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veďte následuj

u všechny 3 s
e připojeny 
e jsou elektro

eny k tělu pac

 

MediGuide 

olí 
ovové 
ňte  
nost 

mníku 

pečně 
de 

Guide se 

KG 
ný jako 
ačujte 

d  
G 
ující: 

vody 

ody 
ienta. 
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Rentge
 je naru

Chybí 
na Stan
technik
systém

Hlášen

Myš T
volby u

ologie MediGu

a 

enový obraz 
ušen 

rentgenový o
nici rozhraní 
ka zobrazova

mu 

ní „chyba HW

TSU nereaguje
uživatele 

uide 

Pop

Ren
obr
(ka
lab
běž
obs
vod

obraz 

cího 

Ren
Sta
tech
pro

W“ Na 
disp
hlá

e na Uži
vyb
sys

pis 

ntgenová 
razovka 
atetrizační 
oratoře) místo

žného obrazu 
sahuje jen bílé
dorovné pruhy

ntgenový obr
anici rozhraní 
hnika chybí, i

obíhá skiaskop

sekundárním
pleji se zobra

ášení 

ivatel nemůže
bírat příkazy 
stému MediGu

Návo

Náp

2. O
přip
Con

3. Z
svod
hrud

4. O

o 

é 
y 

Vyp

Poku
že je
konz
přiv
spol

raz na 

i když 
pie 

Ově
zapn
a dě

Ově
dveř

m 
azí 

Vyp

Vyč

Poku
auto
St. J

e 

uide 

Ově
ke k

Ově
tech

od k použití te

pravné opatř

Ověřte, zda je 
pojen k jednot
nnect. 

Zaměňte svod 
dem levé paže
dníku se svod

Ověřte, zda ne

pněte systém. 

kud problém p
e kabel XIU p
zole. Pokud p

volejte autoriz
lečnosti St. Ju

ěřte, zda jsou 
nuty všechny 
ěliče (pokud j

ěřte, zda jsou 
ře laboratoře.

pněte systém. 

čkejte 20 minu

kud problém p
orizovaného te
Jude Medical

ěřte, zda je ka
kabelu TSU.  

ěřte, zda je my
hnika aktivní. 

echnologie M

ření 

kabel EKG p
tce MediGuid

pravé paže se
e nebo svod 

dem levé/prav

ení pacient ary

přetrvává, ově
pevně připoje
problém přetr
zovaného tech
ude Medical.

správně zapo
video kabely
sou použity).

zavřeny  
 

ut. 

přetrvává, přiv
echnika spole
. 

abel myši přip

yš Stanice roz
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12.  

13.  

14.  

15.  

použití techno

a č. Chyba

Systém

Hlášen
místa n

Nefung
mezi M
hardwa

Hlášen
komun

ologie MediG

a 

m nestartuje 

ní „Nedostatek
na disku“ 

guje komunik
MPSC a dalším
arovými souč

ní „Chyba 
nikace“ 

Guide 

Pop

Uži
sys

k  Uži
pok
nor

kace 
mi 
částmi 

Uži
pro

Jed
pře
s M

pis 

ivatel nemůže
stém zapnout

ivatel nemůže
kračovat v 
rmální činnos

ivatel nemůže
ovést operaci

dno ze zařízen
estalo komuni
MPSC 

Návo

Náp

Poku
auto
St. J

e Zko
přip
pultu

Poku
auto
Med

e 

sti 

Uko
zazá
méd
výko

Poku
auto
St. J

e Na o
hláš
neko

Vyč

Poku
odst
20 s

Poku
auto
St. J

ní 
ikovat 

Zko

jedn
v ob

od k použití te

pravné opatř

kud problém p
orizovaného te
Jude Medical

ontrolujte, zda
pojen ke vstup
tu. 

kud problém p
orizovaného te
diGuide. 

ončete výkon.
álohujte výko
dia a vymažte
ony. 

kud problém p
orizovaného te
Jude Medical

obrazovce se 
šení o tom, kte
omunikuje s M

čkejte 30 seku

kud problém n
traněn, vypně
sekund a znov

kud problém p
orizovaného te
Jude Medical

ontrolujte všec

notky MediGu
blasti kabelů u

echnologie M

ření 

přetrvává, přiv
echnika spole
. 

a je napájecí k
pu dole vzadu

přetrvává, přiv
echnika spole

. Otevřete Arc
ony na vyjíma
 zazálohovan

přetrvává, přiv
echnika spole
. 

zobrazí podro
eré zařízení 
MPSC. 

und. 

není automatic
ěte systém, vy
vu systém spu

přetrvává, přiv
echnika spole
. 

chny kabely:

uide Connect 
u podlahy a p
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ečnosti 

kabel 
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volejte 
ečnosti 

chiv, 
atelná 
né 

volejte 
ečnosti 

obné 
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yčkejte 
usťte. 

volejte 
ečnosti 

–  
pod 
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a č. Chyba

Monito

Celkov

ologie MediGu

a 

ory „zčernají“

vé selhání nap

uide 

Pop

“ Záv
způ
nef
zob

pájení Vše
ind
Me
disp
zha

pis 

vada HW 
ůsobuje 
funkčnost 
brazení 

echny viditeln
dikátory – 
ediGuide Conn
pleje, myš – js
asnuté. 

Návo

Náp

stole
přip
Med
štítk
Ově
kabe
kabe

jedn
u ko
Med
zda j
čeln
Con
Med

Odp

Rest
přetr
auto
St. J

1) Z
každ
mon
zkon
prob
doda

2) Z
vstu
systé
tech

né 

nect, 
sou 

1) 

od k použití te

pravné opatř

em. Ověřte, ž
pojeny k dolní
diGuide Conn
ky (Ethernet, 
ěřte bezpečné 
elů. Odpojte a
ely. 

notky MediGu
olejnic a okolo
diGuide Conn
je kabel bezp

nímu panelu je
nnect (štítky č
diGuide Cath 

pojte a znovu 

tartujte systém
trvává, – kont
orizovaného te
Jude Medical

Zkontrolujte in
dého monitor
nitor zapnutý.
ntrolujte vstup
blém přetrváv
avatele zobra

Zkontrolujte, zd
upní kabely vid
ém. Kontaktuj

hnika společno

V průběhu vý
bez použití sy
stejně jako př
invazivní ope

echnologie M

ření 

že jsou 4 kabe
í části jednotk
nect, v soulad
Sync, TSU a 
zapojení vše

a znovu připo

uide Cath Con
o jednotky 
nect. Zkontrol
pečně připojen
ednotky Med

č. 1-3 jednotky
Connect). 

připojte kabe

m. Pokud pro
taktujte 
echnika spole
. 

ndikátor napá
ru a ověřte, zd
. Pokud není –

upní kabel. Po
vá – volejte te
azovacího sys

da jsou připoj
dea. Restartujt
jte autorizovan

osti St. Jude M

ýkonu – pokr
ystému MediG
ři každé jiné 
eraci. 
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Power). 
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lujte, 
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y 

ely. 

oblém 

ečnosti 

ájení 
da je 
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okud 
echnika 
tému. 

eny 
te 

aného 
Medical. 

ačujte 
Guide, 
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použití techno

a č. Chyba

Hlášen

<Jedno
odpoje

Systém
pořízen

ologie MediG

a 

ní o přehřátí 

otka stolu> 
ena 

m neakceptuje
né video 

Guide 

Pop

Jed
dos
než
lim

Jed
se o

e Po 
vid
sez
Zob
hlá
smy
přid

pis 

dno ze zařízen
sáhlo teploty v
ž je očekávaný

mit 

dna z HW pe
odpojila 

záznamu nen
deo přidáno na
znam smyček 
brazí se chyb

ášení o tom, že
yčka videa ne
dána na sezna

Návo

Náp

2) 

3) 

ní 
vyšší, 
ý 

eriferií 

ní 
a 
videa. 
ové 
e 
ebyla 
am. 

od k použití te

pravné opatř

Zkontrolujte,
nemocnice bl
napájecí přív

Poraďte se s 
technikem sp
Medical. 

1) Vypněte 
nejméně 
Znovu sy

2) Ověřte, z
laboratoř
stupňů C
výkon), n
(pro sníž

1) Vyčkejte
obnovení

2) Zkontrol
všechny 
připojeny
MediGui
MediGui

3) Restartuj

4) Kontaktu
technika 
St. Jude M

1) Zkontrol
stabilní r

2) Vyčkejte
oblasti ro

3) Zazname
zkontrolu
3 sekund

echnologie M

ření 

, zda nebyl v r
lokován hlavn

vod systému.

autorizovaný
polečnosti St. 

systém a vyč
20 minut.  

ystém spusťte

zda je v katetr
ři teplota 15-2

C (pro optimál
nebo 10-40 st
žený výkon).

e 40 sekund n
í komunikace

lujte, zda jsou
kabely bezpe
y k jednotce 
ide Connect a
ide Cath Conn

jte systém 

ujte autorizov
společnosti 
Medical. 

lujte, zda má p
respiraci a EK

e, až se ve stav
ozsvítí zelené

enejte video, 
ujte, zda je ne
dy dlouhé. 
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27 
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a 
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pacient 
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ejméně 
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7.2.1 Ř

 

7.2.2 M

použití techno

a č. Chyba

Pořízen
seznam
zařazen
Nezačn
přehráv

  

ešení pot

Řešení prob

Pokud

Conne

portu j

1“a po

MB, m

Pokud

autoriz

Monitor res

Během

a srdeč

Kdyko

a respi

může m

• M

ologie MediGu

a 

né video je na
m smyček vid
no s červeným
ne se automat
vat. 

íží s refer

blémů s fu

d zůstane stav

ected (Nepř

jednotky Me

oté, co se ref

musí technik s

d stav Not C

zovaného ser

pirace Med

m výkonů M

ční akcí, kter

oli během 

irační aktivi

mít dialogov

onitor respir

uide 

Pop

a 
dea 
m „X“. 
ticky 

Běh
smy
pru
resp
pac
způ
nep
na 

renčním s

nkcí 

v referenční e

ipojen) poté

ediGuide Con

ferenční senz

společnosti S

Connected

rvisního zás

diGuide 

MediGuide js

ré systém v 

výkonu lze

ty. V závislo

vé okno dvě 

race MPS (M

pis 

hem záznamu
yčky videa do

udké změně E
pirace nebo p
cienta, což 
ůsobilo potenc
přesnost proje
danou smyčk

senzorem

elektrody pac

é, co se refe

nnect označe

zor pacienta 

St. Jude Med

(Nepřipoje

tupce společ

ou sledován

zájmu vyšší 

e otevřít di

osti na tom, 

různé podob

MRM) viz Ob

Návo

Náp

u 
ošlo k 

EKG, 
pozice 

ciální 
ekce 
ku. 

m pacient

cienta ve stav

erenční senzo

enému jako 

MediGuide 

dical vyměnit

en) trvá i po

čnosti St. Jud

ny pacientov

 přesnosti ko

ialogové ok

jakou verzi

by grafiky: 

brázek 7-1 a

od k použití te

pravné opatř

1) Pokud m
jinou smy
bude přij

2) V opačné
smyčku p
v klepnet
videa. Pr
MediGui
zhoršeno

ta MediG

vové oblasti 

or pacienta M

„MediGuid

připojí k plo

t zařízení za n

o výměně z

de Medical. 

vy pohyby so

ompenzuje. 

kno pro m

i aplikace M

a. nebo 

echnologie M

ření 

možno zaznam
yčku videa, k
jata. 

ém případě lz
použít tak, že
te seznamu sm
rojekce dat 
ide může mít 
ou přesnost. 

Guide 

displeje syst

MediGuide p

de Patient R

ošné elektrod

nové. 

zařízení, kon

ouvisející s r

onitorování 

MediGuide po
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ntaktujte 

respirací 

srdeční  

oužíváte, 



Návod k p
 

 7-14 

použití techno

• Di

Jak je

EKG, 

param

Srdečn

anatom

jsou 

o průb

EKG. 

zaháji

pouze

ologie MediG

ialogové okn

e znázorněno

informace 

metrů. Dialog

ní index, kte

mická značk

zobrazeny 

běhu respira

Na základě

t nápravné a

e pro person

a. 

Guide 

no Ověření n

o na Obráz

o stavu p

gové okno O

erá monitoru

ka s interní 

aktuální h

ce pacienta,

ě informací 

akce předtím

nál společno

Monito

nastavení pac

ek 7-1, dial

připojených 

Ověření nasta

uje skutečný

referenční h

odnoty uve

 o pohybech

zobrazenýc

m, než zahájí

osti St. Jude

or respirace 

Návo

cienta (viz O

logové okno

zařízení M

avení pacien

ý pohyb srd

hodnotou (v

edených pa

h pacienta a 

ch v tomto p

í výkon. Ten

e Medical. 

MPS (MRM

od k použití te

Obrázek 7-1 

o obsahuje 

MediGuide 

nta obsahuje

dce v případ

viz část 3-18

arametrů, p

 o kvalitě de

přehledu mů

nto přehled

M) 

echnologie M

b.  

graf respira

Enabled a 

 další část n

dě, že byla p

8). V tomto p

podrobné in

etekovaného

ůže uživatel

d je určen k
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alogové okno

arianty mon
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Název par

Počet nau

úplných f

(srdce a re

Počet akti

funkcí res

Počet akti

funkcí srd

Čas od po

úplného p

o naučení

Kvalita po

úplného p

o naučení

Stav selhá

posledníh

měření re

použití techno

 

rametru  

učených 

funkcí 

espirace) 

ivních 

spirace 

ivních 

dce 

osledního 

pokusu  

í 

osledního 

pokusu  

í 

ání 

ho  

spirace 

ologie MediG

Popis param

Počet nauče

kompenzace

a respirace) 

Počet míst p

struktury, v 

funkce kom

respiračního

Počet míst p

struktury, v 

funkce srdc

Čas od posl

o naučení. 

Kvalita posl

kompenzace

kvalita znam

referenčním

MediGuide 

MediGuide 

korelace. 

Příčina selh

kompenzace

Guide 

metru 

ených funkcí 

e pohybu (srd

v daný okam

podél anatom

nichž byla n

mpenzace 

o pohybu.  

podél anatom

nichž byla n

e. 

edního poku

lední funkce 

e pohybu. Vy

mená, že je m

m senzorem p

a pohyby za

Enabled dob

hání procesu u

e pohybu. 

Oč

pra

hod

dce  

mžik. 

Ne

mické 

naučena 

Ne

mické 

naučena 

Ne

usu  Ne

ysoká 

mezi 

acienta 

řízení 

brá 

> 0

učení Ne

Návo

čekávaná 

ahová 

dnota 

evztahuje se

evztahuje se

evztahuje se

evztahuje se

0,5 

evztahuje se

od k použití te

Režimy s

Žádný 

Žádný 

Žádný 

Žádný 

Žádný 

Žádný 

echnologie M

selhání 
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Název par

Směr poh

referenčn

senzoru p

MediGuid

Amplitud

referenčn

senzoru p

MediGuid

Šum refer

senzoru p

MediGuid

použití techno

rametru  

hybu 

ního 

pacienta 

de 

da 

ního 

pacienta 

de 

renčního 

pacienta 

de 

ologie MediGu

Popis param

Hlavní směr

pozorovaný

referenčního

MediGuide.

Vypočtená a

referenčního

MediGuide.

amplituda, k

získání sprá

referenčního

MediGuide 

kompenzace

Vypočtený 

senzoru pac

Maximální ú

je povolena 

správného s

senzoru pac

pro proces k

pohybu. 

uide 

metru 

r respirace, 

ý ze signálu 

o senzoru pa

. 

amplituda 

o senzoru pa

. Minimální 

která je nutná

ávného signál

o senzoru pa

pro proces 

e pohybu. 

šum referenč

cienta MediG

úroveň šumu

k získání 

signálu refere

cienta MediG

kompenzace 

Oč

pra

hod

cienta 

Ne

cienta 

á k 

lu 

cienta 

> 0

čního 

Guide. 

u, která 

enčního 

Guide 

< 0

Návo

čekávaná 

ahová 

dnota 

evztahuje se

0,04 cm 

0,1 cm 

od k použití te

Režimy s

Selhání m

nesprávn

pozici ref

pacienta M

Zkontrolu

pacienta M

a plošnou

Selhání m

nesprávn

pozici ref

pacienta M

Zkontrolu

pacienta M

a plošnou

Selhání m

nesprávn

pozici ref

pacienta M

Zkontrolu

pacienta M

a plošnou

echnologie M

selhání 

může svědčit 

ném připojení

ferenčního se

MediGuide. 

ujte referenčn

MediGuide 

u elektrodu.

může svědčit 

ném připojení

ferenčního se

MediGuide. 

ujte referenčn

MediGuide 

u elektrodu.

může svědčit 

ném připojení

ferenčního se

MediGuide. 

ujte referenčn

MediGuide 

u elektrodu.
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Název par

Úhel mez

referenčn

senzorem

MediGuid

a směrem

respirační

pohybu 

HR EKG 

Stabilita E

Četnost d

EKG 

Poslední r

perioda 

Odhad ch

použití techno

rametru  

zi 

ním 

m pacienta 

de (Z)  

m 

ího 

[BPM] 

EKG 

detekce 

respirační 

hyb 

ologie MediG

Popis param

Úhel mezi o

senzoru pac

(nahoru - do

hlavním sm

Aktuální srd

pacienta. 

Rozdíl mezi

jdoucími int

Četnost dete

vln signálu 

Poslední čas

dvěma po so

minimálním

Odhad oček

chyby [mm]

kompenzaci

Guide 

metru 

osou Z refere

cienta MediG

olů vůči stolu

měrem respira

deční frekven

i dvěma po s

tervaly RR.

ekce R  

EKG. 

sová perioda

obě jdoucími

mi měřeními.

kávané průmě

] při aktivní 

i respirace. 

Oč

pra

hod
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