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Käytännöt 

Nämä käyttöohjeet sisältävät laitteen oikean käytön ohjeet. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on 

kysyttävää laitteen käytöstä tähän käyttöohjeeseen liittyen. 

Valmistaja tai sen valtuutettu jakelija ei vastaa käyttäjälle tai potilaalle koituneista vahingoista, 

jotka johtuvat ilmeisestä laiminlyönnistä tai väärästä käytöstä. 

 

Jäljempänä 

"laite" tarkoittaa tuotetta [CU-SP1] 

"me" tarkoittaa CU Medical Systems, Inc:ia 

"elektrodit" tarkoittavat defibrillaattorin elektrodeja 

"akku" tarkoittaa kertakäyttöistä akkua. 

 

Näissä käyttöohjeissa laitteeseen liittyvät turvallisuusmenetelmät ja varotoimet on merkitty 

Varoitus-, Huomio- ja Huomautus-merkkisanoilla. Tutustu näihin ohjeisiin laitteen turvallisen 

käytön takaamiseksi. 

 

 VAROITUS 

Olosuhteet, vaarat tai epäturvalliset käytännöt, jotka voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon 

tai kuolemaan. 

 

  

 HUOMIO 

Olosuhteet, vaarat tai epäturvalliset käytännöt, jotka voivat johtaa lievään tai kohtalaiseen 

henkilövahinkoon, laitevaurioon tai laitteeseen tallennettujen tietojen menettämiseen 

erityisesti, jos varotoimia ei noudateta. 

 

 

Osoittaa seikkoja, jotka ovat tärkeitä laitteen asennuksen, käytön ja huollon aikana. 

 

 

H U O M A A  
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1. Yleiset varoitukset, huomautukset ja 
huomiot 

 

 VAROITUS 

 Defibrillaattori tuottaa korkeaa jännitettä ja sähköiskun. Laitteen käytössä on noudatettava 

ehdottomasti tämän asiakirjan sisältämiä ohjeita, varoituksia, huomautuksia ja huomioita. 

 

 Valmistaja ei vastaa laitteen ongelmista, jotka johtuvat käyttäjän laiminlyönnistä. 

 Tätä laitetta saa huoltaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltokeskus. 

 Ota yhteyttää valmistajaan, jos laite aiotaan liittää muuhun kuin näissä käyttöohjeissa 

mainittuun laitteistoon. 

 Jos tämä laite ei toimi oikein, ota yhteyttä valmistajaan tai sen valtuuttamaan 

huoltokeskukseen. 

 

 VAROITUS 

 Sähkömagneettiset häiriö t saattavat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Laitteen ollessa 

käytössä se on pidettävä loitolla sähkömagneettista häiriötä aiheuttavista laitteista. Tällaista 

häiriötä aiheuttavia laitteita ovat esimerkiksi moottorit, röntgenlaitteet, radiolähettimet ja 

matkapuhelimet. Katso lisätietoa [Liite F: Sähkömagneettinen yhteensopivuus].  

 Muiden kuin tässä asiakirjassa mainittujen lisävarusteiden tai kaapelien käyttö voi lisätä 

laitteen tuottamaa sähkömagneettista häiriötä tai heikentää laitteen sähkömagneettista sietoa. 

Käytä i-PAD CU-SP1:n kanssa ainoastaan valmistajan valtuuttamia lisävarusteita ja kaapeleita. 

 

 

 VAROITUS 

Sähköiskun aiheuttaman kaaren purkautumisen vuoksi on olemassa räjähdyksen ja tulipalon vaara, jos 

laitetta käytetään herkästi syttyvien aineiden lähellä tai happirikkaassa ympäristössä.  
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2. Johdanto 

2.1 Laitteen kuvaus 

i-PAD CU-SP1 on puoliautomaattinen ulkoinen defibrillaattori (AED). Potilaaseen liitettynä i-PAD 

CU-SP1 mittaa ja analysoi automaattisesti potilaan sähkösydänkäyrän (ECG) kammiovärinän 

tai kammiotakykardian (käytetään myös termiä defibrillaatiota vaativat sydänkäyrät) 

havaitsemiseksi. Jos defibrillaatiota vaativa sydänkäyrä havaitaan, laite lataa itsensä 

automaattisesti. Defibrillaatioisku annetaan painamalla Isku-painiketta. 

 

i-PAD CU-SP1 on hyvin helppokäyttöinen. Se antaa elvytysohjeet äänikehotteiden ja 

merkkivalojen avulla (LED-merkkivalot ja graafiset osoittimet). 

 

i-PAD CU-SP1 on pieni, kevyt, täysin kannettava ja akkukäyttöinen. Se sopii erittäin hyvin 

julkiseen, sairaalan ulkopuoliseen käyttöön. 

 

2.2 Käyttöohjeet 

i-PAD CU-SP1 on tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joilla esiintyy äkillisen sydänpysähdyksen 

(SCA) oireita, kuten:  

 

a) potilas ei liiku eikä vastaa ravisteluun 

b) potilas ei hengitä normaalisti. 

 

Ä lä käytä i-PAD CU-SP1-laitetta, jos: 

 

a) potilas liikehtii tai vastaa ravisteluun 

b) potilas hengittää normaalisti. 

 

2.3 Kohdekäyttäjät 

i-PAD CU-SP1 on tarkoitettu sairaalan sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön ensiapuhenkilökunnalle, 

terveydenhuollon ammattilaisille tai maallikoille. Valmistaja suosittelee, että käyttäjät 

harjoittelevat laitteen käyttöä. 

 

2.4 Paikalliset toimintaohjeet 

Kysy paikalliselta terveysviranomaiselta tietoa defibrillaattorien omistukseen tai käyttöön 

liittyvistä vaatimuksista. 
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3. Laitteen ominaisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuisen/lapsen valinta  

Kytkimen kansi 

SD-korttiasema 

IrDA-portti 

Akku 

Elvytystoimien (PPE) osoitin 

Irti potilaasta -merkkivalo 

Elektrodin paikan osoittimet 

Defibrillaattorin elektrodien liitin 

Aikuisen/lapsen valintakytkin Tilanäyttö  

Virtapainike 

i-painike 

Isku-painike 

Elektrodin liittimen tilaosoitin 

Elektrodien säilytyslokero 



10 

Virtapainike  Käynnistää ja sammuttaa laitteen. (Laitteen ollessa käynnissä 

vihreä LED-merkkivalo palaa) 

i-painike 

 

  Osoittaa laitteen käytön (viimeiset kokonaiskäyttötunnit ja 

iskujen lukumäärä) 

 Tarkistaa ohjelmistoversion 

 Lataa tapahtumat ja EKG-tiedot IrDA-portin ja SD-kortin 

kautta 

 Asettaa elvytystilan (painelujen, puhallusten ja jaksojen 

lukumäärä, painelutahti minuutissa, tauko, yksityiskohtaiset 

ohjeet päälle/pois) 

 Tarkistaa virheet 

Tilanäyttö   Näyttää laitteen, akun ja elektrodien nykyisen tilan        

Isku-painike  Antaa defibrillaatioiskun painettaessa, kun vilkkuva oranssi valo 

palaa 

Aikuisen/lapsen 

valintakytkin 

 Valitsee aikuisen/lapsen elvytystilan 

Aikuisen/lapsen 

valintakytkimen kansi 

 Estää aikuisen/lapsen valintakytkimen tahattoman käytön 

Defibrillaattorin 

elektrodien liitin 

 Liittää elektrodien liittimen 

Elektrodien liittimen 

tilaosoitin 

 Osoittaa defibrillaattorin elektrodien liittimen liitäntätilan 

Elektrodien paikan 

osoittimet 

 Osoittaa elektrodien paikat potilaassa 

Irti potilaasta -

merkkivalo 

 Varoittaa, kun potilasta ei saa koskettaa 

Elvytystoimien (PPE) 

osoitin 

 Osoittaa potilaan elvytystoimien tehokkuuden. 

(Osoitin palaa elvytystoimia suoritettaessa ja vilkkuu, kun 

elvytystä ei suoriteta) 

Akku  Laitteen kertakäyttöinen virtalähde 

IrDA-portti  Lähettää ja vastaanottaa hoitotiedot laitteelta tietokoneeseen ja 

päinvastoin 

SD-korttiasema 

(ulkoinen muisti) 

 Asema laitteen tietojen kopioimiseksi SD-kortille 

Elektrodien 

säilytyslokero 

 Elektrodien säilytyspaikka 
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4. i-PAD CU-SP1-laitteen käyttöön, 
varastointiin ja kuljetukseen vaikuttavat 
ympäristöolosuhteet 

Kun laite varastoidaan, noudata alla annettuja varotoimia laitteen vaurioitumisen välttämiseksi. 

 HUOMIO 

Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää seuraavien määritysten ulkopuolisissa olosuhteissa. 

•  Säilytysolosuhteet 

 Laitetta säilytetään defibrillaattorin elektrodien kanssa ja akku asennettuna, jotta laite 

on käyttövalmis hätätilannetta varten. 

 Lämpötila: 0 °C – 43 °C 

 Kosteus: 5 % – 95 % (ei kondensoituva) 

•  Kuljetusympäristö  

 Vain laite, ei defibrillaattorin elektrodeja eikä akkua 

 Lämpötila: -20 °C – 60 °C 

 Kosteus: 5 % – 95 % (tila, jossa ei kondensoitumista) 

 

  Ä lä säilytä laitetta alueella, joka altistuu suoralle auringonvalolle. 

 

  Ä lä säilytä laitetta alueella, jolla lämpötila vaihtelee voimakkaasti. 

 

  Ä lä säilytä laitetta lämmityslaitteiden lähellä. 

 

  Ä lä säilytä laitetta alueella, jolla on voimakasta tärinää (tieliikennekuljetus- ja 

helikopteritesti standardin MIL-STD-810G menetelmän 514.5C mukaisesti). 

 

  Ä lä käytä tai säilytä laitetta ympäristöissä, joissa on korkea syttyvien kaasujen tai 

anestesia-aineiden pitoisuus. 

 

  Ä lä käytä tai säilytä laitetta alueella, jolla on runsaasti pölyä. 

 

  Vain valmistajan valtuuttama henkilökunta saa avata laitteen huoltoa varten. Laitteen 

sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. 



12 

5. Käytön valmistelu 

5.1 Peruspakkauksen sisältö  

Laitteen peruspakkaus sisältää seuraavat osat: 

 

 

CU-SP1 Puoliautomaattinen ulkoinen 

defibrillaattori 

 

Käyttöohjeet 

1 akku (kertakäyttö inen) 

 

1 pakkaus aikuisten elektrodeja 

(kertakäyttö iset) 

 

Ota yhteys valmistajaan lisätarvikkeita varten (katso [Liite B: Osat ja lisätarvikkeet]). 

 

 VAROITUS 

i-PAD CU-SP1:n kanssa saa käyttää ainoastaan CU Medical Systems, Inc:n suosittelemia ja 

hyväksymiä osia ja lisätarvikkeita. Hyväksymättömien osien ja lisätarvikkeiden käyttö voi 

heikentää i-PAD CU-SP1:n turvallisuutta ja tehokkuutta. 

 

 

Suosittelemme pitämään varalla lisäakkuja ja elektrodeja. 

 

H U O M A A  
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5.2 i-PAD CU-SP1:n asetus 

① Avaa pakkaus ja tarkista, että se sisältää kaikki pakkauslistassa luetellut osat. 

② Tutustu laitteen ominaisuuksiin, katso [Luku 3: Laitteen ominaisuudet]. 

③ Laita akku laitteen akkutilaan alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla. 

          

 Kun akku asetetaan paikalleen, laite käynnistää itsetestin. Jos laitteen tila on normaali, 

tilanäytössä näkyy . Jos tilanäytössä näkyy itsetestin jälkeen ,  tai , katso 

[Luku 9: Vianetsintä]. 

④ Jos käytettävissä on kantolaukku, laita laite kantolaukkuun. 

⑤ Säilytys ja huolto: 

•  Laitteen oikea säilytys katso [Luku 4]. 

•  Laitteen ollessa säilytyksessä tarkista tilanäyttö säännöllisesti varmistaaksesi, että laite 

on hyvässä kunnossa. 

•  Säilytä CU-SP1 paikallisten ensiapuohjeiden mukaisesti. 

•  Säilytä laite helppopääsyisessä paikassa, jossa tilanäyttö voidaan tarkistaa säännöllisesti 

ja josta laitteen tekniset hälytykset kuuluvat helposti (kuten vähäisen akkuvirran tai 

laitteen muiden ongelmien hälytykset). 

•  Laitteen säilytysalueen lähelle on myös suositeltavaa sijoittaa hätäpuhelin, jotta ensiapua 

voidaan kutsua helposti hätätilanteessa. 

•  Säilytä lisätarvikkeet laitteen mukana laitteen kantolaukussa, josta ne ovat helposti ja 

nopeasti saatavilla. 
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5.3 Määritykset 

5.3.1 Elvytysohjeen asetus 

CU-SP1-laitteen elvytyksen oletusasetus 5 jaksoa rintakehän 30 painelulla ja 2 puhalluksella 

American Heart Associationin (AHA) 2010 elvytysohjeiden mukaisesti. Nämä asetukset voidaan 

kuitenkin mukauttaa. 

Voit määrittää seuraavat asetukset: 

•  Rintakehän painelujen lukumäärä 

•  Puhallusten lukumäärä 

•  Jaksojen lukumäärä 

•  Rintakehän painelujen lukumäärä minuutissa 

•  Taukoaika 

•  Yksityiskohtaisen ohjeen valinta 

 

5.3.2 Elvytysohjeen asettaminen 

① Paina valmiustilassa i-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan. Tilaksi vaihtuu pääkäyttäjän tila 

ääniohjauksella. 

② Laite antaa yhteenvedon laitteen viimeisestä käytöstä (laitteen viimeisen käytön 

kokonaistunnit ja annettujen defibrillaatioiskujen lukumäärä). 

③ Kun laite pyytää siirtämään hoitotiedot, älä paina i-painiketta vaan odota 5 sekuntia. 

④ Kun laite pyytää asettamaan elvytysohjeen, paina i-painiketta siirtyäksesi elvytysohjeen 

asetustilaan. 

⑤ Kun laite pyytää antamaan salasanan, syötä asetettu salasana. 

 

 

  Salasana: paina seuraavia painikkeita peräjälkeen: 

 i-painike  i-painike  Isku-painike  i-painike  Isku-painike  Isku-painike 

 

 

⑥ Ä äniohje antaa nykyisen elvytysohjeen asetustiedot. 

⑦ Jos haluat muuttaa asetusta, paina Isku-painiketta, tai paina i-painiketta siirtyäksesi 

seuraavaan vaiheeseen. 

H U O M A A  
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⑧ Asetukset voidaan muuttaa seuraavassa järjestyksessä: Painelujen lukumäärä, puhallusten 

lukumäärä, painelutiheys, tauko ja yksityiskohtaisen ohjeen valinta. Katso [Taulukko 1] 

Elvytysohjeen asetusvalinnat alla. 

⑨ Kun asetus on valmis, ääniohje antaa asetetun elvytysohjeen tiedot, jotka voidaan tallentaa 

tai peruuttaa. 

⑩ Tallenna tiedot painamalla i-painiketta tai peruuta painamalla Isku-painiketta. Noudata 

ääniohjeita. 

⑪ Kun elvytysohje on joko tallennettu tai peruutettu, laite sammuu automaattisesti. 

 

[Taulukko 1] Elvytysohjeen asetusvalinnat 

Nume

ro 
Asetus Alue Yksikkö Oletus Kuvaus 

1 

Rintakehän 

painelujen 

lukumäärä 

15, 30 15 30 

Suorita 30 painelua. 

2 
Puhallusten 

lukumäärä 
0–2 1 2 

Anna 2 puhallusta. 

3 
Jaksojen 

lukumäärä 
2–10 1 5 

Suorita 5 painelu- ja puhallusjaksoa. 

4 
Rintakehän 

painelutiheys 
100–120 5 100 

Paina rintakehää 100 painelua 

minuutissa. 

5 Elvytyksen tauko 
30–180 

sekuntia 

30 

sekuntia 

120 

sekuntia 

Pidä 120 sekunnin (2 minuuttia) 

tauko. 

6 
Yksityiskohtaisen 

ohjeen valinta 

Päälle/ 

Pois 
 Pois 

Kytkee yksityiskohtaiset painelu- ja 

puhalluskehotteet päälle tai pois 

elvytystä annettaessa. 

 

  Yksityiskohtaisen ohjeen valinta on oletuksena pois päältä elvytyksen aikana, jotta voit 

keskittyä painelutahti- ja puhallusohjeeseen. Jos haluat, että yksityiskohtaisen ohjeen 

valinta on käytössä (ON) elvytyksen aikana, aseta se (ON) edellisillä sivuilla kuvatulla 

tavalla. 

  Jos yksityiskohtaisen ohjeen valinta on pois käytöstä (OFF) ja puhallusten lukumäärä on 

0, CU-SP1 antaa ainoastaan rintakehän paineluohjeen 2 minuutin ajan. 2 minuutin jälkeen 

CU-SP1 analysoi automaattisesti uudelleen potilaan sähkösydänkäyrän (EKG). 

  Rintakehän painelujen lukumäärä voidaan muuttaa vain pediatrisessa käyttötilassa. 

Aikuisen käyttötilassa painelujen lukumäärä on aina 30 riippumatta rintakehän 

paineluasetuksen lukumäärästä. 

 

H U O M A A  

 

 

 



16 

6. Kuinka i-PAD CU-SP1:a käytetään 

6.1 Selviytymisketju 

Jos huomaat jonkun saavan äkillisen sydänpysähdyksen, suorita American Heart Associationin 

(AHA) suosittelemat elvytysketjun toimenpiteet. 

1  2  3  4  5 

 

 

1.  Ensiaputoimien välitön tunnistus ja käynnistys 

•  Kokeile, vastaako uhri, taputtamalla häntä olkapäälle ja puhumalla hänelle kovalla 

äänellä. 

•  Käynnistä yleinen ensiapumenettely (soita hätänumeroon tai vastaavaan palveluun). 

2. Aikainen elvytys 

•  Suorita elvytystoimet. 

3. Aikainen defibrillaatio 

• Käytä tätä laitetta (i-PAD CU-SP1). 

Laitteen käyttö voidaan tiivistää 3 vaiheeseen: 

Paina virtapainiketta ja 

Vaihe 1: Kiinnitä elektrodit potilaaseen. 

Vaihe 2: Paina Isku-painiketta, jos laite kehottaa niin tekemään. 

Vaihe 3: Anna elvytystä. 

4.  Tehokas edistyksellinen tukihoito – Anna hoitoa luonnollisen verenkierron palauttamiseksi 

5.  Integroitu sydänpysähdyksen jälkeinen hoito – Siirrä potilas sairaalaan tai erikoislaitokseen 

 

  Jos defibrillaattorin löytäminen ja/tai asettaminen kestää kauan, tarkkaile potilaan tilaa, 

kunnes defibrillaattori on saatavilla. Anna tarvittaessa elvytystä. 

 

 

H U O M A A  
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6.2 Defibrillaation valmistelu 

① Aseta aikuisen/lapsen valintakytkin vastaavaan tilaan. 

Aikuispotilas 

•  Avaa kytkimen kansi. 

 

•  Aseta kytkin aikuisen defibrillaatiotilaan seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla. 

 

 

Lapsipotilas (alle 25 kg painava tai alle 8-vuotias) 

Kun lasten elektrodit kiinnitetään, i-PAD CU-SP1 säätää defibrillaation ulostuloenergian 

automaattisesti lasten defibrillaatiolle riippumatta aikuisen/lapsen valintakytkimen asennosta (eli 

käytetään pediatrista tehoa, vaikka kytkin olisi asetettu aikuisen asentoon). 

 

Jos lasten elektrodeja ei ole käytettävissä lapsipotilaalle, käytä aikuisen elektrodeja. Tarkista, 

että aikuisen/lapsen valintakytkin on pediatrisen tilan asennossa. Jos kytkintä ei ole vielä 

asetettu, kytke se pediatriseen tilaan alla olevien kuvien mukaan. 

•  Avaa kytkimen kansi. 

 

 

 



18 

•  Kytke kytkin pediatriseen defibrillaatioon seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla. 

 

 

Jos nuori potilas on yli 25 kiloinen tai 8-vuotias tai jos et ole varma tarkasta painosta tai 

iästä: 

•  Ä LÄ  VIIVÄ STYTÄ  HOITOA. 

•  Aseta aikuisen/lapsen valintakytkin aikuisen käyttötilaan. 

•  Käytä aikuisen elektrodeja. 

 

 VAROITUS 

  Ä lä koskaan suorita defibrillaatiota pediatrisessa tilassa potilaalle, joka painaa yli 25 kg tai on 

yli 8-vuotias. Varmista, että aikuisen/lapsen tilan liukukytkin on alla olevan kuvan 

osoittamassa asennossa. 

 

 

  Voit kytkeä aikuisen/lapsen valintakytkimen ennen i-PAD CU-SP1:n käynnistämistä tai sen 

jälkeen. Defibrillaatiotila on kuitenkin vaihdettava ennen elektrodien asettamista potilaaseen. 

Kun elektrodit ovat paikoillaan, defibrillaatiotilaa ei voida enää vaihtaa. Kun tila on asetettu 

oikein, defibrillaatioenergia on asetettu joko aikuisen annokselle (150 J) tai lapsen 

annokselle (50 J). 

 

 

② Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. 

 

Virran kytkeytyessä tapahtuu seuraavaa: 

  Ä änimerkki piippaa 1 sekunnin ajan. 

  Ä äniohje: "Soita hätänumeroon nyt". 
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③ Poista vaatteet potilaan rintakehältä. 

      

 HUOMIO 

 Sydänpysähdyksessä aika on olennaisen tärkeää. Revi tai leikkaa vaatteet, jos niiden 

riisuminen vie aikaa. 

 Kuivaa potilaan iho siten, että elektrodit tarttuvat rintakehään hyvin. Ajele karvat rintakehästä, 

jos tarpeen. 

 

 

④ Poista elektrodipakkaus elektrodien säilytyslokerosta laitteen pohjasta. 

    

⑤ Avaa elektrodipakkaus. 

    



20 

⑥ Ota elektrodit ulos elektrodipakkauksesta. 

    

 

⑦ Katso molempien elektrodien kuvat. 

 

Aikuisen elektrodit 

     

Lasten pediatriset elektrodit 

     

 HUOMIO  

  Elektrodien kiinnitysmateriaali alkaa kuivua heti, kun pakkaus avataan. Kiinnitä elektrodit heti 

pakkauksen avaamisen jälkeen. Katso [Kohta 8.2: Lisätarvikkeiden vaihtaminen] menetelmä 

elektrodien viimeisen käyttöpäivän ja hoidon tarkistamiseksi. 
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6.3 Aikuisen defibrillaatio 

Vaihe 1: Kiinnitä elektrodit potilaaseen. 

① Poista elektrodi 1 yksittäiskuoresta ja kiinnitä elektrodi potilaan ylärintakehälle alla olevassa 

kuvassa osoitetulla tavalla. 

           

② Poista elektrodi 2 yksittäiskuoresta ja kiinnitä elektrodi potilaan kylkeen alla olevassa 

kuvassa osoitetulla tavalla. 

         

 Noudata laitteen antamia ääniohjeita. 

 

  Defibrillaatio voidaan antaa, vaikka elektrodit olisivat päin vastoin. Jos elektrodien paikka on 

vaihdettu, noudata seuraavaa ääniohjetta muuttamatta elektrodien suuntaa. Tärkeämpää on 

aloittaa defibrillaatio mahdollisimman pian. 

  Jos elektrodit eivät tartu ihoon hyvin, tarkista elektrodien geelipuoli. Jos geeli on kuivunut, 

vaihda elektrodit uuteen sarjaan. 

 

 VAROITUS 

  Varmista debfrillaatiota suoritettaessa, ettei potilas ole märällä pinnalla. Jos potilaan iho on 

märkä, kuivaa iho ennen laitteen käyttämistä. 

  Pidä elektrodit hyvin loitolla muista elektrodeista tai potilasta koskettavista metalliosista. 

 

 

H U O M A A  
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Vaihe 2: Paina Isku-painiketta, jos laite kehottaa niin tekemään. 

Laite mittaa ja analysoi potilaan sähkösydänkäyrän (EKG) heti, kun se on kytketty. Laite 

kehottaa olemaan koskettamatta potilasta vilkuttamalla Irti potilaasta -merkkivaloa ja 

äänikehotteella: "Ä lä kosketa potilasta, analysoidaan sydämen syke". Kun EKG on analysoitu, 

laite määrittää, tarvitseeko potilas defibrillaatiota. 

 

 VAROITUS 

  Ä lä liikuta tai kosketa potilasta EKG:n analysoinnin aikana. 

 

 

Jos potilas tarvitsee defibrillaatiota, laite tekee seuraavat toimet: 

Laite ilmoittaa, että defibrillaatioisku on annettava, ja kehottaa sinua pysyttelemään irti 

potilaasta. 

 

 HUOMAA 

  Laitteen latautuessa defibrillaatiota vaativan sydänkäyrän havaitsemisen jälkeen potilaan 

EKG:tä mitataan ja analysoidaan jatkuvasti. Laite purkaa itsensä, jos EKG-käyrä muuttuu ei 

defibrillaatiota tarvitsevaksi ennen iskun antamista. 

 

 

Kun laite on latautunut, se aktivoi seuraavat osoittimet järjestyksessä: 

 

  äänimerkki piippaa jatkuvasti ja Isku-painike vilkkuu oranssin 

värisenä 

  laite kehottaa painamaan vilkkuvaa oranssia Isku-painiketta paina 

tällöin Isku-painiketta. 

 

Isku-painiketta painettaessa laite antaa potilaalle defibrillaatioiskun. Jos defibrillaatio on 

suoritettu, laite ilmoittaa, että defibrillaatioisku on annettu. 

 

Iskun antamisen jälkeen laite osoittaa, että voit koskea potilaaseen, ja elvytystilan osoitin palaa. 

Tämän jälkeen käynnistyy elvytyksen ääniohje. 

 

Jos vilkkuvaa Isku-painiketta ei paineta 15 sekunnin aikana, laite peruuttaa iskun annon ja 

purkaa latauksen. Tämän jälkeen laite antaa elvytysohjeet. 
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Jos potilas ei tarvitse defibrillaatiota, laite tekee seuraavat toimet järjestyksessä: 

•  Laite ilmoittaa, että potilas ei tarvitse defibrillaatioiskua ja että voit koskettaa potilasta. 

•  Elvytystilan osoitin palaa. 

•  Elvytyksen ääniohjeet käynnistyvät. 

 

 VAROITUS 

  Ä lä kosketa (sinä tai joku muu) potilasta iskun annon aikana. 

  Ä lä avaa defibrillaatiohoidon aikana KUMISUOJUSTA, joka peittää IrDA-portin ja SD-

korttiaseman. 

 

 

 HUOMIO 

  Estä kosketus potilaan kehonosien (kuten pään tai raajojen paljaan ihon), johtavien 

nesteiden (kuten geeli, veri tai suolaliuos) JA metalliesineiden (kuten sängynrungon tai 

paarien) välillä, jotka voivat luoda ei-toivottuja kulkureittejä defibrillaatiovirralle. 

  Laitteen analysoidessa potilaan EKG:tä pidä potilas liikkumattomana ja vähennä liikehdintää 

potilaan ympärillä. Ä lä kosketa potilasta tai elektrodeja Irti potilaasta -merkkivalon palaessa. 

Sähkökohina (häiriö) voi hidastaa EKG-analyysiä. 

  Turvallisuussyistä laite ei anna iskua, ennen kuin vilkkuvaa oranssia ISKU-painiketta 

painetaan. Jos ISKU-painiketta ei paineta 15 sekunnin sisällä, kun ääniohje on kehottanut 

painamaan sitä, laite purkaa latauksensa (tyhjentää iskuenergian sisäisesti) ja kehottaa 

sinua varmistamaan, että ensiapua on kutsuttu. Tämän jälkeen laite ohjeistaa aloittamaan 

elvytyksen. 

  Ennen defibrillaation antamista irrota potilaasta muut lääkinnälliset laitteet, joiden osat eivät 

ole defibrillaatiosuojattuja. 

  Jos laite ei toimi oikein elvytystoimien aikana, se kehottaa sinua hankkimaan 

varadefibrillaattorin ja aloittaa elvytyksen ääniohjeet. Suorita elvytystä, kunnes 

varadefibrillaattori on käyttövalmis. 

 

 

Vaihe 3: Suorita elvytystoimet. 

Anna elvytystä, kun i-PAD CU-SP1 kehottaa niin tekemään. 

Oletuksena i-PAD CU-SP1 antaa elvytyksen ääniohjeet iskun annon jälkeen elvytystauon 

aikana. Kun elvytyksen ääniohjeita tarvitaan oletusasetuksen ulkopuolella, paina sinistä 

vilkkuvaa i-painiketta vähintään 15 sekunnin ajan. 
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[Elvytysmenetelmä] 

1.  Painelukohta 

Laita kämmenesi potilaan rintakehän keskelle nännien väliin (rintalastan alaosa) ja laita 

toinen kämmenesi ensimmäisen kämmenen päälle siten, että kätesi ovat päällekkäin ja 

rinnakkain. 

    

 

2.  Painelunopeus ja -syvyys 

Paina rintaa alas vähintään 5 cm ja vähintään tahdilla 100 painelua minuutissa. 

 

3. Hengitysteiden avaaminen 

 Avaa hengitystie nostamalla potilaan leuka ylös ja kallistamalla pää taaksepäin. 

 

4. Puhallusmenetelmä 

 Sulje potilaan nenä alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla ja puhalla potilaaseen ilmaa 

siten, että rinta nousee huomattavasti. 

    

 

 

  Jos sinulla ei ole elvytyskoulutusta, suorita ainoastaan rinnan painelu tai noudata 

ensiapuhenkilökunnan puhelimitse antamia ohjeita. 

  Jos sinulla on elvytyskoulutus ja pystyt antamaan puhallusta, suorita painelu- ja 

puhalluselvytys. 

  Elvytysohjeet voidaan asettaa pääkäyttäjän tilassa. Katso lisätietoa [Kohta 5.3: Määritykset]. 

 

H U O M A A  
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 HUOMIO 

  Elvytysohjeen antamisen aikana laite ei analysoi potilaan EKG:tä. Elvytysohjeen jälkeen laite 

alkaa jälleen automaattisesti analysoida potilaan EKG:tä. 

 

 

 

  Sammuta laite käytön jälkeen painamalla virtapainiketta vähintään 1 sekunnin ajan. 

 

 

 

H U O M A A  
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6.4 Defibrillaatio pediatrisessa tilassa  

  

 

Jos potilas on vähintään 1-vuotias ja alle 8-vuotias, defibrillaatio voidaan antaa käyttämällä 

lasten pediatrisia elektrodeja. Laitteen ollessa pediatrisessa tilassa (pediatriset elektrodit on 

kiinnitetty laitteeseen tai aikuisen/lapsen valintakytkin on pediatrisessa käyttötilassa) se asettaa 

automaattisesti defibrillaatioenergiaksi 50 J ja antaa pediatrisen elvytysohjeen. 

 

Kiinnitä elektrodit rintakehän keskelle ja selkään kuvassa osoitetulla tavalla. Elektrodeja ei ole 

määritetty erikseen rintakehälle tai selälle. 

 

Jos pediatrisia elektrodeja ei ole käytettävissä lapsipotilaalle, käytä aikuisen elektrodeja, mutta 

aseta aikuisen/lapsen valintakytkin pediatriseen tilaan, ja suorita defibrillaatio ääniohjeen 

mukaisesti. 

 

 

  Noudata alla annettuja ohjeita annettaessa ensiapua pediatriselle sydänpysähdyspotilaalle. 

•  Antaessasi ensiapua pediatrisessa sydänpysähdyksessä pyydä muita soittamaan 

ensiapua ja tuomaan i-PAD CU-SP1-laitteen sinun antaessasi pediatrista elvytystä. 

•  Jos ketään muuta ei ole paikalla, suorita elvytystä 1–2 minuuttia, soita hätänumeroon ja 

hae sitten i-PAD CU-SP1-laite. 

•  Jos näet lapsen luhistuvan, soita heti ensiapua, hae i-PAD CU-SP1-laite, aloita elvytys ja 

käytä sitten i-PAD CU-SP1-laitetta. 

 

 

H U O M A A  
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7. i-PAD CU-SP1-laitteen käytön jälkeen 

7.1 Huolto kunkin käyttökerran jälkeen 

•  Tarkista, näkyykö laitteessa vaurioita tai epäpuhtauksia. 

•  Jos laite on likaantunut, katso puhdistusohjeet kohdasta 8.3. 

•  Suorita akun asetustesti. Katso menetelmä kohdasta [9.1: Itsetestit]. 

 Jos     näkyy tilanäytössä testin jälkeen, laitteen tila on normaali. 

•  Hävitä käytetyt elektrodit asianmukaisella tavalla. Laita uusi defibrillaatioelektrodipaketti 

elektrodien säilytyslokeroon. Varmista, ettei elektrodien viimeinen käyttöpäivä ole 

umpeutunut. 

 i-PAD CU-SP1-laitteessa käytetään kertakäyttöisiä elektrodeja. Ä lä käytä niitä uudelleen. 

Katso elektrodien vaihtaminen kohdasta [8.2.2: Elektrodien vaihtaminen]. 

 

 VAROITUS 

  Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia ja suosittelemia defibrillaatioelektrodeja. 

  Ä lä avaa elektrodipakkausta kuin vasta juuri ennen käyttöä, koska elektrodien geeli 

(johtava materiaali) alkaa kuivua heti, kun pakkaus avataan. Jos elektrodien geeli on 

kuivunut, elektrodeja ei ehkä voida käyttää, vaikka niiden viimeinen käyttöpäivä ei 

olisikaan umpeutunut. 
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7.2 Hoitotietojen tallennus ja siirtäminen 

7.2.1 Laitteen käyttö  

Laite tallentaa automaattisesti seuraavat hoitotiedot: 

• EKG-tiedot 

• Käyttötiedot 

Hoitotiedot tallennetaan automaattisesti sisäiseen muistiin. Tietoja ei poisteta, vaikka laite 

sammutetaankin. Tallennetut hoitotiedot voidaan siirtää tietokoneelle (PC). 

 HUOMIO 

  i-PAD CU-SP1 säilyttää 5 viimeisimmän hoitokerran tiedot ja voi tallentaa enintään 3 tuntia 

EKG-dataa kussakin elvytystoimenpiteessä. Yli 3 tunnin ylittäviä EKG-tietoja ei tallenneta. 

  Kun laitetta on käytetty yli 5 kertaa, se poistaa vanhimmat hoitotiedot tilan saamiseksi uusille 

hoitotiedoille. On suositeltavaa siirtää hoitotiedot tietokoneelle laitteen kunkin käyttökerran 

jälkeen. 

  Jos akku irrotetaan laitteen käytön aikana, hoitotietoja ei voida tallentaa oikein. Jos haluat 

poistaa akun, sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 1 sekunnin ajan ennen 

akun irrottamista. 

 

 

7.2.2 Hoitotietojen siirtäminen 

Hoitotiedot voidaan siirtää SD-kortin tai IrDA-portin kautta. Kaikkien potilaiden kaikki hoitotiedot, 

jotka on tallennettu laitteeseen, siirretään käyttämällä ainoastaan SD-korttia, kun taas yhden 

potilaan hoitotiedot voidaan siirtää käyttämällä ainoastaan IrDA-menetelmää. 

 

1.  Hoitotietojen kopiointi käyttämällä SD-korttia 

① Alusta SD-kortti tietokoneella FAT (FAT16) -formaattiin. 

② Avaa laitteen SD-korttiaseman kansi ja laita SD-kortti asemaan. 

    

③ Paina i-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan laitteen ollessa valmiustilassa. Laite siirtyy 

pääkäyttäjän tilaan ääniohjauksella. 

④ Tämän jälkeen laite antaa yhteenvedon laitteen viimeisestä käytöstä (laitteen viimeiset 

kokonaiskäyttötunnit ja annettujen defibrillaatioiskujen lukumäärä). 
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⑤ Ä äniohjaus ilmoittaa laitteen ohjelmistoversion. 

⑥ Kun laite kehottaa siirtämään hoitotiedot, paina i-painiketta kopioidaksesi tiedot SD-kortille. 

 

Jos laitteen sisäisessä muistissa on hoitotietoja: 

•  Laite ilmoittaa, että SD-kortin hoitotietojen kopiointi on aloitettu, ja kopioi tiedot. 

•  Kun kopiointi on valmis, laitteen tilaksi vaihtuu elvytysohjeen asetustila. Katso lisätietoa 

elvytysohjeen asettamisesta [Kohta 5.3: Määritykset]. 

Jos laitteen sisäisessä muistissa ei ole hoitotietoja: 

•  Laite ilmoittaa, että hoitotietoja ei ole, ja siirtyy sitten elvytysohjeen asetustilaan. 

 

 

  Jos tiedosto on aiemmin siirretty käyttämällesi tietokoneelle, laite ilmoittaa, että sama 

tiedosto on jo olemassa tietokoneessa. Korvaa tietokoneessa olemassa oleva tiedosto 

painamalla Isku-painiketta tai peruuta tiedoston kopiointi painamalla i-painiketta. 

 

 

2.  Hoitotietojen siirtäminen IrDA-portin kautta 

Tiedot voidaan siirtää tietokoneelle käyttämällä valmistajan toimittamaa tietojenhallinta-

ohjelmistoa (CU Expert Ver.3.50 tai uudempi). CU Expert -ohjelma sisältää EKG:n katselu- ja 

tulostustoiminnot. 

① Laita IrDA-adapteri laitteen IrDA-porttia kohti alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla. 

② Paina i-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan laitteen ollessa valmiustilassa. Laite siirtyy 

pääkäyttäjän tilaan ääniohjauksella. 

     

H U O M A A  
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③ Tämän jälkeen laite antaa yhteenvedon laitteen viimeisestä käytöstä (laitteen viimeiset 

kokonaiskäyttötunnit ja annettujen defibrillaatioiskujen lukumäärä). 

④ Ä äniohjaus ilmoittaa laitteen ohjelmistoversion. 

⑤ Kun laite kehottaa siirtämään hoitohistorian, siirrä tiedot painamalla i-painiketta. 

 

Jos laitteen sisäisessä muistissa on hoitotietoja: 

① Ä äniohjaus ilmoittaa laitteeseen tallennettujen yksilöllisten hoitotietojen kokonaismäärän. 

② Oletuksena listassa on enintään 5 yksilöllistä hoitotietoa, joista ensimmäinen on viimeisin. 

③ Järjestyksen muuttamiseksi tietokoneelle kopiointia varten paina Isku-painiketta, jolloin 

viimeisen hoitotieto on listan viimeinen, ja siirrä sitten valitut tiedot painamalla i-painiketta. 

④ Suorita CU Expert -ohjelma tietokoneessa. Katso lisätietoa tietojen vastaanottamisesta CU 

Expert -ohjelman oppaasta. 

⑤ Laite yhdistetään CU Expert -ohjelmaan muutamassa sekunnissa ja tiedot siirretään 

automaattisesti. 

⑥ Kun kopiointi on valmis, tilaksi vaihtuu elvytysohjeen asetustila. Katso [Kohta 5.3: 

Määritykset] lisätietoa elvytysohjeen asetusten muuttamisesta. 

 

Jos laitteen sisäisessä muistissa ei ole hoitotietoja: 

Laite ilmoittaa, että hoitotietoja ei ole, ja siirtyy sitten elvytysohjeen asetustilaan. 

 

 HUOMIO 

 Laitteen IrDA-portin ja IrDA-adapterin välisen etäisyyden tulee olla enintään 30 cm ja kulma 

enintään ±15°. Lisäksi ulkoinen valolähde vaikuttaa IrDA-porttiin, joten pyri käyttämään sitä 

sisätilassa loitolla loisteputki- ja/tai hehkulampuista. 
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8. Huolto 

 VAROITUS 

Laitteen muokkaaminen on kielletty 

 

 

8.1 Laitteen tarkastaminen 

i-PAD CU-SP1-laitteessa on itsetestaustoiminto. Laite suorittaa itsetestin heti, kun akku 

asetetaan laitteeseen, ja sammuttaa itsensä testin jälkeen. Laite suorittaa myös säännöllisesti 

päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset itsetestit. Käynnistä akun asetustesti poistamalla akku 

ja asettamalla sen takaisin. Katso lisätietoa [Kohta 9.1: Itsetestit]. 

 

 HUOMIO 

 Tarkasta i-PAD CU-SP1 päivittäin varmistaaksesi, että se on aina käyttövalmis hätätilannetta 

varten. Tarkista laitteen nykyinen tila, akku ja elektrodit tilanäytöltä. 

 Katso [Kohta 9.2: Laitteen tila] tietoa tilanäytöstä. 

 

 

8.2 Lisätarvikkeiden vaihtaminen 

Laitteen ollessa säilytyksessä tarkista akkuvirran osoitin ja elektrodien tila tilanäytöltä päivittäin 

varmistaaksesi, että laite on aina käyttövalmis hätätilannetta varten. Vaihda tyhjentynyt akku tai 

defibrillaattorin elektrodit, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. 
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8.2.1 Kertakäyttö inen akku 

Kertakäyttö isen akun vaihto 

•  Vaihda akku, kun se on tyhjentynyt. Katso [Luku 9: Vianetsintä] akun tilan tarkistamiseksi. 

•  Hävitä tyhjentyneet akut paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. 

•  Akku on kertakäyttöinen. Sitä ei saa ladata uudelleen. 

 

Kertakäyttö isen akun vaihtaminen 

1. Poista tyhjentynyt akku vetämällä se ulos painaen samalla laitteen pohjassa olevaa salpaa. 

Katso alla oleva kuva. 

 

 VAROITUS 

Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia ja toimittamia akkuja. Akkujen, joita valmistaja ei ole suositellut 

eikä toimittanut, käyttö aiheuttaa laitteen virheellistä toimintaa. 

 

             

2. Laita uusi akku nuolen osoittamaan suuntaan etiketti ylöspäin alla olevassa kuvassa 

osoitetulla tavalla. 

                  

3. Työnnä akkua, kunnes kuulet sen napsahtavan paikalleen. 
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 HUOMIO 

  Akkua koskevat varoitukset 

•  Ä lä altista akkua voimakkaille fyysisille iskuille. 

•  Ä lä yritä avata akkua tai rikkoa sitä osiin. 

•  Ä lä päästä akkua kosketukseen avotulen kanssa tai kuumiin esineisiin. 

•  Ä lä oikosulje akun napoja. 

•  Pidä akut lasten ulottumattomissa. 

•  Jos akusta vuotavaa nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmät heti vedellä ja ota yhteys 

lääkäriin. 

•  Ä lä säilytä akkua suorassa auringonvalossa. 

•  Ä lä säilytä akkua märässä tai erittäin kosteassa paikassa. 

•  Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti. 

•  Ä lä tuhoa akkua tai polta sitä tuhkaksi. 

•  Ä lä koskaan yritä ladata kertakäyttöisiä akkuja. 
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8.2.2 Elektrodien vaihtaminen 

•  Tarkista elektrodien tila tilanäytö ltä päivittäin. Ä lä käytä elektrodeja, joiden viimeinen 

käyttöpäivä on umpeutunut. 

•  Tarkista elektrodipakkaus vaurioiden varalta. 

•  Tarkista pakkauspussin ulkopuolella oleva kaapeli vikojen varalta. 

 

 VAROITUS 

Käytä i-PAD CU-SP1-laitteen kanssa ainoastaan valmistajan toimittamia elektrodeja. Muiden kuin 

valmistajan määrittämien elektrodien käyttö voi vaikuttaa defibrillaattorin tehokkuuteen. 

 

 

Elektrodien vaihtaminen 

1. Tarkista elektrodien viimeinen käyttöpäivä. Katso viimeisen käyttöpäivän tarkistaminen alla 

olevista kuvista. 

 

Viimeinen käyttöpäivä on merkitty 

vasemmalle “Multifunction Defibrillation 

ADULT PADS” -etiketin viereen 

elektrodipakkauksessa. 

 

 

Viimeinen käyttöpäivä on merkitty 

seuraavalla tavalla: 

KK / VVVV 

VVVV – Vuosi 

KK – Kuukausi 

 

2.  Käytetyt tai umpeutuneet elektrodit on vaihdettava. Vedä elektrodien liitin ulos ja ota 

elektrodit ulos elektrodien säilytyslokerosta alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla. 
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3. Liitä uusien elektrodien liitin defibrillaattorin elektrodiliittimeen ja laita sitten elektrodipakkaus 

elektrodien säilytyslokeroon alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla. 

       

 

8.3 i-PAD CU-SP1-laitteen puhdistaminen 

Puhdista laite pehmeällä liinalla. Laitteen ulkopuolen puhdistamiseen voidaan käyttää seuraavia 

puhdistusaineita: 

•  saippuavesiliuosta 

•  laimennettua kloorivalkaisuainetta (laimenna 30 ml kloorivalkaisuainetta yhteen litraan 

vettä) 

•  laimennettua ammoniakkipohjaista puhdistusainetta 

•  laimennettua vetyperoksidia. 

 HUOMIO 

  Ä lä upota laitetta tai sen lisätarvikkeita nesteeseen. 

  Varo huolellisesti päästämästä nesteitä laitteen sisälle. 

  Jos laite upotetaan nesteeseen, ota välittömästi yhteyttä valmistajaan tai sen valtuuttamaan 

huoltokeskukseen. 

  Liiallisen voiman tai iskujen käyttö laitetta puhdistettaessa voi aiheuttaa vaurioita. 

  Ä lä puhdista laitetta vahvoilla asetonipohjaisilla puhdistusaineilla tai hankaavilla 

materiaaleilla. Erityisesti IrDA-portin suodatin voi vaurioitua. 

  Ä lä käytä hankaavia ainesosia sisältävää puhdistusainetta. 

  Ä lä steriloi i-PAD CU-SP1-laitetta. 

 

 

8.4 Hävittäminen 
Hävitä CU-SP1 ja sen lisätarvikkeet paikallisten määräysten mukaisesti. 
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9. Vianetsintä 

9.1 Itsetesti 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen suorittamat itsetestit. 

Itsetestin 

tyyppi 
Kuvaus 

Akun 

asetustesti 

Suoritetaan, kun akku laitetaan laitteeseen. 

Suorita tämä testi: 

•  Ennen laitteen käyttöönottoa 

•  Kunkin käyttökerran jälkeen 

•  Kun akku vaihdetaan 

•  Kun laitteen epäillään vaurioituneen 

 HUOMIO 

Ä lä suorita tätä testiä, kun laitetta ollaan käyttämässä äkillisen 

sydänpysähdyksen hoitoon, koska testi kestää jonkin aikaa (noin 20 

sekuntia). 

 

Jos uusi akku asetetaan juuri ennen hoitoa, peruuta testi seuraavalla 

tavalla: 

•  Paina virtapainiketta. 

•  Odota, kunnes laite sammuu. 

•  Käynnistä laite uudelleen painamalla virtapainiketta. 

 

Sisäisten järjestelmien testaamisen lisäksi laite testaa tämän itsetestin 

aikana myös seuraavat kohteet: 

•  Isku-painike ja i-painike – paina painikkeita yksi kerrallaan, kun laite 

kehottaa niin tekemään. 

•  Defibrillaattorin elektrodien tila – laite testaa liitännän tila (onko 

yhteyttä) ja defibrillaattorin elektrodien viimeisen käyttöpäivän. 

 

Jos virheitä ei havaita, tilanäytöllä näkyy . 

Jos virhe havaitaan, tilanäytöllä näkyy  ja i-painike vilkkuu punaisena. 

Kun i-painiketta painetaan ääniohjeen mukaisesti, laite ilmoittaa virheestä ja 

sammuu. Katso lisätietoa [Kohta 9.3: Vianetsintä]. 
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Itsetestin 

tyyppi 
Kuvaus 

Käynnistystesti Laite suorittaa itsetestin, kun laitteen virta kytketään. 

Ajonaikainen 

testi 

Laite valvoo toimintaansa reaaliajassa. 

Määräaikainen 

itsetesti 

Laite suorittaa itsetestit päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Määräaikainen 

itsetesti tarkistaa tärkeät laiteparametrit (kuten akkuvirran tila, elektrodien 

tila) ja laitteen sisäisen piirin eheyden. 

 

Jos laitteen itsetesti käytön aikana epäonnistuu eikä laite pysty suorittamaan defibrillaatiota, 

laite ohjeistaa vaihtamaan laitteen ja käynnistää elvytyksen ääniohjeet. Virheen tarkistamiseksi 

sammuta laite painamalla virtapainiketta. Pitämällä i-painiketta painettuna ääniohje kehottaa 

painamaan punaista vilkkuvaa i-painiketta. Voit tarkistaa virheen syyn ääniohjeen kautta 

painamalla i-painiketta. Katso lisätietoa [Kohta 9.3: Vianetsintä]. 

 HUOMIO 

  Suosittelemme suorittamaan akun asetustestin ainoastaan yllä olevassa taulukossa 

ilmoitettuina aikoina. Tarpeettoman usein suoritettu akun asetustesti kuluttaa akkuvirtaa ja 

lyhentää akun käyttöikää. 
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9.2 Laitteen tila 

Laitteen tila osoitetaan seuraavilla symboleilla: 

Merkkivalo Kuvaus Huomautus 

Tilanäyttö  

Laitteen toiminta 
Laite toimii normaalisti.  

Tilanäyttö  

Laitteen toiminta 
Laitteessa on vika.  

Tilanäyttö  

Akkuvirran osoitin 
Akku on täyteen ladattu.  

Tilanäyttö  

Akkuvirran osoitin 
Akkuvirtaa on jäljellä alle puolet.  

Tilanäyttö  

Akkuvirran osoitin 
Akkuvirtaa on jäljellä alle neljäsosa.  

Tilanäyttö  

Akkuvirran osoitin 
Akkuvirtaa on vähän.  

Tilanäyttö  

Elektrodien tila 

Elektrodien viimeiseen käyttöpäivään on 

yli 3 kuukautta. 
 

Tilanäyttö  

Elektrodien tila 

Elektrodien viimeinen käyttöpäivä on 3 

kuukauden sisällä. 
 

Tilanäyttö  

Elektrodien tila 

Elektrodit ovat käytettyjä tai niiden 

viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. 
 

Irti potilaasta -merkkivalo:  

Ei pala 
Potilasta voidaan koskettaa.  

Irti potilaasta -merkkivalo: Palaa Potilasta ei saa koskettaa.  

Elvytystoimien (PPE) osoitin: 

Palaa 
Osoittaa, että elvytys on käynnissä.  

Elvytystoimien (PPE) osoitin: 

Vilkkuu 

Osoittaa, että elvytystä ei suoriteta tai sitä 

ei suoriteta kunnolla. 
 

i-painike: Vilkkuu punaisena 
Laite on havainnut virheen. 

Saat lisätietoa painamalla i-painiketta. 
 

Isku-painike: 

Vilkkuu oranssin värisenä 

Laite on valmis antamaan 

defibrillaatioiskun. 

Anna isku painamalla Isku-painiketta. 
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9.3 Vianetsintä 

Laite ilmoittaa nykyisen tilansa tilamerkkivaloilla, äänimerkillä ja/tai ääniohjeella. Katso lisätietoa 

seuraavista kohdista: 

 

9.3.1 Vianetsintä laitteen toiminnan aikana 

Merkkivalo/ääniohje Syy Ratkaisu 

Tilanäyttö  

Laitteen toiminta 
Laitteessa on tapahtunut 

virhe. 

Vaihda defibrillaattori välittömästi ja 

suorita elvytys tarpeen mukaan. 

Tilanäyttö 

Akkuvirran taso  

Merkkivalo 

Akkuvirtaa on vähän. Vaihda akku uuteen. 

Tilanäyttö 

Elektrodien tila 

Elektrodien viimeinen 

käyttöpäivä on 

umpeutunut. Vaihda elektrodit uusiin. 

Elektrodit ovat käytettyjä. 

Ä änikehote: 

"Vähän akkuvirtaa", 

"Vaihda akku uuteen akkuun." 

Akkuvirtaa on vähän. Vaihda akku uuteen. 

Ä änikehote: 

"Liitä elektrodien liitin laitteeseen." 

Elektrodien liitin on 

irronnut. 

Varmista, että elektrodien liitin on 

liitetty kunnolla. 

Ä änikehote: 

"Käytetyt elektrodit", 

"Vaihda elektrodit uusiin." 

Elektrodit on käytetty 

aiemmin. 
Vaihda elektrodit uusiin. 

Ä änikehote: 

"Elektrodien viimeinen käyttöpäivä 

on umpeutunut", 

"Vaihda elektrodit uusiin." 

Elektrodien viimeinen 

käyttöpäivä on 

umpeutunut. 

Vaihda elektrodit uusiin. 

Ä änikehote: 

"Paina elektrodit tiukasti potilaan 

paljaalle iholle." 

Elektrodeja ei ole kiinnitetty 

kunnolla potilaan iholle. 

Tarkista, onko elektrodit kiinnitetty 

kunnolla potilaan iholle. 

Ä änikehote: 

"Iskua ei annettu." 

Elektrodit eivät ole kunnolla 

kiinni potilaan iholla. 

Paina elektrodit tiukasti potilaan 

ihoon. 

Ajele rintakarvat tai kuivaa kosteus 

tarvittaessa ennen elektrodien 

kiinnittämistä. 

Ä änikehote: 

"Isku-painiketta ei painettu." 

Vaikka sähköisku olisi 

annettava, Isku-painiketta 

ei ole painettu 15 sekunnin 

sisällä. 

Anna sähköisku painamalla Isku-

painiketta seuraavan ääniohjeen 

yhteydessä. 
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  Jos ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan hätätilanteen aikana, noudata seuraavia ohjeita: 

① Vaihda defibrillaattori nopeasti, mikäli mahdollista. 

② Jos varalaitetta ei ole saatavilla, tarkista potilaan tila ja anna elvytystä tarpeen mukaan. 

Tarkkaile potilaan tilaa jatkuvasti ja anna elvytystä, kunnes ensiapuyksikkö saapuu 

paikalle. 

 

9.3.2 Vianetsintä, kun laite ei ole käytössä 

Oire Syy Ratkaisu 

Tilanäyttö 

Laitteen toiminta 

 Järjestelmän virhe. Paina i-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan. 

Laite siirtyy nyt pääkäyttäjän tilaan. 

 

Pääkäyttäjän tilaan siirtymisen jälkeen laite 

antaa ääniohjeen "Paina vilkkuvaa punaista i-

painiketta". 

 

Paina vilkkuvaa punaista i-painiketta, jolloin 

laite ilmoittaa järjestelmän virheen ja 

vastaavan vikakoodin. 

Ota valmistajaan yhteyttä, katso [Luku 10: 

Laitteen huolto] ja Yhteystiedot-sivulta. 

Tilanäyttö  

Akkuvirran osoitin 

 Akkuvirtaa on 

vähän. 
Vaihda akku uuteen. 

Tilanäyttö  

Elektrodien tila 

 
Elektrodien 

viimeinen 

käyttöpäivä on 

umpeutunut. 
Vaihda elektrodit uusiin. 

Elektrodit ovat 

käytettyjä. 

  Jos ongelma ei ratkea tai jos vara-akkuja ei ole saatavissa, ota yhteys valmistajaan (katso 

[Luku 10: Laitteen huolto] ja Yhteystiedot-sivulta.) 
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10. Laitteen huolto 

Laitteen takuu 

Laitteen nimi  Mallin nimi  

Ostajan nimi  Sarjanro  

Jälleenmyyjä  Myyntiedustaja  

  CU Medical Systems, Inc. myöntää tälle laitteelle viiden vuoden takuun materiaali- ja 

valmistusvikojen osalta alkuperäisestä ostopäivästä laskien. Takuuaikana valmistaja korjaa 

tai harkintansa mukaan vaihtaa maksutta vialliseksi osoittautuneen laitteen edellyttäen, että 

ostaja palauttaa laitteen kuljetus maksettuna valmistajalle tai sen valtuutetulle edustajalle. 

  Tämä takuu ei kata laitetta, joka on vahingoittunut onnettomuuden, väärinkäytön, muiden 

kuin CU Medical Systems, Inc:n tai sen valtuuttaman edustajan suorittaman huollon tai 

muuttamisen seurauksena. CU MEDICAL SYSTEMS EI VASTAA MISSÄ Ä N TAPAUKSESSA 

SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA. 

  Tämä takuu kattaa ainoastaan sarjanumeroilla varustetut laitteet ja niiden lisätarvikkeet. 

TAKUU EI KATA VÄ Ä RINKÄ YTÖ N TAI FYYSISEN SORMEILUN AIHEUTTAMIA FYYSISIÄ  

VAHINKOJA. Tämä takuu ei kata materiaaleja, kuten kaapeleita ja moduuleja, joilla ei ole 

sarjanumeroa. 

 

Takuun rajoitukset 

Takuu raukeaa ja mitätöityy seuraavissa tapauksissa: 

•  Valtuuttamattoman henkilökunnan suorittama huolto 

•  Tehtaan sinetin rikkominen ilman CU Medical Systems, Inc:n asianmukaista lupaa 

•  Oston jälkeen tapahtuneen putoamisen tai ulkoisen iskun aiheuttama vika tai vahinko 

•  Luonnonkatastrofien, kuten tulipalon, maanjäristyksen, tulvan ja/tai salamoinnin, 

aiheuttamat vahingot 

•  Ympäristösaasteiden tai epänormaalin jännitteen aiheuttama vika tai vahinko 

•  Määritettyjen rajojen ulkopuolisen varastoinnin aiheuttama vahinko 

•  Kulutustarvikkeiden ehtymisestä johtuva vika 

•  Vika, joka johtuu laitteen sisään päässeestä hiekasta ja/tai maasta 

•  Ostopäivämäärä, asiakkaan nimi, jälleenmyyjän nimi, eränumero ja muut ilmoitetut tiedot 

on tahallisesti muutettu 

•  Laitetakuun mukana ei ole toimitettu ostotodistetta 

•  Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisätarvikkeiden ja osien käyttö 

•  Muu epäasiallisen käytön aiheuttama vika tai vahinko 
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Huolto 

  i-PAD CU-SP1 on annettava valtuutetun henkilökunnan huollettavaksi. 

  i-PAD CU-SP1 huolletaan maksutta takuuaikana. Takuuajan jälkeen käyttäjä vastaa 

materiaali- ja huoltokustannuksista. 

  Jos i-PAD CU-SP1 ei toimi oikein, toimita se välittömästi huollettavaksi valtuutettuun 

huoltokeskukseen. 

  Täytä seuraavan taulukon tiedot huoltoa pyydettäessä. 

Laitteen luokitus Puoliautomaattinen ulkoinen defibrillaattori 

Laitteen nimi i-PAD Mallin numero CU-SP1 

Sarjanumero  Ostopäivä  

Myyntiedustaja    

Käyttäjän tiedot 

Nimi  

Osoite  

Puh  

Ongelman lyhyt kuvaus  

 

 HUOMIO 

  Jos laitteessa on ongelma (akun ja defibrillaatioelektrodien ongelmia lukuun ottamatta), ota yhteys 

valtuutettuun huoltokeskukseen. 
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Liitteet 

A. Elvytyskäytäntö  

 

Ä änikehote: "Soita hätänumeroon nyt." 

Ä änikehote: "Aikuisen tila" tai "Pediatrinen tila" 

Ä änikehote: "Noudata ääniohjetta rauhallisesti." 

Ä änikehote: "Poista kaikki vaatteet rintakehältä ja vatsan 
alueelta. Revi vaatteet tarvittaessa." 

Ä änikehote: "Revi elektrodipakkaus auki." 

 

Ä änikehote: "Katso tarkasti kussakin elektrodissa olevaa 
kuvaa." 

Ä änikehote: "Kuori elektrodi 1 ja kiinnitä se potilaan paljaalle iholle tarkasti 
kuvan osoittamaan kohtaan." 

Ä änikehote: "Kuori elektrodi 2 ja kiinnitä se potilaan paljaalle iholle tarkasti 
kuvan osoittamaan kohtaan." 

Ä änikehote: "Paina elektrodit tiukasti potilaan paljaalle 
iholle." 

Ä änikehote: "Liitä elektrodien liitin 
laitteeseen." EI 

A 

ELEKTRODIT 
KIINNITETTY 

KYLLÄ  

Virta päälle 

Onko elektrodit 
kytketty? 

Ä änikehote: "Ota elektrodit ulos laitteen pohjasta." 
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A’ 

i-PAD CU-SP1 

havaitsee/päättää: 

EKG iskua vaativa? 

Onko ISKU-
painiketta painettu 

15 s sisällä:? 

 

EI 

KYLLÄ  EI 

Ä änikehote: "Paina vilkkuvaa oranssia painiketta nyt." 

"Anna isku nyt." 

Ä änikehote: "Ladataan nyt." 

Ä änikehote: "Isku annettu." 

Ä änikehote: "Varmista, että ensiapua on kutsuttu." 

Ä änikehote: "Iskua ei suositella." 

KYLLÄ  

Ä änikehote: "Isku suositellaan." 
"Pysy irti potilaasta." 

KYLLÄ  

Ä änikehote: "Isku-painiketta ei 
painettu." 

Ä änikehote: "Voit koskettaa potilasta." 

Ä änikehote: "Aloita elvytys nyt." 

EI 

Onko lataus  

valmis? 

B 

Ä änikehote: "Ä lä koske potilaaseen." 
 "Analysoidaan sydänkäyrä." 
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Ä änikehote: "Paina vilkkuvaa sinistä i-painiketta 
kuullaksesi elvytysohjeen." 

Ä änikehote: "Analysoidaan 
sydänkäyrä uudelleen 2 

minuutissa." 

Ä änikehote:  
"Paina rintakehää alas päättävästi 5 

cm sydämensykkeen tahdissa." 

B’ 

KYLLÄ  

Ä änikehote: "Laita toinen kämmenesi rintakehän keskelle 
nännien väliin." 

Ä änikehote:  
"Paina rintakehää alas 5 cm 
sydämensykkeen tahdissa." 

A 

EI 

Aikuinen Pediatrin
en 

Ä änikehote: "Sykkeen ääni" 

Aikuinen Enfant 
 

Ä änikehote: "Hengitys" 

Ä änikehote: "Laita toisen kätesi kämmen ensimmäisen päälle." 

Ä änikehote: "Analysoidaan 
sydänkäyrä uudelleen 1 

minuutissa." 

Ä änikehote: "Analysoidaan 
sydänkäyrä uudelleen 40 

sekunnissa." 

Ä änikehote: "Analysoidaan 
sydänkäyrä uudelleen 20 

sekunnissa." 

A 

Ä änikehote: "Kallista pää taaksepäin, 
purista nenä kiinni ja puhalla." 

Ä änikehote: "Purista nenä kiinni, 
kallista pää ja puhalla ilmaa pieninä 

puhalluksina." 

Ä änikehote: 
"Jatka 

rintakehän 
painelua." 

Ä änikehote: 
"Anna  

elvytystä nyt." 

KYLLÄ  

EI 

EI 

KYLLÄ  

Jaksojen  
lukumäärä > 5 

Aikuinen  
vai lapsi? 

Aikuinen vai lapsi? 

Onko i-painiketta 
painettu 15 sekunnin 

sisällä:? 

Suoritetaanko 
elvytystä? 
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B. Osat ja lisätarvikkeet 

Kun tilaat varaosia tai lisätarvikkeita, ilmoita seuraavassa taulukossa osoitettu osa ja 

tilausnumero. 

B.1 Vakiotarvikkeet 

Nimi Osanumero Tilausnumero 

Aikuisen elektrodit (kertakäyttöinen) CUA1007S SP1-OA04 

Kertakäyttöinen akku (pitkäikäinen) CUSA1103BB SP1-OA03 

Käyttöohjeet SP1-OPM-E-02 - 

B.2 Valinnaiset lisätarvikkeet 

Kantolaukku SP1-A-BAG-3010 SP1-OA01 

Kertakäyttöinen akku (vakio) CUSA1103BS SP1-OA02 

Lasten pediatriset elektrodit 

(kertakäyttöinen) 

CUA1102S SP1-OA05 

IrDA-adapteri IR-220LPLUS SP1-OA06 

Tietokoneohjelmiston versio CU Expert ver. 3.50 tai 

uudempi 

SP1-OA07 

SD-kortti HD1-CARD-SD SP1-OA10 

SD-kortin lukija HD1-CARD-READER - 
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C. Merkintö jen kuvaus 

C.1 i-PAD CU-SP1 -defibrillaattori 

Merkintä Kuvaus 

 
Virtapainike ON/OFF 

 
i-painike 

 
ISKU-painike 

 
Aikuisen/lapsen valintakytkin 

 

Irti potilaasta -merkkivalo 

 

Elvytystoimien (PPE) osoitin 

 
BF-tyypin defibrillaatiosuojattu laite 

 
Yleinen varoitusmerkki 

 

Katso käyttöopas/-ohjeet 

 
Yleinen pakollisia toimia osoittava merkintä 

 
Yleinen kieltomerkki 

 

CE-merkintä: täyttää Euroopan lääkinnällisten laitteiden direktiivin 

93/42/ETY ja sen tarkistusten vaatimukset 
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C.1 i-PAD CU-SP1 -defibrillaattori (jatkuu) 

Merkintä Kuvaus 

 Sarjanumero 

 
VALMISTAJA 

 Valmistuspäivämäärä 

 
EUROOPAN YHTEISÖ N VALTUUTETTU EDUSTAJA 

 

Laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräykseen 
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C.2 i-PAD CU-SP1:n pakkaus 

Merkintä Kuvaus 

 

Enintään 6 pakkausta päällekkäin 

 

Tämä puoli ylös 

 

Pidettävä kuivana 

 

Helposti särkyvää, rikkoutuva 

 

Ei saa käyttää koukkuja 

 

Varastointilämpötila-alue: 0–43℃ 

 

CE-merkintä: täyttää Euroopan lääkinnällisten laitteiden direktiivin 

93/42/ETY ja sen tarkistusten vaatimukset 

 
Sarjanumero 

 
EUROOPAN YHTEISÖ N VALTUUTETTU EDUSTAJA 

 
VALMISTAJA 

 
Valmistuspäivämäärä 

 

Kierrätettävä 
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C.3 Lisätarvikkeet 

C.3.1 Kertakäyttö inen akku (CUSA1103BB, CUSA1103BS) 

Merkintä Kuvaus 

 
Litium-magnaani-dioksidi-akku 

 
Tasavirta 

 
Eränumero 

 
Ä lä runtele akkua tai avaa akkukoteloa 

 
Akkua ei saa murskata 

 

Laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräykseen 

 
Valmistuspäivämäärä 

 
VALMISTAJA 

 

Akun asetussuunta 

 

Akkua ei saa altistaa korkealle lämmölle tai avotulelle 

Akkua ei saa tuhkata 

 

Katso käyttöopas/-ohjeet 

 
Plus, positiivinen napa 

 
Miinus, negatiivinen napa 

 
Tietoliitäntä 
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C.3.2 Elektrodit (CUA1007S, CUA1102S) 

Merkintä Kuvaus 

 
Lämpötilarajat: 0 °C – 43 °C 

 

Eränumero 

 

Viimeinen käyttöpäivä 

 

Vain kertakäyttöinen, ei saa käyttää uudelleen 

 

Katso käyttöopas/-ohjeet 

 

Ei saa taittaa tai taivuttaa 

 

Ei sisällä lateksia 

 

Viimeinen käyttöpäivä- ja eränumerotarra 

 
Huomio: katso liiteasiakirjat 

 

Elektrodien ulosveto (suunnan osoitin) 

 

CE-merkintä: täyttää Euroopan lääkinnällisten laitteiden direktiivin 

93/42/ETY ja sen tarkistusten vaatimukset 

 
Valmistaja 
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D. Sanasto 

1 Elvytys (PPE) 1 elvytys muodostuu 5 jaksosta. (Kun laite on asetettu oletuksena 

5 jaksolle) 

1 jakso Tarkoittaa elvytyksen aikana suoritettua 30 rintakehän painelua, 

joita seuraa 2 puhallusta. (Kun laitteen oletusasetus on [30:2]) 

Jos määrität painelujen ja puhallusten lukumäärän, jakso 

suoritetaan määritettyjen toimintaohjeiden mukaisesti. Katso 

lisätietoa asetusmenetelmästä [Kohta 5.3: Määritykset]. 

Abrasiivi Materiaali, jota käytetään metalli-, lasi-, kivi- ja puupintojen 

teroittamiseen ja puhdistamiseen, mukaan lukien smirgeli, 

kvartsijauhe ja lasipöly. Ä lä puhdista laitetta tällaisilla abrasiiveillä. 

Aikuinen Aikuinen potilas on henkilö, joka on yli 8-vuotias tai painaa yli 25 

kg 

American Heart  

Association (AHA)  

2010 Elvytys-  

ohjeet 

Tämän laitteen oletusasetukset kehottavat antamaan elvytystä 

välittömästi yhden sähköiskun jälkeen 2010-elvytysohjeiden 

mukaisesti. Elvytysohje muodostuu 5 painelu- ja puhallusjaksosta 

suhteessa 30:2 (jos laitteen oletusasetus on 5 jaksoa, 30:2). 

Jos et ole saanut koulutusta puhaltamiseen, suorita ainoastaan 

rintakehän painelu. Katso elvytysasetus [Kohta 5.3: Määritykset]. 

Kysy lisätietoa valmistajalta. 

Rytmihäiriö  Epänormaali sydämen syke 

Akku Kertakäyttöinen akku, joka syöttää virtaa i-PAD CU-SP1-

laitteeseen 

Sydänpysähdyspotilas Potilas, jolla on sydänpysähdyksen oireita. Tätä laitetta tulisi 

käyttää potilaille, joilla on seuraavia oireita: Potilas ei vastaa, ei 

liiku eikä hengitä spontaanisti. 

Tiedonsiirtoportti Portti, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa laitteen ja tietokoneen 

välillä. 

Kondensoituminen Laitteen pinnalle tiivistynyt kosteus vaikuttaa laitteeseen 

haitallisesti. Laitetta on säilytettävä kuivassa ympäristössä, jossa ei 

ole liiallista kosteutta. 

Elvytystila Laite antaa elvytysohjeet keskeyttäen potilaan EKG:n analysoinnin 

siten, että elvytys voidaan suorittaa helposti. Tämän laitteen 

elvytystila noudattaa AHA:n 2010 elvytysohjeita. Katso lisätietoa 

[Kohta 6.3., Vaihe 3: Suorita elvytys]. 
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Defibrillaatio Prosessi, jossa sähköinen laite antaa sähköiskun pysähtyneelle 

sydämelle. 

Defibrillaattorin 

elektrodien liitin 

Laitteessa oleva liitin, joka liittää laitteen defibrillaattorin 

elektrodeihin. 

Kertakäyttö inen akku Kertakäyttöinen akku, joka syöttää virtaa laitteeseen. Tätä akkua ei 

saa koskaan ladata. 

EKG Elektrokardiogrammin lyhennys. Defibrillaatioelektrodien 

havaitsema sähkösydänkäyrä. 

Sähkö isku Tämä laite latautuu nopeasti ja suorittaa defibrillaation antamalla 

sähköiskun. 

Elektrodien johtava 

geeli 

AED-elektrodien pinnoite, joka helpottaa sähkösignaalien ja 

energian siirtymistä potilaan ihon ja elektrodien välillä. 

Virhe Tila, jossa laite ei toimi oikein. Katso lisätietoa [Kohta 9.3: 

Vianetsintä]. 

Vilkkuva Tila, jossa merkkivalo vilkkuu. 

i-painike Painike, jota käytetään: 

- laitteen viimeisimmän käytön tarkistamiseen 

- virheilmoitusten tarkistamiseen 

- EKG- ja tapahtumatietojen siirtämiseen 

- elvytysohjeen asetusten muuttamiseen. 

IrDA-portti Tiedonsiirtoportti, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa laitteen ja 

tietokoneen välillä. Tämä IrDA-portti käyttää (infrapuna) valoa, 

joten häiriöitä on pyrittävän vähentämään huolellisesti. Katso 

lisätietoa [CU Expert] -oppaasta. 

Palaa Tila, jossa merkkivalo palaa. 

Käyttö tila Tilanäytössä näkyy symboli  laitteen ollessa käynnissä ja 

toimiessa oikein. 

Elektrodit Defibrillaatioon käytettävät (kertakäyttöiset) elektrodit. 

Elektrodi 1 Elektrodi, joka asetetaan oikean solisluun alle. Katso elektrodissa 

olevasta kuvasta. (Paikka voidaan vaihtaa elektrodilla 2.) 

Elektrodi 2 Elektrodi, joka asetetaan potilaan kylkiluiden päälle vasemman 

rintakehän alaosaan suoraan kainalon alle. Katso elektrodien 

kuvasta (paikka voidaan vaihtaa elektrodilla 1). 

Elektrodien liitin Elektrodikokoonpanon liitin, joka liittää elektrodit i-PAD CU-SP1-

laitteeseen. 
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Tietokoneohjelmisto 

CU Expert 

(CU-EX1) 

Tietokoneohjelmisto, jota käytetään i-PAD CU-SP1:n asetusten 

muuttamiseen ja hoitotietojen hallintaan. Jos haluat hankkia tämän 

ohjelmiston, katso lisätarvikkeita koskeva liite. 

Pediatrinen Pediatrinen potilas on henkilö, jonka ikä on 1–8 vuotta ja painaa 

alle 25 kg:a. 

Virtapainike Vihreä painike laitteen etupuolella. Laite käynnistyy, kun 

virtapainiketta painetaan valmiustilassa, ja laite sammuu, kun 

virtapainiketta painetaan sekunnin ajan laitteen ollessa käynnissä. 

Jos virtapainiketta painetaan akun asetustestin aikana, akun 

asetustesti peruutetaan. 

Laite Tämä termi tarkoittaa puoliautomaattista ulkoista defibrillaattoria i-

PAD CU-SP1 (AED). 

Elektrodien kuori Kuori, joka suojaa elektrodien johtavaa geeliä säilytyksen aikana 

elektrodien pussin sisällä. 

SD-kortti Ulkoinen muistikortti, jota voidaan käyttää hoitotietojen (EKG ja 

tapahtumat) tallentamiseen laitteen sisäisestä muistista. 

Itsetesti Diagnostinen itsetesti, joka tarkistaa laitteen alijärjestelmien 

asianmukaisen toiminnan. 

Sisäinen tyhjennys 

(purkautuminen) 

i-PAD CU-SP1 tyhjentää defibrillaatiokondensaattorin latauksen 

sisäiseen kuormaan, jos Isku-painiketta ei paineta tai jos laite 

määrittää, että potilas ei tarvitse sähköiskua potilaan EKG:n 

muutoksen vuoksi.  

Puoliautomaattinen 

ulkoinen 

defibrillaattori (AED) 

Laite, joka analysoi ja tunnistaa defibrillaation tarvitsevan 

sydänkäyrän, ja antaa defibrillaatioiskun. Isku on annettava 

painamalla ISKU-painiketta. 

Isku-painike Painike, jota on painettava sähköiskun antamiseksi 

sydänpysähdyspotilaalle. 

Valmiustila i-PAD CU-SP1-laitteen tila virtapainikkeen ollessa pois (OFF), 

mutta akku asennettuna. Jos tilanäytöllä näkyy  laitteen ollessa 

valmiustilassa, laite on käyttövalmis hätätilannetta varten). 

Kammiovärinä Kammiovärinä (lyhenne v-fib) on kaikkein vakavin sydänhäiriö. 

Alakammio värähtelee eikä sydän pysty pumppaamaan verta, mikä 

aiheuttaa sydänpysähdyksen. 
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Kammiotakykardia Kammiotakykardia on nopea sydämen syke, joka alkaa sydämen 

alakammioissa (kammiot). Se voi olla hengenvaarallinen sydämen 

syke ja vaatii nopeaa diagnosointia ja hoitoa. 

Me Tarkoittaa CU Medical Systems Inc:ia. 

 



56 

E. Laitteen tekniset tiedot 

Mallin nimi: CU-SP1 

Fyysiset ominaisuudet  

Luokka Nimellismääritykset 

Mitat 260 ㎜ x 256 ㎜ x 69,5 ㎜ (leveys x pituus x korkeus) 

Paino 2,4 ㎏ (sisältää akun ja elektrodit) 

 

 

Ympäristö   

Luokka Nimellismääritykset 

 

Käyttötila (Laite on ensiapukäytössä) 

 Lämpötila: välillä 0 °C ja 43 °C 

Kosteus: 5 % – 95 % (ei kondensoituva) 

Valmiustila (Laitetta säilytetään defibrillaattorin elektrodien kanssa akku asennettuna 

käyttövalmiina hätätilannetta varten) 

 Lämpötila: välillä 0 °C ja 43 °C 

Kosteus: 5 % – 95 % (ei kondensoituva) 

Kuljetus (vain laite, ei elektrodeja eikä akkua) 

 Lämpötila: välillä -20 °C ja 60 °C 

Kosteus: 5 % – 95 % (ei kondensoituva) 

Korkeus 

merenpinnasta 

0 – 15 000 jalkaa (käyttö ja varastointi) 



57 

Pudotus Kestää 1,2 metrin pudotuksen reunasta, nurkasta tai pinnalta 

Tärinä Käyttö: Täyttää standardin MIL-STD-810G kuva 514.6E-1, satunnainen 

Valmiustila: Täyttää standardin MIL-STD-810G kuva 514.6E-2, pyyhkäisty 

sini (helikopteri) 

Tiiviys IEC 60529: IP55 

ESD (sähköinen 

purkautuminen) 

Täyttää standardin IEC 61000-4-2:2008 

EMI (säteilevä) Täyttää standardin EN 60601-1-2:2007 raja-arvot, menetelmä CISPR 

11:2007, 

Ryhmä 1, Luokka B 

EMI 

(sähkömagneettiset 

häiriö t, immuniteetti) 

Täyttää standardin EN 60601-1-2:2007 raja-arvot, menetelmä IEC 61000-

4-3:2010, Taso 3 (10 V/m 80 MHz – 2 500 MHz) 
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Defibrillaattori  

Luokka Nimellismääritykset 

Toimintatila Puoliautomaattinen 

Aaltomuoto Kaksivaiheinen e-kuutio (lyhennetty eksponentiaalinen) 

Antoenergia Aikuiset 150 J 50 Ω:n kuormalla 

Lapset 50 J 50 Ω:n kuormalla 

Latauksen valvonta Automaattisen potilasanalysointijärjestelmän valvoma 

Latausaika 10 sekuntia ääniohjeesta "Isku annettava"  

Energiavaraston 

latausaika 

10 sekuntia, 

tyypillinen 

Käytettäessä uutta kertakäyttöistä LiMnO2-akkua 

(lämpötilassa 20 °C) 

11 sekuntia, 

tyypillinen 

Käytettäessä uutta kertakäyttöistä LiMnO2-akkua, 

tyhjenee 15 purkauksella 200 Joulea per purkaus. 

(lämpötilassa 20 °C) 

Aika sydänkäyrän analysoinnin käynnistymisestä 

(Ä äniohje: "Ä LÄ  KOSKE POTILAASEEN, ANALYSOIDAAN 

SYDÄ MEN SYKE") 

Antovalmiuteen (ääniohje: "PAINA VILKKUVAA 

ORANSSIA PAINIKETTA NYT. ANNA ISKU NYT") 

Uusi akku: 10 sekuntia, tyypillinen 

(lämpötilassa 20 °C) 

Uusi akku: 16. lataus: 11 sekuntia, 

tyypillinen (lämpötilassa 20 °C) 

Aika virran kytkemisestä iskuvalmiuteen 

(Ä äniohje: "PAINA VILKKUVAA ORANSSIA PAINIKETTA 

NYT. ANNA ISKU NYT") 

Uusi akku: 16. lataus: 25 sekuntia, 

tyypillinen (lämpötilassa 20 °C) 

Lataus valmis -

merkkivalo 

  Ä äniohje "Paina vilkkuvaa oranssia painiketta nyt. Anna isku nyt" 

  Vilkkuva Isku-painike 

  Ä änimerkki 

Aika elvytyksestä 

iskuun 

Vähintään 6 sekuntia elvytyksen suorittamisesta iskuun 

Purkautuminen Ladattu laite purkautuu (tyhjentää sähköisen iskuenergian sisäisesti) itsestään 

seuraavissa tapauksissa:  

  Kun potilaan EKG vaihtuu rytmiin, joka ei vaadi defibrillaatiota. 

  Kun Isku-painiketta ei paineta 15 sekunnin sisällä latauksen päättymisestä. 

  Kun laite sammutetaan painamalla virtapainiketta vähintään 1 sekunnin ajan. 

  Kun elektrodit irrotetaan potilaan kehosta tai elektrodien liitin irrotetaan laitteesta. 

  Kun potilaan impedanssi on defibrillaatioalueen (25 Ω – 175 Ω) ulkopuolella. 
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Defibrillaattori  

Iskun anto Isku annetaan painamalla ISKU-painiketta CU-SP1:n ollessa latautunut. 

Iskun antovektori   Aikuisen elektrodit anterioorinen-posterioorinen-asennossa 

  Lasten pediatriset elektrodit anterioorinen-posterioorinen-asennossa 

Käytetty osa 

Potilaan eristys 

Defibrillaatioelektrodit 

Tyyppi BF, defibrillaatiosuojattu 

 

 

Kaksivaiheinen lyhennetty eksponentiaalinen 

Iskun aaltomuodon profiili kompensoidaan automaattisesti potilaan transtorakaaliseen impedanssiin. 

A = ensimmäisen vaiheen kesto 

B = toisen vaiheen kesto 

C = välivaiheen kesto 

D = huippuvirta 

 

Aikuispotilaiden tuoton aaltomuoto (150 Joulea) 

Potilaan 

impedanssi 

(Ohmia, Ω) 

Ensimmäisen vaiheen 

kesto 

(millisekuntia, ms) 

Toisen vaiheen kesto 

(millisekuntia, ms) 

Huippuvirta 

(A) 

Energia 

(Joulea, J) 

Energian  

tarkkuus 

(Joulea, J) 

25 2,4 2,4 64,5 147,8 150(±15%) 

50 4,4 4,4 32,7 149,7 150(±15%) 

75 6,3 6,3 22,5 151,5 150(±15%) 

100 8,8 8,8 15,9 148,1 150(±15%) 

125 10,7 10,7 13,0 149 150(±15%) 

150 12,7 12,7 11,0 148,2 150(±15%) 

175 15,0 15,0 9,5 148,8 150(±15%) 

 

A B

time(ms)

cu
rr

e
n
t(

A
)

CD

Aika (ms) 

V
irta

 (A
) 
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Lapsipotilaiden tuoton aaltomuoto (50 Joulea) 

Potilaan 

impedanssi 

(Ohmia, Ω) 

Ensimmäisen  

vaiheen kesto 

(millisekuntia, ms) 

Toisen vaiheen  

kesto 

(millisekuntia, ms) 

Huippuvirta 

(A) 

Energia 

(Joulea, J) 

Energian  

tarkkuus 

(Joulea, J) 

25 2,3 2,3 35,4 50,2 50(±15 %) 

50 4,3 4,3 18,4 50,7 50(±15 %) 

75 6,3 6,3 12,3 49,7 50(±15 %) 

100 8,5 8,5 9,1 49,5 50(±15 %) 

125 10,6 10,6 7,3 50,3 50(±15 %) 

150 12,7 12,7 5,8 49 50(±15 %) 

175 15,0 15,0 4,9 49,6 50(±15 %) 

 

EKG-mittaus  

Luokka Nimellismääritykset 

EKG-mittausjohto Johto II 

Taajuusvaste 1 Hz – 30 Hz 

 

 

EKG:n analysointijärjestelmä  

Luokka Nimellismääritykset 

Toiminta Määrittää potilaan impedanssin ja arvioi potilaan EKG:n määrittääkseen, 

onko se defibrillaatioiskua tarvitseva. 

Impedanssialue 25 Ω – 175 Ω (iskua ei anneta, jos potilaan impedanssi on tämän alueen 

ulkopuolella). 

Defibrillaatioiskua 

vaativa sydänkäyrä 

Kammiovärinä tai nopea kammiotakykardia 

Ei defibrillaatioiskua 

vaativat sydänkäyrät 

EKG-käyrät lukuun ottamatta kammiovärinää ja kammiotakykardiaa 

Kun defibrillaatioiskua tarvitsematon sydänkäyrä havaitaan, laite kehottaa 

käyttäjää suorittamaan elvytyksen. 

Analysointiprotokolla Valmistelu iskun antoon keskeyttämällä elvytys analyysi tuloksista riippuen. 

Herkkyys ja spesifiys Täyttää standardin ANSI/AAMI DF80 / IEC60601-2-4:2010 ohjeet 

 



61 

EKG-analysointijärjestelmä - EKG-tietokannan testi  

EKG-

käyrän 

luokitus 

Syke 

Test-

inäytteen 

väh. koko 

Suoritus-

kyky-

tavoite 

Test-

inäytteen 

koko 

Päätös 

iskusta 
Ei iskua 

Havaittu 

suorituskyky 

90 % 

yksipuolinen 

luotetta-

vuuden alaraja 

D
E

F
IB

R
IL

L
A

A
T

IO
T
A

 

V
A

A
T

IV
A

 Karkea VF 200 
>90 % 

herkkyys 
219 213 6 

97,26 % 

(213/219) 

herkkyys 

95 % 

Nopea VT* 50 
>75 % 

herkkyys 
137 111 26 

81,02 % 

(111/137) 

herkkyys 

76 % 

E
I 
D

E
F

IB
R

IL
L

A
A

T
IO

T
A

 V
A

A
T

IV
A

 Normaali 

sinussyke 

vähintään 

100 

(sattuman-

varainen) 

> 99 % 

spesifiys 
100 0 100 

100 % 

(100/100) 

spesifiys 

97 % 

AF, SB, SVT, 

sydämen 

pysähdys, 

idioventriku-

laariset PVC:t 

30 

(sattumanva

rainen) 

> 95 % 

spesifiys 
219 1 218 

99,54 % 

(218/219) 

spesifiys 

98 % 

Asystolia 100 
> 95 % 

spesifiys 
132 5 127 

96,21 % 

(127/132) 

spesifiys 

93 % 

* Kammiotakykardia: alle 150 sykettä minuutissa on ei iskua vaativa, 150 sykettä minuutissa tai sitä enemmän on iskua 

vaativa 

 

EKG-aaltomuodon kokonaistestitulos 

 VF ja VT Kaikki muut EKG-käyrät 

Isku (A) 324 tapausta (B) 6 tapausta 

Ei iskua (C) 32 tapausta (D) 445 tapausta 

Laitteen herkkyys iskua vaativalle käyrälle on A/(A+C): 91,01 % (324/356) 

Laitteen todellinen ennakoitava arvo on A/(A+B): 98,18 % (324/330) 

Laitteen spesifiys ei iskua vaativalle sydänkäyrälle on D/(B+D): 98,67 % (445/451) 

Laitteen virheellinen positiivinen iskua vaativalle sydänkäyrälle on B/(B+D): 1,33 % (6/451) 
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Käyttö laitteet, merkkivalot, ääniohjeet  

Luokka Nimellismääritykset 

Käyttö laitteet Virtapainike, i-painike, Isku-painike, aikuisen/lapsen valintakytkin 

Tilanäyttö Näyttää laitteen tilan, akkuvirran tason ja elektrodien tilan 

Merkkivalo Irti potilaasta -merkkivalo: syttyy, kun defibrillaattori analysoi potilaan EKG:tä 

tai antaa sähköiskua. 

Elektrodin paikan osoittimet: Vilkkuu, kun defibrillaattori käynnistetään eikä 

elektrodeja ole kiinnitetty potilaaseen. Sammuu, kun elektrodit kiinnitetään 

potilaaseen. 

Elektrodien liittimen tilan osoitin: Vilkkuu, kun defibrillaattori käynnistetään 

eikä elektrodien liitintä ole liitetty. Syttyy, kun elektrodien liitin liitetään. 

Elvytystoimien (PPE) osoitin: syttyy, kun elvytys havaitaan, vilkkuu, kun 

elvytystä ei havaita. 

Isku-painike: vilkkuu oranssin värisenä, kun defibrillaattori on latautunut ja 

valmis antamaan iskun. 

Sininen i-painike: vilkkuu elvytysohjeen, hoitohistorian siirtämisen ja 

elvytystilan asettamisen aikana. 

Punainen i-painike: vilkkuu virheen tapahtuessa. 

Kaiutin Toistaa ääniohjeet. CU-SP1 analysoi ympäristön melutasoa hoitotoimenpiteen 

aikana. Jos ympäristön melutaso on korkea, se lisää automaattisesti 

ääniohjeiden äänenvoimakkuutta, jotta ne voidaan kuulla selvästi. 

Ä änimerkki Antaa piippausäänimerkkejä 

Akkuvirran taso Akkuvirran taso mitataan automaattisesti määräaikaisten itsetestien, virran 

kytkemisen yhteydessä suoritettavan itsetestin ja ajonaikaisen itsetestin aikana 

Alhaisen akkuvirran 

osoitin 

Näytetään tilanäytöllä, kuulutetaan ääniohjeen kautta ja osoitetaan vilkkuvalla 

punaisella i-painikkeella 

Ä äniohje Opastaa käyttäjää ääniohjeiden avulla 
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Diagnostiset itsetestit  

Automaattinen   Itsetesti virran kytkemisen yhteydessä, ajonaikainen itsetesti 

  Päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen itsetesti 

Manuaalinen Akun asetustesti (suoritetaan käyttäjän asettaessa akun laitteen akkutilaan) 

 

 

Kertakäyttö inen akku  

Luokka Nimellismääritykset 

Akun tyyppi 12 V DC, 2,8 Ah LiMnO2, Kertakäyttöinen: vakio 

12 V DC, 4,2 Ah LiMnO2, Kertakäyttöinen: pitkäikäinen 

Kapasiteetti Vakio - Vähintään 50 iskua uudella akulla 

tai 4 tuntia käyttöaikaa huonelämpötilassa (20 °C) 

Pitkäikäinen - Vähintään 200 iskua uudella akulla 

tai 8 tuntia käyttöaikaa huonelämpötilassa (20 °C) 

Käyttö ikä valmiustilassa 

(akun asettamisen 

jälkeen) 

Vakio - Vähintään 3 vuotta asennuspäivästä, jos laitetta säilytetään ja 

huolletaan tämän asiakirjan ohjeiden mukaan. 

Pitkäikäinen - Vähintään 5 vuotta asennuspäivästä, jos laitetta säilytetään 

ja huolletaan tämän asiakirjan ohjeiden mukaan. 

Lämpötila-alueet   Käyttö 

 Lämpötila: välillä 0 °C ja 43 °C 

  Varastointi 

 Lämpötila: välillä -20 °C ja 60 °C 
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Aikuisen defibrillaatioelektrodit (CUA1007S)  

Luokka Nimellismääritykset 

Tyyppi Aikuinen 

Elektrodin ala 120 cm
2 

Kaapelin pituus Yhteensä 120 cm (pussin sisällä: 95 cm, pussin ulkopuolella: 25 cm) 

Varastointiaika 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä 

 

 

Lasten pediatriset defibrillaatioelektrodit (CUA1102S)   

Luokka Nimellismääritykset 

Tyyppi Pediatrinen 

Elektrodin ala 46,43 cm
2
 

Kaapelin pituus Yhteensä 120 cm (pussin sisällä: 80 cm, pussin ulkopuolella: 40 cm) 

Varastointiaika 30 kuukautta valmistuspäivämäärästä 

 

 

Tietojen tallennus ja siirtäminen  

Luokka Nimellismääritykset 

IrDA Tietokoneyhteyttä varten 

Sisäisen tietomuistin 

kapasiteetti 

5 yksilöllistä hoitoa, enintään 3 tuntia / hoito 

SD-kortti Ulkoinen muisti. Tiedot voidaan kopioida sisäisestä muistista SD-kortille. 
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F. Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettiset päästöt 

i-PAD CU-SP1 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. 

i-PAD CU-SP1:n ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa 

ympäristössä. 

Päästö testit Yhteensopivuus 
Sähkömagneettinen  

ympäristö  - ohjeet 

Radiotaajuuspäästöt 

CISPR 11 
Ryhmä 1 

i-PAD CU-SP1 käyttää 

radiotaajuusenergiaa vain laitteen 

sisäisissä toiminnoissa. Siksi sen 

päästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden 

pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden 

lähettyvillä oleville elektronisille 

laitteille. 

Radiotaajuuspäästöt 

CISPR 11 
Luokka B i-PAD CU-SP1 sopii käytettäväksi 

kaikissa tiloissa mukaan lukien 

asuintilat ja tilat, jotka on liitetty 

suoraan yleiseen pienjänniteverkkoon, 

josta asuinrakennukset saavat 

kotitaloussähkön. 

Harmoniset päästöt 

IEC 61000-3-2 
Ei sovellettavissa 

Jännitteenvaihtelut/kohinapäästöt  

IEC 61000-3-3 
Ei sovellettavissa 

 

 

  i-PAD CU-SP1 -laitetta ei saa käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna sen alle tai 

päälle. 

 Jos i-PAD CU-SP1 -laitetta on pakko käyttää jonkin muun laitteen vieressä tai sijoitettuna 

sen alle tai päälle, on tarkkailtava, että laite toimii kunnolla siinä kokoonpanossa kuin sitä 

aiotaan käyttää. 

 

 

 

 

 

VAROITUS 

 

 

 



66 

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen immuunisuus 

i-PAD CU-SP1 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa 

ympäristössä. i-PAD CU-SP1:n ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta 

käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Immuunisuustesti 
IEC 60601-1 

testitaso 

Yhdenmukai-

suustaso 

Sähkömagneettinen ympäristö  - 

ohjeet 

Sähköstaattinen 

purkaus (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakti 
±6 kV 

kontakti 

Lattioiden tulee olla puuta, betonia 

tai keraamista tiiltä. Jos lattioissa 

käytetään synteettisiä materiaaleja, 

ilman suhteellisen kosteuden tulisi 

olla vähintään 30 %. 

±8 kV ilma ±8 kV ilma 

Nopea sähköinen 

transientti/purske  

IEC 61000-4-4 

±2 kV 

virransyöttöjohdot Ei sovelletta-

vissa 

Sähköverkkovirran tulisi olla 

laadultaan liikehuoneisto- tai 

sairaalakäyttöön sopivaa. 
±1 kV syöttö-

/lähtöjohdot 

Ylijänniteaalto 

IEC 61000-4-5 

±1 kV 

differentiaalimuoto 
Ei sovelletta-

vissa 

Sähköverkkovirran tulisi olla 

laadultaan liikehuoneisto- tai 

sairaalakäyttöön sopivaa. ±2 kV normaalitila 

Jännitteenlaskut, 

lyhytaikaiset häiriöt 

ja 

jännitteenvaihtelut 

sähköverkossa 

IEC 61000-4-11 

<5 % UT (>95 % 

UT:n lasku) 0,5 

jakson ajan 

Ei sovelletta-

vissa 

Sähköverkkovirran tulisi olla 

laadultaan liikehuoneisto- tai 

sairaalakäyttöön sopivaa. Jos i-

PAD CU-SP1:n kuvanvahvistimen 

on toimittava jatkuvassa käytössä 

myös sähkökatkojen aikana, on 

suositeltavaa, että i-PAD CU-SP1:n 

kuvanvahvistin saa virran UPS-

virtalähteestä. 

40 % UT (60 % UT:n 

lasku) 5 jakson ajan 

70 % UT (30 % UT:n 

lasku) 25 jakson 

ajan 

<5 % UT (>95 % 

UT:n lasku) 5 

sekunnin ajan 

Virran taajuuden 

(50/60Hz) 

magneettikenttä  

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Virran taajuuden magneettikenttien 

tulee vastata tasoltaan tyypillistä 

liikehuoneisto- tai 

sairaalaympäristöä tai vastaavaa. 

HUOMAUTUS: UT tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testaustasoon siirtymistä. 
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen immuunisuus 

i-PAD CU-SP1 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritetyssä sähkömagneettisessa ympär istössä. i-

PAD CU-SP1:n ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa 

ympäristössä. 

Immuunis

uustesti 

IEC 60601 

testitaso 

Yhdenm

ukaisuus

taso 

Sähkömagneettinen ympäristö  - ohjeet 

 

  Kannettavaa ja siirrettävää radiotaajuus-

tietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää i-PAD CU-SP1 -

laitteen mitään osaa (mukaan lukien sähköjohdot) 

lähempänä kuin suositeltava erotusetäisyys, joka 

lasketaan lähettimen taajuuden laskentaan 

tarkoitettua yhtälöä käyttäen. 

   Suositeltava erotusetäisyys 

Johtuva 

radio-

taajuus 

IEC 

61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz – 80 MHz 

ISM-kaistojen 

ulkopuolella
a
 

3 Vrms 

 

10 Vrms 

150 kHz – 80 MHz 

ISM-kaistojen 

sisällä
a
 

10 Vrms 

 

Säteily-

radio-

taajuus 

IEC 

61000-4-3 

10 V/m 

80 MHz – 2,5 GHz 

10 V/m 

   80 MHz – 800 MHz 

20 V/m 

80 MHz – 2,5 GHz 

20 V/m 

  800 MHz – 2,5 GHz 

 

  missä P on lähettimen valmistajan ilmoittama 

lähettimen maksiminimellisteho watteina (W) ja 

d on suositeltava erotusetäisyys metreinä (m) 
b
. 

Kiinteiden radiotaajuuslähettimien 

ympäristömittausten 
c
 mukaisten 

kentänvoimakkuuksien pitää olla alle 

yhteensopivuustason jokaisella taajuusalueella
d
. 

Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla 

merkittyjen laitteiden läheisyydessä: 
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HUOMAUTUS 1. Arvojen 80 MHz tai 800 MHz kohdalla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta. 

HUOMAUTUS 2. Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän 

etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja 

heijastuminen. 

a
 

ISM (teollinen, tieteellinen ja lääketieteellinen) -kaistat välillä 150 kHz ja 80 MHz ovat  

6,765 MHz – 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz – 27,283 MHz; ja  

40,66 MHz – 40,70 MHz. 

b 

Yhdenmukaisuustasot ISM-taajuuskaistoilla välillä 150 kHz ja 80 MHz ja taajuusalueella  

80 MHz – 2,5 GHz on tarkoitettu vähentämään siirrettävien/kannettavien viestintälaitteiden 

mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä, jos tällainen laite tuodaan vahingossa potilasalueelle. 

Tästä syystä näillä taajuusalueilla toimivien lähettimien suositellun erotusetäisyyden 

laskentaan käytetään 10/3-lisäkerrointa. 

c 

Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien (matka-/langattomat puhelimet) ja 

maaradiojärjestelmien tukiasemien, radioamatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetyksien ja 

TV-lähetyksien, kenttävoimakkuuksia ei voida ennustaa tarkasti teoreettisesti. Jotta kiinteiden 

radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla 

pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa i -

PAD CU-SP1:ta aiotaan käyttää, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan 

vaatimustason, olisi CU-SP1:ta tarkkailtava, kunnes tiedetään, että se toimii kunnolla. Jos 

laite ei tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten siirrettävä i-

PAD CU-SP1 toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.  

d 
Yli 150 kHz – 80 MHz:n taajuusalueella kenttävoimakkuuksien tulee olla alle [V1] V/m 
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuus-tietoliikennelaitteiden ja CU-

SP1:n väliset suositeltavat erotusetäisyydet 

i-PAD CU-SP1 on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa säteilevän radiotaajuuden 

aiheuttamat häiriöt ovat hallittuja. i-PAD CU-SP1:n omistaja tai käyttäjä voi auttaa estämään 

sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien 

radiotaajuus- tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja i-PAD CU-SP1:n välillä alla olevan taulukon 

mukaan tietoliikennelaitteiston maksimitehon mukaisesti. 

Lähetti-

men 

nimellinen 

maksimi-

lähtöteho 

[W] 

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan [m] 

150 kHz – 80 MHz 

ISM-kaistojen 

ulkopuolella 

 

150 kHz – 80 MHz 

ISM-kaistoilla 

 

 

80 MHz – 800 MHz 

 

 

 

800 MHz – 2,5 GHz 

 

 

 

V1 = 3 Vrms V2 = 10 Vrms 
E1 = 

10 V/m 

E1 = 

20 V/m 

E1 = 

10 V/m 

E1 = 

20 V/m 

0,01 0,12 0,12 0,12 0,06 0,23 0,12 

0,1 0,37 0,38 0,38 0,19 0,73 0,36 

1 1,17 1,20 1,20 0,60 2,30 1,15 

10 3,69 3,79 3,79 1,90 7,27 3,64 

100 11,67 12,00 12,00 6,00 23,00 11,50 

Jos lähettimen nimellistä maksimilähtötehoa ei löydy edellä olevasta taulukosta, suositeltava 

erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan määrittää käyttäen lähettimen taajuuden mukaista 

yhtälöä, missä P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksimilähtöteho watteina (W).  

HUOMAUTUS 1. 80 MHz:n ja 800 MHz:n kohdalla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta 

koskevaa erotusetäisyyttä. 

HUOMAUTUS 2. ISM (teollinen, tieteellinen ja lääketieteellinen) -kaistat välillä 150 kHz ja 80 

MHz ovat 6,765 MHz – 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz – 27,283 MHz; ja 

40,66 MHz – 40,70 MHz. 

HUOMAUTUS 3. ISM-taajuuskaistoilla 150 kHz ja 80 MHz ja taajuusalueella 80 MHz – 2,5 GHz 

toimivien lähettimien suositellun erotusetäisyyden laskentaan käytetään 10/3-lisäkerrointa 

vähentämään siirrettävien/kannettavien viestintälaitteiden mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä, jos 

tällainen laite tuodaan vahingossa potilasalueelle.  

HUOMAUTUS 4. Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän 

etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja 

heijastuminen. 

 


