D-YSPD

>1 kg

>30 kg

3 tot 40 kg

Tabel 2: Nellcor oxymetriesensormodellen en patiëntgewichten (Cont.)

OXIMAX-sensor Model

Gewicht van de 
patiënt

>=meer dan
<=minder dan
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Biocompatibiliteitstest

Nellcor OxiMaxsensoren zijn getest op biocompatibiliteit in 
overeenstemming met ISO 10993-1, Biological Evaluation of Medical 
Devices (Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen), deel 1: 
Evaluation and Testing (Evaluatie en testen). De OxiMax-sensoren 
voldoen aan de aanbevolen biocompatibiliteitstest en voldoen daarom aan 
ISO 10993-1.

Optionele accessoires

Bij de N-560 worden verschillende optionele accessoires aangeboden. 
Neem contact op met de technische dienst van Nellcor, 1-800-635-5267, 
of uw locale vertegenwoordiger van Nellcor voor informatie over deze 
accessoires.

• Indicator visueel alarm

• Bevestiging op infuusstandaard

De accessoires voor de N-560 worden op het internet vermeld op:

http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/Apartweb/main/
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Indicator visueel alarm

Er is een optionele indicator voor visueel alarm verkrijgbaar voor de 
N-560.  De indicator voor visueel alarm wordt met behulp van 
dubbelzijdige tape bovenop de N-560 bevestigd. De indicator voor 
visueel alarm wordt op de achterkant van de N-560 aangesloten.

OPGELET: De N-560 moet uitgeschakeld zijn om de indicator voor 
visueel alarm aan te sluiten of los te koppelen.

1 — Indicator visueel alarm
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Bevestiging op infuusstandaard

Er is een optionele bevestiging op infuusstandaard is verkrijgbaar voor de 
N-560. De bevestiging op infuusstandaard kan worden gebruikt om de 
N-560 aan een IV-standaard te bevestigen. De bevestiging op 
infuusstandaard wordt op de achterkant van de N-560 aangesloten.
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F a c t o r e n  d i e  d e  w e r k i n g  k u n n e n  
b e ï n v l o e d e n

WAARSCHUWING: De pulsoxymetriemetingen en pulssignalen 
kunnen worden beïnvloed door bepaalde omgevingscondities, 
verkeerde bevestiging van de sensor en bepaalde patiëntgebonden 
factoren. Raadpleeg de desbetreffende hoofdstukken van de 
gebruiksaanwijzing voor specifieke veiligheidsinformatie.

Werking controleren

De werking van de N-560 kan worden gecontroleerd door de procedures 
te volgen, zoals vermeld in het hoofdstuk Werking controleren van de 
onderhoudshandleiding van de N-560. Bevoegd onderhoudspersoneel 
dient deze procedures uit te voeren vóór de N-560 voor de eerste keer in 
een klinische omgeving wordt gebruikt.

Factoren die de werking van N-560 kunnen beïnvloeden

Bepaalde patiëntgebonden factoren kunnen de metingen van de N-560 
beïnvloeden en verlies van het pulssignaal veroorzaken.

Onnauwkeurige metingen kunnen worden veroorzaakt door:

• langdurige beweging van de patiënt

• veneuze pulsaties

• intravasculaire kleurstoffen zoals indocyaninegroen of 
methyleenblauw

• defibrillatie
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Disfunctionele hemoglobines

Disfunctionele hemoglobines zoals carboxyhemoglobine, 
methemoglobine en sulfhemoglobine kunnen geen zuurstof transporteren. 
De SpO2-metingen kunnen normaal lijken, maar een patiënt kan 
hypoxisch zijn omdat er minder hemoglobine beschikbaar is om zuurstof 
te transporteren. Het verdient aanbeveling ook andere beoordelingen uit te 
voeren dan alleen maar pulsoxymetrie.

Anemie

Anemie veroorzaakt een lager arterieel zuurstofgehalte. Hoewel de SpO2-
metingen normaal kunnen lijken, kan een patiënt met anemie toch 
hypoxisch zijn. De anemie behandelen, kan het arteriële zuurstofgehalte 
verbeteren. Het is mogelijk dat de pulsoxymeter geen SpO2 kan meten 
indien het hemoglobinegehalte minder dan 5 g/dl bedraagt.

Saturatie

De N-560 zal enkel een saturatieniveau tussen 1 en 100% meten.

Pulsfrequentie

De N-560 zal enkel een pulsfrequentie tussen 20 en 250 slagen per minuut 
meten. Een pulsfrequentie die het bereik van 20 tot 250 slagen per minuut 
overschrijdt, wordt weergegeven als de waarde die het dichtst binnen het 
bereik valt.
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Factoren die de werking van de sensor kunnen beïnvloeden

WAARSCHUWING: De pulsoxymetriemetingen en pulssignalen 
kunnen worden beïnvloed door bepaalde omgevingscondities, 
verkeerde bevestiging van de sensor en bepaalde patiëntgebonden 
factoren. 

Onnauwkeurige metingen kunnen worden veroorzaakt door:

• onjuiste bevestiging van de sensor

• het plaatsen van de sensor op een extremiteit met een 
bloeddrukmanchet, een arteriële katheter of een intraveneuze 
infuuslijn

• omgevingslicht

• langdurige beweging van de patiënt

 De volgende oorzaken kunnen leiden tot verlies van pulssignaal:

• de sensor zit te strak

• er wordt een bloeddrukmanchet opgepompt op dezelfde 
extremiteit waar de sensor is aangebracht

• er bevindt zich een arteriële occlusie proximaal van de sensor

Gebruik uitsluitend sensoren en sensorkabels van Nellcor.

WAARSCHUWING: Het gebruik van andere dan de gespecificeerde 
accessoires, sensoren en kabels kan leiden tot verhoogde emissie en/of 
verminderde immuniteit en onnauwkeurige metingen van de N-560 
pulsoxymeter.
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Kies een geschikte sensor, bevestig dez e volgens de instructies en neem 
alle waarschuwingen en aandachtspunten in acht die worden vermeld in 
de gebruiksinstructies die met de sensor wordt meegeleverd. Reinig de 
plaats waar de sensor wordt aangebracht en verwijder eventuele 
substanties zoals nagellak. Controleer regelmatig de juiste plaatsing van 
de sensor bij de patiënt.

WAARSCHUWING: Een onjuiste plaatsing of een onjuiste 
gebruiksduur van een SpO2-sensor kan leiden tot 
weefselbeschadiging. Controleer de sensorplaats, zoals aangegeven in 
de gebruiksinstructies van de sensor.

Omgevingslicht dat direct instraalt, zoals operatielampen (vooral die met 
een Xenon-lichtbron), fototherapielampen, TL-buizen, infrarood lampen 
en direct zonlicht, kunnen de werking van een SpO2-sensor beïnvloeden. 
Om beïnvloeding door omgevingslicht te voorkomen, dient u ervoor te 
zorgen dat de sensor correct is aangebracht en de sensorplaats met 
ondoorzichtig materiaal is bedekt.

Opgelet: Indien in een omgeving met direct instralend licht de 
sensorplaats niet met ondoorzichtig materiaal wordt bedekt, kan dit 
tot onnauwkeurige metingen leiden.

Als bewegingen van de patiënt een probleem vormen, kunt u een van de 
volgende oplossingen proberen.

• controleer of de sensor correct en stevig is aangebracht.

• verplaats de sensor naar een minder beweeglijke plaats

• gebruik een OXIMAX -sensor die het contact met de huid van de 
patiënt verbetert

• gebruik een nieuwe sensor met een nieuwe klevende laag

• Houd, indien mogelijk, de patiënt zo stil mogelijk.

Als de werking van de sensor wordt beïnvloed door een slechte perfusie, 
kunt u eventueel de sensor OXIMAX MAX-R gebruiken; die sensor meet 
vanuit de arteria ethmoidalis anterior bij het neustussenschot, die door de 
arteria carotis interna wordt gevoed. Deze sensor kan metingen verrichten 
bij een relatief lage perifere perfusie.
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G e b r u i k e r s m e n u

Dit gebruikersmenu dient als snelle referentie voor de functies op de 
N-560. De vet gedrukte functies zijn de standaardinstellingen.

Tabel 3: Gebruikersmenu

Menu Sub-
menu Functie Paragraaf als 

referentie

1 - Afdruk trendgegevens 
(trendgegevens van 
de N-560 enkel in 
tabelvorm )

Uitdraai 
trendgegevens op 
pagina 63

2 - Trendgegevens 
wissen

Trendinformatie 
wissen op pagina 45

3 - Taal Engels -

4 - Baudrate: De baudrate van de 
gegevenspoort 
instellen op pagina 42

- 24 2400 baud -

- 96 9600 baud -

- 192 19.200 baud -

5 - Datapoortprotocol: Het 
datapoortprotocol 
instellen op pagina 43

- 1 ASCII -

- 2 Communicatie 
externe apparatuur 

Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing 
van de externe 
apparatuur voor de 
interface-instructies
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S t o r i n g e n  v e r h e l p e n

WAARSCHUWING: Als u aan de nauwkeurigheid van een meting 
twijfelt, controleer dan de vitale functies van de patiënt met andere 
hulpmiddelen en controleer vervolgens of de N-560 goed werkt. 

WAARSCHUWING: De behuizing mag enkel door bevoegd 
onderhoudspersoneel worden verwijderd. Het apparaat bevat geen 
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of 
gerepareerd.

OPGELET: U mag geen vloeistof spuiten, gieten of morsen op de 
N-560, de accessoires, connectoren, schakelaars of openingen in de 
behuizing ervan.

Foutcodes

Wanneer de N-560 een fout waarneemt, is het mogelijk dat de letters 
“EEE” met daarna een foutcode verschijnen.

Wanneer er een foutcode verschijnt, dient u de N-560 uit te zetten, 10 
seconden te wachten en de N-560 opnieuw aan te zetten. Indien de 
foutcode in Table 4 vermeld staat, volg dan de vermelde actie(s). Indien 
de actie geen oplossing biedt voor de fout, neem dan contact op met het 
onderhoudspersoneel. Indien de foutcode niet in Table 4 vermeld staat, 
neem dan contact op met het onderhoudspersoneel.
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Wanneer de N-560 waarneemt dat een defecte sensor op de N-560 is 
aangesloten, verschijnt de foutcode “Sen Err” (Sensor fout) op de N-560. 
De sensor dient te worden vervangen en de N-560 moet opnieuw worden 
opgestart.

Tabel 4: Foutcodes

Foutcode Actie

513 1 — Batterij opladen
2 — Neem contact op met het 

onderhoudspersoneel.

514 1 — Zet de N-560 opnieuw aan.
2 — Neem contact op met het 

onderhoudspersoneel.

525 1 — Zet de N-560 opnieuw aan.
2 — Neem contact op met het 

onderhoudspersoneel.

526 1 — Zet de N-560 opnieuw aan.
2 — Neem contact op met het 

onderhoudspersoneel.

528 1 — Zet de N-560 opnieuw aan.
2 — Neem contact op met het 

onderhoudspersoneel.
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Oplossing

Als zich problemen voordoen met het gebruik van de N-560 die u niet 
kunt verhelpen, neem dan contact op met de technische dienst van Nellcor 
of uw locale vertegenwoordiger van Nellcor. De onderhoudshandleiding 
van de N-560 die bestemd is voor bevoegd onderhoudspersoneel biedt 
aanvullende informatie over het verhelpen van storingen.

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke problemen en oplossingen.

1. Het apparaat reageert niet op de toets Aan/uit.

• Indien de N-560 op netvoeding werkt, is het mogelijk dat de 
zekering is doorgeslagen. Neem contact op met het 
onderhoudspersoneel om dat te controleren en laat, indien nodig, 
de zekering vervangen.

• Indien de N-560 op batterijvoeding werkt, is het mogelijk dat de 
batterijzekering moet worden vervangen, dat de batterij ontbreekt 
of deze leeg is. Laad de batterij op of neem contact op met het 
onderhoudspersoneel om de batterij of de batterijzekering te 
vervangen.

2. Eén of meer displaysegmenten of indicatoren branden niet tijdens 
de zelftest.

• Gebruik de N-560 niet; neem contact op met bevoegd 
onderhoudspersoneel of uw locale vertegenwoordiger van 
Nellcor.
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3. De N-560 laat geen signaal horen ten teken dat de zelftest gelukt is.

• De zelftest van de N-560 is mislukt. Gebruik de N-560 niet. Dit 
signaal geeft niet alleen aan dat de zelftest is gelukt, maar 
bevestigt ook dat het akoestisch alarm goed werkt. Neem contact 
op met bevoegd onderhoudspersoneel of uw locale 
vertegenwoordiger van Nellcor.

4. De indicator Puls zoeken brandt langer dan 10 seconden terwijl 
de sensor bij de patiënt is aangebracht.

• Controleer de gebruiksinstructies van de sensor om te bepalen of 
de gebruikte sensor geschikt is en of die op de juiste manier is 
aangebracht. Controleer de aansluiting van de sensor en van de 
sensorkabel. Probeer de sensor op iemand anders uit. Probeer een 
andere sensor of sensorkabel. 

• Het is mogelijk dat de perfusie te laag is waardoor de N-560 geen 
puls kan waarnemen. Controleer de patiënt. Probeer de N-560 op 
iemand anders uit. Bevestig de sensor op een andere plaats. 
Probeer een ander type sensor. 

• Het is mogelijk dat de N-560 geen puls kan waarnemen door 
interferentie. Controleer of de OXIMAX-sensor goed is 
vastgemaakt en vervang deze indien nodig. De plaats van de 
OXIMAX-sensor veranderen. Gebruik een type OXIMAX-sensor dat 
beter contact maakt met de huid van de patiënt, zoals een 
zelfklevende OXIMAX-sensor.

•  Het is mogelijk dat de N-560 geen puls kan waarnemen door 
elektromagnetische interferentie. Verwijder de interferentiebron 
(isoleer bijvoorbeeld de elektromagnetische bron of stabiliseer de 
sensorlocatie). Lees de waarschuwing in EMI 
(elektromagnetische interferentie)  op pagina 90.

• Misschien zit de sensor te strak, is er te veel omgevingslicht, of 
misschien is de sensor aangebracht op een extremiteit met een 
bloeddrukmanchet, een arteriële katheter of een intraveneuze 
infuuslijn. Bevestig de sensor zo nodig op een andere plaats.
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5. De indicator Puls zoeken brandt nadat er geslaagde metingen 
zijn verricht.

• Controleer de patiënt.

• Het is mogelijk dat de perfusie te laag is waardoor de N-560 geen 
puls kan waarnemen. Probeer de N-560 op iemand anders uit. 
Bevestig de sensor op een andere plaats. Probeer een ander type 
sensor. Raadpleeg Factoren die de werking van de sensor kunnen 
beïnvloeden op pagina 81.

• Het is mogelijk dat de N-560 geen puls kan waarnemen door 
interferentie. Controleer of de OXIMAX-sensor goed is 
vastgemaakt en vervang deze indien nodig. De plaats van de 
OXIMAX-sensor veranderen. Gebruik een type OXIMAX-sensor dat 
beter contact maakt met de huid van de patiënt, zoals een 
zelfklevende OXIMAX-sensor.

•  Het is mogelijk dat de N-560 geen puls kan waarnemen door 
elektromagnetische interferentie. Verwijder de interferentiebron 
(isoleer bijvoorbeeld de elektromagnetische bron of stabiliseer de 
sensorlocatie). Lees de waarschuwing in EMI 
(elektromagnetische interferentie)  op pagina 90.

• Misschien zit de OXIMAX-sensor te strak, is er te veel 
omgevingslicht, of is de OXIMAX-sensor aangebracht op een 
extremiteit met een bloeddrukmanchet, een arteriële katheter of 
een intraveneuze infuuslijn. Bevestig de sensor zo nodig op een 
andere plaats.
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6. Op de display verschijnen de letters EEE gevolgd door een 
nummer.

• Dit is een foutcode. Ter bevestiging drukt u op de toets Aan/uit 
om de N-560 uit te zetten en drukt u vervolgens nogmaals op de 
toets om het apparaat opnieuw aan te zetten. Indien de display de 
foutcode nogmaals weergeeft, noteer dan het nummer en geef die 
informatie door aan bevoegd onderhoudspersoneel of aan uw 
locale vertegenwoordiger van Nellcor.

• De foutcode “EEE 513” verschijnt wanneer de batterij bijna 
geheel ontladen is. Zet de N-560 uit, laat deze gedurende 
ongeveer 10 minuten opladen en zet vervolgens de N-560 
opnieuw aan. Indien de foutcode nog steeds aanwezig is, zet dan 
de N-560 uit en laat die verder opladen. Indien de N-560 
gedurende 30 minuten heeft kunnen opladen en de foutcode 
verschijnt nog steeds, neem dan contact op met 
onderhoudspersoneel.

Raadpleeg de onderhoudshandleiding van de N-560 voor een volledige 
lijst met foutcodes.

EMI (elektromagnetische interferentie)

OPGELET: Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenzen die 
vastgelegd zijn voor medische hulpmiddelen in IEC 60601-1-2, 
EN60601-1-2, en de Richtlijn betreffende Medische Hulpmiddelen 93/
42/EEG. Deze grenzen zijn ontworpen om een redelijke bescherming 
te bieden tegen schadelijke interferentie bij de meeste medische 
installaties. 

Vanwege de wijde verspreiding van apparatuur die radiofrequentie stralen 
afgeeft en andere bronnen van elektrische signalen in de gezondheidszorg 
(bijvoorbeeld elektrochirurgische apparaten, mobiele telefoons, mobiele 
zendontvangers, elektrische apparaten en HD-televisie) is het mogelijk 
dat een dergelijke hoge interferentie wegens de nabijheid of sterkte van 
een bron een verstoorde werking van dit apparaat tot gevolg heeft.
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De N-560 is ontworpen voor gebruik in omgevingen waar de puls kan 
worden verstoord door elektromagnetische interferentie. Tijdens 
dergelijke interferenties kan het lijken of de metingen niet kloppen of dat 
de N-560 niet goed werkt.

Een gestoorde functie kan blijken uit onjuiste metingen, het niet meer 
functioneren of een andere incorrecte werking. Indien dit het geval is, 
dient u de plaats van gebruik te controleren om de oorzaak van deze 
storing te achterhalen en moeten de volgende maatregelen worden 
getroffen om de oorzaak te elimineren: 

• Zet apparaten in de nabijheid uit en aan om het storende apparaat 
te isoleren.

• Zet het storende apparaat anders gericht neer of op een andere 
plaats.

• Vergroot de afstand tussen het interfererende apparaat en dit 
apparaat.

De N-560 produceert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen 
en – indien hij niet volgens deze gebruiksaanwijzing wordt geïnstalleerd 
en gebruikt – is het mogelijk dat hij schadelijke interferentie veroorzaakt 
met andere apparaten in de nabijheid. 

Indien hulp vereist is, neem dan contact op met de technische dienst van 
Nellcor, 1-800-635-5267, of uw locale vertegenwoordiger van Nellcor.



Storingen verhelpen

92

Technische hulp inschakelen

Voor technische informatie en hulp of voor het bestellen van onderdelen 
of een onderhoudshandleiding neemt u contact op met de technische 
dienst van Nellcor, 1-800-635-5267, of uw locale vertegenwoordiger van 
Nellcor. De onderhoudshandleiding bevat blokdiagrammen en een lijst 
met onderdelen die bevoegd personeel nodig heeft bij het onderhoud van 
de N-560.

Als u contact opneemt met de technische dienst van Nellcor, 
1-800-635-5267, of uw locale vertegenwoordiger van Nellcor is het 
mogelijk dat men u vraagt het softwareversienummer van uw N-560 op te 
geven.

De versie van het apparaat verschijnt op de display van de N-560 telkens 
wanneer de zelftest van de N-560 gelukt is. Noteer het nummer en zorg 
dat u het bij de hand hebt vóór u om technische hulp vraagt.

De meest recente revisie van deze gebruiksaanwijzing en de 
onderhoudshandleiding zijn verkrijgbaar op het internet op:

http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
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O n d e r h o u d

OPGELET:  Volg de plaatselijke overheidsvoorschriften en 
recyclinginstructies met betrekking tot afvoeren of recyclen van 
onderdelen en accessoires van het apparaat.

De N-560 terugsturen

Neem contact op met de technische dienst van Nellcor, 1-800-635-5267, 
of uw locale vertegenwoordiger van Nellcor voor verzendinstructies, 
inclusief een nummer voor Returned Goods Authorization (RGA – 
autorisatie teruggezonden goederen). Tenzij de technische dienst van 
Nellcor andere instructies heeft gegeven, hoeven de sensor of andere 
accessoires niet samen met de N-560 te worden teruggezonden. Verpak de 
N-560 in de originele verpakking. Verpak de N-560 in de oorspronkelijke 
verzenddoos. Indien de oorspronkelijke doos niet meer beschikbaar is, 
gebruik dan een geschikte doos met het juiste verpakkingsmateriaal om 
het apparaat tijdens het vervoer te beschermen.

Stuur de N-560 zodanig terug dat u een bewijs van aflevering krijgt.

Reparatie

WAARSCHUWING: De behuizing mag enkel door bevoegd 
onderhoudspersoneel worden verwijderd. Het apparaat bevat geen 
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of 
gerepareerd. 

De N-560 heeft geen routine-onderhoud of kalibratie nodig, behalve dat 
de batterij ten minste om de 24 maanden moet worden vervangen. 
Raadpleeg de onderhoudshandleiding van de N-560 voor de procedure 
voor het vervangen van de batterij.

Indien er onderhoud nodig is, neem dan contact op met bevoegd 
onderhoudspersoneel of met uw locale vertegenwoordiger van Nellcor.
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Periodieke veiligheidstests

Het wordt aanbevolen de volgende controles om de 24 maanden uit te 
voeren.

• Controleer de apparatuur op mechanisch en functionele schade.

• Controleer de leesbaarheid van de labels die voor de veiligheid 
van belang zijn.

Reiniging

OPGELET: U mag geen vloeistof spuiten, gieten of morsen op de 
N-560, de accessoires, connectoren, schakelaars of openingen in de 
behuizing ervan. 

Om het oppervlak van de N-560 te reinigen en te desinfecteren volgt u de 
procedures van uw instelling of:

• Het oppervlak van de N-560 kan worden gereinigd door een 
zachte doek te bevochtigen met ofwel een in de handel 
verkrijgbaar, nietschurend reinigingsmiddel of een oplossing van 
70% alcohol in water en de buitenkant van de N560 voorzichtig 
schoon te vegen.

• De N-560 kan worden gedesinfecteerd door een zachte doek te 
doordrenken met een oplossing van 10% chloorbleekmiddel in 
leidingwater.

Vóór u een SpO2-sensor probeert te reinigen, dient u eerst de 
gebruiksinstructies te lezen die met de sensor worden meegeleverd. Elk 
sensormodel heeft reinigingsinstructies die specifiek zijn voor die sensor.
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Te c h n i s c h e  i n f o r m a t i e

Beschrijving van alarmen

De N-560 kent drie niveaus van akoestische alarmen.

1. Alarm met hoge prioriteit: Een snel pulserend signaal met een hoge 
toonhoogte dat verlies van puls zonder beweging van de patient 
weergeeft.

2. Alarm met middelhoge prioriteit: Een normaal pulserend signaal met 
een middelhoge toonhoogte dat weergeeft dat de SpO2- of 
pulsfrequentiegrens is overschreden

Tijdens een alarm met middelhoge prioriteit wordt de groene display 
rood en knippert de patiëntparameter waarvan de grens is 
overschreden (%SpO2 of pulsfrequentie). Indien het alarm een 
SatSeconds-alarm is, zal de SatSeconds-indicator (klok) knipperen.

3. Alarm met lage prioriteit: Een traag pulserend signaal met een lage 
toonhoogte dat weergeeft dat de sensor is losgeraakt, de batterij bijna 
leeg is of de N-560 niet werkt

Tijdens een alarm voor een bijna lege batterij licht de indicator 
Batterij bijna leeg op en klinkt onmiddellijk het alarmsignaal, zelfs 
als de alarmen onderdrukt of UITgeschakeld zijn.
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Fabrieksinstellingen

De N-560 wordt verzonden met standaard fabrieksinstellingen. Bevoegd 
technisch personeel dat de procedures hanteert zoals beschreven in de 
onderhoudshandleiding van de N-560 kunnen de standaardinstellingen 
wijzigen.

Tabel 5: Standaard fabrieksinstelling

Parameter Bereik Standaard 
fabrieksinstelling

%SpO2 
bovenalarmgrens

Onderalarmgrens plus 
1 tot 100%

100%

%SpO2 
onderalarmgrens

20% tot de 
bovenalarmgrens  min 
1

85%

Bovenalarmgrens 
pulsfrequentie

Onderalarmgrens plus 
1 tot 250 bpm

170 slagen/min

Onderalarmgrens 
pulsfrequentie

30 slagen/min tot de 
bovenalarmgrens min 
1

40 slagen/min

Herinnering alarm uit Aan of uit Aan

Alarmonderdrukkings 
periode

Uit, 30, 60, 90, 120 
seconden.

60 seconden

Beperkingen 
alarmonderdrukking

• Akoestische 
herinnering

• Geen akoestische 
herinnering

• Alarmen uitzetten 
niet mogelijk

Akoestische 
herinnering

Keuze alarmsignaal 1, 2, 3 1

Alarmvolume 1 tot 10 4

Baudrate datapoort 2400, 9600, 19200 19200
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SatSeconds-display

Wanneer de SatSeconds-technologie van de N-560 een SpO2-waarde 
detecteert die de alarmgrens overschrijdt, beginnen de LED’s van de 
SatSeconds-indicator rechtsom te branden (op te vullen). Wanneer de 
SpO2- waarde binnen de ingestelde grenzen blijft, zullen de LED’s van de 
SatSeconds-indicator linksom uitgaan.

Wanneer alle LED’s van de SatSeconds-indicator branden, wat weergeeft 
dat de SatSeconds-instelling is bereikt, klinkt er een akoestisch alarm en 
branden de LED’s van de SatSeconds-indicator. Zoals bij een gebruikelijk 
alarmbeheer kan het akoestisch alarm worden onderdrukt door op de toets 
Alarmonderdrukking te drukken.

Opmerking: Indien een andere instelling dan UIT is geselecteerd voor 
SatSeconds, zal de groene LED bovenaan de SatSeconds-
indicator aan gaan. De groene LED geeft weer dat 
SatSeconds geactiveerd is.

Datapoortprotocol 1, 2 1 (ASCII)

Display 0, 1 0 (aan)

In-sensor trendmodus 0, 1, 2 0 (Event SpO2)

Taal Engels Engels

Pulspieptoonvolume 0 tot 10  4

Polariteit RS-232 
zusteroproepsysteem

Normaal hoog, 
normaal laag

Normaal lag

SatSeconds Uit, 10, 25, 50, 100 Uit

Onderdrukkingsalarmen 0, 1 1 (uit)

Tabel 5: Standaard fabrieksinstelling (Cont.)

Parameter Bereik Standaard 
fabrieksinstelling



Technische informatie

98

Beschrijving SatSeconds

Bij traditioneel alarmbeheer zijn de boven- en onderalarmgrens ingesteld 
om de zuurstofsaturatie te bewaken. Tijdens de bewaking klinkt er – zelfs 
zodra een alarmgrens met slechts één procentpunt wordt overschreden – 
onmiddellijk een akoestisch alarm. Wanneer het %SpO2-niveau rond een 
alarmgrens schommelt, klinkt het alarm telkens als de grens wordt 
overschreden. Dergelijke frequente alarmen kunnen verwarrend zijn.

De N-560 gebruikt het SatSeconds-alarmbeheer van Nellcor. Met de 
SatSeconds-techniek worden de boven- en onderalarmgrens op dezelfde 
manier ingesteld als bij een gebruikelijk alarmbeheer. De arts stelt echter 
ook een SatSeconds-grens in waardoor een %SpO2, lager dan de 
geselecteerde onderalarmgrens en hoger dan de geselecteerde 
bovenalarmgrens, gedurende een bepaalde tijd kan worden bewaakt 
voordat er een akoestisch alarm klinkt.

De SatSeconds-grens stelt de tijd in waarin het %SpO2-niveau onder de 
alarmgrens gaat vóór er een akoestisch alarm klinkt.

De berekeningswijze is als volgt:

Het aantal procentpunten waarmee het %SpO2 de alarmgrens 
overschrijdt, wordt vermenigvuldigd met het aantal seconden dat het 
%SpO2-niveau die grens overschrijdt. Dit kan als een vergelijking worden 
weergegeven:

Punten x Seconden = SatSeconds

Waarbij:

Punten = SpO2-procentpunten waarmee de grens wordt 
overschreden

Seconden = het aantal seconden dat SpO2 op het punt buiten 
de grens blijft

De alarmresponstijd wordt hieronder beschreven en geïllustreerd voor een 
SatSeconds-grens van 50 en een onderalarmgrens van 90.



Technische informatie

N-560 Gebruiksaanwijking 99

In dit voorbeeld daalt het %SpO2-niveau tot 88 (2 punten) en blijft daar 
gedurende 2 seconden (2 punten x 2 seconden = 4). Vervolgens daalt het 
%SpO2 tot 86 gedurende 3 seconden en daarna tot 84 gedurende 6 
seconden. De daaruit voortvloeiende SatSeconds zijn:

Na ongeveer 10,9 seconden zal het SatSeconds-alarm klinken omdat 50 
SatSeconds zijn overschreden. Zie pijltje ( ↑) in Figure 6.

Afbeelding 6:  Alarmrespons bij SatSeconds

Saturatieniveaus zullen gedurende een periode van verschillende 
seconden eerder schommelen dan stabiel blijven. Dikwijls zullen %SpO2- 
niveaus rond de alarmgrens schommelen, waardoor ze verschillende 
keren opnieuw in het bereik dat geen alarm geeft, terechtkomen.

%SpO2 Seconden SatSeconds

2 x 2 = 4

4 x 3 = 12

6 x 6 = 36

Totaal SatSeconds = 52
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Tijdens een dergelijke schommeling integreert de N-560 het aantal 
%SpO2- punten, zowel positieve als negatieve, tot de SatSeconds-grens 
(SatSeconds-instelling) wordt bereikt of tot het %SpO2-niveau opnieuw 
binnen het normale bereik komt en daar blijft.

SatSeconds “veiligheidsnet”

Het SatSeconds “veiligheidsnet” dient voor patiënten bij wie de 
saturatieniveaus dikwijls onder de grens gaan maar niet lang genoeg 
onder die grens blijven om de SatSeconds-instelling te kunnen bereiken. 
Wanneer binnen de 60 seconden de grens 3 of meer keren wordt 
overschreden, klinkt een alarm, zelfs als de SatSeconds-instelling niet 
werd bereikt.
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We r k i n g s p r i n c i p e s

Oxymetrie-overzicht

De N-560 maakt gebruik van pulsoxymetrie om de functionele 
zuurstofsaturatie van het bloed te meten. Bij pulsoxymetrie wordt een 
sensor aangebracht op een pulserend arterieel vaatbed, zoals een vinger of 
een teen. De sensor bevat een dubbele lichtbron en een fotodetector.

Bot, weefsel, pigment en veneuze vaten absorberen gewoonlijk een 
constante hoeveelheid licht in de loop van de tijd. Het arteriële vaatbed 
pulseert en absorbeert normaal variabele hoeveelheden licht tijdens de 
pulsaties. De verhouding van het geabsorbeerde licht wordt vertaald in 
een meting van de functionele zuurstofsaturatie (SpO2).

Omdat SpO2-metingen afhankelijk zijn van het licht van de sensor kan te 
veel omgevingslicht deze metingen beïnvloeden.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u specifieke informatie over 
omgevingscondities, het aanbrengen van de sensor en patiëntgebonden 
factoren.

Pulsoxymetrie is gebaseerd op twee principes: dat oxyhemoglobine en 
deoxyhemoglobine een verschillende absorptie van rood en infrarood 
licht te zien geven (spectrofotometrie) en dat de in het weefsel aanwezige 
hoeveelheid arterieel bloed (en daarom ook de door dat bloed 
geabsorbeerde hoeveelheid licht) tijdens de pulsatie verandert 
(plethysmografie). Een pulsoxymeter bepaalt de SpO2 door rood en 
infrarood licht door een arterieel vaatbad te sturen en door de 
veranderingen in lichtabsorptie tijdens de pulsatiecyclus te meten. Rode 
en infrarode lichtgevende diodes (LED) met een laag energieverbruik die 
in de pulsoxymetriesensor zijn aangebracht, fungeren als lichtbron; een 
fotodiode fungeert als fotodetector.
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Omdat oxyhemoglobine en deoxyhemoglobine verschillen in 
lichtabsorptie is er een verband tussen de door het bloed geabsorbeerde 
hoeveelheid rood en infrarood licht en de zuurstofsaturatie van 
hemoglobine. Om de zuurstofsaturatie van arteriële hemoglobine te 
kunnen bepalen, maakt de N-560 gebruik van het pulsatiele karakter van 
de arteriële bloedstroom. Tijdens de systole komt er een nieuwe golf 
arterieel bloed het vaatbed binnen, waardoor het bloedvolume en de 
lichtabsorptie toenemen. Tijdens de diastole bereiken het bloedvolume en 
de lichtabsorptie hun laagste punt. De SpO2-metingen van de N-560 zijn 
gebaseerd op het verschil tussen de maximale en de minimale absorptie 
(metingen tijdens de systole en de diastole). Hierdoor is het apparaat 
gericht op de lichtabsorptie door het pulserende arteriële bloed, waardoor 
de invloed van niet-pulsatiele absorberende elementen zoals weefsel, bot 
en veneus bloed wordt tenietgedaan.

Er zijn verschillende matrices binnen het OXIMAX-algoritme. Sommige 
worden gebruikt om de ernst van de condities te bepalen die aan de N-560 
worden doorgegeven door de SpO2 en de pulsfrequentie te meten. Deze 
afzonderlijke matrices of combinaties van die matrices worden gebruikt 
om de LED-indicatoren op het voorpaneel van de N-560 te sturen.

Tijdens kritische meetcondities, die door een lage perfusie, beweging, 
externe interferentie (zoals omgevingslicht) of een combinatie van deze 
condities kunnen worden veroorzaakt, breidt het OXIMAX-algoritme 
automatisch de hoeveelheid gegevens uit die vereist zijn om de SpO2 en 
de pulsfrequentie te meten. Tijdens normale meetomstandigheden in de 
normale responsmodus is de gemiddelde tijd 6 à 7 seconden. Indien de 
daaruit voortvloeiende dynamische gemiddelde tijd meer dan 20 
seconden bedraagt, brandt de indicator Puls zoeken continu terwijl de 
SpO2 en de pulsfrequentie elke seconde worden aangepast. Naarmate 
deze condities nog kritischer worden, wordt de hoeveelheid vereiste 
gegevens nog verder uitgebreid. Indien de dynamische gemiddelde tijd 
40 seconden bereikt, begint de indicator Puls zoeken te knipperen, nul 
begint te knipperen op de SpO2- en pulsfrequentiedisplay wat op een 
verlies van puls wijst.
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Automatische kalibratie

Omdat de absorptie van licht door hemoglobine afhankelijk is van de 
golflengte en de gemiddelde golflengte van LED’s varieert, moet een 
pulsoxymeter de gemiddelde golflengte van de rode LED van de sensor 
kennen om de SpO2 nauwkeurig te kunnen meten. 

Tijdens de bewaking selecteert de software van de N-560 coëfficiënten 
die overeenkomen met de golflengte van de rode LED van elke 
individuële sensor; deze coëfficiënten worden vervolgens gebruikt om de 
SpO2 te bepalen.

Bovendien wordt de lichtsterkte van de LED’s van de sensor automatisch 
aangepast om verschillen in weefseldikte te compenseren.

Functionele versus fractionele saturatie

Deze N-560 meet de functionele saturatie – d.w.z. de met zuurstof 
verzadigde hemoglobine, uitgedrukt als het percentage hemoglobine dat 
zuurstof kan transporteren. Het apparaat detecteert geen significante 
hoeveelheden nietfunctionele hemoglobines, zoals carboxyhemoglobine 
of methemoglobine. Hemoximeters zoals de IL482 meten daarentegen de 
fractionele verzadiging – d.w.z. de met zuurstof verzadigde hemoglobine, 
uitgedrukt als het percentage van de in totaal gemeten hemoglobine, 
inclusief de gemeten niet-functionele hemoglobines. Om functionele 
saturatiemetingen te kunnen vergelijken met metingen van een instrument 
dat de fractionele saturatie meet, moeten de fractionele metingen als volgt 
worden omgerekend:
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Gemeten versus berekende saturatie

Wanneer de saturatie wordt berekend aan de hand van de partiële druk 
van de in het bloedgas aanwezige zuurstof (PO2), kan de berekende 
waarde afwijken van de SpO2-meting van een pulsoxymeter. Meestal 
gebeurt dit omdat de berekende saturatie niet voldoende gecorrigeerd 
werd met betrekking tot de invloed van de variabelen die leiden tot een 
verschuiving van de verhouding tussen PO2 en pH, temperatuur, de 
partiële druk van kooldioxyde (PCO2), 2,3-DPG en foetale hemoglobine. 
Zie Figure 7 on page 104.

Afbeelding 7:  Oxyhemoglobinedissociatiecurve
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Functionele testers en patiëntsimulators

Sommige modellen van commercieel verkrijgbare bench-top functionele 
testers en patiëntstimulators kunnen worden gebruikt om de 
functionalitiet van de Nellcor pulsoxymetriesensoren, kabels en 
monitoren te controleren. Raadpleeg voor de specifieke procedures voor 
het type tester dat wordt gebruikt de afzonderlijke handleiding voor het 
testen van het apparaat.

Hoewel dergelijke apparaten handig zijn om te controleren of de 
pulsoxymetriesensor, kabels en monitor presteren zoals ze ontworpen 
zijn, kunnen ze niet de benodigde gegevens leveren voor het goed 
evalueren van de nauwkeurigheid van de SpO2-metingen van een 
systeem. Voor het volledig evalueren van de nauwkeurigheid van de 
SpO2-metingen moeten, minimaal, de golflengtekenmerken van de sensor 
worden aangepast en de complexe optische interactie van de sensor en 
patiëntweefsel worden gereproduceerd. Deze capaciteiten vallen buiten 
het bereik van bekende bench-top testers. De nauwkeurigheid van SpO2 -
metingen kan uitsluitend in vivo worden geëvalueerd door 
pulsoxymetriemetingen te vergelijken met waarden die terug te voeren 
zijn op SpO2-metingen die zijn verkregen uit gelijktijdig getest arterieel 
bloed, gemaakt met behulp van een laboratorium CO-oxymeter.

Veel functionele testers en patiëntsimulators zijn ontworpen om te worden 
gekoppeld aan de verwachte kalibratiecurves van de pulsoxymeter en zijn 
geschikt voor gebruik met monitoren en/of sensoren van Nellcor. Niet alle 
dergelijke apparaten zijn echter aangepast voor gebruik met het OXIMAX 
digitale calibratiesysteem van Nellcor. Hoewel dit het gebruik van de 
simulator niet zal beïnvloeden bij het controleren van de 
systeemfunctionaliteit kunnen weergegeven SpO2-metingen verschillen 
van de instelling van het testapparaat. Bij een goed functionerende 
monitor is dit verschil mettertijd en van monitor tot monitor 
reproduceerbaar binnen de prestatiespecificaties van het testapparaat.
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S p e c i f i c a t i e s

Prestaties

Meetbereik

SpO2 1 tot 100%

Pulsfrequentie 0 en 20 slagen per minuut (bpm) tot 250 
slagen/min

Perfusiebereik 0,03% tot 20%

Nauwkeurigheid en tolerantie van interferentie

Saturatie

Volwassenen1 70 tot 100% ± 2 cijfers

Neonaat 70 tot 100% ± 3 cijfers

Lage perfusie2 70 tot 100% ± 2 cijfers

Pulsfrequentie

Volwassenen en neonaten 1 20 tot 250 slagen/min ± 3 cijfers

Lage perfusie2 20 tot 250 slagen/min ± 3 cijfers
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1 De specificaties bij volwassenen worden getoond voor de OXIMAX 
MAX-A en MAX-N sensoren bij de N-560. De specificaties bij 
neonaten worden getoond voor de OXIMAX MAX-N-sensoren bij de 
N-560. De saturatienauwkeurigheid verschilt per sensortype. Raadpleeg 
het overzicht Sensornauwkeurigheid. Het sensorisch 
nauwkeurigheidsraster is beschikbaar op internet via:

 http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
2 De specificatie is van toepassing op de prestatie van de N-560. De 

meetnauwkeurigheid bij lage perfusie (waargenomen IR-pulsmodulatie 
amplitude <1,5%) werd bevestigd met signalen van een 
patiëntsimulator. SpO2= en pulsfrequentiewaarden verschilden binnen 
het controlebereik, waaronder zwakke signalen en vergeleken met het 
bekende werkelijke saturatie- en pulsfrequentie van de input signalen.

Tabel 6: Toondefinitie

Akoestische 
indicator Parameter Waarde

Herinnering alarm uit Volumeniveau Kan niet worden 
gewijzigd

Toonhoogte (± 30 Hz) 784 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) 150 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

150 msec

Herhalingen 3

Bevestiging van druk 
op toets

Volumeniveau Kan niet worden 
gewijzigd

Toonhoogte (± 30 Hz) 784 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) 150 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

150 msec

Herhalingen 3

Nauwkeurigheid en tolerantie van interferentie (Cont.)
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Alarm met hoge 
prioriteit

Volumeniveau Instelbaar 
alarmvolume

Toonhoogte (± 30 Hz) 932 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) Nellcor = 
255 msec

IAW IEC 60601-
1-8 = 120 msec

IAW EN 475 = 
150 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

Nellcor = 
320 msec

IAW IEC 60601-
1-8 = 6940 msec

IAW EN 475 = 
7500 msec

Herhalingen Continu

Druk op een 
ongeldige toets

Volumeniveau Kan niet worden 
gewijzigd

Toonhoogte (± 30 Hz) 180 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) 70 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

Niet van 
toepassing

Herhalingen 1

Tabel 6: Toondefinitie (Cont.)

Akoestische 
indicator Parameter Waarde
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Alarm met lage 
prioriteit

Volumeniveau Instelbaar 
alarmvolume

Toonhoogte (± 30 Hz) 500 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) 200 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

15.000 msec

Herhalingen Continu

Alarm met 
middelhoge prioriteit

Volumeniveau Instelbaar 
alarmvolume

Toonhoogte (± 30 Hz) 752 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) Nellcor = niet van  
toepassing

IAW IEC 60601-
1-8 = 160 msec

IAW EN 475 = 
200 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

Nellcor = niet van  
toepassing

IAW IEC 60601-
1-8 = 7600 msec

IAW EN 475 = 
20.000 msec

Herhalingen Continu

Tabel 6: Toondefinitie (Cont.)

Akoestische 
indicator Parameter Waarde
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Zelftest is gelukt Volumeniveau Kan niet worden 
gewijzigd

Toonhoogte (± 30 Hz) 784 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) 1000 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

Niet van 
toepassing

Herhalingen 1

Pulspieptoon Volumeniveau Instelbaar

Toonhoogte (± 30 Hz) 296 Hz tot 662 Hz 
(afhankelijk van 
de saturatie)

Pulsbreedte (± 20 msec) 40 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

Niet van 
toepassing

Herhalingen 1

Druk op een geldige 
toets

Volumeniveau Kan niet worden 
gewijzigd

Toonhoogte (± 30 Hz) 784 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) 30 msec

Herhalingsinterval puls (± 
20 msec) (dubbele burst)

Niet van 
toepassing

Herhalingen 1

Tabel 6: Toondefinitie (Cont.)

Akoestische 
indicator Parameter Waarde
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Elektrische gegevens

Het volume instellen Volumeniveau Instelbaar 
alarmvolume

Toonhoogte (± 30 Hz) 752 Hz

Pulsbreedte (± 20 msec) Oneindig

Herhalingsinterval puls
 (± 20 msec) (dubbele burst)

Niet van 
toepassing

Herhalingen Niet van 
toepassing

Tabel 6: Toondefinitie (Cont.)

Akoestische 
indicator Parameter Waarde

Instrument

Voedingsvereisten 100 tot 240 VAC, 25 tot 39 VA, moet 
overeenstemmen met IEC 60601-1 
sub-paragraaf 10.2.2

Zekeringen Hoeveelheid 2, 2 A, 250 volt, traag, IEC 
(5 x 20 mm)

Batterij

De batterij heeft een levensduur van ten minste 8 uur indien die helemaal 
opgeladen is, zonder alarmcondities, zonder seriële gegevens, met een 
pulssimulator ingesteld op 60 slagen/min, sterk licht en lage modulatie.

Type Nikkel-metaal hybride

Spanning 9,6 VDC, 3,8 Ah

Opnieuw opladen 6 uur
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Houdbaarheid 3 maanden voor een nieuwe, volledig opgeladen 
batterij

Na een opslagperiode van 3 maanden bedraagt de 
levensduur van de batterij van de N-560 50% van 
de vermelde levensduur

In 
overeenstemming 
met

91/157/EEC

Sensoren

Elektrische/
optische 
specificaties

De Nellcor pulsoxymeter bevat LED's die rood 
(~660NM) en infrarood (~900 nm) licht uitstralen met 
een totaal optisch vermogen van minder dan 15 mW.  
Deze informatie over het bereik van de sensorgolflente 
kan handig zijn voor artsen, vooral als ze 
fotodynamische therapie geven. 

Batterij



Specificaties

114

Omgevingscondities

Werking

Temperatuur 10 tot 45 °C

Hoogte/luchtdruk -390 m tot 3012 m
39.014,40 cm tot 301.203,36 cm
70 tot 106 kPa
(20,6 in Hg tot 31,3 in. Hg)

Relatieve vochtigheid 10 tot 95% zonder condensvorming, in 
overeenstemming met IEC 60601-1, 
sub-paragraaf 44.5

Vervoer en opslag (niet in verzendverpakking)

Temperatuur -20 tot 60 °C

Hoogte/Luchtdruk -390 m tot 5574 m
39.014,40 cm tot 557.418,24 cm
50 tot 106 kPa
(35,56 cm Hg tot 31,3 in. Hg)

Relatieve vochtigheid 10 tot 95% zonder condensvorming bij een 
temperatuurbereik van -20 ºC tot 60 ºC

Vervoer en opslag (in verzendverpakking)

Temperatuur -20 tot 70 °C

Hoogte/luchtdruk -390 m tot 5574 m
39.014,40 cm tot 557.418,24 cm
50 tot 106 kPa
(35,56 cm Hg tot 31,3 in. Hg)

Relatieve vochtigheid 15 tot 95% zonder condensvorming
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Vermogensdissipatie

    OxiMax-sensor     Dissipatie

OXIMAX MAX-N 52,5 mW

OXIMAX MAX-I 52,5 mW

OXIMAX MAX-P 52,5 mW

OXIMAX MAX-A 52,5 mW

OXIMAX MAX-AL 52,5 mW

OXIMAX MAX-R 52,5 mW

OXIMAX Oxiband OXI-A/N 52,5 mW

OXIMAX Oxiband OXI-P/I 52,5 mW

OXIMAX Durasensor DS-100A 52,5 mW

OXIMAX OxiCliqP 52,5 mW

OXIMAX OxiCliq N 52,5 mW

OXIMAX OxiCliqI 52,5 mW

OXIMAX OxiCliq A 52,5 mW

OXIMAX Dura-Y D-YS 52,5 mW

OXIMAX MAX-FAST 52,5 mW

OXIMAX Softcare SC-PR 52,5 mW

OXIMAX Softcare SC-NEO 52,5 mW

OXIMAX Softcare SC-A 52,5 mW



Specificaties

116

Fysieke eigenschappen

Normering

Gewicht 1,39 kg zonder bevestiging op infuusstandaard

Afmetingen 2.95 " (H) × 9.06 " (W) × 5.04"  (D)
(75 mm (H) × 230 mm (W) × 128 mm (D)

Item Standaard Beschrijving

Kwaliteits-
systeem

EN ISO 13485: 2000,
ISO 13485: 1996

Kwaliteitssysteem —  
Medische hulpmiddelen, 
specifieke 
gebruiksvoorschriften van 
ISO 9001: 2000

EU-richtlijn 93/42/EEC Richtlijn medische 
hulpmiddelen
(Europa + Int.)

FDA-richtlijn FDA RG (Nov. 1993) Beoordelingsrichtlijn voor 
het indienen van een 
'Premarket Notification'

Veiligheid — 
EC

EN 60601-1: 1995 Algemene eisen voor 
veiligheid, medische 
hulpmiddelen

Veiligheid — 
VS

UL 60601-1: 2003 Veiligheid — Medisch 
elektrisch systeem

Veiligheid — 
Canada

CSA C22.2 Nr. 601,
1-M90: 1998

Veiligheid — Medisch 
elektrisch systeem, moet 
NRTL-gecertificeerd zijn

Elektrische 
schok 
kwalificatie

EN 60601-1: Klasse I of interne voeding 
(bij batterijvoeding), type BF 
toegepast onderdeel
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Bescherming 
tegen water-
klassificatie

EN 60601-1: IPX1

Klassificatie 
werkingswijze

EN 60601-1: Voortdurende werking

Mate van 
veiligheid in de 
buurt van 
brandbare 
anaesthetica

EN 60601-1: Apparatuur niet geschikt

Veiligheid ISO 9919: 2005(E) Speciale eisen voor de 
algemene veiligheid en 
essentiële prestatie van 
pulsoxymetrie-apparaatuur 
voor medisch gebruik. 

EMC EN 60601-1-2 Elektrische medische 
hulpmiddelen, secundaire 
norm: EMC-eisen en test, 2e 
versie, 2001

EMC EN 55011, Klasse B/
Groep 1

EMC storingseigenschappen 
— Grenzen en 
meetmethodes, industrieel-
wetenchappelijke en 
medische (ISM) RF-
hulpmiddelen, versie 
3.1,1999-08

Veiligheids-
alarmen

EN 60601-1-8: 2004 Algemene toepassing van 
alarmen in elektrische 
medische hulpmiddelen

Voorpaneel en 
etikettering van 
behuizing

IEC 60878, EN 980, 
ISO 7000, EN 60417-
1, EN 60417-2

Afstand tussen 
toetsen

ISO 7250

Item Standaard Beschrijving
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Symbool 
productiejaar

EN 980

Werking tijdens 
fysieke schok

IEC 60068-2-27

Werking tijdens 
vibratie

IEC 60068-2-6 en 
IEC 60068-2-34

Item Standaard Beschrijving
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Verklaring van de fabrikant

Dit product is in overeenstemming met EN/IEC 60601-1-2:2001.

WAARSCHUWING: Het gebruik van andere dan de gespecificeerde 
accessoires, sensoren en kabels kan leiden tot verhoogde emissie en/of 
onnauwkeurige metingen van de N-560 pulsoxymeter.

Tabel 7: Kabelnormering

In overeenstemming met:

• RF-emissies, EN 55011, Klasse B/Groep 1
• EN 60601-1-2; 2001

Kabels en OxiMax-sensoren Maximale 
lengte

OxiCliq-OC-3 kabel 0,9 m

DOC-10 pulsoxymeter kabel 3,3 m

Software downloadkabel, RS-232 seriëel, 15 tot 9 pin 
“D”

3 m

Niet-begrensde kabel, RS-232/Analoog, 15 pin “D” 1 m

Oxinet-hardwirekabel 3 m

Printerkabel, RS-232, 15 tot 9 pin “D” 3 m

Oxinet II-gegevenskabel 3 m

HP Agilent-interfacekabel 0,9 m

GE Marquette-interfacekabel 0,9 m

Datex-Ohmeda-interfacekabel 0,9 m

MAX-FAST sensor 76,2 cm

MAX-A sensor 0,5 m

MAX-AL sensor 0,9 m
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MAX-I sensor 0,5 m

MAX-N sensor 0,5 m

MAX-P sensor 0,5 m

MAX-R sensor 0,5 m

SC-PR sensor 0,9 m

SC-NEO sensor 0,9 m

SC-A sensor 0,9 m

DS-100A sensor 0,9 m

OXI-A/N sensor 0,9 m

OXI-P/I sensor 0,9 m

D-YS sensor 1,2 m

D-YSE sensor 1,2 m

D-YSPD sensor 1,2 m

Tabel 7: Kabelnormering (Cont.)

In overeenstemming met: (Cont.)

• RF-emissies, EN 55011, Klasse B/Groep 1
• EN 60601-1-2; 2001

Kabels en OxiMax-sensoren (Cont.) Maximale 
lengte
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Tabel 8: Elektromagnetische emissies

De N-560 is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven 
elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de N-560 moet 
garanderen dat deze in een dergelijk omgeving wordt gebruikt

Emissietest Normering Elektromagnetische omgeving — 
Richtlijn

RF emissies 
CISPR 11

Groep 1 De N-560 maakt uitsluitend gebruik 
van RF-energie voor haar interne 
functie. Als gevolg daarvan zijn de 
RF-emissies erg laag en veroorzaken 
ze waarschijnlijk geen interferentie 
bij nabije elektronische apparatuur.

RF-emissies 
CISPR 11

Klasse B De N-560 is geschikt voor gebruik 
in etablissementen, waaronder 
diagnostische etablissementen en 
etablissementen die rechtstreeks zijn 
aangesloten op het openbare 
laagspanningsnetwerk die gebouwen 
voorziet voor huishoudelijke 
doeleinden.

Harmonische 
emissies
IEC 61000-3-2

Klasse D

Voltageschomme
lingen/
flikkerende 
emissies
IEC 61000-3-3

In 
overeenstem
ming met
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Tabel 9: Elektromagnetische immuniteit

De N-560 is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven 
elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de N-560 moet 
garanderen dat deze in een dergelijk omgeving wordt gebruikt

Immuniteitstest IEC 60601 
testniveau

Normerings
niveau

Elektromagnetische 
omgeving — 

Richtlijn

Elektrostatische 
ontlading (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV 
contact

±8 kV lucht

In 
overeenstem
ming met

Vloeren moeten van 
hout, beton of 
betegeld zijn. Indien 
vloeren bedekt zijn 
met synthetisch 
materiaal moet de 
relatieve 
luchtvochtigheid ten 
minste 30% zijn.

Snelle 
elektrische 
stroomstoot
IEC 61000-4-4

±2 kV 
stroom-
kabels

±1 kV voor 
input-/
outputkabels

In 
overeenstem
ming met

De hoofdstroom 
moet die van een 
typisch commerciële 
of klinische 
omgeving zijn.

Schommeling

IEC 61000-4-5

±1 kV 
differentieel
modus

±2 kV 
normale 
modus

In 
overeenstem
ming met

De 
hoofdstroomkwaliteit 
moet die van een 
typisch commerciële 
of klinische 
omgeving zijn.
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Voltagedips, 
korte 
onderbrekingen 
en 
voltagevariaties 
bij input-
stroomkabels 

IEC 61000-4-11

<5% UT 
(95% dip in 
UT) bij 0,5 
cyclus

In overeen-
stemming 
met

De 
hoofdstroomkwaliteit 
moet die van een 
typisch commerciële 
of klinische 
omgeving zijn. 
Indiend de gebruiker 
van de N-560 
doorgande werking 
vereist tijdens 
stroomstoringen 
wordt aanbevolen de 
N-560 aan te sluiten 
op een doorlopende 
energiebron of 
batterij.

40% UT 
(60% dip in 
UT) bij 5 
cycli

In overeen-
stemming 
met

70% UT 
(30% dip in 
UT) bij 25 
cycli

In overeen-
stemming 
met

<5% UT 
(>95% dip in 
UT) bij 5 
seconden

In overeen-
stemming 
met

Stroom-
frequentie (50/
60 Hz) 
magnetisch veld

IEC 61000-4-8

3 A/m In overeen-
stemming 
met

Stroomfrequentie 
magnetische velden 
moet op niveaus zijn 
die kenmerkend zijn 
voor een typische 
locatie in een 
commerciële of 
klinische omgeving.

OPMERKING:  UT is de hoofdnetvoeding vóór toepassing 
van het testniveau.

Tabel 9: Elektromagnetische immuniteit (Cont.)

De N-560 is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven 
elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de N-560 moet 
garanderen dat deze in een dergelijk omgeving wordt gebruikt

Immuniteitstest IEC 60601 
testniveau

Normerings
niveau

Elektromagnetische 
omgeving — 

Richtlijn
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Geleide RF

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHZ tot 
80 MHz

3 Vrms Draagbare en 
mobiele RF-
communicatieapparat
uur moet niet dichter 
bij de N-560, of een 
deel daarvan, worden 
gebruikt dan de 
aanbevolen afstand 
berekend uit de 
vergelijking die van 
toepassing is op de 
frequentie van de 
zender.

Radiale RF

IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz tot 
2,5 GHz

3 V/m

Aanbevolen afstand

waarbij P de maximale stroomoutput 
van de zender in watt (W) is volgens de 
fabrikant van de zender en 'd' de 
aanbevolen afstand in meters (m) is. 
Veldsterktes van vaste RF-zenders, 
zoals bepaald door een 
elektromagnetische locatie-inspectie, a 

moet minder zijn dan het complianceniveau bij elk frequentiebereik. b

Interferentie kan voorkomen in de nabijheid van apparatuur met dit 
symbool:

Opmerking 1: Bij 80 MHz is het hoogste frequentiebereik van 
toepassing.

Tabel 9: Elektromagnetische immuniteit (Cont.)

De N-560 is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven 
elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de N-560 moet 
garanderen dat deze in een dergelijk omgeving wordt gebruikt

Immuniteitstest IEC 60601 
testniveau

Normerings
niveau

Elektromagnetische 
omgeving — 

Richtlijn
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Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn wellicht niet in alle 
situaties van toepassing. De elektromagnetische propagatie 
wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, 
objecten en personen. 

a Veldsterktes van vaste zenders, zoals een basistation voor radiotelefoons 
(cellulair/draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio, AM en FM 
radio-uitzending en TV-uitzending kunnen theoretisch niet nauwkeurig 
worden voorspeld. Om de elektrische omgeving te beoordelen als gevolg 
van vaste RF-zenders moet een elektrische locatie-inspectie worden 
overwogen. Indien de gemeten veldsterkte waarin de N-560 wordt 
gebruikt het bovenstaande van toepassing zijnde RF-complianceniveau 
overschrijdt, moet worden gecontroleerd of de N-560 normaal 
functioneert. Indien abnormale prestatie wordt waargenomen, zijn 
wellicht extra metingen nodig, zoals het heroriënteren of verplaatsen van 
de N-560.

b Bij het frequentiebereik van 150 kHz to 80 MHz moet de veldsterkte 
minder dan 3 V/m zijn.

Tabel 9: Elektromagnetische immuniteit (Cont.)

De N-560 is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven 
elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van de N-560 moet 
garanderen dat deze in een dergelijk omgeving wordt gebruikt

Immuniteitstest IEC 60601 
testniveau

Normerings
niveau

Elektromagnetische 
omgeving — 

Richtlijn
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Tabel 10: Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele 
RF-communicatieapparatuur en de N-560

De N-560 is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving 
waarin radiale RF-verstoringen beheerst worden. De klant of gebruiker 
van de N-560 kan elektromagnetische intrferentie helpen voorkomen 
door een minimale afstand te behouden tussen draagbare en mobiel RF-
communicatieapparatuur (zenders) en de N-560, zoals hieronder 
aanbevolen volgens de maximale uitgangsstroom van de 
communicatieapparatuur.

Vastgestelde 
maximale 

uitgangsstroom 
van de zender

W

Afstand volgens de frequentie van de zender
m

150 kHZ tot 80 
MHz

80 MHz tot 800 
GHz

800 MHz tot 
2,5 GHz

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Voor zenders met een vastgestelde maximale uitgangsstroom die niet 
hierboven is aangegeven kan de aanbevolen afstand d in meters (m) 
worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op 
de frequentie van de zender, waarbij P de vastgestelde maximale 
uitgangsstroom van de zender is in watt (W) volgens de fabrikant van de 
zender.

Opmerking 1: Bij 80 MHz tot 800 MHz is de afstand voor het 
hogere frequentiebereik van toepassing.

Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn wellicht niet in alle 
situaties van toepassing. De elektromagnetische propagatie 
wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, 
objecten en personen. 
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I n d e x

Symbolen
%SpO2-display 11

A
Achterpaneel 8
Akoestische alarmen uitschakelen 34
Akoestische indicatoren 16
Alarm Off (Alarm uit) 69
Alarm Silence (Alarmonderdrukking) 69
Alarm Silence(Alarmonderdrukking)-indicator 12
Alarmgrenzen, instellen 38
Alarmprioriteiten 95
Anemie 80
AO 69
AS 69
Automatische kalibratie 103
Automatische uitschakeling 21

B
Batterij bijna leeg-indicator 12
Batterijen opladen 21
Batterijen wegwerpen 21
Batterijgebruik 21
Baudrate 49
Berekende saturatie 104
Bovenalarmgrens pulsfrequentie 69

D
Datapoort, aansluiten op de 51
De N-550B terugsturen 93
Desinfecteren 94
Disfunctionele hemoglobines 80

E
Een klinische omgeving 5
Een sensor aansluiten 19
Elektromagnetische interferentie 90
EMI 90

F
Fabrieksinstellingen 96
Factoren die de werking kunnen beïnvloeden 79
Foutcodes 85
Fractionele saturatie 103
Functionele saturatie 103
Functionele versus fractionele saturatie 103

G
Gebruikersmenu 83
Gemeten saturatie 104

H
Het decimale punt 37
Het pulsiepieptoonvolume 30
Het pulsiepieptoonvolume instellen 30

I
in bedrijf

hoogte 114
luchtdruk 114
relatieve vochtigheid 114
temperatuur 114

Instellen, de alarmonderdrukkingsperiode 32
Instellen, het alarmvolume 31
Instellingen, fabriek 96
interferentie waargenomen 69
Interferentie-indicator 12



Index

128

K
Kalibratie, automatisch 103

L
LB 69
Lijst met componenten 18
LM 69
Loss of Pulse (Verlies van puls) 69
Low Battery (Batterij bijna leeg) 69
LP 69

M
MO 69
Monitor

Meetbereik 107
Nauwkeurigheid en tolerantie van

interferentie 107

N
Netvoeding-indicator 12

O
Onderalarmgrens pulsfrequentie 69
Op de datapoort aansluiten 51
Oplossing 87
opslag

hoogte 114
luchtdruk 114
relatieve vochtigheid 114
temperatuur 114

Oxymetrie-overzicht 101

P
Patiëntinstellingen, controleren 35
PH 69
Pin-outs datapoort 52
PL 69
PS 69
Pulsamplitude-indicator 11
Pulsbalk 11
Pulse Search (Puls zoeken) 69
Pulse Search(Puls zoeken)-indicator 12
Pulsfrequentie-display 11

R
Reiniging 94
Reparatie 93

S
SatSeconds-duur, instellen 41
Saturatie bovenalarmgrens 69
Saturatie onderalarmgrens 69
Saturatie, berekend 104
Saturatie, fractioneel 103
Saturatie, gemeten 104
SD 69
Selecteren van een sensor 71
Sen Err 86
Sensor disconnectie 69
Sensor Off (Sensor los) 69
Sensor Off-indicator 12
Sensor selectie 73
Sensor, selecteren 71
Sensorbericht-indicator 13
SH 69
SL 69
SO 69
Specificaties 107

prestatie 107
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specificaties
batterij 112
elektrisch, instrument 112
elektrische 112
fysieke 116
milieu 114
normering 119

Symbolen 8

T
Technische hulp 92
Toets Alarm Silence (Alarmonderdrukking) 10
Toets Hoger instellen 10
Toets Lager instellen 10
transport

hoogte 114
luchtdruk 114
relatieve vochtigheid 114
temperatuur 114

Trend afdrukken 48
Trendgegevens wissen 48
Trendinformatie afdrukken 61

U
Uitdraai datapoort, optie 1 49
Uitdraai datapoort, optie 2 49
Uitschakeling, automatisch 21

V
Veiligheidsinformatie 1
Veiligheidstests 94
verlies van puls met interferentie 69
vermogensdissipatie 115
Voorpaneel 7

W
Wegwerpen, batterijen 21
Werking controleren 79
Werking trendgegevens 47

Z
Zusteroproep

Gebruik 57
Relaiscontacten 59
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