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ВЪВЕДЕНИЕ
Тези инструкции за употреба съдържат инструкции за инсталиране и управление на системата за измерване на сърдечно-съдови 
показатели CoroFlow™.

За работа с други изделия, използвани заедно с CoroFlow™ се консултирайте с инструкциите за употреба на всяко от тези изделия за 
подробна информация относно работата с изделието и информацията за безопасност.

В настоящите инструкции за употреба са използвани следните съкращения и термини:
▪ AO Аортно налягане
▪ Кат. лаб. Катетеризационна лаборатория
▪ ПКИ Перкутанна коронарна интервенция
▪ FFR Фракционен резерв на кръвотока (Pd/Pa, измерен при максимална хиперемия)
▪ RFR Коефициент на кръвотока в състояние на покой
▪ CFR Резерв за коронарен поток
▪ PB-CFR CFR с ограничение на налягането
▪ IMR Индекс на микроваскулаторна резистентност
▪ BRI Индекс на изходна резистентност
▪ RRR Коефициент на резистивен резерв
▪ Tau Константа на релаксация
▪ IFU Инструкция за употреба
▪ Pa Проксимално налягане или аортно налягане (AO)
▪ Pd Дистално налягане
▪ PW Датчик за налягане Abbott PressureWire® или (във формули) клиновидно налягане
▪ Wi-Box Безжичен трансмитер за AO налягане Abbott
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Общ преглед

Системата за измерване на сърдечно-съдови показатели CoroFlow™ е система, използвана за събиране, изчисляване, представяне и 
съхраняване на физиологични параметри, измерени чрез PressureWire X и Wi-box на Abbott Medical. 

Параметрите включват Pa, Pd, FFR, Pd/Pa, RFR, CFR, IMR, RRR, абсолютен поток, абсолютна резистентност, dP/dt и вътресъдова температура. 

Системата за измерване на сърдечно-съдови показатели CoroFlow™ се инсталира на настолен компютър и получава данни от измервания 
безжично чрез приемника CoroHub™. На екраните на компютрите се показва информация, която по избор може да бъде представена на 
монитор в коронарната кат. лаб. 

Данните може да се съхраняват на локално устройство за съхранение или да се прехвърлят към мрежа. 

Компютърен софтуер CoroFlow™ Приемник CoroHub™
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Показание за употреба

Системата CoroFlow™ е показана за предоставяне на хемодинамична информация за използване при диагностика на пациенти със сърдечно-
съдови заболявания. 

Предназначение

Системата CoroFlow™ е предназначена за използване в лаборатории за катетеризация и други лаборатории за сърдечно-съдови показатели за 
изчисляване и показване на различни физиологични параметри въз основа на резултата от едно или повече измервателни устройства. 

Противопоказания

Системата няма функции за аларма на пациента. Не използвайте за проследяване на сърдечни/жизнени показатели. 

Целеви потребители
Нормална работа: Системата трябва да се управлява или да се наблюдава от компетентен лекар в областта на лабораторните процедури за 

катетеризация.
Профилактика: Болничен техник и/или IT персонал
Инсталация: Болничен техник и/или IT персонал

Целева група от пациенти
Системата CoroFlow™ е предназначена за употреба при пълнолетни пациенти със сърдечно-съдови заболявания
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ОПЕРАТИВНО СЪВМЕСТИМИ ИЗДЕЛИЯ
Системата за измерване на сърдечно-съдови показатели CoroFlow е предназначена за използване със следните изделия, доставяни от други производители.

За работа с изделия, използвани заедно с CoroFlow™ се консултирайте с инструкциите за употреба на всяко от тези изделия за подробна информация 

относно показанието, работата с изделието и информацията за безопасност.
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Изделие Производител Предназначение

PressureWire X
(безжична версия)

Abbott Medical Inc Измерване на вътресъдово налягане и температура.
Изисква се за всички режими на измерване.

Wi-Box Abbott Medical Inc Измерване на аортното референтно налягане.
Изисква се за всички режими на измерване. 

Сървър на работен списък 
DICOM

Общ Изтеглете списъка с планирани пациенти, като използвате формат на работен списък 
DICOM.
Допълнителна опция.
Подробна декларация на DICOM се предлага отделно от Coroventis Research AB

DICOM PACS Общ Експортиране на експортирани екранни изображения във формат DICOM.
Допълнителна опция. 
Подробна декларация на DICOM се предлага отделно от Coroventis Research AB
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СИМВОЛИ
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Електронни инструкции за употреба

Електронно кошче за отпадъци. Обезвреждане на отпадъци съгласно директивата за ОЕЕО

Номер на артикула на продукта

Сериен номер

Производител

Федералното законодателство (на САЩ) ограничава продажбата на това изделие от или по 
поръчка на лекар

Знак за нормативно съответствие на Австралия (ACMA)

Съответства на Директивата за медицински изделия 93/42/ЕИО и Директивата за 
радиосъоръжения (RED) 2014/53/ЕС

Внимание (Внимание, вижте придружаващите документи)
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ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание: Компютърът и CoroHub™ не трябва да се поставят в обкръжението на пациента (на 1,5 м от пациента).

Внимание: За работа с други изделия, използвани заедно с CoroFlow™ се консултирайте с инструкциите за употреба на всяко от тези изделия за 
подробна информация относно показанието, работата с изделието и информацията за безопасност.

Внимание: Препоръчва се да се осигурят локални процедури за архивиране на данни на съхранени записи. CoroFlow™ не създава резервно копие на 
съхранени данни.

Внимание: Винаги проверявайте минималните експлоатационни изисквания на компютъра за гарантиране на съвместимост с CoroFlow™.

Внимание: Препоръчително е да инсталирате CoroFlow™ на компютър с резервна батерия за избягване на прекъсване в случай на прекъсване на 
захранването.

Внимание: Винаги преглеждайте ръчно и потвърждавайте валидните позиции на курсора и установените сърдечни удари.

Внимание: Уверете се, че вълнообразните криви на налягането Pa и Pd са изравнени във фаза и изместени след изравняване. В противен случай е 
възможно погрешно изчисление на индексите

Внимание: Потвърдете, че е избран правилният Wi-Box, като съпоставите ръчно идентификационния номер на Wi-Box с Wi-Box в лабораторията.

Внимание: Промяната на параметрите извън стойностите по подразбиране може да повлияе на ефективността на измерването, да се използва само 
за изследователски цели.

Внимание: Да се използва само от здравни специалисти

Внимание: Използването на мрежа за съхранение на данни може да предизвика неустановени преди това рискове, ако мрежата е в неизправност
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Внимание: Сглобяването на електромедицински системи и модификациите по време на действителния експлоатационен срок 
изискват оценка за съответствие с изискванията съгласно серията от стандарти IEC 60601-1.

Внимание: CoroHub™ няма части, които подлежат на обслужване, и не изисква поддръжка на място. Не се допускат модификации или 
подправяне на CoroHub™.

Внимание: CoroHub™ не трябва да се потапя в течност.

Внимание: CoroHub™ не трябва да се използва при повреда

Предупреждение: Ако CoroFlow се използва заедно с катетри за инфузия на други производители за оценка на абсолютния поток и 
съпротивление, уверете се, че не е надвишена максималната скорост на инфузия според инструкциите на производителя или в 
противен случай може да настъпи увреждане на съда.

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Внимание: Директното свързване към незащитена мрежа, като интернет, може да попречи на правилната работа и/или да доведе до 
неправомерен достъп до информацията за пациента. Освен това трябва да се отбележи, че преконфигурирането на използвана мрежа 
може да доведе до невъзможност за импортиране на данни за пациента, както и за експортиране на данни от изследването, което в
крайна сметка може да доведе до риск от загуба на данни за пациента и данни от изследването. За избягване на този проблем 
Coroventis препоръчва проверяване на мрежовите настройки в настройката на системата след всяка промяна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, обърнете внимание, че Coroventis Research AB не дава гаранция, че използването на системата за измерване на 
сърдечно-съдови показатели CoroFlow е в съответствие с приложимите закони за неприкосновеност на личните данни, сигурност и 
поверителност, но Ви препоръчва да прецените собствения си риск, докато използвате, разкривате, контролирате, обработвате или
прехвърляте здравна информация на пациента с тази система.

ЗАБЕЛЕЖКА: Експортираната информация за пациента няма да бъде криптирана

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С 
КИБЕРСИГУРНОСТТА
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Предупреждение: Не използвайте системата за измерване CoroFlow, ако има основание да се смята, че е имало нарушение в 
сигурността на системата или ако системата е била оставена без надзор за определен период от време (т.е. присвоена, модифицирана
или подправена).

Предупреждение: Не оставяйте системата за измерване CoroFlow без надзор, когато сте влезли като компютърен администратор

Предупреждение: За защита на поверителността и сигурността на чувствителната информация, включително електронна защитена 
здравна информация (EPHI), както и за защита на целостта на самата система, системата трябва да бъде разположена във физически 
защитена среда с контролиран достъп.

Предупреждение: За защита на поверителността и сигурността на чувствителната информация, включително електронна защитена 
здравна информация (EPHI), компютърът, на който е инсталиран CoroFlow, трябва да бъде конфигуриран съгласно инструкциите за 
инсталиране в това ръководство. Неправилното конфигуриране на компютъра може да доведе до повишен риск от неоторизирано 
разкриване на защитена здравна информация. Настройките на Windows включват:

▪ Активиране и конфигуриране на ограничен потребителски достъп

▪ Активиране на защитната стена на Windows и блокиране на мрежови връзки

▪ Активиране на криптиране на устройство BitLocker на Windows

▪ Активиране на Windows Secure Boot

▪ Активиране на сканирането за вируси на Windows

▪ Активиране на актуализацията на Windows

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С 
КИБЕРСИГУРНОСТТА

11



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ, EMC
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на това оборудване в близост до или поставено върху друго оборудване трябва да се избягва, тъй като 

това може да доведе до неправилно функциониране. Ако е необходима такава употреба, оборудването и другото оборудване трябва да 

се наблюдават, за да се провери дали функционират нормално.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели, различни от посочените или предоставените от Coroventis, 

може да доведе до повишени електромагнитни излъчвания или намалена електромагнитна устойчивост на оборудването и да доведе до

неправилно функциониране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преносимо радиокомуникационно оборудване (включително периферни устройства, като антенни кабели и външни 

антени) трябва да се използва на отстояние не по-малко от 30 см (12 инча) от всяка част на CoroFlow, включително кабелите, посочени от 

Coroventis. В противен случай това може да доведе до понижени експлоатационни характеристики на това оборудване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Характеристиките по отношение на излъчванията на това оборудване го правят подходящо за използване в промишлени 

зони и болници (CISPR 11 клас А). Ако се използва в среда, за която обикновено се изисква CISPR 11 клас B, това оборудване може да не 

осигури подходяща защита на радиочестотните комуникационни услуги. Може да се наложи потребителят да предприеме смекчаващи 

мерки, като например преместване или преориентиране на оборудването.
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НАСОКИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ 
ЕМИСИИ

Забележка: Системата CoroFlow е предназначена за използване в електромагнитната среда, посочена в настоящия документ. Клиентът или потребителят 

на CoroFlow трябва да гарантира използването на системата в такава среда.

Изпитване за излъчвания Съответствие Среда на EMC

РЧ излъчвания 
IEC 60601-1-2:2015 и FCC, част 15В
EN55032 / CISPR 16-2-3:2010+A1

Група 1
EN55032 Клас B
FCC Част 15B Клас B

Радиочестотните емисии от CoroFlow са много ниски и е малко вероятно да 
причинят смущения в разположеното в близост електронно оборудване.

Системата CoroFlow е подходяща за използване във всякакви заведения, 
различни от битова среда, както и в заведения, които са свързани директно 
към обществената мрежа за ниско напрежение, която захранва сгради за 
битови нужди.
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НАСОКИ ОТНОСНО УСТОЙЧИВОСТ НА 
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СМУЩЕНИЯ

Забележка: Системата CoroFlow е предназначена за използване в електромагнитната среда, посочена в настоящия документ. Клиентът или 
потребителят на CoroFlow трябва да гарантира използването на системата в такава среда.

Изпитване за устойчивост IEC 60601
Ниво на изпитване

Ниво на 
съответствие

Ръководство относно средата на EMC

Електростатичен разряд (ESD)
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-2:2019

± 8 kV при пряк 
контакт
± 15 kV пряко по 
въздух

Съответства Подовете трябва да са от дърво, бетон или керамични плочки. Ако подовете са 
покрити със синтетиченматериал, относителната влажност трябва да бъде най-
малко 30%

Устойчивост на близки полета от 
РЧ комуникационно оборудване
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

385 MHz до 5,8 GHz
9-28 V/m

Съответства В диапазона 2,4 GHz могат да възникнат смущения

Излъчени РЧ вълни
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

80 MHz до 6 GHz
3V/m

3 V/m Напрегнатостта на електромагнитното поле от неподвижни радиочестотни 
предаватели, установена електромагнитни измервания на място, трябва да 
бъде по-ниска от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон.
Може да възникнат смущения в близост до оборудване, обозначено 

със следния символ:
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗЧИСЛЕНИ ИНДЕКСИ

15

Индекс Определение
FFR, фракционен резерв на кръвотока (a.u.) Pd/Pa при максимална хиперемия
RFR, Коефициент на кръвотока в състояние на покой (a.u.) Най-ниското моментно съотношение Pd/Pa по време на сърдечния цикъл
Tmn, Средно време за преход (s) Обратно пропорционално на коронарния кръвоток.

Точка на баланс на кривата на разреждане от началото на инжектирането до връщане на температурата към изходното ниво.
Използва се за изчисляване на IMR и CFR.

CFR, Резерв за коронарен поток (a.u.) Tmn_Rest/Tmn_Hyp
CFR_Norm, CFR, нормализиран за FFR (a.u.) CFR/FFR
PB-CFR, CFR с ограничение на налягането (a.u.) Горна граница = ∆P_Hyp/∆P_Rest

Долна граница = √ (∆P_Hyp/∆P_Rest)

IMR, Индекс на микроваскулаторна резистентност (a.u.) Tmn_Hyp x Pd_Hyp.
Забележка: При наличие на значителна епикардиална стеноза (FFR ≤ 0,80) IMR може да бъде изчислен с по-висока стойност. 

В тези ситуации трябва да се използва IMR_Corr.
IMR_Corr, IMR, коригиран за влияние от значителна епикардиална 
стеноза и второстепенно подаване (a.u.)

Два режима:
Wedge: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [(Pd - PW)/(Pa - PW)] _ Hyp Изисква ръчно въвеждане на клиновидно налягане
Yong: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [1,35 * Pd_Hyp/Pa_Hyp-0,32] За епикардиална стеноза с FFR ≥ 0,45

RRR, Коефициент на резистивен резерв (a.u.) IMR [в покой]/IMR [при максимална хиперемия]
Q, абсолютен коронарен кръвоток (л/мин) Q = 1,08 x T_inf/T_Mix x Inf_rate. мл/мин
Q_Norm, нормализиран коронарен кръвоток (л/мин) Q/FFR
R, абсолютна микроваскулаторна резистентност (mmHg * мин/л) Pd/Q
Tau, константа на диастолна релаксация (s) Време за понижаване на дисталното налягане от точката на dP/dt_Min до настояща точка. Три режима:

1/2 Продължителност от P [dP/dt_min] до P [dP/dt_min]/2
1/e Продължителност от P[dP/dt_min] до P[dP/dt_min]/e
Diastolic/e Продължителност от P[dP/dt_min] до [P[dP/dt_min]-P[Diastole]]/e

dP/dt макс., мин. (mmHg/s) Макс., мин. dP/dt, с усредняване
dP/dt макс., мин./P (1/s) Макс., мин. dP/dt, разделено на P в точката на dP/dt макс., мин.



ИНСТАЛИРАНЕ/ПРЕМАХВАНЕ
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Кат.лаб.
▪ Наличен PressureWire (безжична версия)
▪ Wi-Box AO предавател, инсталиран между AO преобразувател и хемодинамична записваща 

система
▪ Опция за свързване към стрелови монитори (DVI/HDMI резолюция 1920x1080)

Минимални изисквания към настолен компютър за работна станция
▪ Intel Core i5 или по-добър процесор, 8 GB RAM, 128 GB твърд диск
▪ 4 USB порта (клавиатура, мишка, CoroHub и дистанционно управление с жироскоп)
▪ Windows 10 Professional
▪ Резолюция на екрана: Full HD (1920x1080)
▪ Допълнителен достъп до споделено мрежово устройство за централизирано съхранение на 

данни
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Приемник
CoroHub™

USB кабел Софтуер CoroFlow™ и 
драйвери CoroHub™

Въздушна мишка 
за дистанционно 
управление с USB 

приемник и 
батерии
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕР
1. Преди инсталиране се уверете, че целевият компютър отговаря на минималните изисквания и 

е конфигуриран според настройките за киберсигурност в това ръководство

2. Влезте в компютъра с права на системен администратор

3. Поставете USB стик със софтуера CoroFlow™ в USB порта

4. Щракнете двукратно върху setup.exe и следвайте инструкциите на екрана

5. След завършване на инсталацията, CoroFlow.exe може да се стартира от стартовото меню на 

Windows.

Препоръчително е да създадете пряк път на работния плот на Windows за бърз достъп Coroflow.exe
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

КОНФИГУРАЦИЯ НА WINDOWS -
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да осигурите непрекъсната работа на CoroFlow™ в Windows:

▪ Важно за лаптопи: Уверете се, че в настройките за захранване (енергия) на контролния панел се 
използва график за мощност с висока производителност. Windows може да намали 
производителността на процесора, за да пести заряд на батерията и това може да доведе до забавяне 
на CoroFlow™ и намаляване на производителността в реално време. По желание винаги използвайте 
компютър / лаптоп с включено захранване. 

▪ Планирайте актуализациите на Windows да се случват в извънработно време, а не по време на 
използване на CoroFlow™

▪ В контролния панел/настройки на захранването – деактивирайте действието на бутона за включване 
и изключване (за да избегнете случайно изключване на компютъра чрез бутона за включване и 
изключване на дистанционното управление)

▪ Уверете се, че на компютъра е инсталиран шрифтът Arial Narrow 
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ИНСТАЛИРАЙТЕ ЕЗИКОВ 
ПАКЕТ/КЛАВИАТУРНА ПОДРЕДБА

21

▪ Намерете езиковите настройки в 
Windows

▪ Изберете език за добавяне. 

▪ Следвайте насоките в Windows за 
добавяне на езиков пакет – необходима е 
връзка с интернет. 

▪ След като бъдат инсталирани, езиците ще 
присъстват в долния десен ъгъл на 
работния плот



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

КОНФИГУРАЦИЯ НА WINDOWS –
КИБЕРСИГУРНОСТ

За защита на поверителността и сигурността на чувствителна информация, включително електронна защитена 
здравна информация (EPHI), компютърът, на който е инсталиран CoroFlow, трябва да бъде конфигуриран 
съгласно следните настройки или според местните политики за сигурност на ИТ с равностойно ниво на защита. 
Неправилното конфигуриране на компютъра може да доведе до повишен риск от неоторизирано разкриване на 
защитена здравна информация.

1. Контрол на потребителския достъп в Windows
▪ Отворете изгледа за управление на акаунт в Windows 
▪ Създайте един потребителски и един административен акаунт
▪ Потребителският акаунт не трябва да има право да променя системните настройки и настройките за сигурност 
▪ Потребителят трябва да излиза автоматично от системата след неактивност
▪ Активирайте контрола с парола и за двата акаунта и запазете потребителските имена и паролата на защитено място за 

целите на водене на локални записи
▪ Здравните специалисти, използващи системата, трябва да имат достъп само до потребителския акаунт с ограничен достъп
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

КОНФИГУРАЦИЯ НА WINDOWS –
КИБЕРСИГУРНОСТ

2. Активиране на криптиране на устройство (Windows bitlocker) и Secure Boot

▪ Щракнете с десния бутон върху стартовото меню Windows, изберете търсене и въведете „Bitlocker“. 
▪ Стартирайте Bitlocker Manager
▪ Активирайте Bitlocker и криптирайте устройството
▪ Изберете „ON“, за да включите BitLocker
▪ Когато бъдете помолени да запазите ключа за възстановяване, запишете го на USB устройство и запазете за 

целите на водене на локални записи.  
▪ Криптирайте използваното дисково пространство, използвайте режим „Ново криптиране“. 
▪ Стартирайте системна проверка на Bitlocker и стартирайте криптирането
▪ Рестартирайте системата

▪ По време на рестартиране влезте в менюто с настройки на BIOS
▪ В BIOS изберете „Security“ и се уверете, че „Secure boot“ е настроен на „Enabled“ (Активиран)
▪ Запазете промените и излезте 
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

КОНФИГУРАЦИЯ НА WINDOWS –
КИБЕРСИГУРНОСТ

3. Активиране на защитната стена на Windows
▪ Щракнете с десния бутон върху стартовото меню на Windows, изберете търсене и въведете „Firewall“ (Защитна стена)
▪ Отворете центъра за сигурност на Windows и изберете „Firewall and network protection“ (Защитна стена и защита на мрежата)
▪ Активирайте защитната стена за всички типове мрежи
▪ Блокирайте целия входящ трафик за всички типове мрежи

4. Активиране на антивирусна защита в реално време
▪ Щракнете с десния бутон върху стартовото меню на Windows, изберете търсене и въведете „antivirus“ (антивирусна програма)
▪ Отворете центъра за сигурност на Windows и изберете „Virus & threat protection“ (Защита от вируси и заплахи)
▪ Отворете настройките за защита от вируси и сигурност
▪ Активирайте антивирусна защита в реално време

5. Активиране на актуализацията на Windows
▪ Щракнете с десния бутон върху стартовото меню на Windows, изберете търсене и въведете „Windows update“ (Актуализация на 

Windows)
▪ Проверете дали е активирана актуализацията на Windows
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

КОНФИГУРАЦИЯ НА DICOM
1. Стартирайте софтуера CoroFlow™

2. Отворете Settings като щракнете върху иконата с инструменти 

3. Щракнете върху раздел DICOM

4. Конфигурирайте настройките на работния списък на DICOM и C-Store:

Работен списък (Извличане на данни за пациенти, планирани за изследване)

Наименование на местен ПС Име на местен прилагащ обект, CLIENT по подразбиране 

Наименование на отдалечен ПС Име на прилагащ субект на сървър на работен лист, SERVER по подразбиране

Отдалечен хост IP адрес на сървъра на работен списък

Отдалечен порт Порт, използван от сървъра на работен списък

Макс. резултати Максимален брой резултати от заявки

Време за изчакване (ms) Време за изчакване на заявката, по подразбиране 5000 ms (5 s)

Модалност Връщащи се пациенти, планирани за този субект. По подразбиране ВСИЧКИ

Дата Връщащи се пациенти, планирани само за текущата дата (Днес) или 1-3 дни преди и след 
текущата дата

Наименование на ПС на планирана 
станция

Посочете наименование на ПС на станцията само за получаване на данни от специален сървър
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

КОНФИГУРАЦИЯ НА DICOM
C-Store (Съхранявайте резултатите от измерванията като екранно изображение в архива на изображения DICOM)

Наименование на местен ПС Име на местен прилагащ обект, CLIENT по подразбиране

Наименование на отдалечен ПС Име на прилагащ субект на сървър DICOM за съхранение на изображения, SERVER по 
подразбиране

Отдалечен хост IP адрес на сървъра за съхранение на изображения DICOM

Отдалечен порт Порт, използван от сървъра за съхранение на изображения DICOM

Модалност Екранното изображение се съхранява като такава модалност. По подразбиране XA

Време за изчакване (ms) Ограничение за изчакване за съхранение, по подразбиране 5000 ms (5s)

Име на институция Това име ще бъде добавено като маркер към сървъра за съхранение DICOM
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

КОНФИГУРАЦИЯ НА МРЕЖОВО 
ХРАНИЛИЩЕ 

▪ CoroFlow™ по подразбиране запазва всички измервателни данни на локалния твърд диск на адрес:

C:\COROVENTIS\DOWNLOAD\

▪ За да преминете към друго място в мрежата:

1. Стартирайте софтуера CoroFlow™

2. Отворете Settings като щракнете върху иконата с инструменти 

3. В раздел „General“ (Общи) щракнете върху иконата на Archive path

4. Преминете към желаното място в мрежата и щракнете върху Current folder

5. Проверете дали потребителят на CoroFlow™ има достъп до избрания мрежов път и дали има достатъчно свободно място за 

съхранение, приблизително 5 MB/пациент
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ИНСТАЛАЦИЯ НА COROHUB™

1. Влезте в компютъра с права на системен администратор

2. Поставете USB устройство с драйвери на CoroHub™ в компютъра

3. Свържете приемащото устройство CoroHub™ към свободен USB порт с помощта на 

приложения USB кабел

4. Отворете „Device Manager“ (Диспечер на устройства“) в контролния панел на 

Windows

5. В списъка с USB устройства намерете USB устройства „SJM AO USB Receiver“ и „SJM 

PW USB Receiver“

6. Щракнете с десния бутон върху всяко устройство и изберете „update driver“ 

(актуализиране на драйвера)

7. Насочете Windows към папка „CoroHub Drivers“ на USB устройство CoroFlow

8. Приемете драйвера, когато бъдете подканени

9. Повторете стъпки 6-8 както за SJM AO USB Receiver, така и за SJM PW USB Receiver
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ИНСТАЛАЦИЯ НА COROHUB™ (ПРОДЪЛЖ.)

10. Поставете приемника CoroHub™ със свободна видимост и на разстояние ~ 5-10 метра от масата на кат.лаб.

ВНИМАНИЕ: Компютърът и CoroHub™ не трябва да се поставят в обкръжението на 
пациента (> 1,5 м от пациента)

Контролна зала Кат.лаб.



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ИНСТАЛАЦИЯ НА ВЪЗДУШНА МИШКА
1. Извадете дистанционното управление от опаковъчната кутия
2. Отворете отделението за батерии и извадете USB приемника от вътрешния капак
3. Поставете батерии
4. Поставете USB приемника в компютъра – драйверите се инсталират автоматично
5. Уверете се, че компютърът с USB приемник е разположен на разстояние ~ 5 м от дистанционното 

управление

Включване/Изключване на 
дистанционното управление

Щракване 
Нагоре/надолу: 
Увеличаване/намаляване на 
мащаба:
Ляв/Десен: Преместване на 
маркер
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪНШЕН МОНИТОР
▪ За оптимален изглед компютърът CoroFlow™ може да бъде свързан към външен монитор в кат. лаб.

▪ Препоръчва се свързването да се осъществява чрез превключвател за изображения в контролната зала

▪ Забележка: Екраните и превключвателят за изображения трябва да поддържат пълна HD резолюция на екрана 
(1920x1080)

Контролна зала Кат.лаб.
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ПРЕМАХВАНЕ НА COROFLOW
Процедура за премахване на софтуера CoroFlow от компютър:

1. Използвайте контролния панел на Windows за добавяне/премахване на софтуер, за да премахнете 
приложението

2. Използвайте Windows Explorer за ръчно изтриване на всички свързани файлове с данни за пациенти, 
намиращи се в пътя на архива на CoroFlow, както е зададено в менюто SETUP (НАСТРОЙКА)

Забележка: Винаги използвайте софтуер за сигурно изтриване с цел сигурно изтриване на папки, съдържащи 
електронни записи на пациенти
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Инструкции за употреба за Coroflow™ R8.5 2021

ОПИСАНИЕ НА СОФТУЕРА

33



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА
Системата CoroFlow™ е разделена на 5 основни изгледа на екрана: 

1. Стая Избор на конфигурация на стая/Свързване към AO-източник

2. Пациент Отворете съхранените записи или стартирайте нова процедура, като въведете 
информация за пациент/участник

3. На живо Основен измервателен изглед за налягане/температура в реално време

4. Преглед Преглед на екрана за преглед/редактиране/експортиране на записи

5. Настройки Меню за настройки с подменюта
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА: СТАЯ

Установени AO-
източници (Wi-Box)

Бутон за 
обновяване
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Виртуална 
клавиатура



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА: ПАЦИЕНТ

Започване нов случай

Отваряне на съществуващ 
случай

Промяна на информация за 
пациента

Обновяване на списъка

Изтриване на пациент

Филтри за търсене

Активен пациент

36



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА: НА ЖИВО, 
РЕЖИМ FFR

Информация за AO

Информация за PressureWire

Изравняване

Pd/Pa

Стартиране на оттегляне

Стартиране/спиране на записа

Избор на режим на 
измерване

Съд Стъпка Скорост на сканиране на екрана      Пулс

Графика на 
налягането

Тенденция на Pd/Pa
графика

Отваряне на 
ръководството
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Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА: ПРЕГЛЕД, РЕЖИМ FFR

Информация за FFR

Информация за Pd/Pa

Скриване/показване на 
списъка със записи

Връщане на живо

Графика на 
налягането

Графика на 
тенденцията на 

Pd/Pa
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ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА: ПРЕГЛЕД

Преглед/Редактиране на анотация за запис/Подробна информация Добавяне/Премахване на 
конфигурирани от потребителя курсори

Отдалечаване

Приближаване

Нулиране позициите на курсора

Добавяне/премахване на курсора Pd/Pa

Заключване/отключване на записа

X: Позиция(и) на курсора D: Време между курсори 

Лента с опции, превключване на изглед Rec Info (информация за запис) 
и изглед Recording list (списък със записи)
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ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА: НАСТРОЙКИ

40
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ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКРАНА: ИЗСЛЕДВАНE

▪ Проучване за търсене
▪ Включва само заключени записи
▪ Включване/изключване на 

информация за пациента
▪ Стартиране извличането на 

ключови данни
▪ Експортиране на ключови данни 

в Excel csv
▪ Филтри за параметри
▪ Прилагане на филтър

▪ Експортиране на изходни данни

Матрица на ключови параметри
41

Стартиране на 
демонстрационен режим
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ПРОЦЕДУРНО РЪКОВОДСТВО

1 2 3
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1. ИЗБЕРЕТЕ ИЗТОЧНИК НА СТАЯ/AO

1. Щракнете върху меню „Room“ (Стая), ще се покажат Wi-box в 
радиообхват

2. Щракнете върху икона „Refresh“ (Опресняване), ако е 
необходимо

3. Изберете Стая/AO източник, като щракнете върху „Connect“ 
(Свързване)

▪ Щракнете върху „Set as Default“ (Задаване по подразбиране), 
за да пропуснете тази стъпка следващия път

▪ По избор – Щракнете и въведете ново име на стая, за да 
опростите свързването следващия път

Внимание: Уверете се, че е избран десният Wi-Box като свържете ръчно 
идентификационния номер на Wi-Box с Wi-Box в лабораторията
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2. РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВ ПАЦИЕНТ – РЪЧНО

1. Щракнете върху меню „Patient“ 
(Пациент)

2. Щракнете върху „New“ (Ново)
3. Въведете информация за пациента
4. По желание въведете изходни 

характеристики и информация за 
лечение

5. Щракнете върху +New Measurement 
(Ново измерване)
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2. РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВ ПАЦИЕНТ –
РАБОТЕН СПИСЪК DICOM

1. Щракнете върху меню „Patient“ 
(Пациент)

2. Щракнете върху „New“ (Ново)
3. Щракнете върху икона „Connect“ 

(Свързване)
4. Изберете планиран пациент и 

щракнете върху „Select“ (Избери)
5. По желание въведете изходни 

характеристики и информация за 
лечение

6. Щракнете върху „New measurement“ 
(Ново измерване)
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2. РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВ ПАЦИЕНТ –
АНОНИМЕН

1. Щракнете върху меню „Patient“ 
(Пациент)

2. Щракнете върху „New“ (Ново)
3. Щракнете върху икона „Anonymous“ 

(Анонимен) Анонимен
4. На пациента ще бъде дадено име: 

Anonymous (Анонимен) и ID на 
пациент: YYYY-MM-DD-HH-MM-SS

5. По желание въведете изходни 
характеристики и информация за 
лечение

6. Щракнете върху „New measurement“ 
(Ново измерване)
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3. НУЛЕВО AO
Ако Ръководството е активирано, то стартира автоматично на стъпка 1:

Поставете преобразувателя за AO на нивото на сърцето, промиване на 
водач, отваряне за въздух и щракване върху ZERO AO (НУЛЕВО АО)
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4. СВЪРЗВАНЕ НА PRESSUREWIRE
Промийте опаковъчната бобина с физиологичен разтвор, щракнете 
върху CONNECT PressureWire (СВЪРЗВАНЕ на PressureWire)
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Включете PressureWire (в рамките на 60 секунди)

4. СВЪРЗВАНЕ НА PRESSUREWIRE продълж.

Забележка: Редът е важен, първо щракнете върху „Connect PW“ (Свързване на PW) в CoroFlow™, 
след това включете PressureWire
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5. ИЗРАВНЯВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО
Придвижете PressureWire към отвора на катетъра, промийте водача и щракнете 
върху „EQUALIZE“ (ИЗРАВНЯВАНЕ)

Забележка: За да се гарантира правилното измерване на налягането, стойностите на FFR, Pd/Pa и RFR няма да бъдат 
показани и няма да бъде възможно да се записва налягане преди успешно изравняване.

Внимание: Уверете се, че вълнообразните криви на налягането Pa и Pd са изравнени във фаза и изместени след 
изравняване. В противен случай е възможно погрешно изчисление на индексите 
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ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ZERO (НУЛЕВО), CONNECT 
(СВЪРЗВАНЕ), EQUALIZE (ИЗРАВНЯВАНЕ)

По всяко време поставянето на курсора върху 
полетата AO и PW ще разкрие бутоните за ZERO 
(НУЛЕВО) и CONNECT (СВЪРЗВАНЕ) на AO и PW

При щракване върху EQUALIZE (ИЗРАВНЯВАНЕ) също 
ще се изравнява директно налягането

Можете да рестартирате РЪКОВОДСТВОТО 
по всяко време, като щракнете върху

51

Забележка: За да се гарантира правилното измерване на налягането, стойностите на FFR, Pd/Pa и RFR няма да бъдат 
показани и не е възможно да се записва налягане преди успешно изравняване.
Внимание: Уверете се, че вълнообразните криви на налягането Pa и Pd са изравнени във фаза и изместени след 
изравняване. В противен случай е възможно погрешно изчисление на индексите 
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6. ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМ НА ИЗМЕРВАНЕ

RFR
AbsFlow
CFR/IMR
IMR
Temp
dP/dt

FFR

▪ Щракнете върху Mode 
Selector, за да изберете 
режим на измерване:
▪ FFR
▪ RFR
▪ AbsFlow
▪ CFR и IMR
▪ IMR 
▪ Температура
▪ dP/dt и Tau
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FFR: ЗАПИС

▪ Щракнете върху Rec за запис

▪ Щракнете върху Marker
(Маркер) [M] за 
позициониране на маркер

▪ По желание добавете 
информация за маркера

▪ Щракнете върху Stop (Стоп), 
за да прегледате записа

Задаване на маркер Добавяне на информация за маркер
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FFR: ПРЕГЛЕД

▪ Потвърдете позицията на курсора

▪ Задайте анотация на случая

▪ По желание добавете курсора Pd/Pa

▪ По желание щракнете с десния 
бутон върху графиката, за да 
добавите/редактирате маркер

▪ По желание заключете (Lock) записа

▪ Щракнете Live (На живо), за да се 
върнете към изглед на живо

Внимание:
Винаги проверявайте дали позициите на курсора са валидни

54



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

FFR: ОТТЕГЛЯНЕ 

▪ Щракнете върху Pullback, за да 
запишете оттегляне

▪ Мащабът е максимизиран и 
филтърът за налягане е настроен 
на 1 удар

▪ Щракнете върху Stop (Стоп), за да 
прегледате записа на оттеглянето

Забележка: Регулирайте настройките 
за оттегляне на FFR в менюто за 
настройки
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FFR: ПРЕГЛЕД НА ОТТЕГЛЯНЕ
▪ Курсорите за FFR и Pd/Pa се 

поставят автоматично на 
мин. и макс. Pd/Pa

▪ Потвърдете позициите на 
курсорите

▪ Задайте анотация на случая

▪ По желание заключете (Lock) 
записа

▪ Щракнете Live (На живо), за 
да се върнете към изглед на 
живо

Внимание:
Винаги проверявайте дали 
позициите на курсора са валидни
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RFR: БЪРЗО ИЗМЕРВАНЕ

▪ Потвърдете правилното изравняване 

на проксималното налягане с 

припокриващи се вълнообразни 

криви на налягането

▪ Изберете режим на RFR

▪ Придвижете се дистално към лезията

▪ Щракнете върху бутона RFR, за да 

започнете

▪ Системата записва автоматично 

следващите 5 сърдечни удара

Внимание:
Винаги проверявайте за правилно 
изравняване
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RFR: ПРЕГЛЕД НА БЪРЗО ИЗМЕРВАНЕ

▪ Проверете дали вълнообразните 
криви и позициите на маркерите 
са валидни

▪ Задайте анотация на случая

▪ По желание заключете (Lock) 
записа

▪ Щракнете Live (На живо), за да 
се върнете към изглед на живо

Внимание:
Винаги проверявайте за валидни 
следи от налягане и позиции на 
маркери
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RFR: ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАПИС 
▪ Потвърдете правилното изравняване на 

проксималното налягане с припокриващи 
се вълнообразни криви на налягането

▪ Изберете режим на RFR

▪ Поставете проводника дистално в съда

▪ Щракнете върху „Pullback“ (Оттегляне)

▪ Мащабът е максимизиран и 
усредняването е зададено на 1 удар

▪ Бавно издърпайте проводника назад към 
водача

▪ Щракнете върху Stop (Стоп), за да 
прегледате записа на оттеглянето

Забележка: Регулирайте настройките за 
оттегляне на RFR в менюто за настройки
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RFR: ПРЕГЛЕД НА ОТТЕГЛЯНЕ

▪ Потвърдете позициите на курсора 
и качеството на вълнообразната 
крива

▪ Задайте анотация на случая

▪ По желание Lock (заключете) 
записа

▪ Щракнете Live (На живо), за да се 
върнете към изглед на живо

Внимание:
Винаги проверявайте за валидни 
следи от налягане и позиции на 
маркери
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ЗАПИС НА АБСОЛЮТЕН ПОТОК
▪ Поставете проводника дистално в 

катетъра за инфузия

▪ Нулева температура

▪ Стартирайте помпата за инфузия

▪ Щракнете върху Rec за запис

▪ Изчакайте постигане на стабилна 

температура на сместа

▪ Издърпайте кабела обратно и 

измерете температурата на инфузията

▪ Спрете инфузията – изчакайте 

температурата да се върне към 

изходното ниво

▪ Щракнете върху Stop (Стоп), за да 

прегледате записа
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ПРЕГЛЕД НА АБСОЛЮТЕН ПОТОК
▪ Поставете курсора TMix при 

температура на сместа в стабилно 
състояние

▪ Поставете курсора Tinf при 
температура на инфузията в 
стабилно състояние

▪ Проверете скоростта на инфузия

▪ По желание заключете (Lock) записа

▪ По желание щракнете с десния бутон 
върху графиката, за да 
добавите/редактирате маркер

▪ Щракнете върху LIVE, за да се 
върнете към работа в реално време

Внимание: Винаги 
проверявайте дали позициите 
на курсора са валидни

Температура на смесване, TMix Температура на инфузия, TInf

Q (L/min)

R (mmHg/(L/min))
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ЗАПИС НА CFR И IMR

▪ Преместете кабела дистално

▪ Промийте/напълнете водача с 
физиологичен разтвор

▪ Щракнете върху „Start“ (Старт)

▪ Инжектирайте енергично 3 куб. см

▪ Затворете клапана, изчакайте

▪ Инжектирайте отново, когато бъдете 
подканени

▪ Повторете 3 пъти в покой и 3 пъти при 
максимална хиперемия

▪ Щракнете върху „Press to End and Save“ 
(Натиснете за край и запазете)
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ПРЕГЛЕД НА CFR И IMR
▪ Потвърдете позицията на курсора

▪ Задайте анотация на случая

▪ По желание добавете курсора Pd/Pa

▪ По желание щракнете върху стойността TMN, за 
да я изтриете

▪ По желание заключете (Lock) записа

▪ Щракнете върху „Resume“ (Възобновяване), за 
да възобновите записа на същия случай

▪ Щракнете Live (На живо), за да се върнете към 
изглед на живо

▪ Забележка: Ако променливостта на TMN е 
твърде висока, средната TMN се маркира в 
жълто

Внимание: 
Винаги проверявайте дали позициите на 
курсора са валидни
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ЗАПИС НА IMR

▪ Преместете кабела дистално

▪ Предизвикайте хиперемия

▪ Промийте/напълнете водача с 
физиологичен разтвор

▪ Щракнете върху „Start“ (Старт)

▪ Инжектирайте енергично 3 куб. см

▪ Затворете клапана, изчакайте

▪ Инжектирайте отново, когато бъдете 
подканени

▪ Повторете 3 пъти при максимална 
хиперемия

▪ Щракнете върху „Press to End and 
Save“ (Натиснете за край и запазете)
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ПРЕГЛЕДАЙТЕ IMR

Внимание: 
Винаги проверявайте дали 
позициите на курсора са валидни

▪ Потвърдете позицията на курсора

▪ Задайте анотация на случая

▪ По желание щракнете върху стойността 
TMN, за да я изтриете

▪ По желание заключете (Lock) записа

▪ Щракнете Live (На живо), за да се 
върнете към изглед на живо

▪ Забележка: Ако променливостта на 
TMN е висока, средната TMN се 
маркира в жълто
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ЗАПИС НА ТЕМПЕРАТУРА

▪ Щракнете върху Rec за запис

▪ Щракнете върху Marker
(Маркер) [M] за 
позициониране на маркер

▪ По желание добавете 
информация за маркера

▪ Щракнете върху Stop (Стоп), 
за да прегледате записа
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ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРА
▪ Потвърдете позицията на курсора

▪ Задайте анотация на случая

▪ По желание щракнете с десния 
бутон върху графиката, за да 
добавите/редактирате маркер

▪ По желание заключете (Lock) записа

▪ Щракнете Live (На живо), за да се 
върнете към изглед на живо

Внимание: 
Винаги проверявайте дали 
позициите на курсора са валидни
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ЗАПИС DP/DT И TAU

▪ Щракнете върху Rec за запис

▪ Щракнете върху Marker
(Маркер) [M] за 
позициониране на маркер

▪ По желание добавете 
информация за маркера

▪ Щракнете върху Stop (Стоп), 
за да прегледате записа
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ПРЕГЛЕД НА DP/DT
▪ Щракнете с десния бутон, за да 

премахнете маркерите за dp/dt 
max/min

▪ Щракнете с левия бутон, за да 
добавите маркерите за dp/dt 
max/min

▪ Средната макс/мин стойност се 
актуализира, когато ударите са 
избрани/отменени

▪ По желание заключете (Lock) записа

▪ Щракнете Live (На живо), за да се 
върнете към изглед на живо

Внимание: 
Винаги проверявайте дали позициите 
на курсора и избраните удари са 
валидни
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ПРЕГЛЕД НА DP/DT И TAU
▪ Активирайте проследяването на Tau 

в менюто за настройки

▪ Щракнете с десния бутон, за да 
отмените избора на маркера за 
dp/dt max/min

▪ Щракнете с левия бутон, за да 
изберете маркер за dp/dt max/min

▪ Средната макс./мин. и Tau стойност 
се актуализира, когато ударите са 
избрани/отменени

▪ По желание заключете (Lock) записа

▪ Щракнете Live (На живо), за да се 
върнете към изглед на живо

Внимание: 
Винаги проверявайте дали позициите на 
курсора и избраните удари са валидни

71



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ПОВТОРНО ПУСКАНЕ НА ЗАПИС
1. Отворете екран „Review“ (Преглед)

2. Щракнете върху Options bar, за да се 
покаже списък със записи

3. Изберете запис за повторно пускане

4. Задайте цикъл на запис или единично 
повторение

5. Щракнете върху бутон „Play/Pause“ 
(Възпроизвеждане/Пауза)

6. Изгледът на живо се показва с 
повторение на избрания запис

7. Докато възпроизвеждате, в горната част 
на екрана се вижда знакът „Recording 
Replay“ (Повторно пускане на запис)

8. За да спрете възпроизвеждането, 
щракнете върху знака или бутон 
„Play/Pause“ (Възпроизвеждане/Пауза)
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ПРОМЯНА НА ГРАФИЧНИТЕ МАЩАБИ/СКОРОСТТА 
НА СКАНИРАНЕ НА ЕКРАНА

Y-скала:

▪ Щракнете върху графиката

▪ Използвайте стрелките, за да 
зададете макс./мин. 

или

▪ Щракнете върху „Autoscale“ 
(Автоматично мащабиране)

Забележка: Автоматичното мащабиране 
настройва макс./мин. стойности по Y-скалата 
към текущите нива на налягане/тенденция.
Не регулира постоянно скалата. 

X-скала/скорост на сканиране 
на екрана:

▪ Щракнете върху бутона „Sweep 
rate“ (Скорост на сканиране на 
екрана)

▪ Изберете 10/30/60/120 s Скорост на сканиране на екрана
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ЕКРАННА КЛАВИАТУРА
▪ Можете да откриете екранната клавиатура 

във всички раздели, където се изисква 
въвеждане от клавиатурата. 

▪ Щракнете върху символа на клавиатурата, за 
да я отворите.  

▪ Клавиатурата се затваря чрез натискане на 
кръстчето в горния ѝ десен ъгъл.

▪ Оформлението на клавиатурата зависи от 
избрания език в Windows. Вижте съответния 
раздел за информация как да инсталирате 
оформлението на клавиатурата.

Забележка: Когато използвате няколко монитора, 
първия път клавиатурата им трябва да бъде 
преместена ръчно на правилния екран

74



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА COROFLOW

▪ Щракнете върху бутона за 
изключване в горния десен 
ъгъл

▪ Щракнете върху OK
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ДЕМО РЕЖИМ
▪ Отворете изгледа с настройки и щракнете върху „Start Demo“ 

(Стартиране на демонстрация)

▪ Ще се стартира нов пациент с име „DEMO_RECORDING“ с 
предварително записани вълнообразни криви, възпроизведени 
на екрана

▪ Следвайте ръководството в 3 стъпки; Zero AO (Нулево AO), 
Connect PW (Свързване на PW) и Equalize (Изравняване). 
Демонстрацията ще адаптира показаните вълнообразни криви 
според стъпката на процедурата и режима на измерване.

▪ Изберете режим на измерване и извършете измерването както 
обикновено. 

▪ Спрете демонстрационния режим, като щракнете върху жълтото 
поле „Demo“ или като затворите пациента.
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Забележка: В демонстрационен режим се възпроизвежда предварително записана вълнообразна крива, която позволява всички видове 
измервателни режими. Когато избирате режим CFR/IMR, възпроизвеждането ще завърти 3 инжекции в покой, последвани от 3 инжекции за
хиперемия. Не забравяйте да ги заснемете в правилния ред. Също така имайте предвид, че скалата на графиките може да се нуждае от
корекция при превключване между режимите на измерване.
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ЕКСПОРТИРАНЕ НА ДАННИ
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ЕКСПОРТИРАНЕ НА ЗАПИС
1. Отворете екран „Review“ (Преглед)
2. Щракнете върху Options bar, за да се 

покаже списък със записи
3. Щракнете върху „Export“ 

(Експортиране)
4. Изберете формат за експортиране:

▪ Изходна вълнообразна крива, Excel CSV
▪ Резюме на резултата, Excel CSV
▪ Макс. и мин. стойности, Excel CSV
▪ Екранна снимка, PNG изображение
▪ Набор от данни CoroFlow™
▪ Запазване на DICOM файл
▪ Изпращане на DICOM изображение (до PACS)
▪ Копиране на графиката на тенденциите в 

клипборда
▪ Копиране на графиката за налягане в 

клипборда

5. Щракнете върху „Export“ 
(Експортиране)
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ЕКСПОРТИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ ПАРАМЕТРИ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. Щракнете върху „Settings“ (Настройки) раздел 
„Research“ (Изследване)

2. Въведете името на изследването, в което да 
търсите, или оставете полето празно, за да 
получите всички записи в архива

3. Изберете да бъдат включени само заключени 
записи или всички записи

4. Изберете да бъде включена информация за 
пациента или да бъде анонимен

5. Щракнете върху Start (Старт) - полето с данни се 
попълва с всички ключови параметри от всички 
пациенти, включени в избраното изследване, или с 
целия архив

6. Въведете и приложете филтри, ако е необходимо

7. Щракнете върху „Export“ (Експортиране), за да 
експортирате данни в Excel CSV

8. Щракнете двукратно върху реда, за да прегледате 
изходните данни
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ЕКСПОРТИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА
1. Отворете екран „PATIENT“ (ПАЦИЕНТ)

2. Изберете пациенти за експортиране. Използвайте филтри и щракнете, като 
задържите бутон „Shift“, за да изберете няколко пациенти в списъка

3. Щракнете върху иконата за експортиране

4. Изберете опции:

a. Anonymize Export (Анонимизиране на експортирането). Името и идентификационните данни на 
пациента се заменят с:

a. ID на участник*
b. Номер на индекс

b. Delete comments (Изтриване на коментарите). Коментарите се премахват при експортиране
c. Delete date of birth (Изтриване датата на раждане). Датата на раждане се премахва при експортиране
d. Create reference list (Създаване референтен списък). Създава референтен списък с първоначалното име 

на пациента и анонимизиран идентификационен номер.

5. Щракнете върху „Export“ (Експортиране), преминете към целевото устройство за 
съхранение и щракнете върху „Select folder“ (Избор на папка)

*Забележка: Изисква ID на участник, за да присъства в регистрацията на пациента. Ако няма 
идентификационен номер на участник, трябва да се избере „Index number“ (номер на индекс)
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СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ
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ОБЩИ НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА
Настройка Описание Стойност по 

подразбиране

Archive Path (Път на архив) Път на база данни на CoroFlow™. Локално или мрежово/облачно 
устройство

C:\COROVENTIS\DOWNLOAD

Auto Export (Автоматично 
експортиране)

Ако е активирано, CoroFlow™ записва автоматично данни в пътя за 
експортиране, като използвате формат за експортиране, когато 
записът е спрян

Изкл.

Export Path (Път за 
експортиране)

Формат за експортиране, формат за данни за автоматично 
експортиране

Изходна вълнообразна крива

PACS Quick Export (Бързо 
експортиране PACS)

Вкл.

Max Recording time (Макс. 
време на записване)

Време, след което CoroFlow™ спира автоматично записа. 10 минути - 2 
часа

10 минути

Zero temp at Equalize (Нулева 
температура при изравняване)

Ако е активиранa, CoroFlow™ нулира автоматично температурата при 
изравняване

Вкл.
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ОБЩИ НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА
Настройка Описание Стойност по 

подразбиране

Setup Guide (Ръководство за 
настройка)

Ако е активирано, ръководството за настройка се показва при 
стартиране на ново измерване

Вкл.

Display Update Mode (Режим 
на актуализиране на дисплея)

Режими за актуализиране на екрана:
Превъртане отдясно наляво или сканиране на екрана отляво 
надясно

Превъртане

Battery Status (Състояние на 
батерията)

Показване на състоянието на батерията/предупреждение, ако 
компютърът не е включен в захранване

Вкл.

Offline Mode (Режим офлайн) Ако е активиран, CoroFlow™ не се опитва да се свърже с CoroHub™
при стартиране

Изкл.

Monitor (Монитор) Избор на монитор за включване на CoroFlow. 0

Language (Език) Избор на език на потребителския интерфейс. Английски, немски, 
френски, испански, италиански, шведски

Английски
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НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА FFR, PD/PA

Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

Pressure Average 
(Средно налягане)

Филтър за усредняване на налягането, изразен в сърдечни удари.
Автоматично зададен на 1 удар по време на запис на CFR/IMR и по време на оттегляне 
(Pullback)

3 

Pullback Average 
(Средна стойност на 
оттегляне)

Филтър за усредняване на налягането по време на оттегляне, изразен в сърдечни 
удари.

2

Show Pd/Pa (Показване 
на Pd/Pa)

Включване/изключване на прозореца на тенденцията Pd/Pa в режим FFR Вкл.

Pullback Up only (Само 
оттегляне нагоре)

Премахване на отрицателните градиенти на FFR по време на оттегляне Изкл.
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НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА RFR 

Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

Beat average (Средна 
стойност на удари)

Брой сърдечни удари, усреднени във всяка нова стойност на RFR в режим Live (В реално 
време) и брой удари, използвани в Quick Measure (Бързо измерване).
При оттегляне средната стойност на ударите автоматично се задава на 1. 

5

Pullback shadow (Сянка 
на оттегляне)

Показва пунктирана линия с действителна стойност на RFR по време на оттегляне, само 
ако е активирано „Pullback Up Only“ (Само оттегляне нагоре)

Изкл.

Pd/Pa trace (Следа от 
Pd/Pa)

Включване/изключване на усреднената следа от Pd/Pa Изкл.

Pullback Up only (Само 
оттегляне нагоре)

Премахване на отрицателните градиенти на RFR по време на оттегляне Изкл.
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НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА 
CFR/IMR И ABSFLOW

Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

IMR Correction (Корекция на IMR) Метод за корекция на IMR, Wedge/Yong. Вижте техническите 
спецификации за повече информация.
При наличие на значителна епикардиална стеноза (FFR ≤ 0,80) IMR може да 
бъде изчислен с по-висока стойност. В тези ситуации трябва да се използва 
IMR_Corr.

Yong
Автоматична корекция без 
клиновидно налягане.
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Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

Temp average filter (Среден филтър за температура) Дължина на средния филтър, прилаган към температурата след запис(и) 2

Default Inf flow (Инфузионен поток по подразбиране) Стойност по подразбиране за дебита на инфузията (ml/min) 25

Lock FFR/Mix cursors (Заключване на курсори на 
FFR/Mix)

Заключване на курсорите на FFR и T_Mix заедно Вкл.

Внимание:
Промяната на настройките на IMR/CFR или Absolute Flow може да повлияе върху ефективността на измерването, да се 
използва само за изследователски цели



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА DP/DT И TAU

Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

Noise Filter (Филтър за шум) Ако е активиран, филтърът избягва откриването на високочестотни смущения в 
записа на dP/dt

Вкл.

Filter factor (Коефициент на 
филтър)

Контролира колко голямо отклонение от медианата е допустимо при 
откриване на макс./мин. dP/dt. 
Стойността по подразбиране 2 означава, че пиковете, по-големи от Abs [2 x 
медиана], се отхвърлят като шум.

2

Show Tau trace (показване на 
следа от Tau)

Включване/изключване на графиката на тенденциите за Tau в режим на 
преглед

Изкл.

Tau Mode (Режим Tau) Режим на изчисление на Tau, вижте техническите спецификации за повече 
информация

½

Внимание:
Промяната на dP/dt в настройките за Tau може да повлияе на ефективността на измерването, да се използва 
само за изследователски цели 
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НАСТРОЙКИ НА DICOM - РАБОТЕН СПИСЪК

Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

Наименование на местен ПС Име на местен прилагащ обект CLIENT (КЛИЕНТ)

Наименование на отдалечен 
ПС

Име на прилагащ субект на сървър на работен списък SERVER (СЪРВЪР)

Отдалечен хост IP адрес на сървъра на работен списък

Отдалечен порт Порт, използван от сървъра на работен списък 104

Макс. резултати Максимален брой резултати от заявки 500

Време за изчакване (ms) Време за изчакване на заявката (ms) 5000

Модалност Връщане на пациентите, планирани за тази модалност (HD, XA, OT, OCT, IVUS, FFR, 
ALL)

ВСИЧКИ

Дата Връщащи се пациенти, планирани само за текущата дата (Днес) или 1-3 дни 
преди и след текущата дата

1 ден преди/след

Наименование на ПС на 
планирана станция

Посочете наименование на ПС на станцията, за да приемате само пациенти, 
планирани за определена станция

Не е приложимо
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НАСТРОЙКИ НА DICOM – C-STORE

Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

Наименование на местен ПС Име на местен прилагащ обект CLIENT (КЛИЕНТ)

Наименование на отдалечен ПС Име на прилагащ субект на сървър DICOM за съхранение на изображения SERVER (СЪРВЪР)

Отдалечен хост IP адрес на сървъра за съхранение на изображения DICOM

Отдалечен порт Порт, използван от сървъра за съхранение на изображения DICOM 104

Модалност Изображението се съхранява като такава модалност XA

Време за изчакване (ms) Ограничение за изчакване за съхранение, по подразбиране 5000 ms (5s) 5000

Име на институция Име на институция, включено в експортираните DICOM обекти Не е приложимо
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НАСТРОЙКИ НА COROHUB™
▪ Списъкът показва откритите в момента модули за приемане и техния режим на работа. По 

подразбиране е PW приемник и AO приемник, като и двата са разположени в CoroHub™

▪ Щракнете върху „Reconnect CoroHub“ (Повторно свързване на CoroHub), за да се свържете отново с 
CoroHub и да възобновите измерването с предварително свързани PressureWire и Wi-Box

▪ Щракнете върху „Reset CoroHub“ (Нулиране на CoroHub) за нулиране и Повторно свързване към 
приемник CoroHub. Забележка: Нулирането изчиства свързаните PressureWire, Изравняване, 
Нулиране на параметри и т.н.

▪ Фазово изравняване: Размер на текущия буфер за забавяне на канала

Внимание:
Повторното свързване към CoroHub™ ще нулира връзките на PressureWire и параметрите за 
нулиране/изравняване.
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НАСТРОЙКИ ЗА РАЗШИРЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Настройка Описание Стойност по 
подразбиране

Injection time limit (Времево ограничение за 
инжектиране)

Максимално допустимо време за инжектиране (1/100 s) 60

Injection amp limit (Граница на амплитуда при 
инжектиране)

Най-малко допустимо понижаване на температурата по време на инжектиране 
(ºC)

-1

Time to amp limit (Време до граница на амплитуда) Допустимо време за достигане на най-ниската температура на инжектиране 
(1/100 s)

400

Timeout (Време за изчакване) Допустимо време, докато температурата се върне към изходното ниво (1/100 s) 800

Abs flow constant (Константа на абс. поток) Константа за изчисляване на абсолютния поток 1,08

Notch offset (Изместване на режектор) (0%) Изместване на режектор за изчисляване на диастолното налягане 0

EOD offset (изместване в края на диастолата) (0 ms) Изместване в края на диастолата за изчисляване на диастолното налягане 0

dPR Mid Активиране на изчислението на средната диастола за изчисляване на 
диастолното налягане

Изкл.

RFR Filter (Филтър на RFR) (45%) Настройки на филтър на RFR 45
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Внимание: Промяната на разширените настройки може да повлияе на ефективността на измерването, 
да се използва само за изследователски цели

Настройките за разширено изследване изискват активиране на режим Advanced Research (Разширено изследване) с помощта на 
отделен ключ за лиценз.
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ИЗБОР НА МОНИТОР

▪ Когато с компютъра се използват 2 или повече монитора, 
е възможно да се избере предпочитаният монитор за 
CoroFlow.

▪ Монитор 0 е основният монитор в Windows. 

▪ Изберете номер, за да превключвате между свързаните 
монитори. 

▪ Софтуерът ще се стартира с избрания монитор.  
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АКТИВИРАНЕ НА ЛИЦЕНЗ
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Може да бъде активирана допълнителна лицензирана функционалност за 
определен компютър с помощта на ключове за лиценз, получени от 
Coroventis. Функциите, активирани с лиценз, включват:

▪ Режим на разширено изследване

Активиране лицензирана функционалност
1. Отворете подменюто Licenses (Лицензи) в настройките
2. Маркирайте и копирайте (CTRL-C) System Identification UUID (UUID за 

идентификация на системата) и го изпратете на Coroventis
3. Когато получите ключ за лиценз, щракнете върху „Activate New License“ 

(Активиране на нов лиценз) и поставете (CTLR-V) ключа за лиценз в 
полето License key (ключ за лиценз)

4. Щракнете върху „Verify key“ (Проверка на ключа)
5. Ако ключът за лиценз е правилен, функционалността се активира

Забележка: Ключовете за лицензи се съхраняват във файла CoroFlow settings.ini на адрес C: \ COROVENTIS \.
Ако файлът с настройки се изтрие или се презапише с по-стара версия на CoroFlow, активираната функционалност ще бъде 
деактивирана. 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА
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Продукт/артикул Действие
Приложение CoroFlow Уверете се, че програмата се стартира нормално от стартовото меню Windows

Проверете дали програмата се показва на съответните монитори

Мишка CoroFlow Gyro Сменете батериите (2xAAA) 
Включете мишката и проверете дали курсорът се движи на компютъра 
Проверете дали бутонът за избор (ляв бутон на мишката) работи 

CoroHub Проверете визуално USB кабела за напуквания или повреди, сменете го, ако е необходимо. 
Уверете се, че CoroHub е монтиран стабилно във фиксирано положение. Преместването на CoroHub може да доведе до прекъсване 
на връзката с CoroFlow.  
Проверете дали CoroHub работи, като свържете CoroFlow към захранвана Wi-Box 

Компютър, на който е инсталиран 
CoroFlow

Уверете се, че настройките за захранване на процесора са настроени на минимум 90% 
Уверете се, че режимът на хибернация и/или режимът на заспиване са деактивирани 
Изпразнете кошчето и деинсталирайте всички ненужни програми 
Проверете дали оставащото място за съхранение на устройството за съхранение е повече от 5 Gb. 
Препоръчва се създаване на резервни копия от данните за пациентите
Актуализацията на Windows и Windows Defender са активирани 

Видео превключвател или KVM (по 
избор)

Проверете дали DVI/VGA връзките са правилно свързани 
Проверете дали KVM работи, като превключвате между свързаните системи, и се уверете, че видеото, мишката и клавиатурата 
работят правилно. 

Скалер (по избор) Проверете дали скалерът е захранван (червеният светодиод показва, че системата се захранва) 
Проверете дали видеосигналът се показва правилно на монитора на кат. лаб.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Описание на проблема Решение

Инсталиране

Windows не може да инсталира автоматично 
драйвери на CoroHub

1. Свържете CoroHub към компютър
2. Отворете Device Manager в контролния панел на Windows
3. В списъка с USB устройства намерете AO USB приемника и PW USB приемника
4. Щракнете с десния бутон върху всяко устройство и изберете „update driver“ (актуализиране на драйвера)
5. Насочете Windows към папка CoroHub Drivers (Драйвери на CoroHub) драйвери в USB устройството CoroFlow™

Windows не приема подпис на драйвер Деактивирайте прилагането на проверката за подпис на драйвер на Windows
1. Отворете разширените опции за зареждане, като щракнете върху Restart (Рестартиране), като задържите клавиша 

„Shift“
2. Изберете „Troubleshoot“ (Отстраняване на неизправности) в менюто с опции, което ще се появи
3. Изберете „Advanced options“ (Разширени опции)
4. Щракнете върху „Startup Settings“ (Настройки за стартиране)
5. Щракнете върху „Restart“ (Рестартиране)
6. Натиснете „F7“ на началния екран, за да деактивирате подписа на драйвера. 

Размерите на шрифта са прекалено големи 
или изкривени на компютъра

CoroFlow™ използва шрифтове „Arial Narrow True Type“.
Ако те не са инсталирани на целевия компютър, шрифтовете може да са изкривени. 

Копирайте файловете с шрифтове от директорията „Fonts“ (Шрифтове) на USB устройството CoroFlow™ в 
C:\Windows\Fonts\ на целевия компютър, след което рестартирайте CoroFlow™
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Описание на проблема Решение

AO източник

Не е открит AO източник (Wi-Box).
Основен

1. Уверете се, че Wi-Box се захранва и е със зелена светлина, както и че се намира на около 5 м от 
CoroHub

2. Проверете дали CoroHub е свързан към USB порта на компютъра
3. Щракнете върху менюто на стаята в CoroFlow™
4. Щракнете върху „Refresh“ (Опресняване)

Не е открит AO източник (Wi-Box). 
Разширен

1. Проверете дали CoroHub е свързан към USB порта на компютъра
2. Отворете менюто с настройки, щракнете върху раздел CoroHub
3. Щракнете върху „Reconnect CoroHub“ (Повторно свързване на CoroHub)
4. Проверете дали са открити PW приемникът и AO приемникът и дали са в режим „Acquisition“ 

(Получаване) или „Tracking“ (Проследяване). 
5. Ако модулите не са открити, свържете отново CoroHub и щракнете върху Reset CoroHub 

(Нулиране на CoroHub)
6. Ако модулите все още не са открити, рестартирайте компютъра с CoroFlow™
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Описание на проблема Причина/Решение

CFR/IMR

Съобщение за грешка: Инжектирането е прекалено бавно (> 0,6 s)
Използвайте по-малка спринцовка (3-5 ml) и максимум 3 ml болус за инжектиране.
Изтеглете физиологичен разтвор от резервоара и инжектирайте с енергично движение.
Всяка инжекция трябва да бъде прекратена внезапно.

Съобщение за грешка: Температурата не се е върнала към изходното ниво в рамките на ограниченото време (8 s).
Нулирайте температурата и опитайте отново.

Съобщение за грешка: Температурата не е достигнала минималната граница по време на инжектиране (-1ºC).
Преди инжектиране промийте водача с току-що отворен физиологичен разтвор на стайна 
температура. 
Проверете свързването на водача.
Нулирайте температурата и повторете инжектирането.
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Описание на проблема Причина/Решение

Общи

Съобщение за грешка: Производителността на процесора е твърде ниска за обработване на 
входящия поток от данни, CoroFlow™ буферира твърде много данни.

Вероятна причина/решение:
1. Компютърът работи на батерия, което може да доведе до намаляване 

на производителността на процесора от Windows. Променете схемата 
за пестене на енергия на High Performance (висока производителност) 
(контролен панел на Windows) или включете в захранването.

2. Процесорът на компютъра е с твърде ниска производителност за 
стартиране на приложението. Преминете към използване на компютър 
с висока производителност

3. Windows изпълнява задачи, изискващи ресурси, във фонов режим, 
като например актуализация на Windows. Променете графика на 
актуализациите, така че да се случват когато компютърът не се 
използва с CoroFlow™.  

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Описание на проблема Причина/Решение

Съобщение за грешка: Връзката с CoroHub е прекъсната.
Свържете отново CoroHub и щракнете върху „Connect“ 
(Свързване). 
Друга възможност е да щракнете върху „Use Offline“ (Използване 
офлайн), за да използвате CoroFlow само за офлайн 
преглед/демонстрация

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Описание на проблема Причина/Решение

Съобщение за грешка: CoroHub не е открит.
1. Свържете CoroHub и щракнете върху „Retry“ (Повторен опит). 
2. Проверете USB кабела за свързване и го сменете ако е необходимо
3. Проверете дали USB драйверите са правилно инсталирани

1. Отворете Device Manager(Диспечера на устройството) в контролния 
панел на Windows

2. В списъка с USB устройства намерете „AO USB receiver“ (AO USB 
приемник) и „PW USB receiver“ (PW USB приемник)

3. Ако няма инсталиран драйвер, щракнете с десния бутон върху всяко 
устройство и изберете „update driver“ (актуализиране на драйвера). 
Насочете Windows към папка CoroHub Drivers (Драйвери на CoroHub) 
драйвери в USB устройството CoroFlow™

Друга възможност е да щракнете върху „Use Offline“ (Използване офлайн), 
за да използвате CoroFlow само за офлайн преглед/демонстрация

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Описание на проблема Причина/Решение

Съобщение за грешка: Грешка при нулиране, нестабилно налягане ▪ Налягането на AO или Pd е било нестабилно по време 
на нулиране.

▪ Нестабилното налягане се определя като> 10 mmHg 
изменение в рамките на 1 секунда преди нулиране. 

▪ Уверете се, че налягането на AO или Pd е стабилно, 
преди да опитате отново да нулирате. 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Описание на проблема Причина/Решение

Съобщение: Възстановяване на спряна 
процедура

При стартиране е активирано възстановяване на сесията. Възстановяването на сесията се активира, 
когато CoroFlow се рестартира <10 минути след процедура, прекъсната по необичаен начин.

Процедура, прекъсната по необичаен начин, се определя като:
▪ Започната процедура
▪ PressureWire е свързан с CoroFlow
▪ Наляганията са изравнени
▪ Процедурата не е прекратена нормално
▪ Приложението CoroFlow не е затворено нормално
▪ CoroFlow е рестартиран <=10 минути след изравняване на налягането

Възстановяването на сесията възстановява автоматично:
▪ Свързване с PressureWire и Wi-box
▪ Параметрите за изравняване
▪ Информацията за пациента

Ако софтуерът CoroFlow или компютърът случайно се изключи по време на процедура, оставете 
PressureWire на място и рестартирайте CoroFlow в рамките на 10 минути, за да възстановите 
процедурата. 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

104



Инструкции за употреба за Coroflow™ R8.5 2021

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Приемник CoroHub™

Честотен диапазон 2,4000 - 2,4835 GHz (ISM диапазон)

Тип Разпръснат спектър на скокообразно изменение на честотата

Диапазон 0-10 m

ЗАБЕЛЕЖКА: Радиообхватът се намалява от предмети и стени. Дръжте предавателя и приемника CoroHub™ на видно място, когато е 
възможно.

Работна среда Температура: 10-40°C 
Влажност на въздуха: 30-75% 
Налягане на околната среда: 525-795 mmHg

Околна среда при транспортиране Температура: -40 до +70°C 
Влажност на въздуха: 10-95% 
Налягане на околната среда: 375-850 mmHg
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Съхранение на данни в CoroFlow™

Честота на вземане на проби 100 Hz

Разделителна способност на налягането 0,1 mmHg

Температурна разделителна способност 0,01ºC

Вижте инструкциите за употреба за Abbott PressureWire и Wi-Box за информация относно точността/чувствителността за тези 
устройства
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СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
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Съответствие със стандартите и директивите
Coroventis Research AB декларира, че системата CoroFlow е в съответствие със съществените изисквания и останалите приложими 
разпоредби на Директивата относно медицинските изделия (Директива ЕО 93/42/ЕИО).

Класификация на CoroFlow: Медицинско изделие от клас 2А

Следните стандарти са използвани за изпълнение на нормативните изисквания:
▪ EN 60601-1-1 Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики
▪ EN 60601-1-2 Електромедицински апарати - Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. 

Допълващ стандарт: Електромагнитни смущения. Изисквания и изпитвания
▪ IEC 62304:2015 Софтуер за медицински изделия. Процеси по време на жизнения цикъл на софтуера
▪ IEC 82304-1:2016 Софтуер за здравеопазване. Част 1: Общи изисквания за безопасност на продукта
▪ EN 980:2008 Символи за използване при етикетиране на медицински изделия
▪ EN ISO 14971:2012, Медицински изделия. Прилагане на управлението на риска при медицински изделия
▪ EN 62366:2015 Медицински изделия. Използване на приложен инженеринг
▪ CISPR11 Промишлени, научни и медицински (ISM) радиочестотни устройства, ЕМС
▪ FCC, част 15B, Радиочестотни устройства, неволни радиатори
▪ EN 300 328 V2.1.1:2017 (радиоспектър)



Инструкции за употреба за Coroflow™ R8.5 2021

ПРЕПРАТКИ

109



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ПРЕПРАТКИ

110

FFR, фракционен резерв на кръвотока
1. Measurement of Fractional Flow Reserve to Assess the Functional Severity of Coronary-Artery Stenoses (Измерване на фракционния резерв на 

кръвотока за оценка на функционалната тежест на стеноза на коронарните артерии), Nico H.J. Pijls et al, N Engl J Med 1996; 334:1703-1708, 27 
юни 1996 г. DOI: 10.1056/NEJM199606273342604

2. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. (Фракционен резерв на кръвотока спрямо ангиография 
за насочване на перкутанната коронарна интервенция). N Engl J Med. 2009 Jan 15;360(3):213-24. doi: 10.1056/NEJMoa0807611.

3. Fractional flow reserve-guided PCI for stable coronary artery disease. (ПКИ, ръководена от фракционен резерв на кръвотока, при стабилно 
заболяване на коронарната артерия.) N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1208-17. doi: 10.1056/NEJMoa1408758. Epub 2014 Sep 1.

4. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease (Насоки на ESC за лечение на стабилно заболяване на коронарните 
артерии) за г. European Heart Journal (2013) 34, 2949–3003 doi: 10.1093/eurheartj/eht296

RFR, коефициент на кръвотока в състояние на покой
1. Validation of a novel non-hyperaemic index of coronary artery stenosis severity: the Resting Full-cycle Ratio (VALIDATE RFR) study. (Валидиране на 

нов нехиперемичен индекс на тежестта на стенозата на коронарната артерия: проучване на коефициента на кръвотока в състояние на покой.) 
(VALIDATE RFR). Svanerud et al EuroIntervention 2018; 14 - онлайн публикуване преди печат май 2018 г.



Инструкции за употреба за Coroflow™R8.5 2021

ПРЕПРАТКИ
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CFR с термично разреждане
1. Coronary thermodilution to assess flow reserve: experimental validation. (Коронарна термодилуция за оценка на резерва на потока: експериментално валидиране.) De Bruyne B et al. Тираж. 2001 Oct 23;104(17):2003-6.
2. Coronary Thermodilution to Assess Flow Reserve. Validation in Humans. (Коронарна термодилуция за оценка на резерва на кръвотока. Валидиране при хората.) Nico H.J. Pijls et al. Тираж. 2002; 105:2482-2486 Първоначално публикувано на 6 

май 2002 г.
3. Comparison of Coronary Thermodilution and Doppler Velocity for Assessing Coronary Flow Reserve. (Сравнение на коронарно термодилуция и скоростта на Доплер за оценка на резерва на коронарния кръвоток.) William F. Fearon et al. Тираж. 

2003; 108:2198-2200; първоначално публикувано онлайн на 20 октомври 2003 г.
4. Validation of coronary flow reserve measurements by thermodilution in clinical practice. (Валидиране на измерванията на резервите на коронарния кръвоток чрез термодилуция в клиничната практика.) Barbato E et al. Eur Heart J. 2004 

Feb;25(3):219-23.
5. Stratified Medical Therapy Using Invasive Coronary Function Testing in Angina, The CorMicA Trial (Стратифицирана медицинска терапия с използване на инвазивни тестове за коронарна функция при ангина, Изпитване CorMicA), Thomas J. Ford 

et al, JACC, т. 72, бр. 23 част A, декември 2018 г. 

Thermo-dilution IMR, BRI, RRR, Indices of Microcirculatory Resistance
1. Novel index for invasively assessing the coronary microcirculation. (Нов индекс за инвазивна оценка на коронарната микроциркулация. IMR, BRI, RRR при термодилуция, индекси на микроциркулаторна резистентност.) Fearon et al. Тираж. 

2003;107:3129-3132. Първоначално публикувано на 1 юли 2003 г.
2. Invasive Assessment of the Coronary Microcirculation. Superior Reproducibility and Less Hemodynamic Dependence of Index of Microcirculatory Resistance Compared With Coronary Flow Reserve. (Инвазивна оценка на коронарната 

микроциркулация. Висока възпроизводимост и по-малка хемодинамична зависимост на индекса на микроциркулаторна резистентност в сравнение с резерва на коронарния кръвоток.) Martin K.C et al. Тираж. 2006;113:2054-2061. 
Първоначално публикувано на 1 май 2006 г.

3. Predictive Value of the Index of Microcirculatory Resistance in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. (Прогнозна стойност на индекса на микроциркулаторна резистентност при пациенти с инфаркт на миокарда с елевация на 
ST-сегмента.) William F. Fearon et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:560–5

4. Quantitative assessment of coronary microvascular function in patients with and without epicardial atherosclerosis. (Количествена оценка на коронарната микроваскулаторна функция при пациенти с и без епикардиална атеросклероза.) Narbeh 
Melikian et al. Евроинтервенция 2010; 5:939-945

5. Microvascular Resistance Predicts Myocardial Salvage and Infarct Characteristics in ST‐Elevation Myocardial Infarction. (Микроваскулаторната резистентност предсказва спасяването на миокарда и характеристиките на инфаркта при инфаркт на 
миокарда с елевация на ST.) Alexander R. Payne et al. J Am Heart Assoc. 2012 август; 1 (4): e002246.  Публикувано онлайн на 24 август 2012 г.  doi:  10.1161/JAHA.112.002246

6. Calculation of the Index of Microcirculatory Resistance Without Coronary Wedge Pressure Measurement in the Presence of Epicardial Stenosis. (Изчисляване на индекса на микроциркулаторна резистентност без измерване на клиновидно 
коронарно налягане при наличие на епикардиална стеноза.) Yong et al. J Am Coll Cardiol Intv 2013;6:53–8

7. Vasodilatory capacity of the coronary microcirculation is preserved in selected patients with NSTEMI. (Вазодилататорният капацитет на коронарната микроциркулация се запазва при избрани пациенти с инфаркт на миокарда без елевация на 
ST.) Layland et al Circ Cardiovasc Interv. 2013 юни; 6 (3): 231-6.

8. Prognostic value of IMR after primary percutaneous coronary intervention. (Прогнозна стойност на IMR след първична перкутанна коронарна интервенция.) Fearon et al Circulation, 2013 юни 18; 127 (24): 2436-41
9. Review: Invasive Coronary Microcirculation Assessment, Current Status of Index of Microcirculatory Resistance. (Обзор: инвазивна оценка на коронарната микроциркулация, текущо състояние на индекса на микроциркулаторна резистентност.) 

Yuhei Kobayashi et al. Circ J 2014; 78:1021 – 1028
10. Invasive evaluation of patients with angina in the absence of obstructive coronary artery disease. (Инвазивна оценка на пациенти с ангина при липса на обструктивно заболяване на коронарната артерия.) Lee BK et al. Тираж. 2015 март 24; 131 

(12): 1054-60. 
11. Safety of guidewire-based measurement of FFR and IMR using intravenous adenosine in patients with acute or recent myocardial infarction. (Безопасност на измерване на FFR и IMR чрез проводници, използващи интравенозен аденозин, при 

пациенти с остър или скорошен инфаркт на миокарда.) Ahmed et al. Международно списание по кардиология 202 (2016) 305–310
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Absolute Flow, Resistance and local hypothermia (Абсолютен поток, резистентност и локална хипотермия)
1. Aarnoudse W et al. Direct volumetric blood flow measurement in coronary arteries by thermodilution. (Директно обемно измерване на кръвотока в коронарните артерии 

чрез термодилуция.) J Am Coll Cardiol. Декември 2007 г. 11;50(24):2294-304. PubMed PMID: 18068038.
2. van't Veer M et al. Continuous infusion thermodilution for assessment of coronary flow: theoretical background and in vitro validation. (Термодилуция с непрекъсната инфузия 

за оценка на коронарния кръвоток: теоретична основа и валидация in vitro.) Med Eng Phys. 2009 Jul;31(6):688-94. doi: 10.1016/j.medengphy.2009.01.006. PubMed PMID: 
19237308.

3. Wijnbergen I et al. Absolute coronary blood flow measurement and microvascular resistance in ST-elevation myocardial infarction in the acute and subacute phase. (Измерване 
на абсолютен коронарен кръвоток и микроваскулаторна резистентност при инфаркт на миокарда с елевация на ST в остра и подостра фаза.) Cardiovasc Revasc Med. 2016 
Mar;17(2):81-7. doi: 10.1016/j.carrev.2015.12.013. PubMed PMID: 26905054.

4. van 't Veer M et al. Novel monorail infusion catheter for volumetric coronary blood flow measurement in humans: in vitro validation. (Нов катетър за монорелсова инфузия за 
обемно измерване на коронарния кръвооток при хора: валидиране in vitro.) EuroIntervention. 2016 Aug 20;12(6):701-7. doi: 10.4244/EIJV12I6A114. PubMed PMID: 
27542781.

5. Otterspoor LC et al. Safety and feasibility of local myocardial hypothermia. (Безопасност и осъществимост на локална миокардна хипотермия.) Catheter Cardiovasc Interv. 
2016 Apr;87(5):877-83. doi: 10.1002/ccd.26139. PubMed PMID: 26269225.

6. Recovery of Absolute Coronary Flow And Resistance 1 Week After Percutaneous Coronary Intervention of a Chronic Total Occluded Coronary Artery, using the novel Rayflow© 
infusion catheter. (Възстановяване на абсолютния коронарен кръвоток и резистентност 1 седмица след перкутанна коронарна интервенция на хронична тотална оклузия 
на коронарна артерия чрез използване на новия инфузионен катетър Rayflow ©.) Keulards DCJ, Zimmermann FM, Pijls NHJ, Teeuwen K. EuroIntervention. 2017 Nov 28. pii: 
EIJ-D-17-00824. [Електронна публикация преди отпечатване]

7. Safety of Absolute Coronary Flow And Microvascular Resistance Measurements by Thermodilution, Keulards et al, EuroIntervention. (Безопасност на измерванията на 
абсолютния коронарен кръвоток и микроваскулаторната резистентност чрез термодилуция), Keulards et al, EuroIntervention. 2020 Feb 25. pii: EIJ-D-20-00074
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PB-CFR, CFR с ограничение на налягането
1. What Can Intracoronary Pressure Tell Us about Flow Reserve? Pressure-Bounded Coronary Flow Reserve and Application to the DEFER Trial. (Какво може да ни покаже 

вътрекоронарното налягане за резерва на кръвотока? Резерв за коронарен кръвоток, ограничен от налягането и приложение за изпитването DEFER.) Zimmer et al. 
Catheterization and Cardiovascular Interventions (Катетеризация и сърдечно-съдови интервенции) 00:00–00 (2017) DOI: 10.1002/ccd.26972

2. Fractional flow reserve and pressure- bounded coronary flow reserve to predict outcomes in coronary artery disease (Фракционен резерв на кръвотока и резерв на 
коронарния кръвоток с ограничение на налягането за прогнозиране на резултатите при заболяване на коронарната артерия), J.M. Ahn et al. European Heart 
journal/doi:10.1093/ehx139.

3. Coronary Artery disease: physiology and prognosis. (Заболяване на коронарната артерия: физиология и прогноза.) Colin Berry et al. European Heart Journal (2017) 0, 1–3
4. Prognostic implication of thermodilution coronary flow reserve in patients with indeterminate pressure-bounded coronary flow reserve. (Прогностични последици от 

резерва на коронарния кръвоток при термодилуция при пациенти с неопределен резерв на коронарния кръвоток, ограничен от налягането.) Lee JM, Rhee TM, 
Hwang D, Park J, Kim CH, Choi KH, Shin ES, Nam CW, Doh JH, Koo BK. Int J Cardiol. 2018 юни 15; 261:24-27.

Tau, константа на диастолна релаксация
1. Assessment of diastolic function: suggested methods and future considerations. (Оценка на диастолната функция: предложени методи и бъдещи съображения.) I Mirsky, 

Circulation. 1984;69:836-841, doi: 10.1161/01.CIR.69.4.836
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Въпреки че системата CoroFlow™, наричана по-долу „продукт“, е произведена при внимателно контролирани условия, Coroventis Research 
AB, наричана по-долу Coroventis, няма контрол върху условията, при които се използва продуктът. Следователно Coroventis отказва да дава 
каквито и да било гаранции, изрични и по подразбиране, по отношение на продукта, включително, но не само, всякакви гаранции по 
подразбиране за продаваемост или пригодност за определена цел. Coroventis не носи отговорност пред което и да е физическо или
юридическо лице за каквито и да е медицински разходи или каквито и да е преки, съпътстващи или последващи щети, причинени от 
употреба, дефект, повреда или неизправност на продукта, независимо дали претенцията за такива щети се основава на гаранция, договор, 
закононарушение или друго. Никое лице няма правомощие да обвързва Coroventis с каквито и да е декларирани обстоятелства или 
гаранции по отношение на продукта. Изключенията и ограниченията, изложени по-горе, нямат за цел и не следва да се тълкуват по начин, 
който противоречи на задължителните разпоредби на приложимото право. Ако някоя част или условие на този отказ от гаранция се счетат 
за незаконни, неприложими или в противоречие с приложимото законодателство от компетентен съд, действителността на останалите
части от този отказ от гаранция няма да бъде засегната и всички права и задължения следва да се тълкуват и изпълняват както ако 
настоящият отказ от гаранция не съдържа съответната част или условие, счетени за недействителни.
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CoroFlow™ и CoroHub™ са проектирани, разработени и 
произведени от Coroventis Research AB. Патент в процес на 
изчакване. Освен ако не е посочено друго, ™ показва 
регистрирана или нерегистрирана търговска марка или марка 
за услуга, която е собственост на или отдадена под лиценз на 
Coroventis Research AB. CoroFlow™, CoroHub™, Coroventis™ са 
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услуги на Coroventis Research AB.
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