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Firma	Cincinnati	Sub‐Zero	Products,	LLC,	zastrzega	sobie	prawo	do	modyfikacji	urządzenia,	których	może	nie	
obejmować	treść	niniejszego	podręcznika.	

OSTRZEŻENIE	
 Do	użytkowania	niniejszego	urządzenia	i	ustawiania	temperatury	koca/podkładu	wymagane	jest	zlecenie	

lekarza.	Nie	rzadziej	niż	co	20	minut	lub	zgodnie	ze	wskazówkami	lekarza	należy	sprawdzać	temperaturę	ciała	
pacjenta	i	stan	skóry	w	miejscu	kontaktu	z	kocem/podkładem.	Ponadto	należy	sprawdzać	temperaturę	wody	w	
kocu/podkładzie.	Pacjenci	pediatryczni,	pacjenci	wrażliwi	na	temperaturę	z	chorobą	naczyniową,	pacjenci	
chirurgiczni	i	cukrzycowi	są	narażeni	na	większe	ryzyko	odniesnienia	obrażeń	tkanek	i	należy	pamiętać	o	tym	
podczas	wybierania	temperatury,	czasu	trwania	terapii	oraz	częstości	kontroli	skóry.		Jeżeli	temperatura	ciała	
pacjenta	nie	osiąga	żądanej	wysokości	lub	w	istotny	sposób	różni	się	od	zalecanej,	należy	powiadomić	lekarza.	
Należy	niezwłocznie	powiadomić	lekarza	o	wszelkich	zmianach	stanu	pacjenta	w	celu	uniknięcia	
poważnego	urazu	lub	śmierci.		

1. Pacjenci	pediatryczni	—	w	porównaniu	z	osobami	dorosłymi	temperatura	ciała	niemowląt	i	małych	
dzieci	często	szybciej	rośnie	pod	wpływem	ogrzewania	powierzchni	ciała	i	szybciej	spada.		Ze	
względu	na	wielkość	ciała	wpływ	ogrzewania	lub	ochładzania	dziecka	jest	wyraźniejszy,	czego	
powodem	jest	wyższy	wskaźnik	powierzchni	kontaktowej	w	stosunku	do	masy	ciała.	

2. Pacjenci	wrażliwi	na	temperaturę	—	pacjenci	z	upośledzonym	krążeniem	obwodowym	oraz	
pacjenci	niesprawni	mogą	wykazywać	większą	wrażliwość	na	zmiany	temperatury,	w	
przeciwieństwie	do	pacjentów	z	niezaburzonym	krążeniem.	

3. Pacjenci	chirurgiczni	—	pacjenci	z	niewydolnością	krążenia	wynikającą	z	zaburzonej	czynności	
serca,	utraty	krwi	lub	upośledzonego	krążenia	obwodowego	mogą	być	bardziej	wrażliwi	na	zmiany	
temperatury.	

 Metoda	kontroli	temperatury	stosowana	we	wszystkich	modułach	do	hipertermii	stwarza	niebezpieczeństwo	
związane	z	ogrzewaniem	tkanek	ciała,	zwłaszcza	skóry,	do	momentu,	w	którym	dochodzi	do	urazu.	Klinicysta	
jest	odpowiedzialny	za	określenie	odpowiednich	ograniczeń	temperatury	w	zależności	od	czasu.	Długotrwały	
kontakt	z	wodą	o	temperaturze	przekraczającej	40°C	może	spowodować	oparzenia	i	uszkodzenia	tkanek.	
Należy	dokonać	osądu	klinicznego	w	celu	określenia	maksymalnego	bezpiecznego	czasu	kontaktu	na	podstawie	
wieku	i	stanu	klinicznego	pacjenta	oraz	przyjmowanych	przez	niego	leków.	W	zależności	od	zakresu	i	skali	
oparzenia	może	dojść	do	bardzo	poważnych	lub	nawet	śmiertelnych	powikłań.			

 Nie	należy	stosować	systemu	NORM‐O‐TEMP®	dystalnie	do	klemowania	tętnic.	Może	dojść	do	urazu	
termicznego.	

 Nie	należy	dopuszczać	do	nadmiernego	i/lub	przedłużającego	się	ucisku	tkanek	oraz	ich	przycięcia,	zwłaszcza	
nad	kośćmi,	aby	zapobiegać	ewentualnemu	uszkodzeniu	skóry.	

 Nie	należy	umieszczać	dodatkowych	źródeł	ciepła	pomiędzy	pacjentem	a	kocem/podkładem.	Może	dojść	do	
uszkodzenia	skóry.	

 Obszar	pomiędzy	pacjentem	a	kocem/podkładem	powinien	być	suchy,	aby	uniknąć	urazu	u	pacjenta.		
Zgłaszano	przypadki	uszkodzenia	skóry	przez	gotowe	roztwory,	które	pozostawiono	w	obszarze	pomiędzy	
pacjentem	a	kocem/podkładem	z	krążącą	w	nim	wodą,	do	których	dochodziło	podczas	długotrwałych	
zabiegów.		

 Aby	zapobiec	zakażeniom,	należy	wykonywać	prawidłowe	procedury	odkażania	i	przestrzegać	zasad	
higieny.		Zakażenie	może	wpłynąć	na	stan	pacjenta,	tj.	wywołać	podrażnienie/wysypkę	na	skórze.	

 Nie	należy	stosować	systemu	NORM‐O‐TEMP®	w	obecności	palnych	anestetyków.	Może	powstać	zagrożenie	
wybuchem.	

 Przerwy	 w	 zasilaniu	 powodują,	 że	 urządzenie	 NORM‐O‐TEMP®	 powraca	 do	 wstępnego	 ustawienia	
temperatury,	co	skutkuje	niewłaściwie	przeprowadzonym	leczeniem	pacjenta.	Aby	wznowić	pracę	urządzenia,	
należy	postępować	zgodnie	z	 instrukcjami	dotyczącymi	pierwszej	konfiguracji/testu	 systemu,	które	znajdują	
się	w	podręczniku	obsługi/technicznym.	 	Niewznowienie	 leczenia	może	skutkować	poważnymi	urazami	
lub	śmiercią	pacjenta.	

 Nie	wolno		pomijać	zacisku	oczkowego	uziemienia.			Może	dojść	do	porażenia	prądem.	
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 W	 przypadku	 przedostania	 się	 wody	 do	 wnętrza	 lub	 wokół	 urządzenia,	 węża	 łączącego	 i/lub	
koca/podkładu	 należy	 wyłączyć	 urządzenie,	 odłączyć	 przewód	 zasilający	 od	 źródła	 zasilania	 i	 naprawić	
awarię	 przed	 kontynuacją	 leczenia.	Wyciek	wody	może	prowadzić	 do	porażenia	 prądem.	 	Może	 też	
stwarzać	ryzyko	poślizgnięcia	się.			

 Wyciek	wody	 stwarza	ryzyko	zakażenia;	 należy	wdrożyć	 odpowiednie	 postępowanie.	Należy	wykonać	
odpowiednie	 procedury	 odkażania,	 w	 tym	 między	 innymi	 konserwację	 zapobiegawczą	 opisaną	 w	
niniejszym	podręczniku.	Nigdy	nie	należy	korzystać	z	nieszczelnego	koca/podkładu(‐ów)	lub	węży.		

 Należy	postępować	szczególnie	ostrożnie	w	przypadku,	gdy	urządzenie	jest	stosowane	u	pacjentów	
podatnych	na	działanie	prądu	(z	podłączoną	sondą,	cewnikiem	lub	elektrodami	podłączonymi	do	serca).	

 Nie	 należy	 ustawiać	 urządzenia	 w	 pobliżu	 jakichkolwiek	 urządzeń,	 które	 mogą	 wytwarzać	 silne	 pole	
elektryczne/magnetyczne.	W	przeciwnym	razie	może	dojść	do	zakłóceń	elektromagnetycznych.	

 Aby	 uniknąć	 ryzyka	 porażenia	 prądem,	 należy	 podłączać	 sprzęt	 wyłącznie	 do	 źródła	 zasilania	
wyposażonego	w	uziemienie	ochronne.	

 Przed	 serwisowaniem	 części	 wewnętrznych	 systemu	 należy	 zawsze	 odłączać	wtyczkę	 urządzenia.	 	 W	
przeciwnym	razie	może	dojść	do	porażenia	prądem.	

 Naprawy,	 kalibracja	 i	 serwisowanie	 urządzenia	 NORM‐O‐TEMP®	 powinny	 być	 wykonywane	 przez	
wykwalifikowanych	 techników	 specjalizujących	 się	 w	 naprawach	 urządzeń	 medycznych,	 licencjonowanych	
inżynierów	 biomedycznych	 lub	 licencjonowanych	 inżynierów	 klinicznych,	 którzy	 posiadają	 odpowiednie	
doświadczenie	 w	 serwisowaniu	 sprzętu	 medycznego,	 zgodnie	 z	 instrukcjami	 zawartymi	 w	 podręczniku	
obsługi/technicznym.	 	Niewłaściwa	naprawa	może	powodować	uszkodzenie	systemu	NORM‐O‐TEMP®	i	
ewentualne	urazy	u	pacjenta.	

 Przed	 oddaniem	 urządzenia	 NORM‐O‐TEMP®	 do	 użytku	 po	 naprawie	 należy	 zawsze	 wykonać	 PIERWSZĄ	
KONFIGURACJĘ/TEST	 SYSTEMU.	 	 Niewłaściwa	 naprawa	 oraz	 konserwacja	 mogą	 spowodować	
uszkodzenie	systemu	NORM‐O‐TEMP®	i	urazy	u	pacjenta.	

 Należy	 wycofać	 urządzenie	 NORM‐O‐TEMP®	 z	 użytku,	 jeżeli	 obudowa	 zewnętrzna	 lub	 membranowy	 panel	
sterowania	są	popękane	 lub	widać	części	wewnętrzne	systemu.	Kontakt	z	częściami	wewnętrznymi	może	
prowadzić	 do	 porażenia	 prądem	 lub	 urazu	 termicznego	 u	 pacjenta	 bądź	 operatora,	 a	 także	 do	
narażenia	ich	na	kontakt	z	ostrymi	krawędziami.	

 Otwory	wentylacyjne	muszą	być	drożne	i	wolne	od	zanieczyszczeń.	Zatkanie	otworów	wentylacyjnych	może	
prowadzić	 do	 przegrzania	 urządzenia,	 co	 z	 kolei	może	 powodować	 brak	możliwości	 prowadzenia	
właściwego	 leczenia.	Zbyt	wysoka	 temperatura	powierzchni	może	powodować	urazy	u	pacjenta	 lub	
operatora.	 	Urządzenie,	 a	 zwłaszcza	otwory	wentylacyjne,	należy	umiejscawiać	 z	dala	od	 zasłon	 lub	
innych	tego	typu	przedmiotów.	

 Ogrzewanie	 leków	 przezskórnych	 (plastry)	 może	 zwiększyć	 podawanie	 leku,	 a	 tym	 samym	 grozić	
ewentualnym	urazem	pacjenta.	

 Istnieje	 ryzyko	urazu	 termicznego	 w	 przypadku,	 gdy	 leczenie	 hiper‐	 lub	 hipotermii	 stosowane	 jest	 w	
obrębie	niedokrwionych	kończyn.	

 Konieczne	 może	 być	 stosowanie	 specjalnych	 środków	 do	 utrzymania	 kontaktu	 pomiędzy	 pacjentem	 a	
kocem.	 Środki	 te	 nie	 powinny	 blokować	 toru	 przepływu	 cieczy	 w	 kocu	 ani	 w	 wężu	 łączącym.	 W	
przeciwnym	razie	terapia	może	być	nieskuteczna.	

 Przebicie	 koca	może	 skutkować	 zwiększonym	 ryzykiem	 zakażenia	 lub	 porażenia	 prądem.	 Przed	
użyciem	 należy	 skontrolować	 każdy	 koc	 pod	 kątem	 uszkodzeń	 mechanicznych.	 Nie	 używać	 systemu	 w	
pobliżu	ostrych	przedmiotów.	

 Użycie	materiałów	o	dobrym	przewodnictwie	cieplnym,	 takich	 jak	woda,	 żel	 i	 tym	podobne	substancje	w	
przypadku	 systemu	NORM‐O‐TEMP®,	 który	 nie	 jest	włączony	 (przełącznik	 zasilania	w	pozycji	 ON	 (Wł.)),	
może	spowodować	spadek	temperatury	ciała	pacjenta.	Obszar	pomiędzy	pacjentem	a	kocem	powinien	
być	suchy,	aby	uniknąć	urazu	u	pacjenta.	

 Należy	stosować	wyłącznie	wtyczkę	do	zastosowań	szpitalnych.	W	przeciwnym	razie	może	dojść	do	porażenia	
prądem.	
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PRZESTROGA	
 Prawo	federalne	zezwala	na	sprzedaż	tego	urządzenia	wyłącznie	lekarzowi	lub	na	jego	zlecenie.	
 Należy	stosować	wyłącznie	wodę	destylowaną.		Nie	należy	stosować	wody	dejonizowanej.	
 Nie	należy	stosować	alkoholu.	Alkohol	może	powodować	niszczenie	koca/podkładu	oraz	

urządzenia.	
 Nie	należy	napełniać	systemu	powyżej	ustalonego	poziomu.	Przepełnienie	może	powodować	

przelanie	się	wody,	gdy	spływa	ona	z	koca/podkładu	do	systemu	po	jego	wyłączeniu.	
 System	NORM‐O‐TEMP®	należy	zawsze	opróżniać	do	kanalizacji	sanitarnej	ze	względu	na	

możliwość	obecności	bakterii	w	linii	doprowadzania	wody	do	urządzenia.	
 Praca	z	płytkami	elektronicznymi,	wtyczkami	i	przewodami	wymaga	ostrożności.	Należy	

postępować	zgodnie	z	praktykami	dotyczącymi	wyładowań	elektrostatycznych	w	trakcie	
wymiany	płytek	elektronicznych.		

 Aby	rozładować	system	NORM‐O‐TEMP®,	należy	upewnić	się,	że	wtyczka	urządzenia	jest	
odłączona.	Ponadto	narzędzia	metalowe,	takie	jak	wkrętak,	powinny	być	wyposażone	w	
izolowany	uchwyt	w	celu	równoczesnego	dotykania	obu	wtyków	przewodu	zasilającego.	

 Operator	musi	systematycznie	monitorować	pacjenta,	u	którego	przywracana	jest	normalna	
temperatura	ciała.	

 W	celu	bezpiecznego	obchodzenia	się	z	substancjami	chemicznymi	i	ich	stosowania	należy	
przestrzegać	wskazówek	producenta.	

 Gdy	przełącznik	zasilania	znajduje	się	w	pozycji	OFF	(Wył.),	urządzenie	pozostaje	pod	napięciem.		
Aby	całkowicie	odłączyć	urządzenie	od	źródła	zasilania,	należy	odłączyć	wtyczkę	przewodu	
zasilającego	od	źródła	zasilania.	

 Nigdy	nie	należy	korzystać	z	niezatwierdzonego	koca/podkładu(‐ów)	lub	węży.		Zawsze	
stosować	zalecane	przez	CSZ	koce/podkłady.	

 Bez	uprzedniej	pisemnej	zgody	CSZ	nie	wolno	modyfikować	niniejszego	urządzenia.	
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SYSTEM	NORM‐O‐TEMP®	—	skrócona	instrukcja	obsługi	systemu	
Przed	użyciem	niniejszego	urządzenia	należy	przeczytać	podręcznik	obsługi.	

	

Pierwsze	czyszczenie:	
	
Instrukcje	na	temat	czyszczenia	znajdują	się	w	rozdziale	4‐2.	
	
Pierwsze	uruchomienie:	
	
1.	Napełnić	zbiornik	wodą	destylowaną.		
2.	Włożyć	wtyczkę	przewodu	zasilającego	do	gniazda	ściennego	do	zastosowań	szpitalnych.	
3.	Podłączyć	koc	lub	podkład	do	hipertermii.	
4.	Przełącznik	zasilania	ustawić	w	pozycji	ON	(Wł.).	
	
Nastąpi	8–10‐sekundowy	cykl	kalibracji,	w	trakcie	którego	zostaną	przetestowane	wszystkie	
wskaźniki	oraz	zacznie	migać	ustawiona	wartość	temperatury	wynosząca	37°C.	Obserwować	
wskaźnik	przepływu	wody	z	boku	urządzenia,	aby	sprawdzić,	czy	po	podłączeniu	koca/podkładu	
działa	pompa,	a	woda	krąży.	Urządzenie	zacznie	się	nagrzewać	do	ustawionej	temperatury	37°C.	Aby	
zmienić	ustawioną	wartość	temperatury,	przejść	do	czynności	5	poniżej.	
	
5.	Nacisnąć	przycisk	„TEMP	SET”	(Ustawienie	temperatury).	Gdy	urządzenie	zostanie	wyłączone	
(przełącznik	w	pozycji	OFF	(Wył.)),	a	następnie	włączone	(przełącznik	w	pozycji	ON	(Wł.)),	na	
wyświetlaczu	zacznie	migać	poprzednio	ustawiona	wartość	temperatury,	tj.	domyślna	
temperatura	37°C.	UWAGA:	Użytkownik	ma	pięć	sekund	na	naciśnięcie	jednej	ze	strzałek.	W	
przeciwnym	razie	odczyt	temperatury	wskaże	faktyczną	temperaturę	wody	w	zbiorniku.	

6.	Nacisnąć	strzałkę	UP	(Do	góry)	▲	lub	DOWN	(Na	dół)	▼,	aby	podwyższyć	lub	obniżyć	ustawioną	
wartość	temperatury	do	innej	żądanej	wartości.	

 
Opróżnianie	systemu:	
1.	Przełącznik	zasilania	ustawić	w	pozycji	OFF	(Wył.).	
2.	Poczekać,	aż	wskutek	grawitacji	woda	spłynie	z	koca/podkładu	do	urządzenia.	
	
Stany	alarmowe:	

 Jeżeli	rozlegnie	się	alarm,	należy	sprawdzić	kontrolki	lub	wyświetlacz	pod	kątem	informacji	o	
błędzie	lub	awarii	i	podjąć	stosowne	działanie.	

 Alarm	można	tymczasowo	wyłączyć	na	pięć	minut,	naciskając	przycisk	Silence	Alarm	(Wycisz	
alarm).		

 Przycisk	Silence	Alarm	(Wycisz	alarm)	nie	wyciszy	alarmu,	jeżeli	na	wyświetlaczu	widnieje	
komunikat	ERR	(Błąd)	lub	kontrolka	HIGH	TEMP	(Wysoka	temperatura)	zacznie	się	świecić	
światłem	stałym.	Należy	odłączyć	od	gniazda	przewód	zasilający	oraz	wysłać	urządzenie	do	
naprawy	do	działu	inżynierii	biomedycznej.	

	
PRZESTROGA:	

 To	urządzenie	powinno	być	obsługiwane	wyłącznie	przez	wyszkolony	personel	pod	
kierunkiem	lekarza.	

 Pacjenci	różnią	się	stopniem	wrażliwości	na	ciepło,	zimno	i	ucisk.	
 Po	nałożeniu	koca	termicznego	temperatura	ciała	pacjenta	i	stan	skóry	powinna	być	

sprawdzane	nie	rzadziej	niż	co	20	minut	lub	zgodnie	ze	wskazówkami	lekarza. 
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Section	1. Wprowadzenie	
	

1‐0. 		Ogólne	środki	ostrożności	
Aby	podczas	stosowania	systemu	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®	zapewnić	pacjentowi	
maksymalne	bezpieczeństwo,	wymagane	są	dogłębna	wiedza	i	zrozumienie	sposobu	działania	
systemu,	a	także	umiejętność	jego	prawidłowego	stosowania	i	obsługi.		Każda	osoba	
odpowiedzialna	za	stosowanie	lub	sposób	użytkowania	systemu,	jak	np.	lekarze,	pielęgniarki,	
technicy	i	operatorzy,	musi	przeczytać	ze	zrozumieniem	niniejszy	podręcznik	obsługi	oraz	
zapoznać	się	z	wszystkimi	środkami	ostrożności	i	ostrzeżeniami,	zanim	rozpocznie	korzystanie	z	
systemu.		Zaleca	się	przeglądanie	treści	podręcznika	co	najmniej	raz	na	pół	roku	w	celu	
odświeżenia	informacji	na	temat	bezpiecznej	obsługi	i	stosowania	urządzenia.		Istnieje	możliwość	
skorzystania	ze	szkolenia	w	trakcie	serwisowania	w	celu	uzyskania	szczegółowych	informacji	i	
zrozumienia	zasad	obsługi	i	stosowania	urządzenia.	Szkolenie	to	dostępne	jest	na	życzenie.	
Nieprzeczytanie,	brak	zrozumienia	lub	nieprzestrzeganie	instrukcji	zawartych	w	
niniejszym	podręczniku	obsługi	może	spowodować	poważne	urazy	lub	śmierć.	

	

1‐1. 		Opis	ogólny	podręcznika	
Podręcznik	opisuje	sposób	obsługi	systemu	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®.			
	

Podręcznik	ten	został	przygotowany	z	myślą	o	personelu	użytkującym	system	do	hipertermii	
NORM‐O‐TEMP®	w	trakcie	opieki	nad	pacjentem.	Każdy	z	personelu	obsługującego	lub	
serwisującego	urządzenie	powinien	znać	wszystkie	części	tego	podręcznika.		
	

Cechy	fizyczne	opisano	w	rozdziale	1‐3.	
 

1‐2.   Opis	systemu	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®	
	

Przeznaczenie	
System	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	przeznaczony	jest	do	zapobiegania	
hipotermii	podczas	zabiegów	chirurgicznych	i	do	niwelowania	dyskomfortu	związanego	z	niską	
temperaturą	przed,	podczas	i	po	takich	zabiegach.	System	regulacji	cieplnej	stosuje	się	w	celu	
zapewnienia	komfortu	pacjenta	poprzez	utrzymanie	temperatury	wody	przepływającej	przez	
koc/podkład	dzięki	przewodnictwu	cieplnemu.	Koce	ogrzewane	wodą	przekazują	energię	cieplną	
do	organizmu	pacjentów	dorosłych,	dzieci	i	niemowląt	(w	tym	noworodków)	w	celu	utrzymania	
komfortowej	temperatury	ciała.			System	NORM‐O‐TEMP®	składa	się	z	grzałki,	pompy	
cyrkulacyjnej	i	koców/podkładów.		System	przeznaczony	jest	do	stosowania	przez	odpowiednio	
przeszkolony	personel	medyczny	w	warunkach	klinicznych.	
	

Środowisko	
System	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®	stosowany	jest	w	salach	operacyjnych	i	pooperacyjnych,	
na	oddziałach	intensywnej	opieki	medycznej	oraz	na	izbie	przyjęć.			
	

System	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®	przeznaczony	jest	do	użytku	w	temperaturze	pokojowej	
od	15°C	do	30°C.	Maksymalna	temperatura	powierzchni	kontaktowej	wynosi	41°C.	

 

NORM‐O‐TEMP®,	model	111W	
System	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	służy	do	zapewniania	komfortu	pacjenta	
poprzez	utrzymywanie	temperatury	wody	krążącej	w	kocu/podkładzie	dzięki	przewodnictwu	
cieplnemu.		System	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®	składa	się	z	grzałki,	pompy	cyrkulacyjnej,	
mechanizmu	zabezpieczającego	przed	przekroczeniem	wartości	progowej	wysokiej	temperatury	i	
płytki	mikroprocesora.	
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1‐3.2. Elementy	zewnętrzne	i	opisy	—	widok	z	lewej	
Opis	elementów	zewnętrznych	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®	pokazanych	na	ilustracji	2:	

	
A. Wskaźnik	przepływu	wody	jest	łopatkowym	kółkiem	zanurzonym	w	ścieżce	krążącej	wody	z	

okienkiem	na	zewnątrz.	Gdy	woda	przepływa	przez	system,	musi	pokonać	kółko	łopatkowe,	
powodując	jego	obrót.	Wskaźnik	przepływu	wody	umożliwia	wzrokową	kontrolę	ogólnego	
tempa	cyrkulacji	wody.	Jeżeli	np.	woda	krąży	w	urządzeniu,	ale	wąż	łączący	jest	
przygnieciony,	cyrkulacja	jest	ograniczona	lub	w	ogóle	zatrzymana.	Zmiana	w	przepływie	
wody	powoduje	wolniejsze	tempo	obrotu	kółka	łopatkowego.	Wskaźnik	przepływu	wody	
obraca	się	tylko	wówczas,	gdy	koc/podkład	lub	wąż	są	podłączone	do	urządzenia.	Nie	obraca	
się,	jeżeli	woda	jest	pompowana	i	krąży	wewnątrz	w	celu	przygotowania	jej.	Całkowity	brak	
drożności	ścieżki	wody	powoduje	zupełne	zatrzymanie	obrotów	kółka	łopatkowego.	
	

B. Dwa	wkręty	po	lewej	i	prawej	stronie	urządzenia	służą	do	przymocowania	części	górnej	do	
podstawy.	
	

C. Dwie	żeńskie	złącza	Hansena	(szybkozłącza	powrotne)	w	górnym	rzędzie	przeznaczone	są	na	
wodę	wpływającą	po	podłączeniu	męskiego	złącza	węża	łączącego.	

	
D. Dwa	męskie	złącza	Hansena	(szybkozłącza	wylotowe)	w	dolnym	rzędzie	przeznaczone	są	na	

wodę	wypływającą	po	podłączeniu	żeńskiego	złącza	węża	łączącego.	
	

E. Wpuszczane	uchwyty	(po	jednym	z	każdej	strony)	służą	do	podnoszenia	urządzenia	i	
zdejmowania	go	ze	stojaka	lub	do	jego	przenoszenia.	

	
	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracja	2.	Urządzenie	NORM‐O‐TEMP®,	widok	z	lewej 
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1‐3.3. Elementy	zewnętrzne	i	opisy	—	widok	z	tyłu	
Opis	elementów	zewnętrznych	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®	pokazanych	na	ilustracji	3:	

	
A. Na	etykiecie	ze	specyfikacjami	wyszczególniono	wymagania	elektryczne	urządzenia	NORM‐O‐

TEMP®.	
	

B. Zestawy	otworów	wentylacyjnych	zapewniają	cyrkulację	powietrza	wokół	elementów	
wewnętrznych.			

	
C. Nylonowe	paski	służą	do	mocowania	i	przechowywania	zwiniętego	przewodu	zasilającego	

i/lub	węża	łączącego,	gdy	nie	są	używane.	
	
D. Numer	seryjny	wydrukowany	na	etykiecie	ze	specyfikacjami	znajduje	się	tuż	nad	przewodem	

zasilającym.	
	
E. Urządzenia	wyposażone	są	w	przewód	zasilający,	który	można	odłączać	i	który	może	być	

podłączany	wyłącznie	do	odpowiednio	uziemionego	gniazda	ściennego	do	zastosowań	
szpitalnych	określonego	przez	lokalne	przepisy	i	praktyki.		Specyfikacje	elektryczne	zawiera	
rozdział	2‐0.	

	
F. Zacisk	oczkowy	uziemienia	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustracja	3.	Urządzenie	NORM‐O‐TEMP®,	widok	z	tyłu	
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1‐3.4. Elementy	zewnętrzne	i	opisy	—	widok	z	prawej	
Opis	elementów	zewnętrznych	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®	pokazanych	na	ilustracji	4:	

	
A. Trójstronny	panel	obudowy	zabezpieczony	ośmioma	wkrętami	zapewnia	dostęp	do	wnętrza	

systemu.	
	
B. Wpuszczany	uchwyt	jest	jednym	z	dwóch,	dzięki	którym	można	podnosić	urządzenie.	

	
C. Dwa	wkręty	po	prawej	i	lewej	stronie	urządzenia	służą	do	przymocowania	części	górnej	do	

podstawy.	
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustracja	4.	Urządzenie	NORM‐O‐TEMP®	,	widok	z	prawej 
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1‐3.5. Elementy	zewnętrzne	i	opisy	—	widok	z	góry	
Panel	sterowania	z	membraną	przedstawiony	na	ilustracji	5	składa	się	z	przycisków	
dotykowych	i	wyświetlacza	LED.	
	

Panel	podzielony	jest	na	niżej	wymienione	sekcje.	
	

A. Czterocyfrowy	wyświetlacz	LED	informuje	o	temperaturze	wody	i	ustawionej	wartości	
temperatury.	

	
B. Gdy	świeci	się	kontrolka	LED	HEAT	(Wysoka	temperatura),	oznacza	to,	że	woda	jest	

ogrzewana.	
	

C. Jeżeli	temperatura	wody	osiągnie	wartość	46°C	±0,6°C,	zaświeci	się	kontrolka	LED	HI	TEMP	
(Wysoka	temperatura),	kontrolka	LED	awarii	zasilania	i	rozlegnie	się	alarm	dźwiękowy.	
Kontrolka	LED	HI	TEMP	(Wysoka	temperatura)	zacznie	migać,	gdy	temperatura	wody	
osiągnie	wartość	1°C	±0,6°C	powyżej	ustawionej	wartości	temperatury.	

	
D. Jeżeli	kontrolka	LED	LO	WATER	(Niski	poziom	wody)	świeci,	oznacza,	że	w	urządzeniu	

brakuje	wystarczającej	ilości	destylowanej	wody.		Kontrolce	LED	będzie	towarzyszyć	alarm	
dźwiękowy.	

	
E. Przycisk	SILENCE	ALARM	(Wycisz	alarm)	wyciszy	główny	alarm	HI	TEMP	(Wysoka	

temperatura)	oraz	alarmy	dźwiękowe	LO	WATER	(Niski	poziom	wody)	na	pięć	minut.	Jeżeli	
problem	nie	zostanie	rozwiązany,	alarm	rozlegnie	się	ponownie,	dopóki	przycisk	nie	zostanie	
naciśnięty	lub	problem	rozwiązany.	

	 	
F. Naciśnięcie	przycisku	TEMP	SET	(Ustawiona	temperatura)	umożliwia	wyświetlenie	i	zmianę	

żądanego	ustawienia	temperatury.		Naciśnięcie	tego	przycisku	powoduje	miganie	ustawionej	
wartości	temperatury.	

	
G. Przyciski	INCREMENT	(Podwyższenie)	i	DECREMENT	(Obniżenie)	służą	do	podwyższania	i	

obniżania	ustawionej	wartości	temperatury.		Po	naciśnięciu	przycisku	TEMP	SET	(Ustawienie	
temperatury)	operator	ma	mniej	niż	dziesięć	(10)	sekund	na	ustawienie	wyższej	lub	niższej	
temperatury.	

	
H. Pokrywę	zbiornika	należy	przesunąć	w	lewo,	aby	go	otworzyć,	lub	w	prawo,	aby	go	zamknąć.	

	
I. Etykieta	z	instrukcją	obsługi	
	
J. Wylewka	wypełniająca	



P
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1‐4. 		Niezbędne	akcesoria	
Obsługa		urządzenia	NORM‐O‐TEMP®	wymaga	użycia	koca/podkładu(‐ów),	w	których	krąży	ciepła	
woda	doprowadzana	wężem	łączącym	z	męskimi	i	żeńskimi	szybkozłączami.		Wyposażenie	i	
akcesoria	systemu	NORM‐O‐TEMP®	wymieniono	w	podręczniku	obsługi/technicznym.	

	
Uwaga:	Niektóre	koce/podkłady	wielokrotnego	użytku	oferowane	są	z	przymocowanym	na	stałe	
wężem.	

	
	
Section	2. Specyfikacje	i	certyfikaty	

	
Specyfikacje	dotyczące	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®	przedstawiono	na	Ilustracja	6.	Mogą	one	ulec	
zmianie	bez	powiadomienia.	

	
 

Fizyczne	
Wymiary:	 	
Szerokość:	22,86	cm		 	
Głębokość:	38,14	cm		
Wysokość:	46,99	cm		
	
Masa:						Puste:	15,2	kg	

Wypełnione:	20,6	kg	
	
Temperatura	otoczenia	(w	czasie	pracy):	
15°C	–	30°C	
	 	 	
Konstrukcja	obudowy:	 		
Stal	proszkowana	z	górą	z	tworzywa	sztucznego.		
Podwójny	zbiornik.		Zintegrowane	uchwyty.	
	

Alarmy	
	

Wysoka	temperatura:			
Dźwiękowy	i	wizualny	
	
Niski	poziom	wody:	
Dźwiękowy	i	wizualny	
	
Uszkodzony	czujnik	temperatury	wody:	
Dźwiękowy	i	wizualny	
	
Wskaźnik	przepływu	wody:	
Wizualny	
	 	
Awaria	zasilania:	
Dźwiękowy	i	wizualny	
	
Przekroczenie	ustawionej	wartości		
temperatury	o	1°:	
Dźwiękowy	i	wizualny 

 

Układ	sterowania	
System	sterowania	temperaturą	oparty	na	
mikroprocesorze	oraz	wskazaniach	alarmów.	
	
Zakres	kontrolera:	
Temperatura	wody	 	
Tylko	ogrzewanie:	 	 	
32°C	–	42°C		

	
Dokładność	kontrolera:	 	
	 Temperatura	wody:		±0,6°C		
	
Zakres	wyświetlacza:		
	 Wyświetlacz	temperatury	wody:		
	 0°C	–	52°C		
	
Typ	wyświetlacza:			
Wyświetlacz	LED.	
	 	 	 	 	 	 	
Ustawienia	temperatury:	
Przedziały	przyrostu	temperatury	wody.	
1°C      
 

Czas	eksploatacji	
Spodziewany	czas	eksploatacji	urządzenia		
NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	wynosi	dziesięć	(10)	
lat	od	daty	produkcji,	pod	warunkiem,	że	urządzenie	
nie	było	nieprawidłowo	używane,	nie	doszło	do	
zaniedbań	ani	wypadków,	oraz	pod	warunkiem,	że	
urządzenie	było	użytkowane	zgodnie	z	
przeznaczeniem,	a	ponadto	było	serwisowane	i	
konserwowane	zgodnie	z	instrukcjami	w	podręczniku	
obsługi/technicznym	urządzenia. 
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2‐0.   Środki	ostrożności	dotyczące	urządzenia	i	pacjenta			
	 	 To	urządzenia	wymaga	do	działania	wody	destylowanej	i	elektryczności.	
	

UWAGA:		Na	początku	niniejszego	podręcznika	znajduje	się	pełna	lista	ostrzeżeń	i	przestróg	odnoszących	
się	do	systemu	NORM‐O‐TEMP®.	

	

2‐1. 		Przygotowanie	pacjenta	i	opieka	przyłóżkowa	
Skuteczne	stosowanie	systemu	do	hipertermii	NORM‐O‐TEMP®	musi	uwzględniać	prawidłową	opiekę	
nad	pacjentem	przed	i	w	trakcie	stosowania	koca/podkładu(‐ów)	do	hipertermii.	
	

A. Należy	rejestrować	parametry	życiowe,	poziom	świadomości	i	reagowanie	pacjenta	na	bodźce.	
	

B. Podczas	stosowania	koców/podkładów	PLASTI‐PAD,	GELLI‐ROLL	lub	MAXI‐THERM	zaleca	się	
położenie	suchego	prześcieradła	pomiędzy	kocem/podkładem	do	hiper‐/hipotermii	a	ciałem	
pacjenta.			

	

Standardowe	procedury	pielęgniarskie	podczas	stosowania	koca/podkładu	do	hiper‐/hipotermii	
obejmują	niżej	podane	zadania,	czynności	i	wymagania.	
	

A. Podstawowa	temperatura	ciała	pacjenta	i	stan	skóry	w	miejscu	stykania	się	z	
kocem/podkładem	muszą	być	sprawdzane	co	dwadzieścia	minut.		Pacjenci	chirurgiczni,	
wrażliwi	na	temperaturę	oraz	pediatryczni	powinni	być	sprawdzani	częściej.	Należy	
powiadomić	lekarza,	jeżeli	temperatura	ciała	pacjenta	nie	osiąga	zalecanego	poziomu	w	
określonym	czasie	lub	jej	wartość	nie	mieści	się	w	zalecanym	zakresie.	

	

B. Należy	obserwować	pacjenta	pod	kątem	zmian	koloru	skóry,	obrzęku,	zapalenia	lub	zmian	
pouciskowych	nad	kośćmi.	W	przypadku	ich	wystąpienia	należy	podjąć	odpowiednie	działanie.		
Należy	unikać	długotrwałego	ucisku	tkanek	oraz	przycięcia	skóry	nad	kośćmi.	

	

C. Pacjenta	należy	często	odwracać	i	prawidłowo	układać.	
 

2‐2. Wyświetlanie	alarmów	i	błędów	
	

A. Alarm	awarii	zasilania	
1. Jeżeli	w	którymkolwiek	momencie	dojdzie	do	odłączenia	zasilania	bez	

uruchamiania	przełącznika	zasilania	(przełącznik	I/O),	nastąpi	włączenie	alarmu	
informującego	o	awarii	zasilania,	a	na	panelu	przednim	urządzenia	zacznie	migać	
kontrolka	LED.		

2. Jeżeli	wystąpi	alarm	awarii	zasilania,	należy	ustawić	przełącznik	zasilania	w	
pozycji	wyłączonej	i	odłączyć	urządzenie,	jeżeli	wcześniej	wtyczka	nie	została	
odłączona	od	gniazda	ściennego.	Następnie	należy	podłączyć	wtyczkę	urządzenia	
do	źródła	zasilania	i	ustawić	przełącznik	zasilania	w	pozycji	ON	(Wł.).	Jeżeli	miga	
kontrolka	LED	awarii	zasilania	i	nadal	rozbrzmiewa	alarm	dźwiękowy,	wycofać	
urządzenie	z	eksploatacji	i	odesłać	je	do	naprawy	do	działu	inżynierii	
biomedycznej.	

	

B. Alarm	niskiego	poziomu	wody	
1. Jeżeli	w	dowolnym	momencie	poziom	wody	w	zbiorniku	spadnie	poniżej	1,4	litra,	

włączy	się	alarm	niskiego	poziomu	wody,	a	kontrolka	LED	LO	WATER	(Niski	
poziom	wody)	na	membranowym	panelu	sterowania	zacznie	migać.	Urządzenie	
wyłączy	się.			

2. Aby	wyłączyć	alarm	niskiego	poziomu	wody,	należy	uzupełnić	zbiornik	wodą	
destylowaną	w	sposób	opisany	w	rozdziale	4‐1.	
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C. Alarm	głównego	zabezpieczenia	przed	wysoką	temperaturą	
1. Jeżeli	krążąca	woda	osiągnie	temperaturę	43,5°C	±	0,6°C,	włączy	się	główne	

zabezpieczenie	przed	wysoką	temperaturą,	które	odetnie	zasilanie	pompy	i	
grzałki.	Zaświeci	się	kontrolka	LED	HI	TEMP	(Wysoka	temperatura)	i	rozlegnie	się	
sygnał	alarmu.	

2. Jeżeli	włączy	się	alarm	głównego	zabezpieczenia	przed	wysoką	temperaturą,	należy	
wyłączyć	zasilanie	urządzenia	i	wyjąć	z	gniazda	wtyczkę	przewodu	zasilającego.	
Urządzenie	należy	natychmiast	wycofać	z	eksploatacji	i	odesłać	do	naprawy	do	
działu	inżynierii	biomedycznej.	

	
D. Alarm	dodatkowego	zabezpieczenia	przed	wysoką	temperaturą	

1. Jeżeli	krążąca	woda	osiągnie	temperaturę	44,5°C	±	0,6°C,	włączy	się	dodatkowe	
zabezpieczenie	przed	wysoką	temperaturą,	które	odetnie	zasilanie	pompy	i	
grzałki.	Zaświeci	się	kontrolka	LED	HI	TEMP	(Wysoka	temperatura)	i	rozlegnie	się	
sygnał	alarmu.	

2. Jeżeli	włączy	się	alarm	dodatkowego	zabezpieczenia	przed	wysoką	temperaturą,	
należy	wyłączyć	zasilanie	urządzenia	i	wyjąć	z	gniazda	wtyczkę	przewodu	
zasilającego.	Urządzenie	należy	natychmiast	wycofać	z	eksploatacji	i	odesłać	do	
naprawy	do	działu	inżynierii	biomedycznej..	

	

E. Alarm	niezależnego	mechanicznego	zabezpieczenia	przed	wysoką	temperaturą	
1. Jeżeli	krążąca	woda	osiągnie	temperaturę	46°C	±	0,6°C,	włączy	się	niezależne	

mechaniczne	zabezpieczenie	przed	wysoką	temperaturą,	które	odetnie	zasilanie	
pompy	i	grzałki.	Zaświecą	się	kontrolki	LED	HI	TEMP	(Wysoka	temperatura)	i	
awarii	zasilania	,	a	ponadto	rozlegnie	się	sygnał	alarmu.	

2. Jeżeli	włączy	się	alarm	niezależnego	mechanicznego	zabezpieczenia	przed	wysoką	
temperaturą,	należy	wyłączyć	zasilanie	urządzenia	i	wyjąć	z	gniazda	wtyczkę	
przewodu	zasilającego.		Urządzenie	należy	natychmiast	wycofać	z	eksploatacji	i	
odesłać	do	naprawy	do	działu	inżynierii	biomedycznej.	

	
F. Alarm	przekroczenia	ustawionej	wartości	temperatury	o	1°C	

1. Jeżeli	wartość	temperatury	została	ustawiona	na	poziomie	co	najmniej	o	1°C	
niższym	niż	faktyczna	temperatura	krążącej	wody,	włączy	się	alarm	przekroczenia	
ustawionej	wartości	temperatury	o	1°C	w	celu	wyłączenia	grzałki.	Zacznie	migać	
kontrolka	LED	HI	TEMP	(Wysoka	temperatura).	Na	wyświetlaczu	WATER	(Woda)	
zacznie	migać	aktualna	wartość	temperatury	wody	i	rozlegnie	się	alarm	dźwiękowy.	

2. Grzałka	pozostanie	wyłączona,	kontrolka	LED	HI	TEMP	(Wysoka	temperatura)	
zacznie	migać,	podobnie	jak	wyświetlacz	WATER	(Woda),	aż	rzeczywista	
temperatura	krążącej	wody	nie	będzie	przekraczać	o	1°C	ustawionej	wartości	
temperatury.		Nie	wymaga	to	podejmowania	dodatkowych	działań.	

	
G. Uszkodzony	czujnik	temperatury	wody	

1. Jeżeli	na	wyświetlaczu	WATER	(Woda)	widnieje	komunikat	ERR	(Błąd)	lub	PF,	
oznacza	to,	że	czujnik	temperatury	wody	w	urządzeniu	może	działać	wadliwie.		

2. Jeżeli	na	wyświetlaczu	WATER	(Woda)	pojawi	się	komunikat	ERR	(Błąd)	lub	PF,	
urządzenie	należy	odłączyć	od	zasilania,	a	przewód	zasilający	od	gniazda	ściennego.		
Urządzenie	należy	natychmiast	wycofać	z	eksploatacji	i	odesłać	do	naprawy	do	
działu	inżynierii	biomedycznej.	
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Section	3. 				Obsługa	systemu	NORM‐O‐TEMP®				
	

3‐0. 		Wprowadzenie	
W	tym		rozdziale	opisano	sposób	obsługi	systemu	NORM‐O‐TEMP®	w	celu	kontrolowania	
temperatury	wody	krążącej	w	kocu/podkładzie.		

	

Istnieje	możliwość	skorzystania	ze	szkolenia	w	trakcie	serwisowania	w	celu	uzyskania	szczegółowych	
informacji	i	zrozumienia	zasad	obsługi	i	stosowania	urządzenia.	Szkolenie	to	dostępne	jest	na	
życzenie.	

 

3‐1.   Przygotowanie	elementów	systemu	
A. Zgromadzić	wszystkie	materiały	eksploatacyjne	i	niezbędny	sprzęt	

a. Urządzenie	NORM‐O‐TEMP®	
b. Koc/podkłady	do	hiper‐/hipotermii	
c. Suche	prześcieradło,	w	razie	potrzeby	
d. Wąż	łączący,	w	razie	potrzeby		
e. Woda	destylowana		

	

B. Umieścić	urządzenie	NORM‐O‐TEMP®	w	pobliżu	pacjenta,	pamiętając	o	łatwym	dostępie	do	
odpowiedniego	źródła	zasilania.	Sprawdzić,	czy	urządzenie	NORM‐O‐TEMP®	jest	ustawione	tak,	
aby	zapobiec	jego	przewróceniu	lub	niezamierzonemu	przesuwaniu.			

	

C. W	rozdziale	1‐3	zamieszczono	informacje	o	funkcjach	i	cechach	urządzenia	oraz	panelu	
dotykowym	z	membraną.	

	

D. Sprawdzić,	czy	przełącznik	zasilania	ustawiony	jest	w	pozycji	„O”	(urządzenie	wyłączone).	
	

E. Sprawdzić	poziom	wody	destylowanej	w	zbiorniku.	W	tym	celu	przesunąć	pokrywę	otworu	do	
napełniania	i	ustalić	wzrokowo,	czy	powierzchnia	wody	dotyka	siatki.	W	razie	potrzeby	
ostrożnie	dolać	odpowiednią	ilość	wody	destylowanej.	Nie	stosować	wody	dejonizowanej.	Nie	
napełniać	systemu	powyżej	ustalonego	poziomu.	Jeżeli	poziom	wody	spadnie	poniżej	
określonego	limitu,	rozlegnie	się	alarm	dźwiękowy	i	zaświeci	się	kontrolka	LED	LO	WATER	
(Niski	poziom	wody).	Nastąpi	wyłączenie	pompy	i	grzałki.	Operator	nie	będzie	mógł	
kontynuować	terapii	do	momentu	uzupełnienia	zbiornika	i	zresetowania	alarmu.	

	

F. Sprawdzić	wtyczkę	pod	kątem	wygięć	lub	brakujących	wtyków.	Nie	wolno	pomijać	zacisku	
oczkowego	uziemienia.			Może	dojść	do	porażenia	prądem.	

	

G. Podłączyć	wtyczkę	do	prawidłowo	uziemionego	gniazda	ściennego	do	zastosowań	szpitalnych.	
	

H. Rozłożyć	płasko	koc/podkład	do	hiper‐/hipotermii	z	niepozaginanym	wężem	ułożonym	w	
kierunku	urządzenia.	

	

I. Jeżeli	koc/podkład	jest	już	napełniony,	sprawdzić	go	pod	kątem	nieszczelności.	Wyciek	wody	
stwarza	ryzyko	zakażenia.	Nigdy	nie	należy	używać	nieszczelnych	koców/podkładów.	

	

J. Przykryć	koc/podkład	suchym	prześcieradłem	(w	razie	potrzeby).		
	

K. Podłączyć	koc/podkład	do	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®,	łącząc	żeńską	końcówkę	szybkozłącza	
Hansena	węża	łączącego	z	męską	końcówką	wylotowego	złącza	Hansena	(w	dolnym	rzędzie)	
urządzenia.	Podłączyć	męską	końcówkę	szybkozłącza	Hansena	węża	łączącego	do	żeńskiej	
końcówki	powrotnego	złącza	Hansena	(w	górnym	rzędzie)	urządzenia.		Każdy	koc/podkład	
musi	być	podłączony	do	jednego	złącza	wylotowego	i	jednego	złącza	powrotnego	węża	
łączącego	
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L. Jeżeli	używany	jest	jednorazowy	koc/podkład	do	hipotermii,	złącza	węża	łączącego	podłączyć	
do	koca/podkładu	zgodnie	z	opisem	w	instrukcji	dołączonej	do	każdego	koca/podkładu.			

	 	

M. Koc/podkład	do	hipo‐/hipertermii	może	być	wstępnie	ogrzany	przed	ułożeniem	pacjenta.	W	
tym	celu	włączyć	urządzenie	na	ok.	25	minut	po	ustawieniu	żądanej	temperatury.	

	

N. Umieścić	pacjenta	na	kocu/podkładzie	do	hiper‐/hipotermii.	
	

O. W	przypadku	konieczności	użycia	górnego	koca/podkładu	do	hiper‐/hipotermii	przykryć	
pacjenta	suchym	prześcieradłem.	

	

P. Podłączyć	koc/podkład	do	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®,	łącząc	żeńską	końcówkę	szybkozłącza	
Hansena	węża	łączącego	z	męską	końcówką	wylotowego	złącza	Hansena	(w	dolnym	rzędzie)	
urządzenia.	Podłączyć	męską	końcówkę	szybkozłącza	Hansena	węża	łączącego	do	żeńskiej	
końcówki	powrotnego	złącza	Hansena	(w	górnym	rzędzie)	urządzenia.		Każdy	koc/podkład	
musi	być	podłączony	do	jednego	złącza	wylotowego	i	jednego	złącza	powrotnego	węża	
łączącego	

	

Q. Jeżeli	górny	koc/podkład	do	hiper‐/hipotermii	nie	jest	używany,	przykryć	pacjenta	
prześcieradłem	i/lub	kocem/podkładem.	Sposób	przygotowania	pacjenta	i	prowadzenia	opieki	
przyłóżkowej	są	opisane	w	rozdziale	2‐1.	

	

	 UWAGA:	Jeżeli	w	którymkolwiek	momencie	dojdzie	do	odłączenia	zasilania	urządzenia	bez	użycia	
przełącznika	zasilania	(przełącznik	I/O),	nastąpi	włączenie	alarmu	informującego	o	awarii	zasilania	i	
zacznie	migać	kontrolka	LED	awarii	zasilania,	która	znajduje	się	z	przodu	urządzenia.	Aby	wyłączyć	
alarm,	należy	przywrócić	zasilanie.	

 

3‐2.   Obsługa	systemu	NORM‐O‐TEMP®	
	

System	NORM‐O‐TEMP®	działa	w	oparciu	o	faktyczną	temperaturę	krążącej	w	nim	wody	w	stosunku	
do	ustawionej	wartości	temperatury.		System	NORM‐O‐TEMP®	ogrzewa	wodę	i	powoduje	jej	
cyrkulację.	

	

Biorąc	pod	uwagę	liczne	zmienne,	takie	jak	wzrost	pacjenta,	masa	jego	ciała	lub	stan	zdrowia,	nie	
istnieje	bezpośredni	związek	pomiędzy	temperaturą	krążącej	wody	a	temperaturą	ciała	pacjenta.	
Należy	dokładnie	monitorować	zarówno	temperaturę	wody,	jak	i	ciała	pacjenta.	

	

3‐3. 		Koniec	korzystania	z	systemu	NORM‐O‐TEMP®	
	

UWAGA:	Przed	odstawieniem	urządzenia	do	suchego	miejsca	przechowywania	należy	usunąć	
znajdującą	się	w	nim	wodę.	

	

Po	osiągnięciu	zalecanej	temperatury	ciała	pacjenta	w	zalecanym	czasie	należy	przerwać	stosowanie	
urządzenia	NORM‐O‐TEMP®.	Temperatura	ciała	pacjenta	może	nieco	wahać	się	po	przerwaniu	terapii.	
Operator	powinien	nadal	monitorować	temperaturę	ciała	pacjenta.		
Po	zakończeniu	leczenia	i	wyłączeniu	urządzenia	należy	wykonać	następujące	czynności.	

	

A. Nie	odłączać	koca/podkładu(‐ów)	od	urządzenia	przez	ok.	10	minut,		co	pozwoli	na	spłynięcie	
wody	do	urządzenia.	

	

B. Odłączyć	przewód	zasilający	od	źródła	zasilania,	luźno	zwinąć	go	i	przymocować	do	tylnego	
panelu	za	pomocą	nylonowych	pasków.	

	

C. Odłączyć	koc/podkład(‐y).	
	

D. Luźno	zwinąć	wąż	łączący	i	w	razie	potrzeby	zamocować	go	przy	tylnym	panelu	za	pomocą	
nylonowych	pasków.	
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E. W	przypadku	koca/podkładu(‐ów)	wielokrotnego	użytku	PLASTIPAD	luźno	zwinąć	wzdłuż	
cały	wąż	pośrodku	koca/podkładu.		Złożyć	wzdłuż	koc/podkład	do	środka,	w	odległości	1/3	od	
lewej	i	1/3	od	prawej	strony.	Konserwację	koca/podkładu	opisano	w	podręczniku	
obsługi/technicznym.			
	

W	przypadku	koców/podkładów	wielokrotnego	użytku	Gelli‐Roll	położyć	je	płasko	lub	
zrolować.		Nie	składać	koców/podkładów	Gelli‐Roll.	
	

W	przypadku	koca/podkładu(‐ów)	jednorazowego	użytku	postępować	zgodnie	z	instrukcjami	
dołączonymi	do	koca/podkładu.		Koce/podkłady	utylizować	w	sposób	zgodny	ze	szpitalnym	
protokołem	postępowania	dotyczącym	elementów	wchodzących	w	kontakt	z	pacjentem.	

	
Section	4. Ogólna	konserwacja	systemu		NORM‐O‐TEMP®	
 

4‐0. 		Wprowadzenie	
Ten	rozdział	opisuje	ogólne	czynności	konserwacyjne,	które	personel	powinien	regularnie	
wykonywać,	aby	system	NORM‐O‐TEMP®	działał	zgodnie	ze	specyfikacjami	producenta.	Opis	
czynności	konserwacyjnych,	które	należy	powtarzać	co	kwartał,	zawiera	podręcznik	
obsługi/techniczny.	Utylizacja	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®	powinna	odbywać	się	zgodnie	ze	
szpitalnym	protokołem.		

	

4‐1. 		Uzupełnianie	zbiornika/ustawianie	alarmu	niskiego	poziomu	wody	
	
A. Sprawdzić,	czy	wąż	odpływowy	jest	odłączony.	

	
B. Przesunąć	pokrywę	otworu	do	napełniania	w	lewo	i	stopniowo	wlewać	ok	5,7	litra	wody	

destylowanej	z	ok.	340	cm3	glikolu	propylenowego	do	zbiornika	(NIE	STOSOWAĆ	ALKOHOLU,	
WODY	Z	KRANU	LUB	WODY	DEJONIZOWANEJ).	

	
C. Przerwać	nalewanie,	gdy	woda	osiągnie	poziom	siatki	widocznej	na	dnie	otworu	do	napełniania.	

	
D. Przejść	do	normalnych	czynności.	Przed	uruchomieniem	urządzenia	każdorazowo	sprawdzać	

poziom	wody.	
	

4‐2. 	Konserwacja	zewnętrznych	części	urządzenia	NORM‐O‐TEMP®	—	instrukcje	
dotyczące	czyszczenia				
Urządzenie	NORM‐O‐TEMP®	jest	wykonane	ze	stali	malowanej	proszkowo	i	tworzywa	sztucznego	
(górna	część).	Należy	je	czyścić	co	kwartał	z	użyciem	roztworu	wody	i	łagodnego	detergentu.	Do	
czyszczenia	i	dezynfekcji	urządzenia	zawsze	należy	stosować	zwykłe,	zatwierdzone	do	
zastosowań	szpitalnych	środki	do	czyszczenia	oraz	dezynfekcji,	które	nie	zawierają	alkoholu.	
Należy	unikać	alkoholu	i	innych	silnych,	nierozcieńczonych	środków	dezynfekujących.	Mogą	one	
powodować	powstawanie	plam	na	zewnętrznej	powierzchni	urządzenia.		Dokładnie	wytrzeć	
urządzenie	wilgotną	szmatką,	aby	usunąć	pozostałości	środków	czyszczących.	Upewnić	się,	że	
czyszczenie	objęło	wszystkie	trudno	dostępne	pęknięcia	i	szczeliny	na	powierzchni	urządzenia	
NORM‐O‐TEMP®.	Ponadto	upewnić	się,	czy	wszystkie	akcesoria	systemu	NORM‐O‐TEMP®	są	
również	czyszczone	raz	na	kwartał.		
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Poniższe	tabele	przedstawiają	zgodność	z	normami	i	standardami		
IEC	60601‐1‐2	

Wskazówki	i	deklaracja	producenta	dotycząca	emisji	elektromagnetycznych	

System	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	jest	przeznaczony	do	użytku	w	środowisku	określonym	poniżej.		Klient	lub	użytkownik	urządzenia	

NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	powinien	zapewnić	użytkowanie	urządzenia	w	takim	środowisku.	

Testy	emisji	 Zgodność	 Środowisko	elektromagnetyczne	—	wskazówki	

Emisja	fal	o	częstotliwości	radiowej	(RF)	
	

CISPR	11	
Grupa	1	

Urządzenie	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	używa	energii	fal	o	
częstotliwości	radiowej	wyłącznie	w	ramach	funkcji	wewnętrznych.		
Dlatego	emisja	fal	RF	jest	bardzo	niska	i	nie	powoduje	zakłóceń	w	
działaniu	sąsiadującego	sprzętu	elektronicznego.	

Emisja	fal	o	częstotliwości	radiowej	(RF)	
	

CISPR	11	
Klasa	A	 Urządzenie	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	można	używać	we	

wszystkich	obiektach,	z	wyjątkiem	budynków	mieszkalnych	i	
obiektów	bezpośrednio	podłączonych	do	publicznej	sieci	
energetycznej	dostarczającej	prąd	o	niskim	napięciu	do	budynków	
gospodarstw	domowych.	

Emisje	harmoniczne	
	

IEC	61000‐3‐2	
Klasa	A	

Wahania	napięcia/	
emisje	migotania	
	

IEC	61000‐3‐3	
Zgodne	

 

Wskazówki	i	deklaracja	producenta	dotycząca	odporności	elektromagnetycznej	

System	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	jest	przeznaczony	do	użytku	w	środowisku	określonym	poniżej.		Klient	lub	użytkownik	urządzenia	

NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	powinien	zapewnić	użytkowanie	urządzenia	w	takim	środowisku.	

Test	odporności	
Poziom	testowy	wg	IEC	

60601	
Poziom	zgodności	 Środowisko	elektromagnetyczne	—	wskazówki	

Wyładowanie	
elektrostatyczne	
(ESD)	
	
IEC	61000‐4‐2	

±6	kV,	stykowe	
	
±8	kV,	przez	powietrze	

±6	kV,	stykowe	
	
±8	kV,	przez	powietrze	

Podłogi	powinny	być	wykonane	z	drewna,	betonu	lub	
płytek	ceramicznych.		Jeżeli	podłogi	pokryte	są	materiałem	
syntetycznym,	wilgotność	względna	powinna	wynosić	co	
najmniej	30%.	

Szybkie	stany	
przejściowe/serie	
impulsów	
	
IEC	61000‐4‐4	

±2	kV	dla	linii	zasilania	
	
±1	kV	dla	linii	
wejściowych/wyjściowych	

±2	kV	dla	linii	zasilania	
	
±1	kV	dla	linii	
wejściowych/wyjściowych	

Jakość	zasilania	powinna	być	typowa	dla	środowiska	
komercyjnego	lub	szpitala.	

Udary	impulsowe	
	
IEC	61000‐4‐5	

±1	kV	tryb	różnicowy	
	
±2	kV	tryb	wspólny	

±1	kV	tryb	różnicowy	
	
±2	kV	tryb	wspólny	

Jakość	zasilania	powinna	być	typowa	dla	środowiska	
komercyjnego	lub	szpitala.	

Spadki	napięć,	krótkie	
przerwy	oraz	zmiany	
napięć	w	wejściowych	
liniach	zasilania	
	
IEC	61000‐4‐11	

<5%	UT	
(>95%	spadek	w	UT)	
przez	0,5	cyklu	
	
40%	UT	
(60%	spadek	w	UT)	
przez	5	cykli	
	
70%	UT	
(30%	spadek	w	UT)	
przez	25	cykli	
	
<5%	UT	
(>95%	spadek	w	UT)	
przez	5	s	

<5%	UT	
(>95%	spadek	w	UT)	
przez	0,5	cyklu	
	
40%	UT	
(60%	spadek	w	UT)	
przez	5	cykli	
	
70%	UT	
(30%	spadek	w	UT)	
przez	25	cykli	
	
<5%	UT	
(>95%	spadek	w	UT)	
przez	5	s	

Jakość	zasilania	powinna	być	typowa	dla	środowiska	
komercyjnego	lub	szpitala.		Jeżeli	użytkownik	urządzenia		

NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	wymaga	jego	ciągłego	
funkcjonowania	podczas	przerw	zasilania,	zaleca	się,	aby	

urządzenie	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W,	było	zasilane	
za	pośrednictwem	zasilacza	UPS	lub	akumulatora.	

Częstotliwość	sieci	
zasilającej	(50/60	Hz)	
—	pole	magnetyczne	
	
IEC	61000‐4‐8	

3	A/m	 3	A/m	 Natężenia	pól	magnetycznych	przy	częstotliwości	sieci	
zasilającej	powinny	być	typowe	dla	zwykłego	środowiska	
komercyjnego	lub	szpitalnego.	

Uwaga:	UT	jest	to	napięcie	prądu	przemiennego	zasilania	sieciowego	przed	zastosowaniem	poziomu	testowego.	
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Zalecane	odległości	pomiędzy	przenośnym	i	komórkowym	sprzętem	emitującym	fale	o	częstotliwości	

radiowej	(RF)	a	urządzeniem	NORM‐O‐TEMP®,	model	111W	
Urządzenie	Norm‐O‐Temp®,	model	111W,	jest	przeznaczone	do	użytku	w	środowisku	elektromagnetycznym,	w	którym	zakłócenia	
wywołane	przez	fale	RF	są	kontrolowane.		Klient	lub	użytkownik	urządzenia	Norm‐O‐Temp®,	model	111W,	może	zapobiec	zakłóceniom	
elektromagnetycznym	poprzez	utrzymanie	podanej	niżej	minimalnej	odległości	pomiędzy	przenośnym	i	komórkowym	sprzętem	
telekomunikacyjnym	emitującym	fale	radiowe	(nadajnikami)	a	urządzeniem	Norm‐O‐Temp®,	model	111W,	jak	zalecono	poniżej,	
adekwatnie	do	maksymalnej	mocy	wyjściowej	sprzętu	telekomunikacyjnego.	

Maksymalna	moc	
znamionowa	nadajnika	

	
W	

Odległość	w	zależności	od	częstotliwości	fal	wysyłanych	przez	nadajnik	
m	

150	kHz	–	80	MHz	
	

d	=	1,2√P	

80	MHz	–	800	MHz	
	

d	=	1,2√P	

800	MHz	–	2,5	GHz	
	

d	=	2,3√P	

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	

W	przypadku	nadajników,	których	moc	wyjściowa	nie	jest	uwzględniona	powyżej,	zalecaną	odległość	d	w	metrach	(m)	można	określić	ze	
wzoru	odpowiednio	do	częstotliwości	nadajnika,	gdzie	P	oznacza	maksymalną	moc	znamionową	nadajnika	w	watach	(W)	podaną	przez	
producenta	nadajnika.		
	
Uwaga	1:		W	zakresie	częstotliwości	80–800	MHz	stosuje	się	odległość	dla	wyższego	zakresu	częstotliwości.	
	
Uwaga	2:		Podane	wskazówki	mogą	nie	mieć	zastosowania	we	wszystkich	sytuacjach.		Na	propagację	fal	elektromagnetycznych	wpływają	
zjawiska	absorpcji	i	odbijania	fal	od	konstrukcji,	obiektów	i	ludzi.	
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