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Αυτό το εγχειρίδιο εκτυπώθηκε από την International Technidyne Corporation (ITC) για χρήση
®
µε το HEMOCHRON Response έκδοση 2.00 ή µεγαλύτερη.
Για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά µε τα περιεχόµενα αυτού του εγχειριδίου, απευθυνθείτε στην
διεύθυνση που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου ή στον τοπικό αντιπρόσωπο
της ITC.
Τα HEMOCHRON® και RxDx® είναι σήµατα κατατεθέντα της ITC.
Το Celite® είναι σήµα κατατεθέν της Celite Corporation.
©2003, 2004. Αυτό το έγγραφο είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ITC και δεν πρέπει να
αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορφή χωρίς προηγούµενη συναίνεση. Η ITC
διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει τεχνικές βελτιώσεις σε αυτό τον εξοπλισµό και το
πληροφοριακό υλικό χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση ως µέρος ενός συνεχούς προγράµµατος
εξέλιξης του προϊόντος.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
®

®

Η µονάδα ανάλυσης HEMOCHRON RxDx είναι µια συµπληρωµατική µονάδα για το Σύστηµα
πήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON Response που παρέχει αυτόµατους υπολογισµούς για
χρήση κατά την διάρκεια καρδιοπνευµονικής παρακαµπτήριας επέµβασης και διαδικασιών
καρδιακού καθετηριασµού .
Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των δόσεων ηπαρίνης προς
χορήγηση πριν και κατά την διάρκεια αυτών των επεµβάσεων, την δόση της πρωταµίνης που
απαιτείται για την αναστροφή των επιδράσεων της ηπαρίνης αφού ολοκληρωθεί η επέµβαση και
τον χρόνο πήξεως του ασθενούς, καθώς και το επίπεδο υπολειπόµενης ηπαρίνης µετά την
χορήγηση πρωταµίνης.
Τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται αποθηκεύονται σε εσωτερική βάση δεδοµένων και µπορούν
να εκτυπωθούν ή να µεταφορτωθούν σε προσωπικό υπολογιστή.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Συστήµατος πήξεως ολικού αίµατος
HEMOCHRON Response για την χρήση για την οποία προορίζεται το Σύστηµα πήξεως ολικού
αίµατος HEMOCHRON Response και τις οδηγίες χρήσης αυτού.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η ηπαρίνη χρησιµοποιείται για την διατήρηση της αιµόστασης κατά την διάρκεια καρδιακών
εγχειρήσεων και διαδερµικών στεφανιαίων επεµβατικών διαδικασιών (PCI). Πάντως, η
χορήγησή της µπορεί να θέσει σε σηµαντικό κίνδυνο τον ασθενή. Μια που η ευαισθησία των
εκάστοτε ασθενών στην ηπαρίνη µπορεί να ποικίλλει έως 12 φορές, η υπερβολική υπερβολική
δόση ηπαρίνης µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη αιµορραγία, ενώ η ανεπαρκής δόση µπορεί να
οδηγήσει σε θρόµβωση. Για το λόγο αυτό, η παρακολούθηση της ηπαρινοθεραπείας είναι
ζωτικής σηµασίας για την αποφυγή αυτών των ανεπιθύµητων παρενεργειών.
Οι δόσεις ηπαρίνης προς χορήγηση πριν και κατά την διάρκεια της διαδικασίας, η δόση
πρωταµίνης προς χορήγηση µετά την διαδικασία και ο χρόνος πήξεως του ασθενούς, καθώς και
το επίπεδο υπολειπόµενης ηπαρίνης καθορίζονται µε εκτέλεση σειράς δοκιµασιών χρόνου
πήξεως. Η σειρά δοκιµασιών για έναν ασθενή αναφέρεται ως µια περίπτωση (case) RxDx.
Σηµείωση: Σε αυτό το εγχειρίδιο, µια περίπτωση (case) είναι οι πληροφορίες ασθενούς και η
σειρά αποτελεσµάτων δοκιµασιών που σχετίζονται µε το αναγνωριστικό ID του συγκεκριµένου
ασθενούς.
Πριν την χορήγηση ηπαρίνης, εκτελούνται δοκιµασία ενεργοποιηµένου χρόνου πήξεως (ACT)
και χρόνου ανταπόκρισης ηπαρίνης (HRT) στο Σύστηµα πήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON
Response. Αυτές οι δοκιµασίες µετρούν τον χρόνο πήξεως αναφοράς (baseline) του ασθενούς και
καθορίζουν πώς θα ανταποκριθεί ο ασθενής στην ηπαρίνη. Ο όγκος αίµατος του ασθενούς
µπορεί να εισαχθεί άµεσα (εάν είναι διαθέσιµος) ή να υπολογιστεί από το σύστηµα µε βάση το
ύψος, το βάρος και το φύλο του ασθενούς. Η αρχική δόση ηπαρίνης (που αναφέρεται ως δόση
bolus ηπαρίνης) υπολογίζεται κατόπιν από το σύστηµα. Κατά την διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η περίπτωση βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας ηπαρίνης (heparin mode).
Μόλις ο ασθενής λάβει ηπαρίνη, εκτελούνται πρόσθετες δοκιµασίες ACT ή χρόνου θροµβίνης
υψηλής δόσης (HiTT) για την µέτρηση της κατάστασης πήξεως, τον καθορισµό της
αποτελεσµατικότητας της ηπαρίνης και τον υπολογισµό πρόσθετων δόσεων ηπαρίνης που
ενδέχεται να χρειαστούν για την διατήρηση του χρόνου πήξεως- στόχου στον ασθενή. Η περίπτωση
βρίσκεται τώρα στον τρόπο λειτουργίας πρόσθετης ηπαρίνης (additional heparin mode).
Αφού ολοκληρωθεί η καρδιακή εγχείρηση ή η επέµβαση καρδιακής αγγειοπλαστικής, οι
επιδράσεις της χορηγηθείσας ηπαρίνης µπορούν να αναστραφούν µε χορήγηση πρωταµίνης.
Όπως και η ηπαρίνη, η πρωταµίνη πρέπει να χορηγείται στην σωστή δόση για την αποτροπή
επικίνδυνης αιµορραγίας ή θρόµβωσης. Για τον λόγο αυτό, εκτελείται µια δοκιµασία χρόνου
ανταπόκρισης πρωταµίνης (PRT) και τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµασίας, καθώς και της πιο
πρόσφατης δοκιµασίας ACT χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της απαιτούµενης δόσης
πρωταµίνης. Η περίπτωση βρίσκεται τώρα στον τρόπο λειτουργίας πρωταµίνης (protamine
mode).
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Αφού χορηγηθεί η πρωταµίνη µετρώνται ο χρόνος πήξεως ασθενούς και το επίπεδο της
υπολειπόµενης ηπαρίνης, χρησιµοποιώντας µία δοκιµασία ACT και µια δοκιµασία
προσδιορισµού δόσης πρωταµίνης- πορτοκαλί (PDA-O) για τον προσδιορισµό του χρόνου
πήξεως µετά την χορήγηση πρωταµίνης και το επίπεδο υπολειπόµενης ηπαρίνης στο αίµα του
ασθενούς. ∆ιπλές δοκιµασίες χρόνου θροµβίνης και χρόνου θροµβίνης εξουδετερωµένης µε
ηπαρίνη (TT/HNTT) µπορούν επίσης να εκτελεστούν µετά την χορήγηση πρωταµίνης για την
αναγνώριση της ύπαρξης αναπήδησης (rebound) ηπαρίνης ή ανώµαλης λειτουργίας ινωδογόνου.
®

Μια που το Celite (γη διατόµων) είναι ευαίσθητο στην παρουσία αναστολέων πρωτεάσης ορού,
όπως είναι η απροτινίνη, συνιστάται να χρησιµοποιηθούν δοκιµαστικοί σωλήνες καολίνης, αντί
για τους δοκιµαστικούς σωλήνες Celite παρουσία απροτινίνης.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανατρέξτε στο Εχγειρίδιο λειτουργίας του Συστήµατος πήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON
Response για µια πλήρη περιγραφή του Συστήµατος πήξεως ολικού αίµατος HEMOCHRON
Response.
Αφού εγκατασταθεί η µονάδα ανάλυσης HEMOCHRON RxDx στο HEMOCHRON Response,
µια περίπτωση RxDx ξεκινάει αυτόµατα όταν ο χειριστής εκτελέσει µια δοκιµασία HRT, PRT ή
PDA-O ή επιλέξει µε µη αυτόµατο τρόπο το µενού RxDx.
Κάθε περίπτωση RxDx παρακολουθείται µε ένα αριθµητικό αναγνωριστικό ID ασθενούς (PID).
Μόλις εισαχθεί ένα PID, αυτό ισχύει για τις δοκιµασίες σε αµφότερες τις υποδοχές. Κατά την
έναρξη της περίπτωσης, ο χειριστής εισάγει το PID συν το ύψος του ασθενούς, το βάρος και το
φύλο (για τον υπολογισµό του όγκου του αίµατος). Οι υπολογισµοί που εκτελούνται από το
σύστηµα για τον προσδιορισµό του όγκου αίµατος του ασθενούς, της δόσης bolus ηπαρίνης, της
πρόσθετης δόσης ηπαρίνης και της δόσης πρωταµίνης συνοψίζονται παρακάτω.

Ορισµοί και όροι
Σε αυτό το εγχειρίδιο, τις οθόνες οργάνου και τις εκτυπώσεις χρησιµοποιούνται τα παρακάτω
ακρωνύµια και συντοµογραφίες :
ACT

Activated clotting time: Ενεργοποιηµένος χρόνος πήξεως
(FTCA510/FTK-ACT)

AdditionalHepDose/
Addl Hep
Base ACT

Πρόσθετη δόση ηπαρίνης (µονάδες)
ACT αναφοράς (δευτερόλεπτα)

Bld Vol, Blood Vol
Bolus Hep

Όγκος αίµατος (mL)
∆όση bolus ηπαρίνης (µονάδες)

CalcDse

Υπολογισθείσα δόση ηπαρίνης (µονάδες)
Πιο πρόσφατο αποτέλεσµα ACT
Εκτιµώµενος όγκος αίµατος (mL)
∆όση ηπαρίνης που δόθηκε στον ασθενή (µονάδες)

Cur ACT
EstBV
Hep Gvn
Hep Lvl
HiTT
HRT

Επίπεδο ηπαρίνης ασθενούς (µονάδες/mL ή mg/kg)
High Dose Thrombin Time: Χρόνος θροµβίνης υψηλής δόσης
Heparin Response Time: Χρόνος απόκρισης ηπαρίνης
(R-HRT480P/R-HRT480PK)

OID
Pat Info

Operator Identification Number: Αριθµός αναγνώρισης χειριστή

PDA-O

Protamine Dose Assay – Orange: Προσδιορισµός δόσης
πρωταµίνης- πορτοκαλί (PDAO/PDAOK)
Patient Identification Number: Αριθµός αναγνώρισης ασθενούς

PID
PIN

∆ηµογραφικές πληροφορίες ασθενούς

Operator Personal Identification Number: Προσωπικός αριθµός
αναγνώρισης χειριστή
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PostBolusACT
ProtDose
PRT
Pump Hep
QC
Tot Hep/Thep

Αποτέλεσµα ACT µετά από δόση bolus ηπαρίνης
∆όση πρωταµίνης (mg)
Protamine Response Time: Χρόνος ανταπόκρισης πρωταµίνης
(R-PRT200/R-PRT200K) (R-PRT400/R-PRT400K)
Ποσό ηπαρίνης που προστέθηκε στην αντλία (µονάδες)
Quality Control: Ποιοτικός έλεγχος
Υπολογισθείσα ολική δόση ηπαρίνης που δόθηκε,
συµπεριλαµβανοµένης της δόσης bolus ηπαρίνης στην αντλία
και την πρόσθετη ηπαρίνη που δόθηκε (µονάδες)

Υπολογισµός όγκου αίµατος
Ο όγκος αίµατος µπορεί είτε να εισαχθεί άµεσα είτε να υπολογιστεί από το ύψος και το βάρος
του ασθενούς. Το σύστηµα υπολογίζει αυτόµατα τον όγκο αίµατος µόλις εισαχθούν το ύψος, το
βάρος και το φύλο του ασθενούς, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο που περιγράφτηκε από τους
Allen και συνεργάτες. 1 Εάν αντίθετα εισαχθεί ο όγκος αίµατος του ασθενούς από τον χειριστή,
χρησιµοποιείται αυτή η τιµή.
Εάν το εισαχθέν βάρος είναι λιγότερο από 20 kg, απεικονίζεται το µήνυµα OUT OF RANGE
WEIGHT (βάρος εκτός εύρους). Ο όγκος αίµατος για τον ασθενή πρέπει τότε να εισαχθεί µε µη
αυτόµατο τρόπο.

Υπολογισµός δόσης bolus ηπαρίνης (Heparin Mode)
Η δόση bolus ηπαρίνης υπολογίζεται µε βάση τον ACT αναφοράς, τον HRT, τον ACT-στόχο και
τον όγκο αίµατος του ασθενούς, µε βάση τις συνήθεις τεχνικές ανταπόκρισης στην δόση, που
περιγράφτηκαν από τους Bull και συνεργάτες. 2
Η δόση bolus ηπαρίνης υπολογίζεται από τον ACT αναφοράς και οι τρέχουσες τιµές HRT
βρίσκονται εντός αυτών των ευρών:
● ACT αναφοράς πρέπει να είναι από 70 έως 250 δευτερόλεπτα.
●

τρέχων HRT πρέπει να είναι µεταξύ 200 και 1500 δευτερολέπτων και να είναι τουλάχιστον
κατά 100 δευτερόλεπτα µεγαλύτερος από τον ACT αναφοράς.

Σηµείωση: Εάν µια εισαχθείσα από τον χρήστη τιµή βρίσκεται εκτός αυτών των ευρών,
απεικονίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος. Εάν η υπολογισθείσα δόση bolus ηπαρίνης είναι
µεγαλύτερη από 6,7 µονάδες ανά mL όγκου αίµατος (ή 5 mg/kg σωµατικού βάρους),
απεικονίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα.

Υπολογισµός πρόσθετης δόσης ηπαρίνης (Additional Heparin Mode)
Αφού χορηγηθεί η δόση bolus ηπαρίνης, οποιεσδήποτε πρόσθετες δόσεις ηπαρίνης µπορούν να
υπολογιστούν µε χρήση του τρέχοντος ACT και της δόσης ηπαρίνης που δόθηκε, όπως
περιγράφτηκε από τους Bull και συνεργάτες. 2
Η πρόσθετη δόση ηπαρίνης υπολογίζεται αν ο µετά το bolus ACT, ο ACT αναφοράς, ο ACTστόχος και οι τρέχουσες τιµές ACT βρίσκονται εντός αυτών των ευρών:
● µετά το bolus ACT πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον ACT αναφοράς.
● ACT-στόχος πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον τρέχοντα ACT.
Σηµείωση: Εάν οι τιµές είναι εκτός αυτών των ευρών απεικονίζεται ένα µήνυµα.

Υπολογισµός δόσης πρωταµίνης (Protamine Mode)
Η δόση πρωταµίνης υπολογίζεται µε χρήση του PRT (ή PDA-O), του πιο πρόσφατου ACT, της
τιµής ACT-στόχου και του όγκου αίµατος του ασθενούς, όπως περιγράφτηκε από τους Bull και
συνεργάτες. 2
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Όταν εκτελείται µια δοκιµασία PRT, η δόση πρωταµίνης υπολογίζεται αν οι τιµές του τρέχοντος
PRT και της ACT κατάστασης (status) βρίσκονται εντός αυτών των ευρών:
● τρέχων PRT πρέπει να είναι µεταξύ 70 και 800 δευτερολέπτων.
● ACT κατάστασης πρέπει να είναι µεταξύ 200 και 1500 δευτερολέπτων και µεγαλύτερος
από τον PRT.
Σηµείωση: Εάν οι τιµές είναι εκτός αυτών των ευρών απεικονίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος.
Όταν εκτελείται µια δοκιµασία PDA-O, η δόση πρωταµίνης υπολογίζεται αν οι τιµές του
τρέχοντος PDA-O και του ACT κατάστασης βρίσκονται εντός αυτών των ευρών:
● τρέχων PDA-O πρέπει να είναι µεταξύ 70 και 300 δευτερολέπτων.
● ACT κατάστασης πρέπει να είναι µεταξύ 150 και 1500 δευτερολέπτων και µεγαλύτερος
από τον PDA-O.
Σηµείωση: Εάν οι τιµές είναι εκτός αυτών των ευρών απεικονίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος.
Εάν η υπολογισθείσα δόση πρωταµίνης είναι µεγαλύτερη από 500 mg, απεικονίζεται ένα
προειδοποιητικό µήνυµα. Εάν η υπολογισθείσα δόση πρωταµίνης είναι µεγαλύτερη από 800 mg,
απεικονίζεται το µήνυµα «Dose >800 mg» (∆όση >800 mg) στην θέση της δόσης πρωταµίνης.

Υπολογισµός του επιπέδου ηπαρίνης
Το επίπεδο ηπαρίνης θα υπολογίζεται αυτόµατα οποτεδήποτε εκτελείται µια δοκιµασία PRT,
PDA-O ή HiTT. Για τους προσδιορισµούς PRT και PDA-O, αυτό προϋποθέτει µια µέση
δυνατότητα εξουδετέρωση ηπαρίνης 118 µονάδων/mg πρωταµίνης.
Οι συγκεντρώσεις ηπαρίνης για τον προσδιορισµό HiTT βασίζονται σε ποσοτικό χρωµογόνο
προσδιορισµό χρησιµοποιώντας την ανασταλτική δράση του παράγοντα IIa (θροµβίνη). ∆είτε το
ένθετο συσκευασίας του HiTT για λεπτοµερείς πληροφορίες.
Για την δοκιµασία HiTT, το επίπεδο ηπαρίνης εκφρασµένο ως µονάδες ηπαρίνης/mL αίµατος
απεικονίζεται όταν η τιµή είναι κάτω από 10 µονάδες/mL. Τα επίπεδα ηπαρίνης µπορούν επίσης
να εκφραστούν ως mg/kg. Η δοκιµασία HiTT θα αναφέρει µόνο επίπεδα ηπαρίνης µεταξύ 1,5
και 7,0 mg/kg.

Κατάσταση περίπτωσης
∆έκα περιπτώσεις µπορούν να αποθηκευτούν στο σύστηµα Κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται από
το PID. Η ενεργός περίπτωση είναι η περίπτωση που εκτελείται τη δεδοµένη στιγµή. Μια
ανοιχτή περίπτωση είναι οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία εκτελέστηκε τουλάχιστον µια
δοκιµασία RxDx στο σύστηµα κατά τη διάρκεια των τελευταίων οχτώ ορών. Πρόσθετες
δοκιµασίες RxDx µπορούν να εκτελεστούν και να προστεθούν σε µια ανοιχτή περίπτωση. Μια
κλειστή περίπτωση είναι οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία δεν έχει εκτελεστεί καµία
δοκιµασία RxDx στο σύστηµα κατά τις τελευταίες οχτώ ώρες. Πρόσθετες δοκιµασίες RxDx
µπορούν να προστεθούν σε µια κλειστή περίπτωση.
Σηµείωση: Οι πληροφορίες του ασθενούς από µια κλειστή περίπτωση µπορούν να
ξαναχρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν µια νέα περίπτωση. Βλέπε την σελίδα 23 για
λεπτοµέρειες.
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Χαρακτηριστικά RxDx
Το σύστηµα RxDx, που είναι ενσωµατωµένο στο Σύστηµα πήξεως ολικού αίµατος
HEMOCHRON Response παρέχει ένα σετ χαρακτηριστικών λογισµικού που θα υπολογίσει τις
δόσεις ηπαρίνης και πρωταµίνης για ασθενείς πριν και κατά την διάρκεια καρδιοπνευµονικής
παρακαµπτήριας επέµβασης και διαδικασιών καρδιακού καθετηριασµού. Τα χαρακτηριστικά του
λογισµικού RxDx περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
● ∆εδοµένα ασθενούς µπορούν να εισαχθούν για τον υπολογισµό του όγκου αίµατος ασθενούς.
●
●

●

●

Μπορούν να αποθηκευτούν έως δέκα (10) περιπτώσεις RxDx.
Το RxDx είναι σε θέση να παράγει διαφορετικούς τύπους αναφοράς (βλέπε την ενότητα
«ΑΝΑΦΟΡΕΣ»).
Ένα σύµβολο δίεσης (#) ακολουθεί κάθε αποτέλεσµα που εισάγεται µε µη αυτόµατο τρόπο
από τον χρήστη.
Μια κυµατοειδής γραµµή (ισπανική περισπωµένη: ~) ακολουθεί κάθε υπολογισθέν
αποτέλεσµα που χρησιµοποιεί τιµές που εισήχθησαν µε µη αυτόµατο τρόπο από τον
χρήστη.

Προσδιορισµοί βάσης δεδοµένων
Η βάση δεδοµένων RxDx µπορεί να αποθηκεύσει έως δέκα (10) περιπτώσεις RxDx. Οι
ακόλουθες πληροφορίες αποθηκεύονται για κάθε περίπτωση:
● PID
● ACT αναφοράς
● Ύψος
● Συνολική ηπαρίνη που χορηγήθηκε
● Βάρος
● ACT κατάστασης
● Φύλο
● ∆όση πρωταµίνης
●
●
●
●

Όγκος αίµατος
∆όση bolus ηπαρίνης

●

ACT-στόχος για HRT
ACT-στόχος για PRT

●

●

Αποτελέσµατα όλων των δοκιµασιών RxDx που
εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια της περίπτωσης
OID και ηµεροµηνία/ώρα καταγράφονται για όλα τα
αποτελέσµατα δοκιµασιών
Εάν χρησιµοποιείται ένας µη συνιστώµενος τύπος
σωληναρίου PRT, τα αποτελέσµατα επισηµαίνονται

Τα αποτελέσµατα από µια περίπτωση RxDx αποθηκεύονται σε αµφότερες τις βάσεις δεδοµένων
RxDx και HEMOCHRON Response. Η δόση και οι λοιποί υπολογισµοί αποθηκεύονται µόνο
στην βάση δεδοµένων RxDx.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Μια σήµανση προσοχής στο πίσω µέρος του οργάνου HEMOCHRON Response αυξάνει την
επαγρύπνηση των χρηστών ως προς το συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό:

Πριν τη χρήση του οργάνου HEMOCHRON Response, είναι βασικό ο χειριστής να διαβάσει και
να κατανοήσει τα περιεχόµενα αυτού του Εγχειριδίου λειτουργίας.

Χειριστείτε και ανοίξτε τον περιέκτη µε προσοχή.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Το λογισµικό µονάδας ανάλυσης RxDx φορτώνεται στο HEMOCHRON Response κατά την
κατασκευή. Το λογισµικό πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν µπορέσει να χρησιµοποιηθεί.

Ενεργοποίηση του λογισµικού µονάδας ανάλυσης RxDx
1.

Βρείτε τον σειριακό αριθµό του HEMOCHRON Response, έκδοση λογισµικού 2.00 και
µεγαλύτερη στο οποίο πρόκειται να ενεργοποιηθεί το λογισµικό µονάδας ανάλυσης RxDx.

4.

Σηµείωση: Ο σειριακός αριθµός είναι τυπωµένος στην ετικέτα στο πίσω µέρος του οργάνου.
Επικοινωνήστε µε την Υπηρεσία πελατών της ITC (τηλέφωνο: +1 (800) 631-5945 ή
+1 (732) 548-5700 ή µέσω φαξ: +1 (732) 248-1928) για να λάβετε τον κωδικό
ενεργοποίησης (ειδικός σειριακός αριθµός) για το σύστηµα.
Πιέστε MENU για να απεικονίσετε την πρώτη σελίδα του κύριου µενού.
Πιέστε 1 για την απεικόνιση του µενού επιλογής ID.

5.

Πιέστε 4 για να απεικονίσετε την οθόνη συστήµατος RxDx:

6.

Εισάγετε έναν κωδικό µε έως εννέα ψηφία.

7.

Σηµείωση: Ο κωδικός µπορεί να εισαχθεί µε ή χωρίς αρχικά µηδενικά.
Πιέστε YES για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση.

2.

3.

8.

Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του συστήµατος RxDx µπορούν να διαµορφωθούν στο µενού
επόπτη. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΠΟΠΤΗ» παρακάτω για
οδηγίες.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Συστήµατος HEMOCHRON
Response για πλήρεις οδηγίες λειτουργίας. Ανατρέξτε στις ενότητες «Ρύθµιση επιλογών
διαµόρφωσης» και «Ρύθµιση επιλογών επόπτη» του Εγχειριδίου λειτουργίας του
Συστήµατος HEMOCHRON Response για οδηγίες για την εισαγωγή της σωστής
ηµεροµηνίας και ώρας και την διαµόρφωση του οργάνου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΠΟΠΤΗ
Ο επόπτης µπορεί να καθορίσει προεπιλεγµένες τιµές για τις µονάδες ηπαρίνης, τον ACT-στόχο,
τις προσαρµογές δόσεις ηπαρίνης και πρωταµίνης και τις µονάδες ύψους και βάρους του
ασθενούς. Ο επόπτης µπορεί επίσης να καθορίσει αν η οθόνη υπολογισµού πρόσθετης ηπαρίνης
απεικονίζεται αυτόµατα όταν ένα αποτέλεσµα ACT πέσει κάτω από τον ACT-στόχο. Τέλος, ο
επόπτης µπορεί να διαγράψει όλη την βάση δεδοµένων RxDx, να διαγράψει µια µεµονωµένη
περίπτωση, να επανεκκινήσει µια κλειστή περίπτωση, να απενεργοποιήσει προσωρινά την
µονάδα RxDx και να αποκαταστήσει τις εργοστασιακές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για το RxDx.

∆ιαγραφή της βάσης δεδοµένων RxDx ή µιας µεµονωµένης περίπτωσης
1.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη:

2.

Σηµείωση: Ο επόπτης πρέπει να βγει από το RxDx για την απεικόνιση του µενού επόπτη.
Πιέστε 1 για την διαγραφή της βάσης δεδοµένων RxDx. Πιέστε YES για την επιβεβαίωση.

3.

Πιέστε 2 για την διαγραφή µιας περίπτωσης. Εισάγετε το PID για την περίπτωση κατά την
προτροπή και πιέστε YES.
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Επανεκκίνηση κλειστής περίπτωσης
1.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη:

2.

Πιέστε 3. Εισάγετε το PID για την περίπτωση κατά την προτροπή και πιέστε YES.

Προσωρινή απενεργοποίηση της µονάδας RxDx
1.
2.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη:
Πιέστε 4 για την αλλαγή του «RxDx On» σε «NO» (ή αντίστροφα).

Καθορισµός προεπιλεγµένων µονάδων ηπαρίνης
1.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη:

2.

Πιέστε 5 («RxDx Settings»: ρυθµίσεις RxDx) για την απεικόνιση της οθόνης «Customize
RxDx» (προσαρµογής του RxDx στον χρήστη):

3.

Πιέστε 1 για την αλλαγή «Hep Units» (µονάδων ηπαρίνης) από U/mL σε mg/kg (ή
αντίστροφα).

Καθορισµός προεπιλεγµένης τιµής για ACT-στόχο για HRT, PRT ή PDA-O

3.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη.
Πιέστε 5 (ρυθµίσεις RxDx) για την απεικόνιση της οθόνης προσαρµογής του RxDx στον
χρήστη:
Πιέστε 2 για να απεικονίσετε την οθόνη «Target ACT» (ACT-στόχος):

4.

Επιλέξτε την δοκιµασία (HRT, PRT ή PDA-O) για τον ACT-στόχο.

5.

Εισάγετε την νέα προεπιλεγµένη τιµή.
Πιέστε YES για την αποθήκευση της τιµής.

1.
2.

6.
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Καθορισµός του προεπιλεγµένου ποσοστού για ρύθµιση της δόσης
Το ποσοστό ρύθµισης δόσης είναι ο παράγοντας κατά τον οποίο η υπολογισθείσα δόση
αυξάνεται πριν απεικονιστεί. Οι εργαστηριακές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι 10% για την
ηπαρίνη και 10% για την πρωταµίνη. Αυτές είναι οι ίδιες όπως στον υπολογιστή RxDx, αλλά
διαφορετικές από το σύστηµα HEMOCHRON 8000, το οποίο χρησιµοποιεί προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις 10% για την ηπαρίνη και 30% για την πρωταµίνη.
1. Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη.

3.

Πιέστε 5 (ρυθµίσεις RxDx) για την απεικόνιση της οθόνης προσαρµογής του RxDx στον
χρήστη:
Πιέστε 3 για να απεικονίσετε την οθόνη «Dose Adjust» (προσαρµογή δόσης):

4.

Επιλέξτε την προσαρµογή δόσης (ηπαρίνης ή πρωταµίνης) προς αλλαγή.

5.

Εισάγετε την νέα προεπιλεγµένη τιµή (από 0 έως 30).

6.

Πιέστε YES για την αποθήκευση της τιµής.

2.

Καθορισµός προεπιλεγµένων µονάδων για ύψος και βάρος ασθενούς
1.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη.

2.

Πιέστε 5 (ρυθµίσεις RxDx) για την απεικόνιση της οθόνης προσαρµογής του RxDx στον
χρήστη:
Πιέστε 4 για την αλλαγή των µονάδων από m, kg σε ft, in, lb (ή αντίστροφα).

3.

Καθορισµός απεικόνισης οθόνης υπολογισµού πρόσθετης ηπαρίνης
1.
2.

3.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη.
Πιέστε 5 (ρυθµίσεις RxDx) για την απεικόνιση της οθόνης προσαρµογής του RxDx στον
χρήστη:
Πιέστε 5 για την αλλαγή της απεικόνισης από AUTO (αυτόµατος τρόπος) σε MANUAL
(µη αυτόµατος τρόπος) ή αντίστροφα.

Αποκατάσταση εργοστασιακών προεπιλεγµένων ρυθµίσεων RxDx
1.
2.

Απεικονίστε την σελίδα 3 του µενού επόπτη:
Πιέστε 6. Οι εργοστασιακές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις αποκαθίστανται.

Καθορισµός µιας σηµείωσης
Μπορούν να καθοριστούν έως εννέα προσαρµοσµένες στο χρήστη σηµειώσεις. Μπορούν να
επιλεγούν έως δύο από αυτές τις σηµειώσεις και να προστεθούν σε µια εγγραφή δοκιµασίας από
τον χειριστή όταν αναλύεται η δοκιµασία.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του HEMOCHRON Response για οδηγίες για
τον καθορισµό µιας σηµείωσης.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εισαγωγή RxDx
Ο τρόπος λειτουργίας του RxDx εισάγεται µε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
● Επιλογή RxDx από το µενού επιλογών ID.
Εισαγωγή ενός σωλήνα HRT, PRT ή PDA-O µε γραµµωτό κωδικό µέσα σε οποιαδήποτε
υποδοχή.
● Επιλογή µιας δοκιµασίας HRT, PRT ή PDA-O από το µενού δοκιµασιών.
● Επιλογή RxDx από το µενού HiTT.
Σηµείωση: Οποτεδήποτε εισάγεται RxDx και οι δύο υποδοχές είναι λειτουργικές και τα
αποτελέσµατα των δοκιµασιών που εκτελούνται σε οποιαδήποτε υποδοχή αντιγράφονται στην
περίπτωση. Όλες οι απαιτήσεις εισαγωγής PID και OID και οι συνθήκες QC lockout
αναστέλλονται έως ότου ο χειριστής βγει από την περίπτωση RxDx.
●

1.

Εισάγετε RxDx (δείτε παραπάνω). Απεικονίζεται µια προτροπή εισαγωγής PID:

RxDx mode
of Operation

Σηµείωση: Απεικονίζεται “R” στην διαχωριστική µπάρα κάθε οθόνης για να καθορίσει ότι
το σύστηµα είναι στον τρόπο λειτουργίας RxDx.

2.

3.

4.

Σηµείωση: Η προτροπή PID δεν απεικονίζεται αν έχει επιλεγεί µια αποθηκευµένη
περίπτωση RxDx από το µενού απεικόνισης της οθόνης του συστήµατος RxDx (σελίδα 22).
Εισάγετε το PID (έως 9 αριθµητικά ψηφία) για την περίπτωση και κατόπιν πιέστε YES. Η
οθόνη πληροφοριών ασθενούς απεικονίζεται για ανασκόπηση ή εισαγωγή πληροφοριών
ασθενούς:

Σηµείωση: Εάν το εισαχθέν PID δεν ανταποκρίνεται σε αυτό µιας αποθηκευµένης
περίπτωσης RxDx, δηµιουργείται µια νέα περίπτωση για αυτό το PID. Μπορούν να
αποθηκευτούν στο σύστηµα έως δέκα (10) περιπτώσεις RxDx. Εάν εκκινηθεί µια ενδέκατη
περίπτωση, ο χειριστής προειδοποιείται ότι θα διαγραφεί η παλαιότερη περίπτωση.
Για µια νέα περίπτωση ή για ανασκόπηση των πληροφοριών µιας αποθηκευµένης
περίπτωσης, εισάγετε το ύψος, το βάρος και το φύλο του ασθενούς για υπολογισµό του
όγκου αίµατος ή εισάγετε απευθείας τον όγκο αίµατος. ∆είτε παρακάτω για την
διαδικασία.
Πιέστε YES. Απεικονίζεται η οθόνη του συστήµατος RxDx για την περίπτωση:
Heparin mode

Σηµείωση: Εάν η ενεργή περίπτωση είναι µια ανοιχτή περίπτωση (σελίδα 5), ο τρόπος
λειτουργίας της περίπτωσης (heparin, additional heparin, ή protamine, όπως περιγράφτηκε
στην σελίδα 2) καθορίζεται από το αντίστοιχο γράµµα (H, A ή P) στην µπάρα τίτλου της
οθόνης του συστήµατος RxDx.
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Επιλογή διαφορετικής περίπτωσης ή τροποποίηση του PID για την επιλεγµένη
περίπτωση
1.

Απεικόνιση της οθόνης πληροφοριών ασθενούς:

2.

Πιέστε 1 για την απεικόνιση της οθόνης για την εισαγωγή PID. Eισάγετε το επιθυµητό
PID και κατόπιν πιέστε YES.
Εάν το εισαχθέν PID δεν αντιστοιχεί σε µια αποθηκευµένη περίπτωση, γίνεται υπενθύµιση
στον χρήστη σχετικά µε το αν θα δηµιουργηθεί νέα περίπτωση:

3.

4.

5.

Σηµείωση: Εάν εισαχθεί PID για µια ανοιχτή περίπτωση, αυτή η περίπτωση επιλέγεται και
απεικονίζεται η οθόνη πληροφοριών ασθενούς. Εάν εισαχθεί PID για µια κλειστή
περίπτωση, απεικονίζεται το µενού κλειστής περίπτωσης για να επιτραπεί στον χειριστή είτε
να επαναχρησιµοποιήσει πληροφορίες ασθενούς από αυτή την περίπτωση είτε να διαγράψει
την περίπτωση (σελίδα 23).
Πιέστε YES εάν πρόκειται να δηµιουργηθεί µια νέα περίπτωση. ∆ιαφορετικά, πιέστε NO
για να απεικονιστεί µια προτροπή τροποποίησης του PID περίπτωσης:

Eισάγετε το καινούριο PID και κατόπιν πιέστε YES.

Εισαγωγή ή ανασκόπηση πληροφοριών ασθενούς
1.

Απεικόνιση της οθόνης πληροφοριών ασθενούς «Patient Info»:

2.

Πιέστε 2 για να απεικονίσετε την οθόνη «Enter Height» (εισαγωγής ύψους):

3.

Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε το ύψος του ασθενούς (από 0,3
έως 2,5 µέτρα ή από 1 πόδι, 0 ίντσες έως 8 πόδια, 3 ίντσες, ανάλογα µε τις επιλεγµένες
µονάδες). Εάν χρησιµοποιείται δεκαδικό ψηφίο, αυτό εισάγεται αυτόµατα.

ή
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4.

5.

Πιέστε YES για την αποθήκευση του εισαχθέντος ύψους και απεικονίστε το στην οθόνη
πληροφοριών ασθενούς.
Σηµείωση: Εάν γίνει µια λανθασµένη εισαγωγή, πιέστε CANCEL, NO ή ένα πλήκτρο
MENU για την ακύρωση της εισαγωγής και την νέα απεικόνιση της οθόνης πληροφοριών
ασθενούς.
Πιέστε 3 για να απεικονίσετε την οθόνη «Enter Weight» (εισαγωγή βάρους):

ή
6.

7.

8.

Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε το βάρος του ασθενούς (από 20
έως 300 κιλά ή από 44,1 έως 666,3 λίβρες, ανάλογα µε τις επιλεγµένες µονάδες). Εάν
χρησιµοποιείται δεκαδικό ψηφίο, αυτό εισάγεται αυτόµατα.
Πιέστε YES για την αποθήκευση του εισαχθέντος βάρους και απεικονίστε το στην οθόνη
πληροφοριών ασθενούς.
Σηµείωση: Εάν µια ή περισσότερες τιµές που εισήχθησαν είναι εκτός των αναφερόµενων
ευρών, απεικονίζεται το µήνυµα Out of Range Weight/Height (Ύψος/βάρος εκτός εύρους)
για µη αυτόµατη εισαγωγή του όγκου αίµατος.
Αν χρειάζεται, αλλάξτε το φύλο (M ή F) πιέζοντας 4. Το επιλεγµένο φύλο αποθηκεύεται
και απεικονίζεται στην οθόνη πληροφοριών ασθενούς.
Σηµείωση: Μόλις αποθηκευτούν οι τιµές για το ύψος, βάρος και φύλο του ασθενούς, το
σύστηµα απεικονίζει τον υπολογισθέντα όγκο αίµατος.

9.

Εάν ο όγκος αίµατος του ασθενούς πρόκειται να εισαχθεί παρά να υπολογιστεί από το
σύστηµα, πιέστε 5 για την απεικόνιση της οθόνης «Enter Blood Volume» (Εισαγωγή
όγκου αίµατος):

Κατόπιν, χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον όγκο αίµατος του
ασθενούς (σε χιλιοστόλιτρα, από 50 έως 9.999 mL) και πιέστε YES για να αποθηκεύσετε
τον εισαχθέντα όγκο αίµατος και να τον απεικονίσετε στην οθόνη πληροφοριών ασθενούς.

10.

Σηµείωση: Εάν ο όγκος αίµατος του ασθενούς πρόκειται να εισαχθεί από τον χρήστη παρά
να υπολογιστεί από το σύστηµα, ένα σύµβολο δίεσης (#) ακολουθεί τον όγκο αίµατος σε
όλες τις απεικονίσεις και αναφορές.
Πιέστε YES για την αποθήκευση της πληροφορίας και την ακύρωση της απεικόνισης της
οθόνης πληροφοριών ασθενούς.
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Σήµανση ενός τύπου δοκιµασίας
Εάν χρησιµοποιούνται δοκιµασίες χωρίς γραµµωτό κωδικό, ο τύπος δοκιµασίας µπορεί να
σηµανθεί ως εξής:
1. Απεικονίστε την οθόνη του συστήµατος RxDx.
2. Πιέστε 6 για την απεικόνιση της οθόνης επιλογής προσδιορισµού.
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην δοκιµασία που επιλέχτηκε. Ανάλογα
µε την χρησιµοποιούµενη δοκιµασία, µπορεί να απεικονιστεί ένα άλλο υποµενού για
περισσότερες πληροφορίες επιλογής δοκιµασιών.
4. Πιέστε YES για την αποθήκευση της πληροφορίας.
Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιούνται δοκιµασίες µε γραµµωτό κωδικό, το σύστηµα θα διαβάσει
αυτόµατα τον γραµµωτό κωδικό και θα ταυτοποιήσει την δοκιµασία.
3.

Εκτέλεση µιας δοκιµασίας ACT αναφοράς
Για να υπολογιστεί η δόση bolus ηπαρίνης, χρειάζεται το αποτέλεσµα µιας δοκιµασίας ACT
αναφοράς στον ασθενή.
Σηµείωση: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µια δοκιµασία ACT που είχε εκτελεστεί προηγουµένως
στον ασθενή. Η δοκιµασία πρέπει να έχει ξεκινήσει εντός 90 λεπτών πριν και δύο λεπτών µετά
την έναρξη της πιο πρόσφατης δοκιµασίας HRT.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο κατάλληλο ένθετο συσκευασίας για πληροφορίες σχετικά µε τον
απαιτούµενο όγκο δείγµατος, τις διαδικασίες για την προσθήκη δείγµατος, την ανάµειξη και την
εκτέλεση της δοκιµασίας.
1.

2.
3.

∆ιανείµετε το δείγµα στο δοκιµαστικό σωλήνα ACT και ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο
START.
Αναµίξτε τα περιεχόµενα του δοκιµαστικού σωλήνα.
Εισάγετε τον δοκιµαστικό σωλήνα στην υποδοχή. Ο σωλήνας περιστρέφεται αυτόµατα
στην υποδοχή έως ότου ανιχνευτεί σχηµατισµός θρόµβου και απεικονιστούν τα
αποτελέσµατα.
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Καθορισµός δόσης Bolus ηπαρίνης
Μόλις γνωστοποιηθεί το αποτέλεσµα του ACT αναφοράς για έναν ασθενή, η δόση bolus
ηπαρίνης µπορεί να καθοριστεί, είτε µε εκτέλεση HRT είτε εισάγοντας µια τιµή HRT
καθορισµένη εκ των προτέρων.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο κατάλληλο ένθετο συσκευασίας για πληροφορίες σχετικά µε τον
απαιτούµενο όγκο δείγµατος, τις διαδικασίες για την προσθήκη δείγµατος, την ανάµειξη και την
εκτέλεση της δοκιµασίας.
1. ∆ιανείµετε το δείγµα του ασθενούς στο δοκιµαστικό σωλήνα HRT και ταυτόχρονα πιέστε
το πλήκτρο START.
2. Αναµίξτε τα περιεχόµενα του δοκιµαστικού σωλήνα.
3. Εισάγετε τον δοκιµαστικό σωλήνα στην υποδοχή.
4.

5.

6.

7.

8.

Κατά τον σχηµατισµό θρόµβου, η πληροφορία απεικονίζεται στην οθόνη «Hep Calc
screen» (υπολογισµού bolus ηπαρίνης ):

Σηµείωση: Εάν µια τιµή για τον ACT αναφοράς (από 70 έως 250), τον HRT (από το 200
έως το 1500) ή τον όγκο αίµατος εισαχθεί από τον χειριστή, ένα σύµβολο δίεσης (#)
ακολουθεί αυτή την τιµή σε όλες τις απεικονίσεις και αναφορές
Εάν χρειάζεται, εισάγετε ή τροποποιήστε τον ACT αναφοράς, τον HRT ή τον ACT-στόχο
πιέζοντας το αντίστοιχο αριθµητικό πλήκτρο για την απεικόνιση της οθόνης
τροποποίησης, εισάγοντας την τιµή και πιέζοντας YES για την αποθήκευση της νέας
τιµής.
Σηµείωση: Πιέστε 4 για την ανανέωση των πληροφοριών ασθενούς. Το PID δεν µπορεί να
αλλάξει αυτή την φορά.
Πιέστε YES. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται και απεικονίζεται η οθόνη «Bolus Heparin
Dose» (δόσης bolus ηπαρίνης):

Σηµείωση: CalcDse είναι η υπολογισθείσα δόση bolus ηπαρίνης (σε µονάδες ηπαρίνης). Οι
υπολογισθείσες τιµές καθορίζονται από µια ισπανική περισπωµένη (~) στην οθόνη και τις
αναφορές εάν βασίζονται σε τιµές που δεν έχουν εισαχθεί αυτόµατα. Ένα σύµβολο δίεσης
(#) ακολουθεί κάθε τιµή που εισάγεται µε µη αυτόµατο τρόπο.
Εάν η χορηγηθείσα δόση bolus ηπαρίνης διαφέρει από την υπολογισθείσα, πιέστε 1 για
την απεικόνιση της οθόνης τροποποίησης, εισάγετε την τιµή HepGvn και πιέστε YES για
την αποθήκευση της πραγµατικής τιµής.
Σηµαντικό: Η τιµή HepGvn χρησιµοποιείται για την αναφορά του συνολικού ποσού
ηπαρίνης που χορηγήθηκε. Βεβαιωθείτε ότι εισήχθη η πραγµατική τιµή αν είναι διαφορετική
από την υπολογισθείσα τιµή.
Πιέστε YES. Οι πληροφορίες δόσης bolus ηπαρίνης αποθηκεύονται και απεικονίζεται η
οθόνη του συστήµατος RxDx.
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Καθορισµός δόσης πρόσθετης ηπαρίνης
Αφού υπολογιστεί και χορηγηθεί η δόση bolus ηπαρίνης για έναν ασθενή , η δοκιµασία ACT
εκτελείται και πάλι για να προσδιοριστεί αν χρειάζεται πρόσθετη δόση ηπαρίνης.
1. Απεικονίστε την οθόνη του συστήµατος RxDx.
2. Πιέστε 2. Απεικονίζεται η οθόνη «Heparin Dose» (δόσης ηπαρίνης).
3.

4.

5.

6.

7.

Πιέστε 2. Απεικονίζεται η οθόνη «Additional Heparin Calculation» (υπολογισµού
πρόσθετης ηπαρίνης).

Σηµείωση: Εάν επιλεγεί AutoCalc στο µενού ρυθµίσεων και η τιµή ACT είναι µικρότερη
από τον ACT-στόχο, τότε τα Βήµατα 2 και 3 δεν είναι απαραίτητα.
Εάν χρειάζεται, εισάγετε ή τροποποιήστε τον ACT αναφοράς, την χορηγηθείσα δόση
bolus ηπαρίνης, τον µετά το bolus ACT, τον ACT-στόχο ή τον τρέχοντα ACT πιέζοντας το
αντίστοιχο αριθµητικό πλήκτρο για την απεικόνιση της οθόνης τροποποίησης, εισάγοντας
την τιµή και πιέζοντας YES για την αποθήκευση της τιµής.
Πιέστε YES. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται και απεικονίζεται η οθόνη πρόσθετης δόσης
ηπαρίνης:

Σηµείωση: AddlHep είναι η υπολογισθείσα πρόσθετη δόση ηπαρίνης (σε µονάδες
ηπαρίνης). Ο δοκιµαστικός σωλήνας PRT που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τον
καθορισµό της δόσης πρωταµίνης υποδεικνύεται επίσης.
Εάν η πρόσθετη χορηγηθείσα δόση ηπαρίνης διαφέρει από την υπολογισθείσα, πιέστε 1
για την απεικόνιση της οθόνης τροποποίησης, εισάγετε την τιµή HepGvn και πιέστε YES
για την αποθήκευση της πραγµατικής τιµής.
Σηµαντικό: Η τιµή HepGvn χρησιµοποιείται για την αναφορά του συνολικού ποσού
ηπαρίνης που χορηγήθηκε. Βεβαιωθείτε ότι εισήχθη η πραγµατική τιµή αν είναι διαφορετική
από την υπολογισθείσα τιµή.
Πιέστε YES. Οι πληροφορίες πρόσθετης δόσης ηπαρίνης αποθηκεύονται και προστίθενται
στην συνολική ηπαρίνη που δόθηκε για την περίπτωση. Κατόπιν, απεικονίζεται η οθόνη
του συστήµατος RxDx.

Εισαγωγή αντλίας ηπαρίνης
Η ηπαρίνη που χρησιµοποιήθηκε σε µια συσκευή (όπως µια αντλία) µπορεί να συµπεριληφθεί
για ακριβή ταυτοποίηση σωλήνα PRT.
1. Απεικονίστε την οθόνη του συστήµατος RxDx.
2.

Πιέστε 4. Απεικονίζεται η οθόνη «Total Heparin Given» (συνολική ηπαρίνη που
χορηγήθηκε).
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3.

4.
5.

Πιέστε 1 για την απεικόνιση της οθόνης «pump heparin edit» (τροποποίησης αντλίας
ηπαρίνης).
Εισάγετε το ποσό ηπαρίνης (σε µονάδες ηπαρίνης) που χρησιµοποιείται στην συσκευή.
Πιέστε YES. Οι πληροφορίες αντλίας ηπαρίνης αποθηκεύονται και προστίθενται στην
συνολική ηπαρίνη που δόθηκε για την περίπτωση. Κατόπιν, απεικονίζεται η οθόνη του
συστήµατος RxDx.

Καθορισµός της δόσης πρωταµίνης
Όταν ολοκληρωθεί η εγχείρηση, εκτελείται µια δοκιµασίαPRT. Τα αποτελέσµατα αυτής της
δοκιµασίας και της πιο πρόσφατης δοκιµασίας ACT χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της
δόσης πρωταµίνης που απαιτείται για την αναστροφή των επιδράσεων της χορηγηθείσας
ηπαρίνης.
Σηµείωση: Χρησιµοποιήστε έναν δοκιµαστικό σωλήνα PRT200 (ροδακινί πώµα) εάν η
συνολική ηπαρίνη που δόθηκε είναι ίση ή µικρότερη µε 6,5 µονάδες ανά mL όγκου αίµατος.
Χρησιµοποιήστε έναν δοκιµαστικό σωλήνα PRT400 (ερυθρό πώµα) εάν η συνολική ηπαρίνη που
δόθηκε είναι µεγαλύτερη από 6,5 µονάδες ανά mL όγκου αίµατος.
Η ηπαρίνη που χρησιµοποιείται σε µια συνδεδεµένη συσκευή (όπως µια αντλία) µπορεί να
εισαχθεί από τον χειριστή, έτσι που να συµπεριληφθεί στον υπολογισµό για την επιλογή σωλήνα
PRT.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο κατάλληλο ένθετο συσκευασίας για πληροφορίες σχετικά µε τον
απαιτούµενο όγκο δείγµατος, τις διαδικασίες για την προσθήκη δείγµατος, την ανάµειξη και την
εκτέλεση της δοκιµασίας.
1. ∆ιανείµετε το δείγµα ασθενούς στο δοκιµαστικό σωλήνα PRT και ταυτόχρονα πιέστε το
πλήκτρο START.
2. Αναµίξτε τα περιεχόµενα του δοκιµαστικού σωλήνα.
3.
4.

5.

6.

Εισάγετε τον δοκιµαστικό σωλήνα στην υποδοχή.
Κατά τον σχηµατισµό θρόµβου, η πληροφορία απεικονίζεται στην οθόνη «Prot Dose
Calc» (υπολογισµού δόσης πρωταµίνης):

Σηµείωση: ProtDose είναι η υπολογισθείσα δόση πρωταµίνης.
Εάν χρειάζεται, εισάγετε ή τροποποιήστε τον ACT-στόχο, τον ACT κατάστασης ή τα
µετρηθέντα αποτελέσµατα PRT πιέζοντας το αντίστοιχο αριθµητικό πλήκτρο για την
απεικόνιση της οθόνης τροποποίησης, εισάγετε την τιµή και πιέστε YES για την
αποθήκευση της τιµής. Πιέστε 4 για την απεικόνιση Hep σε µονάδες εναλλάξ (mg/kg
σωµατικού βάρους ή µονάδες/mL όγκου αίµατος).
Πιέστε YES. Οι πληροφορίες δόσης πρωταµίνης αποθηκεύονται και απεικονίζεται η
οθόνη του συστήµατος RxDx. Αν δεν πιεστεί YES, η δόση δεν θα αποθηκευτεί.
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Καθορισµός επιπέδου κυκλοφορούσας ηπαρίνης µε χρήση δοκιµαστικού σωλήνα PRT
ή PDA-O
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο κατάλληλο ένθετο συσκευασίας για πληροφορίες σχετικά µε τον
απαιτούµενο όγκο δείγµατος, τις διαδικασίες για την προσθήκη δείγµατος, την ανάµειξη και την
εκτέλεση της δοκιµασίας.
1. ∆ιανείµετε το δείγµα ασθενούς στο δοκιµαστικό σωλήνα PRT ή PDA-O και ταυτόχρονα
πιέστε το πλήκτρο START.
2. Αναµίξτε τα περιεχόµενα του δοκιµαστικού σωλήνα.
3.

4.

5.

Εισάγετε τον δοκιµαστικό σωλήνα στην υποδοχή. Εάν το HEMOCHRON Response δεν
λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας RxDx, το σύστηµα εισάγει τον τρόπο λειτουργίας RxDx
και προτρέπει την εισαγωγή ενός PID:

Εισάγετε το PID για την επιθυµητή περίπτωση, πιέστε YES για την απεικόνιση της οθόνης
πληροφοριών ασθενούς για την περίπτωση και πιέστε YES για την αναγνώριση
πληροφοριών ασθενούς.
Το υπολογισθέν επίπεδο κυκλοφορούσας ηπαρίνης απεικονίζεται στην οθόνη «Prot Dose
Calc»:

Πιέστε CANCEL για την έξοδο από την οθόνη «Prot Dose Calc».
Σηµείωση: Μην πιέσετε YES εκτός αν πρόκειται να αποθηκευτεί µια νέα δόση πρωταµίνης.

Καθορισµός του επιπέδου κυκλοφορούσας ηπαρίνης µε χρήση δοκιµαστικού σωλήνα
HiTT κατά τον τρόπο λειτουργίας RxDx
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο κατάλληλο ένθετο συσκευασίας για πληροφορίες σχετικά µε τον
απαιτούµενο όγκο δείγµατος, τις διαδικασίες για την προσθήκη δείγµατος, την ανάµειξη και την
εκτέλεση της δοκιµασίας.
1. Για την προθέρµανση του δοκιµαστικού σωλήνα HiTT, επιλέξτε 6 από την οθόνη
συστήµατος RxDx, κατόπιν επιλέξτε 3 από την οθόνη επιλογής προσδιορισµού.
Απεικονίζεται η οθόνη επιλογής προσδιορισµού HiTT:

2.
3.

4.

Σηµείωση: Εάν δεν πρόκειται να προθερµανθεί ο δοκιµαστικός σωλήνας HiTT,
προχωρήστε στο βήµα 5.
Επιλέξτε 3 από την οθόνη προσδιορισµού HiTT.
Εισάγετε τον σωλήνα HiTT µέσα στην υποδοχή. Ο υπολειπόµενος χρόνος (σε
δευτερόλεπτα) µέχρι την ολοκλήρωση της προθέρµανσης απεικονίζεται. Όταν
ολοκληρωθεί η προθέρµανση, θα απεικονιστεί 0 και θα ακουστούν τρεις ήχοι (µπιπ) (αν το
όργανο έχει διαµορφωθεί έτσι).
Αφαιρέστε τον δοκιµαστικό σωλήνα από την υποδοχή.
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6.

∆ιανείµετε το δείγµα ασθενούς στο δοκιµαστικό σωλήνα και ταυτόχρονα πιέστε το
πλήκτρο START.
Αναµείξτε τα περιεχόµενα του δοκιµαστικού σωλήνα και εισάγετε τον δοκιµαστικό
σωλήνα στην υποδοχή. Κατά την ανίχνευση του θρόµβου, απεικονίζονται τα
αποτελέσµατα:

7.

Πιέστε CANCEL για να βγείτε από την οθόνη «HiTT Results» (αποτελέσµατα HiTT).

5.

Σηµείωση: Πιέστε 1 για την ανασκόπηση δηµογραφικών πληροφοριών του ασθενούς.

Καθορισµός του επιπέδου κυκλοφορούσας ηπαρίνης (σε mg/kg) µε χρήση
δοκιµαστικού σωλήνα HiTT όταν δεν βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας RxDx
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο κατάλληλο ένθετο συσκευασίας για πληροφορίες σχετικά µε τον
απαιτούµενο όγκο δείγµατος, τις διαδικασίες για την προσθήκη δείγµατος, την ανάµειξη και την
εκτέλεση της δοκιµασίας.
1. Προθερµάνετε και εκτελέστε την δοκιµασία HITT.

2.

3.

4.

5.

Σηµείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Συστήµατος HEMOCHRON
Response για οδηγίες.
Κατά την εισαγωγή του δοκιµαστικού σωλήνα στην υποδοχή, απεικονίζεται η οθόνη
«HiTT Selects» (επιλογές HiTT):

Επιλέξτε 3. Το σύστηµα εισάγει τον τρόπο λειτουργίας RxDx και παρακινεί για εισαγωγή
του PID:

Εισάγετε το PID για την επιθυµητή περίπτωση και πιέστε YES για την απεικόνιση της
οθόνης πληροφοριών ασθενούς για την περίπτωση. Εισάγετε τις απαιτούµενες
πληροφορίες (αν απαιτείται) και πιέστε YES για την αναγνώριση των πληροφοριών του
ασθενούς.
Το υπολογισθέν επίπεδο κυκλοφορούσας ηπαρίνης απεικονίζεται στην οθόνη
αποτελεσµάτων HiTT:

Πιέστε CANCEL για να βγείτε από την οθόνη αποτελεσµάτων HiTT.
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Καθορισµός ενδεχόµενης ανάγκης πρόσθετης πρωταµίνης
Μετά την χορήγηση της δόσης πρωταµίνης, το επίπεδο υπολειπόµενης ηπαρίνης µπορεί να
µετρηθεί και µπορεί να εφαρµοστεί µια πρόσθετη δόση πρωταµίνης αν είναι απαραίτητο.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο κατάλληλο ένθετο συσκευασίας για πληροφορίες σχετικά µε τον
απαιτούµενο όγκο δείγµατος, τις διαδικασίες για την προσθήκη δείγµατος, την ανάµειξη και την
εκτέλεση της δοκιµασίας.
1. ∆ιανείµετε το δείγµα ασθενούς στο δοκιµαστικό σωλήνα PDA-O και ταυτόχρονα πιέστε
το πλήκτρο START.
2. Αναµίξτε τα περιεχόµενα του δοκιµαστικού σωλήνα.
3.

Εισάγετε τον δοκιµαστικό σωλήνα στην υποδοχή. Κατά την ανίχνευση του θρόµβου,
απεικονίζονται τα αποτελέσµατα:

4.

Πιέστε YES. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται και απεικονίζεται η οθόνη «PDA-O Dose
Calc»:

5.

Εάν χρειάζεται, εισάγετε ή τροποποιήστε τον ACT-στόχο ή και τον ACT κατάστασης
πιέζοντας 1 ή 2 για την απεικόνιση της οθόνης τροποποίησης, εισάγοντας την τιµή και
πιέζοντας YES για την αποθήκευση της τιµής. Πιέστε 4 για την απεικόνιση Hep σε
µονάδες εναλλάξ (mg/kg σωµατικού βάρους ή µονάδες/mL όγκου αίµατος).
Πιέστε YES. Η υπολογισθείσα δόση πρωταµίνης αποθηκεύεται και απεικονίζεται η οθόνη
του συστήµατος RxDx.

6.

Πρόσθεση σηµειώσεων χρήστη
Οι σηµειώσεις χρήστη µπορούν να σηµανθούν σε ένα αποτέλεσµα δοκιµασίας για να
καθορίσουν πρόσθετες πληροφορίες. Όταν προστεθεί µια σηµείωση, ο αριθµός που αντιστοιχεί
σε αυτή την σηµείωση απεικονίζεται στην οθόνη και την αναφορά περιπτώσεως RxDx. Η πλήρης
σηµείωση αποθηκεύεται στην γενική βάση δεδοµένων του Response.
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του HEMOCHRON Response για οδηγίες για
τον καθορισµό µιας σηµείωσης.
1.

Απεικονίστε την οθόνη του συστήµατος RxDx.

2.

Πιέστε 7 για να απεικονίσετε την οθόνη σηµειώσεων:

3.

Πιέστε NO έως ότου απεικονιστεί η επιθυµητή σηµείωση.
Πιέστε YES για την επιλογή της σηµείωσης.

4.
5.

6.

Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για την επιλογή πρόσθετων σηµειώσεων. Μόνο οι δύο
τελευταίοι εισαχθέντες αριθµοί σηµειώσεων θα αποθηκευτούν µε το αποτέλεσµα
δοκιµασίας.
Πιέστε YES για την εισαγωγή των σηµειώσεων στην περίπτωση.
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ξοδος από το RxDx
1.

Πιέστε το πλήκτρο CANCEL έως ότου απεικονιστεί η οθόνη «Exiting RxDx» (έξοδος από
το RxDx) :

2.

Πιέστε YES για να βγείτε από το RxDx.
Σηµείωση: Η οθόνη εξόδου από το RxDx απεικονίζεται επίσης µε µια επιλογή απόρριψης
της δοκιµασίας µη-RxDx εάν αναλύεται δοκιµαστικός σωλήνας µη-RxDx (π.χ., APTT) ενώ
είναι ενεργό το RxDx. Πιέστε 1 για να απορρίψετε την µη-RxDx δοκιµασία ή πιέστε YES για
να βγείτε από το RxDx. Όλες οι συνθήκες QC lockout επανενεργοποιούνται κατά την έξοδο
από το RxDx.
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ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η εξέταση ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας θα πρέπει να αποτελεί µέρος ενός περιεκτικού
προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας. Η εξέταση ποιοτικού ελέγχου των δοκιµαστικών
σωλήνων HEMOCHRON RxDx περιγράφεται στον εκάστοτε δοκιµαστικό σωλήνα και τα ένθετα
δοκιµασιών ποιοτικού ελέγχου υγρών.
Οι απαιτήσεις QC και τα lockouts απενεργοποιούνται όταν επιλεγεί µια περίπτωση RxDx. Ο
χειριστής πρέπει να βγει από το RxDx για να εκτελέσει µια δοκιµασία QC RxDx.

Εκτέλεση δοκιµασίας QC για προσδιορισµό RxDx
1.

Πιέστε το πλήκτρο CANCEL έως ότου απεικονιστεί η οθόνη εξόδου από το RxDx:

2.
3.

Πιέστε YES για να βγείτε από το RxDx.
Απεικονίστε την πρώτη σελίδα του κύριου µενού.

4.

Πιέστε 2. Το µενού επιλογών QC απεικονίζεται.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Σηµείωση: Εάν ο τρέχων χειριστής δεν έχει εξουσιοδότηση για την εκτέλεση ελέγχων
υγρών, απεικονίζεται ένα πληροφοριακό µήνυµα και ο χειριστής δεν µπορεί να προχωρήσει.
Πιέστε 1 ή 2, ανάλογα µε το αν εκτελείται φυσιολογικός ή µη φυσιολογικός έλεγχος.
Απεικονίζεται το µενού QC για το επιλεγµένο επίπεδο ελέγχου.
Πιέστε 1. Το τρέχον κατώτερο όριο για το εύρος ελέγχου απεικονίζεται µε τον κέρσορα
τοποθετηµένο εκεί όπου πρόκειται να τοποθετηθεί ο πρώτος χαρακτήρας του νέου
κατώτερου ορίου.
Εάν χρειάζεται, εισάγετε το νέο κατώτερο όριο (έως 4 χαρακτήρες). Αν χρειάζεται, πιέστε
BACKSPACE για να ακυρώσετε µια εισαγωγή για επαναπληκτρολόγηση.
Πιέστε YES.
Πιέστε 2. Επαναλάβετε τα βήµατα 6 και 7 για το άνω όριο.
Πιέστε 3. Εισάγετε τον αριθµό παρτίδας για τον έλεγχο.
Προετοιµάστε το υλικό QC και χορηγήστε όπως καθορίζεται στο ένθετο συσκευασίας QC.
Ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο START.

Σηµείωση: Εναλλακτικά ο χειριστής µπορεί να ξεκινήσει την δοκιµασία QC RxDx (βήµατα 11
και 12) και κατόπιν να βγει από τον τρόπο λειτουργίας RxDx και να επισηµάνει την δοκιµασία
ως δοκιµασία QC, ενώ εκτελείται η δοκιµασία (βήµατα 1 έως 10).
Σηµείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του HEMOCHRON Response για πρόσθετες
οδηγίες για την εκτέλεση δοκιµασιών QC.
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μπορεί να περιέχονται έως (10) περιπτώσεις RxDx σε ένα HEMOCHRON Response µε
ενεργοποιηµένη µονάδα ανάλυσης HEMOCHRON RxDx.
Σηµείωση: Εάν µια νέα περίπτωση ξεκινήσει σε ένα σύστηµα που περιέχει ήδη δέκα
περιπτώσεις, απεικονίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα ότι η περίπτωση που έχει µείνει
ανενεργή για το µακρύτερο χρονικό διάστηµα θα διαγραφεί αν ο χειριστής επιλέξει να
προχωρήσει.

Ανασκόπηση πληροφοριών για την ενεργή περίπτωση RxDx
2.

Απεικονίστε την οθόνη του συστήµατος RxDx.
Πιέστε 5 για να απεικονίσετε την οθόνη απεικόνισης:

3.

Πιέστε 1 για την απεικόνιση της εγγραφής για τον τρέχοντα ασθενή:

1.

4.

Σηµείωση: Για την απεικόνιση της επόµενης σελίδας της εγγραφής, πιέστε το πλήκτρο 0.
Για την απεικόνιση της προηγούµενης σελίδας, πιέστε το πλήκτρο 9. Για την εκτύπωση της
εγγραφής, πιέστε το πλήκτρο PRINT.
Πιέστε YES, CANCEL ή NO για την ακύρωση της απεικόνισης της πληροφορίας και την
επιστροφή στην οθόνη του συστήµατος RxDx.

Ανασκόπηση πληροφοριών για αποθηκευµένες περιπτώσεις RxDx
1.

Απεικονίστε την οθόνη του συστήµατος RxDx.

2.

Πιέστε 5 για να απεικονίσετε την οθόνη απεικόνισης:
Πιέστε 2 για την απεικόνιση της λίστας περιπτώσεων:

3.

Σηµείωση: Το «DONE» καθορίζει µια κλειστή περίπτωση στην λίστα περιπτώσεων.

22

4.

Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο (χρησιµοποιήστε 0 για τον αριθµό 10) για µια περίπτωση
για την απεικόνιση πληροφοριών για εκείνη την περίπτωση.

Εκτύπωση της εγγραφής δοκιµασίας, εγγραφής ασθενούς, λίστας περιπτώσεων ή
εγγραφής bolus δόσης
1.

Επιστρέψτε στο κύριο µενού RxDx και πιέστε το πλήκτρο PRINT για την απεικόνιση του
µενού εκτύπωσης RxDx:

2.

3.

Πιέστε 1 ή 2 για την εκτύπωση της εγγραφής για την τελευταία δοκιµασία που
εκτελέστηκε στην Υποδοχή 1 ή Υποδοχή 2, αντίστοιχα.
Πιέστε 3 για την εκτύπωση της εγγραφής ασθενούς για την περίπτωση.

4.

Πιέστε 4 για την εκτύπωση της λίστας περιπτώσεων:

5.

Πιέστε 6 για την εκτύπωση της εγγραφής bolus δόσης
Σηµείωση: Η εγγραφή είναι διαθέσιµη µόνο αφού υπολογιστεί µια δόση.
Σηµείωση: Πιέστε 5 για την διακοπή της εκτύπωσης.

Ανασκόπηση, δηµιουργία νέας περίπτωσης από ή διαγραφή κλειστής περίπτωσης
Σηµείωση: Μια κλειστή περίπτωση καθορίζεται ως «DONE» στην λίστα περιπτώσεων.
1. Απεικονίστε την λίστα περιπτώσεων RxDx.
2. Επιλέξτε την κλειστή περίπτωση για την απεικόνιση της οθόνης «Closed RxDx Case»
(κλειστές περιπτώσεις RxDx).

3.

Πιέστε 1 για την ανασκόπηση της περίπτωσης.

4.

Πιέστε 2 για την δηµιουργία µιας νέας περίπτωσης από την περίπτωση.

5.

Σηµαντικό: Όλα τα αποτελέσµατα για µια κλειστή περίπτωση αφαιρούνται από την
περίπτωση αν δηµιουργηθεί µια νέα περίπτωση από την κλειστή περίπτωση.
Πιέστε 3 για την διαγραφή της περίπτωσης.
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ
∆εδοµένα από µια περίπτωση RxDx που εκτελέστηκε στο HEMOCHRON Response µπορούν να
ανακτηθούν και να αναφερθούν οποιαδήποτε στιγµή.
Είναι διαθέσιµες εφτά αναφορές RxDx:
Αναφορά

Περιγραφή

Patient Record
Εγγραφή ασθενούς

Όλες οι πληροφορίες για την περίπτωση.

Bolus Heparin Dose
∆όση Bolus ηπαρίνης

Η δόση Bolus ηπαρίνης που υπολογίστηκε και δόθηκε,
συν πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν για τον
υπολογισµό.

Additional Heparin Dose
Πρόσθετη δόση ηπαρίνης

Η πρόσθετη δόση ηπαρίνης που υπολογίστηκε και δόθηκε,
συν πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν για τον
υπολογισµό.

Total Heparin Given
Συνολική ηπαρίνη που
χορηγήθηκε

Η συνολική ηπαρίνη που υπολογίστηκε και δόθηκε συν
πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό.

Protamine Dose
∆όση πρωταµίνης

Η δόση πρωταµίνης που υπολογίστηκε και δόθηκε, συν το
επίπεδο ηπαρίνης και πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν
για τον υπολογισµό.

HiTT

Αποτελέσµατα της δοκιµασίας HiTT και του επιπέδου
της κυκλοφορούσας ηπαρίνης.

PDA-O

Αποτελέσµατα της δοκιµασίας PDA-O µετά την
επέµβαση, συν την δόση πρωταµίνης (αν υπάρχει), το
επίπεδο ηπαρίνης και οι πληροφορίες που
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό.

Καθένας από τους εφτά τύπους αναφοράς περιέχει την ίδια πληροφορία στην επικεφαλίδα της
αναφοράς:
●

OID

●

PID
Ηµεροµηνία έναρξης περιπτώσεως

●
●
●
●
●
●

Ώρα έναρξης περιπτώσεως
Ύψος ασθενούς
Βάρος ασθενούς
Φύλο ασθενούς
Όγκος αίµατος ασθενούς
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Ένα παράδειγµα αναφοράς «Total Heparin Given» (συνολικής ηπαρίνης που χορηγήθηκε)
παρουσιάζεται παρακάτω:
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Σηµείωση: Σε όλες τις αναφορές, ένα σύµβολο δίεσης (#) απεικονίζεται δίπλα σε οποιαδήποτε
µη αυτόµατη εισαγωγή και µια ισπανική περισπωµένη (~) εµφανίζεται δίπλα σε οποιοδήποτε
αποτέλεσµα που υπολογίζεται µε βάση µια µη αυτόµατη εισαγωγή.

Απεικόνιση και εκτύπωση αναφοράς
Απεικόνιση ή/και εκτύπωση διάφορων αναφορών όπως συνοψίζονται παρακάτω:
Αναφορά

Περιγραφή

Patient Record Εγγραφή
ασθενούς

Απεικονίστε την εγγραφή ασθενούς (σελίδα 22) και πιέστε
PRINT ενώ απεικονίζεται η εγγραφή ασθενούς στην οθόνη
RxDx.

Bolus Heparin Dose
∆όση bolus ηπαρίνης

Απεικονίστε τον υπολογισµό δόσης bolus ηπαρίνης ή την
οθόνη δόσης bolus ηπαρίνης (σελίδα 14) και πιέστε PRINT
ενώ απεικονίζεται οποιαδήποτε οθόνη.

Additional Heparin Dose
Πρόσθετη δόση ηπαρίνης

Απεικονίστε την οθόνη πρόσθετης δόσης ηπαρίνης (σελίδα
15) και πιέστε PRINT κατά την απεικόνιση της οθόνης.

Protamine Dose
∆όση πρωταµίνης

Απεικονίστε την οθόνη δόσης πρωταµίνης (σελίδα 16) και
πιέστε PRINT κατά την απεικόνιση της οθόνης.

Total Heparin Given
Συνολική ηπαρίνη που
χορηγήθηκε

Απεικονίστε την οθόνη συνολικής ηπαρίνης που χορηγήθηκε
(σελίδα 15) και πιέστε PRINT κατά την απεικόνιση της
οθόνης.

HiTT

Απεικονίστε τα αποτελέσµατα HiTT (σελίδα 17) και πιέστε
PRINT ενώ απεικονίζονται τα αποτελέσµατα.

PDA-O

Απεικονίστε τα αποτελέσµατα PDA-O (σελίδα 17) και
πιέστε PRINT ενώ απεικονίζονται τα αποτελέσµατα.
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Σηµείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας του Συστήµατος πήξεως ολικού αίµατος
HEMOCHRON Response για πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων.
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