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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτές οι Οδηγίες χρήσης περιέχουν τις οδηγίες χρήσης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Καρδιαγγειακού συστήματος CoroFlow™.
Για τη λειτουργία των άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το CoroFlow™, συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης για κάθε μία από
αυτές τις συσκευές για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό και πληροφορίες ασφαλείας.
Οι ακόλουθες συντομογραφίες και όροι χρησιμοποιούνται σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης:
▪ AO
Αορτική πίεση
▪ Cath lab
Εργαστήριο καθετηριασμού
▪ PCI
Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση
▪ FFR
Κλασματικό απόθεμα ροής (Pd/Pa, μετρημένο στη μέγιστη υπεραιμία)
▪ RFR
Αναλογία πλήρους κύκλου ηρεμίας
▪ CFR
Απόθεμα στεφανιαίας ροής
▪ PB-CFR
CFR εξαρτώμενο από την πίεση
▪ IMR
Δείκτης μικροαγγειακής αντίστασης
▪ BRI
Δείκτης αντίστασης βάσης
▪ RRR
Αναλογία αποθέματος αντίστασης
▪ Tau
Σταθερά χαλάρωσης
▪ IFU
Οδηγίες χρήσης
▪ Pa
Εγγύς πίεση εναλλακτική Αορτική πίεση (AO)
▪ Pd
Περιφερική πίεση
▪ PW
Μορφοτροπέας πίεσης PressureWire® της Abbott, ή πίεση ενσφήνωσης (σε τύπους)
▪ Wi-Box
Ασύρματος πομπός πίεσης AO της Abbott
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Επισκόπηση
Το Καρδιαγγειακό σύστημα CoroFlow™ είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή, για τον υπολογισμό, παρουσίαση και
αποθήκευση φυσιολογικών παραμέτρων μετρημένωνς από το PressureWire X τηςAbbott Medical και από το Wi-box.
Οι παράμετροι περιλαμβάνουν τις εξής: Pa, Pd, FFR, Pd/Pa, RFR, CFR, IMR, RRR, Απόλυτη ροή, Απόλυτη αντίσταση, dP/dt, ενδοαγγειακή
θερμοκρασία.
Το Καρδιαγγειακό σύστημα CoroFlow™ είναι εγκατεστημένο σε έναν προσωπικό υπολογιστή και λαμβάνει ασύρματα δεδομένα μετρήσεων μέσω
του CoroHub™ Receiver (Δέκτης CoroHub™). Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη των υπολογιστών που προαιρετικά είναι συνδεδεμένη με
μία οθόνη μέσω στο εργαστήριο καθετηριασμού.
Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε μία τοπική αποθηκευτική μονάδα ή να μεταφερθούν σε μία τοποθεσία δικτύου.

Λογισμικό CoroFlow™ στον Η/Υ
Receiver (Δέκτης CoroHub™)
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CoroHub™

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Ενδείξεις χρήσης
Το CoroFlow™ ενδείκνυται για την παροχή αιμοδυναμικών πληροφοριών για χρήση στη διάγνωση των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Προβλεπόμενη χρήση
Το CoroFlow™ ενδείκνυται για χρήση σε εξειδικευμένα εργαστήρια καθετηριασμού και σε σχετικά καρδιαγγεικά εξειδικευμένα εργαστήρια για τον
υπολογισμό και την εμφάνιση διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων βασισμένων στις εξόδους από μία ή περισσότερες συσκευές μετρήσεων.

Αντένδειξη
Το σύστημα δεν διαθέτει λειτουργίες συναγερμού ασθενούς. Μην το χρησιμοποιείται για καρδιακή παρακολούθηση/παρακολούθηση ζωτικών σημείων.

Προβλεπόμενοι χρήστες
Φυσιολογική λειτουργία: Το σύστημα θα πρέπει να χειρίζεται από ή να επιβλέπεται από έναν ιατρό με εκπαίδευση στις διαδικασίες εργαστηρίου
καθετηριασμού.
Προληπτική συντήρηση: Τεχνικός νοσοκομείου και/ή προσωπικό πληροφορικής
Εγκατάσταση:
Τεχνικός νοσοκομείου και/ή προσωπικό πληροφορικής

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών
Το CoroFlowTM προορίζεται για χρήση με ενήλικες ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
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ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ
Το Καρδιαγγειακό σύστημα CoroFlow προορίζεται για χρήση με τις ακόλουθες συσκευές, παρεχόμενες από τρίτους κατασκευαστές.
Για τη λειτουργία των συσκευών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το CoroFlow™, συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης για κάθε μία από αυτές τις
συσκευές για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενδείξεις, τον χειρισμό και τις πληροφορίες ασφαλείας.

Συσκευή

Κατασκευαστής

Σκοπός

PressureWire X

Abbott Medical Inc

Μέτρηση της ενδοαγγειακής πίεσης και της θερμοκρασίας. Απαιτείται για όλες τις
λειτουργίες μέτρησης.

Wi-Box

Abbott Medical Inc

Μέτρηση της αορτικής πίεσης αναφοράς. Απαιτείται για όλες τις λειτουργίες μέτρησης.

Διακομιστής λίστας
εργασίας DICOM

Generic

Κάνετε λήψη της λίστας προγραμματισμένων ασθενών χρησιμοποιώντας τη μορφή λίστας
εργασίας DICOM. Προαιρετική.
Λεπτομερής δήλωση DICOM διαθέσιμη ξεχωριστά από την Coroventis Research AB

DICOM PACS

Generic

Εξαγωγή των εξαγόμενων εικόνων οθόνης σε μορφή DICOM. Προαιρετικά.
Λεπτομερής δήλωση DICOM διαθέσιμη ξεχωριστά από την Coroventis Research AB

(ασύρματη έκδοση)
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ΣΎΜΒΟΛΑ
Ηλεκτρονικές Οδηγίες χρήσης
Ηλεκτρονικός κάδος απορριμάτων. Απόθεση σύμφωνα με τα ΑΗΗΕ
Κωδικός είδους προϊόντος
Σειριακός αριθμός
Κατασκευαστής
Η Ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή μετά
από συνταγή Ιατρού
Ρυθμιστικό σήμα συμμόρφωσης της Αυστραλίας (ACMA)
0402

Συμμορφώνεται με την Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (93/42/ΕΟΚ) και με την Οδηγία για
τον ραδιοεξοπλισμό (RED) (2014/53/EE)
Προσοχή (Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα)
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ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Προσοχή: Ο Η/Υ και το CoroHub™ δεν θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του περιβάλλοντος του ασθενή (1,5 m από τον ασθενή).
Προσοχή: Για τη λειτουργία των άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το CoroFlow™, συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης για κάθε μία από
αυτές τις συσκευές για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενδείξεις, τον χειρισμό και τις πληροφορίες ασφαλείας.
Προσοχή: Συνιστάται η διαφύλαξη τοπικών τακτικών για αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων των αποθηκευμένων εγγραφών. Το CoroFlow™ δεν δημιουργεί
αντίγραφα ασφαλείας των αποθηκευμένων δεδομένων.
Προσοχή: Πάντα να ελέγχετε τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων στον Η/Υ για τη διασφάλιση της συμβατότητας με το CoroFlow™ .
Προσοχή: Συνιστάται η εγκατάσταση του CoroFlow™ σε έναν Η/Υ με εφεδρική μπαταρία για την αποφυγή διακοπών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Προσοχή: Πάντα να ελέγχετε χειροκίνητα και να επιβεβαιώνετε τις έγκυρες θέσεις δρομέα και τους ανιχνευμένους καρδιακούς παλμούς.
Προσοχή: Διασφαλίστε πως οι κυματομορφές πίεσης Pa και Pd είναι ευθυγραμμισμένες σε φάση και μετατόπιση μετά την εξισορρόπηση. Διαφορετικά, οι δείκτες
μπορεί να υπολογιστούν λανθασμένα
Προσοχή: Επιβεβαιώστε ότι το σωστό Wi-Box είναι επιλεγμένο ταιριάζοντας χειροκίνητα τον αναγνωριστικό αριθμό του Wi-Box με το Wi-Box στο εργαστήριο.
Προσοχή: Η αλλαγή των ρυθμίσεων παραμέτρων εκτός των προεπιλεγμένων τιμών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των μετρήσεων, μόνο για ερευνητικούς
σκοπούς.

Προσοχή: Να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες υγείας
Προσοχή: Η χρήση μίας τοποθεσίας δικτύου για την αποθήκευση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει προηγουμένως άγνωστους κινδύνους αν το δίκτυο
δυσλειτουργεί
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ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Προσοχή: Η διάταξη των ιατρικών, ηλεκτρικών συστημάτων και οι τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της πραγματικής διάρκειας ζωής
απαιτούν αξιολόγηση ως προς τις απαιτήσεις σύμφωνα με τη σειρά προτύπων IEC 60601-1.
Προσοχή: Το CoroHub™ δεν διαθέτει επισκευάσιμα εξαρτήματα και δεν απαιτεί συντήρηση επί τόπου. Καμία τροποποίηση ή
παραποίηση του CoroHub™ δεν επιτρέπεται.
Προσοχή: Το CoroHub™ δεν πρέπει να εμβυθίζεται σε υγρό.
Προσοχή: Το CoroHub™ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί ζημιά.
Προειδοποίηση: Αν το CoroFlow χρησιμοποιείται μαζί με καθετήρες έγχυσης τρίτου για αξιολόγηση της Απόλυτης ροής και Αντίστασης,
διασφαλίστε πως δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου ρυθμού έγχυσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Διαφορετικά,
ενδέχεται να λάβει χώρα τραυματισμός αγγείων.
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ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ
Προσοχή: Η άμεση σύνδεση σε ένα μη ασφαλές δίκτυο, όπως το διαδίκτυο, ενδέχεται να επηρεάζει τη σωστή λειτουργία και/ή να οδηγήσει σε
ακατάλληλη πρόσβαση στις πληροφορίες των ασθενών. Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναδιαμόρφωση ενός χρησιμοποιούμενου
δικτύου ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία εισαγωγής ασθενούς καθώς και σε αδυναμία εξαγωγής δεδομένων εξέτασης, οδηγώντας τελικά
σε έναν κίνδυνο απώλειας δεδομένων ασθενούς και εξετάσεων. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, η Coroventis συνιστά την
επιβεβαίωση των ρυθμίσεων δικτύου στη διαμόρφωση συστήματος μετά από κάθε αλλαγή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ σημειώστε ότι η Coroventis Research AB δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η χρήση του Καρδιαγγειακού συστήματος
CoroFlow συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικότητας, ασφαλείας και εμπιστευτικότητας. Αλλά σας ενθαρρύνει να
αξιολογείτε τους δικούς σας κινδύνους όσο χρησιμοποιείτε, αποκαλύπτετε, ελέγχετε, επεξεργάζεστε ή μεταφέρετε πληροφορίες υγείας
ασθενών με αυτό το σύστημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξαγόμενες πληροφορίες ασθενών δεν θα είναι κρυπτογραφημένες
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ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα μέτρησης CoroFlow αν υπάρχει λόγος να πιστεύετε ότι η ασφάλεια του συστήματος έχει
παραβιαστεί ή αν το σύστημα έλειπε για ένα χρονικό διάστημα (π.χ. αν είχε υπεξαιρεθεί, τροποποιηθεί ή αν είχε παραποιηθεί).
Προειδοποίηση: Μην αφήνετε το σύστημα μέτρησης CoroFlow χωρίς επιτήρηση όταν είστε συνδεδεμένοι ως Διαχειριστής του Η/Υ
Προειδοποίηση: Για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας και των
ηλεκτρονικά προστατευόμενων πληροφοριών υγείας (EPHI) και για την προστασία της ακεραιότητας του ίδιου του συστήματος, το σύστημα
θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα φυσικά ασφαλές περιβάλλον με ελεγχόμενη πρόσβαση.
Προειδοποίηση: Για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας και των
ηλεκτρονικά προστατευόμενων πληροφοριών υγείας (EPHI), ο Η/Υ στον οποίο είναι εγκατεστημένο το CoroFlow πρέπει να διαμορφώνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο. Η αποτυχία σωστής διαμόρφωσης του Η/Υ ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένο
κίνδυνο για μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση προστατευόμενων πληροφοριών υγείας. Οι ρυθμίσεις των Windows περιλαμβάνουν:
▪ Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του περιορισμού πρόσβασης χρηστών
▪ Ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας (Firewall) των Windows και αποκλεισμός των συνδέσεων δικτύου
▪ Ενεργοποίηση της κρυπτογράφησης της μονάδας δικτύου Windows BitLocker
▪ Ενεργοποίηση της Ασφαλούς Εκκίνησης των Windows
▪ Ενεργοποίηση της Αντιικής σάρωσης των Windows
▪ Ενεργοποίηση των Ενημερώσεων των Windows
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ,
ΗΜΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα σε ή σε στοίβαξη με άλλο εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται επειδή μπορεί να
οδηγήσει σε εσφαλμένο χειρισμό. Αν τέτοια χρήση είναι απαραίτητη, αυτός και ο άλλος εξοπλισμός θα πρέπει να παρακολουθείται ώστε να
επιβεβαιώνεται ότι λειτουργούν φυσιολογικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων, μετατροπέων και καλωδίων πέρα από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται από την
Coroventis ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή σε μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτού του εξοπλισμού
και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένο χειρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (RF) (συμπεριλαμβάνοντας περιφερειακές συσκευές όπως καλώδια
κεραίας και εξωτερικές κεραίες) θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι πιο κοντά από 30 cm από οποιοδήποτε μέρος του
CoroFlow,συμπεριλαμβάνοντας τα καλώδια που παρέχονται από την Coroventis. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της
απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού τον κάνουν κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία
(CISPR 11 κλάσης A). Αν χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον για το οποίο απαιτείται φυσιολογικά CISPR 11 κλάσης B, αυτός ο εξοπλισμός
ενδέχεται να μην προσφέρει επαρκή προστασία στις υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ενδέχεται να πρέπει να λάβει
μέτρα άμβλυνσης, όπως η μετεγκατάσταση ή ο αναπροσανατολισμός του εξοπλισμού.

Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 12

ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΈΣ ΕΚΠΟΜΠΈΣ
Σημείωση: Το CoroFlow προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται εδώ. Ο πελάτης ή ο χρήστης του
CoroFlow θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Περιβάλλον ΗΜΣ

Εκπομπές RF
IEC 60601-1-2:2015 και FCC Μέρος 15B
EN55032/CISPR 16-2-3:2010+A1

Ομάδα 1
EN55032 Κλάσης B
FCC Μέρος15B Κλάσης B

Οι εκπομπές RF από το CoroFlow είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να
προκαλέσουν οποιεσδήποτε παρεμβολές στον γειτονικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 13

Το CoroFlow είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις πέρα από τις
οικιακές και αυτές που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσης το οποίο προμηθεύει κτήρια για οικιακούς
σκοπούς.

ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΑΤΡΩΣΊΑ
Σημείωση: Το CoroFlow προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται εδώ. Ο πελάτης ή ο χρήστης του CoroFlow θα πρέπει
να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601
Επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο συμμόρφωσης Καθοδήγηση περιβάλλοντος ΗΜΣ

Ηλεκτροστατική εκφόρτωση (ESD)
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-2:2019

±8 kV άμεσης επαφής
±15 kV επαφής μέσω
αέρα

Συμμορφώνεται

Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, από μπετόν ή από κεραμικά
πλακάκια. Αν τα δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό
υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%

Ατρωσία σε πεδία εγγύτητας από
εξοπλισμό επικοινωνιών RF
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

385Mhz έως 5,8GHz
9-28V/m

Συμμορφώνεται

Παρεμβολές ενδέχεται να λάβουν χώρα στη ζώνη 2,4GHz

Εκπεμπόμενες RF
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

80 Mhz έως 6 GHz
3V/m

3 V/m

Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως καθορίζονται
από μία ηλεκτρομαγνητική έρευνα τοποθεσίας, θα πρέπει να είναι
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.
Παρεμβολές ενδέχεται να λάβουν χώρα κοντά σε εξοπλισμό που
επισημαίνεται με το ακόλουθο σύμβολο:
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ΟΡΙΣΜΌΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΏΝ
Δείκτης
FFR, Κλασματικό απόθεμα ροής (αυθ. μον.)
RFR, Αναλογία πλήρους κύκλου ηρεμίας (αυθ. μον.)
Tmn, Μέσος χρόνος μετάβασης (δευτερόλεπτα)

Ορισμός

Pd/Pa στη μέγιστη υπεραιμία
Χαμηλότερη στιγμιαία αναλογία Pd/Pa κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου
Αντιστρόφως ανάλογος προς τη στεφανιαία ροή αίματος. Σημείο εξισορρόπησης της καμπύλης αραίωσης από την αρχή της έγχυσης μέχρι η
θερμοκρασία να γυρίσει στη γραμμή βάσης. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό IMR και CFR.
CFR, Απόθεμα στεφανιαίας ροής (αυθ. μον.)
Tmn_Rest/Tmn_Hyp
CFR_Norm, CFR κανονικοποιημένο για FFR (αυθ. μον.)
CFR/FFR
PB-CFR, CFR εξαρτώμενο από την πίεση (αυθ. μον.)
Άνω όριο = ∆P_Hyp/∆P_Rest
Κάτω όριο = √(∆P_Hyp/∆P_Rest)
IMR, Δείκτης μικροαγγειακής αντίστασης (αυθ. μον.)
Tmn_Hyp x Pd_Hyp. Σημείωση: Παρουσία σημαντικής επικαρδιακής στένωσης (FFR≤0,80), το IMR ενδέχεται να είναι υπερεκτιμημένο. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το IMR_Corr.
IMR_Corr, IMR διορθωμένο για επιρροή από σημαντική
Δύο λειτουργίες:
επικαρδιακή στένωση και παράπλευρη παροχή (αυθ. μον.)
Ενσφήνωση:
Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [(Pd – PW) / (Pa – PW)]_Hyp Απαιτεί χειροκίνητη εισαγωγή πίεσης ενσφήνωσης
Yong:
Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [1.35*Pd_Hyp/Pa_Hyp-0.32]
Για επικαρδιακή στένωση με FFR≥0.45
RRR, Αναλογία αποθέματος αντίστασης (αυθ. μον.)
IMR [σε ηρεμία]/IMR [σε μέγιστη υπεραιμία]
Q, Απόλυτη στεφανιαία ροή αίματος (l/λεπτό)
Q = 1,08 x T_inf/T_Mix x Inf_rate. ml/λεπτό
Q_Norm, Κανονικοποιημένη στεφανιαία ροή αίματος (l/λεπτό) Q/FFR
R, Απόλυτη μικροαγγειακή αντίσταση (mmHg*min/L)
Pd/Q
Tau, Σταθερά διαστολικής χαλάρωσης (δευτερόλεπτα)
Χρόνος για την περιφερική πίεση να πέσει από το σημείο της dP/dt_Min σε ένα προκαθορισμένο σημείο. Τρεις λειτουργίες:
1/2
Χρόνος από P[dP/dt_min] έως P[dP/dt_min]/2
1/e
Χρόνος από P[dP/dt_min] έως P[dP/dt_min]/e
Διαστολική/e Χρόνος από P[dP/dt_min] έως [P[dP/dt_min]-P[Διαστολή]]/e
dP/dt Μέγιστη, Ελάχιστη (mmHg/s)
Μέγιστη, Ελάχιστη dP/dt, με υπολογισμό μέσου όρου
dP/dt Μέγιστη, Ελάχιστη/P (1/δευτερόλεπτα)
Μέγιστη, Ελάχιστη dP/dt διαιρεμένη με P στο σημείο της dP/dt Μέγιστης, Ελάχιστης
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ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ/ΑΦΑΊΡΕΣΗ
Οδηγίες χρήσης CoroFlow R09 2021 16

ΠΡΟΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ
Εργαστήριο καθετηριασμού
▪ Διαθέσιμο PressureWire (ασύρματη έκδοση)
▪ Πομπός AO Wi-Box εγκατεστημένος μεταξύ του μορφοτροπέα AO και του αιμοδυναμικού
συστήματος καταγραφής
▪ Βέλτιστη σύνδεση σε οθόνες βραχίονα (DVI/HDMI ανάλυσης 1920x1080)

Ελάχιστες απαιτήσεις Σταθμού εργασίας Η/Υ
▪
▪
▪
▪
▪

Επεξεργαστής CPU Intel Core i5 ή καλύτερος, 8GB RAM, Σκληρός δίσκος 128GB
4 Θύρες USB (πληκτρολόγιο, ποντίκι, CoroHub και τηλεχειριστήριο Gyro)
Windows 10 Professional
Ανάλυση οθόνης: Full HD (1920x1080)
Προαιρετική πρόσβαση σε μία κοινή μονάδα δίσκου δικτύου για κεντρική αποθήκευση
δεδομένων

Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 17

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

CoroHub™ Receiver
(Δέκτης CoroHub™)
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Καλώδιο USB

Λογισμικό CoroFlow™
και Οδηγοί CoroHub™

Τηλεχειριστήριο
ασύρματου
ποντικιού με Δέκτη
USB και μπαταρίες

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
1.

Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ στόχου πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις και ότι είναι διαμορφωμένος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
Κυβερνοασφάλειας σε αυτό το εγχειρίδιο

2.

Συνδεθείτε στον Η/Υ με δικαιώματα διαχειριστή συστήματος

3.

Εισάγετε το stick USB με το λογισμικό CoroFlow™ στη θύρα USB

4.

Κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe και ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη

5.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το αρχείο CoroFlow.exe μπορεί να
εκκινηθεί από το Μενού έναρξης των Windows. Συνιστάται η δημιουργία
μίας συντόμευσης στην οθόνη των Windows για γρήγορη πρόσβαση
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Coroflow.exe

ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ WINDOWS - ΓΕΝΙΚΆ
Για να διασφαλίσετε την αδιάλειπτη λειτουργία του CoroFlow™ στα Windows:
▪ Σημαντικά πράγματα για τα λάπτοπ: Διασφαλίστε πως το Πρόγραμμα ισχύος Υψηλής απόδοσης
χρησιμοποιείται στις ρυθμίσεις του Κέντρου ελέγχου-Ισχύος (Ενέργειας). Τα Windows ενδέχεται να
μειώσουν την απόδοση της CPU για την εξοικονόμηση μπαταρίας, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει το
CoroFlow™ να επιβραδυνθεί και να χάσει απόδοση πραγματικού χρόνου. Ιδανικά χρησιμοποιείτε πάντα
τον Η//το λάπτοπ με συνδεδεμένη τροφοδοσία ισχύος.
▪ Προγραμματίστε τις ενημερώσεις των Windows να λάβουν χώρα εκτός ωραρίου και όχι κατά τη διάρκεια
της χρήσης του CoroFlow™
▪ Στις ρυθμίσεις Κέντρου ελέγχου/Ισχύος - Απενεργοποιήστε την ενέργεια του κουμπιού λειτουργίας (για την
αποφυγή του κατά λάθος κλεισίματος του Η/Υ χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας στο
τηλεχειριστήριο)
▪ Διασφαλίστε πως η γραμματοσειρά Arial Narrow είναι εγκατεστημένη στον Η/Υ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΟ ΠΑΚΈΤΟ
ΓΛΏΣΣΑΣ/ΔΙΆΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ
▪ Εντοπίστε τις ρυθμίσεις γλώσσας στα
Windows
▪ Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να
προσθέσετε.
▪ Ακολουθήστε τον οδηγό στα Windows για την
προσθήκη του πακέτου γλώσσας- απαιτείται
σύνδεση στο διαδίκτυο.
▪ Μόλις εγκατασταθεί, οι γλώσσες θα είναι
παρούσες στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης
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ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ WINDOWS ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ
Για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας και των
ηλεκτρονικά προστατευόμενων πληροφοριών υγείας (EPHI), ο Η/Υ στον οποίο είναι εγκατεστημένο το CoroFlow
πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές
ασφαλείας πληροφορικής με ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. Η έλλειψησωστής διαμόρφωσης του Η/Υ ενδέχεται να
οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση προστατευόμενων πληροφοριών υγείας.

1. Έλεγχος πρόσβασης χρηστών των Windows
▪ Ανοίξτε την Προβολή διαχείρισης λογαριασμού των Windows
▪ Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη και έναν λογαριασμό διαχειριστή
▪ Ο λογαριασμός χρήστη δεν πρέπει να επιτρέπεται να αλλάζει τις ρυθμίσεις συστήματος και ασφάλειας
▪ Ο χρήστης θα πρέπει να αποσυνδέεται αυτόματα από το σύστημα μετά από μη δραστηριότητα
▪ Ενεργοποιήστε τον έλεγχο με συνθηματικό και για τους δύο λογαριασμούς. Διατηρήστε τα ονόματα χρήστη και τα συνθηματικά σε
ασφαλές μέρος για τοπική διατήρηση αρχείου
▪ Οι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν το σύστημα θα πρέπει να έχουν μόνο πρόσβαση στον περιορισμένο λογαριασμό
χρήστη
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ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ WINDOWS ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ
2. Ενεργοποίηση της κρυπτογράφησης μονάδας δίσκου (Windows bitlocker) καθώς και την Ασφαλή
Εκκίνηση (Secure Boot)
▪ Κάντε δεξί κλικ στο Μενού έναρξης των Windows, επιλέξτε αναζήτηση και εισάγετε «Bitlocker».
▪ Κάνετε εκκίνηση του Διαχειριστή Bitlocker
▪ Ενεργοποιήστε το Bitlocker και κρυπτογραφήστε τη μονάδα δίσκου
▪ Επιλέξτε να γυρίσετε το BitLocker σε «ON» (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
▪ Όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το κλειδί ανάκτησης, αποθηκεύστε το στο stick μνήμης USB και κρατήστε το για τοπικές
εγγραφές.
▪ Κρυπτογραφήστε τον χρησιμοποιούμενοη χώρο αποθήκευσης δίσκου και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «New encryption» (Νέα
κρυπτογράφηση).
▪ Τρέξτε τον έλεγχο συστήματος Bitlocker και ξεκινήστε την κρυπτογράφηση
▪ Επανεκκίνηση του συστήματος
▪ Κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης – μπείτε στο μενού των ρυθμίσεων BIOS
▪ Στο BIOS επιλέξτε Ασφάλεια και επιβεβαιώστε ότι η Secure boot (Ασφαλής εκκίνηση) είναι ρυθμισμένη στο «Enabled»
(Ενεργοποιημένη)
▪ Αποθηκεύστε τις αλλαγές και κάνετε έξοδο
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ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ WINDOWS ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ
3. Ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows
▪
▪
▪
▪

Κάντε δεξί κλικ στο Μενού έναρξης των Windows, επιλέξτε αναζήτηση και εισάγετε «Firewall» (Τείχος προστασίας)
Ανοίξτε το κέντρο ασφαλείας των Windows και επιλέξτε «Τείχος προστασίας και προστασία δικτύου»
Ενεργοποιήστε το Firewall (Τείχος προστασίας) για όλους τους τύπους δικτύου
Μπλοκάρετε κάθε εισερχόμενη κίνηση από όλους τους τύπους δικτύου

4. Ενεργοποίηση της αντιικής προστασίας πραγματικού χρόνου
▪
▪
▪
▪

Κάντε δεξί κλικ στο Μενού έναρξης των Windows, επιλέξτε αναζήτηση και εισάγετε «antivirus»
Ανοίξτε το κέντρο ασφαλείας των Windows και επιλέξτε «Ιοί & προστασία από απειλές»
Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις για Antivirus και ασφάλεια
Ενεργοποίηση της αντιικής προστασίας πραγματικού χρόνου

5. Ενεργοποίηση των Ενημερώσεων των Windows
▪ Κάντε δεξί κλικ στο Μενού έναρξης των Windows, επιλέξτε αναζήτηση και εισάγετε «Windows update» (Ενημέρωση
Windows)
▪ Επιβεβαιώστε ότι οι ενημερώσεις των Windows είναι ενεργοποιημένες
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ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ DICOM
1. Κάνετε εκκίνηση του λογισμικού CoroFlow™
2. Ανοίξτε τις Settings κάνοντας κλικ στο εικονίδιο των εργαλείων
3. Κάνετε κλικ στην Καρτέλα DICOM
4. Διαμορφώστε τη Λίστα εργασίας DICOM και τις ρυθμίσεις C-Store:
Λίστα εργασίας (Ανάκτηση ασθενών προγραμματισμένων για εξέταση)
Τοπικός τίτλος AE

Όνομα Οντότητας τοπικής εφαρμογής, προεπιλογή ΠΕΛΑΤΗΣ

Απομακρυσμένος τίτλος AE

Όνομα Οντότητας εφαρμογής διακομιστή λίστας εργασίας, προεπιλογή ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ

Απομακρυσμένος υποδοχέας

Διεύθυνση IP διακομιστή λίστας εργασίας

Απομακρυσμένη θύρα

Θύρα χρησιμοποιημένη από διακομιστή λίστας εργασίας

Μέγιστα αποτελέσματα

Μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων ερωτήματος

Χρονικό όριο (ms)

Χρονικό όριο ερωτήματος, προεπιλογή 5000ms (5s)

Τύπος

Επιστροφή ασθενών προγραμματισμένων για αυτή την οντότητα. Προεπιλογή ΟΛΑ

Ημερομηνία

Επιστροφή ασθενών προγραμματισμένων μόνο για την τρέχουσα ημερομηνία (Σήμερα) ή 1-3
ημέρες πριν και μετά από την τρέχουσα ημερομηνία

Τίτλος προγραμματισμένου σταθμού AE

Καθορίστε τον τίτλο του σταθμού ΑΕ για να λάβετε μόνο δεδομένα από τον αποκλειστικό
διακομιστή
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ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ DICOM
C-Store (Αποθηκεύει αποτελέσματα μετρήσεων ως εικόνα οθόνης στο αρχείο εικόνων DICOM)
Τοπικός τίτλος AE

Όνομα Οντότητας τοπικής εφαρμογής, προεπιλογή ΠΕΛΑΤΗΣ

Απομακρυσμένος τίτλος AE

DICOM διακομιστής αποθήκευσης εικόνων όνομα Οντότητας εφαρμογής, προεπιλογή
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ

Απομακρυσμένος υποδοχέας

Διεύθυνση IP του διακομιστή αποθήκευσης εικόνων DICOM

Απομακρυσμένη θύρα

Θύρα που χρησιμοποιείται από τον διακομιστή αποθήκευσης εικόνων DICOM

Τύπος

Εικόνα οθόνης αποθηκευμένη με αυτόν τον τύπο. Προεπιλογή XA

Χρονικό όριο (ms)

Χρονικό όριο αποθήκευσης, προεπιλογή 5000ms (5s)

Όνομα ιδρύματος

Αυτό το όνομα θα προστεθεί ως ετικέτα στον διακομιστή αποθήκευσης DICOM
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▪

ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
ΔΙΚΤΎΟΥ

Το CoroFlow™ αποθηκεύει, από προεπιλογή, όλα τα δεδομένα μετρήσεων στον τοπικό, σκληρό δίσκο, στην τοποθεσία:
C:\COROVENTIS\DOWNLOAD\

▪

Για να αλλάξετε σε άλλη δικτυακή τοποθεσία:

1.

Κάνετε εκκίνηση του λογισμικού CoroFlow™

2.

Ανοίξτε τις Settings κάνοντας κλικ στο εικονίδιο των εργαλείων

3.

Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Archive path

4.

Πλοηγηθείτε στην επιθυμητή τοποθεσία δικτύου και κάντε κλικ στον Current folder

5.

Επιβεβαιώστε ότι ο χρήστης του CoroFlow™ έχει πρόσβαση στην επιλεγμένη διαδρομή δικτύου και ότι υπάρχει επαρκής
ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος. Υπολογίστε 5MB/ασθενή
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ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ COROHUB

™

1.

Συνδεθείτε στον Η/Υ με δικαιώματα διαχειριστή συστήματος

2.

Εισάγετε το USB stick με τους οδηγούς CoroHub™ στον Η/Υ

3.

Συνδέστε τη Μονάδα λήψης του CoroHub™ σε μία ελεύθερη θύρα USB χρησιμοποιώντας το
καλώδιο USB που παρέχεται

4.

Ανοίξτε τη «Διαχείριση συσκευών» στο Κέντρο ελέγχου των Windows

5.

Στη λίστα των συσκευών USB εντοπίστε τις συσκευές USB με την ονομασία «SJM AO USB
Receiver» και «SJM PW USB Receiver»

6.

Κάντε δεξί κλικ σε κάθε συσκευή και επιλέξτε «ενημέρωση οδηγού»

7.

Κατευθύνετε τα Windows προς τον φάκελο «CoroHub Drivers» (Οδηγοί CoroHub) στο USB stick
του CoroFlow

8.

Αποδεχτείτε τον οδηγό όταν σας ζητηθεί

9.

Επαναλάβετε τα βήματα 6-8 και για τον SJM AO USB Receiver και για τον SJM PW USB Receiver

Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 28

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ COROHUB συνέχεια
™

10. Τοποθετήστε τον CoroHub™ Receiver σε ελεύθερη οπτική επαφή και εντός περίπου 5-10 μέτρων από το τραπέζι του εργαστηρίου
καθετηριασμού

Δωμάτιο ελέγχου

Εργαστήριο καθετηριασμού

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο Η/Υ και το CoroHub™ δεν θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του
περιβάλλοντος του ασθενή (> 1,5 m από τον ασθενή)
Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΎΡΜΑΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΎ
1.
2.
3.
4.
5.

Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο από το κουτί συσκευασίας
Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταρίας και αφαιρέστε τον USB Δέκτη από το εσωτερικό κάλυμμα
Εισάγετε τις μπαταρίες
Εισάγετε τον USB Δέκτη στον Η/Υ – οι οδηγοί εγκαθίστανται αυτόματα
Βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ με τον USB Δέκτη βρίσκεται εντός ~5m από το τηλεχειριστήριο

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου
Κάνετε κλικ
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Πάνω/κάτω: Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
Αριστερά/Δεξιά: Μετακίνηση δείκτη

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΟΘΌΝΗ
▪ Για βέλτιστη θέαση, ο Η/Υ του CoroFlow™ μπορεί να συνδεθεί με μία εξωτερική οθόνη στο εργαστήριο
καθετηριασμού
▪ Η σύνδεση γίνεται ιδανικά μέσω ενός μεταγωγέα εικόνας στο δωμάτιο ελέγχου
▪ Σημείωση: Οι οθόνες και ο μεταγωγέας εικόνας θα πρέπει να χειρίζονται πλήρη ανάλυση οθόνης HD (1920x1080)

Δωμάτιο ελέγχου
Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 31

Εργαστήριο καθετηριασμού

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΟΥ COROFLOW
Διαδικασία για την αφαίρεση του λογισμικού CoroFlow από τον Η/Υ:
1.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθήκη/Αφαίρεση λογισμικού του Κέντρου ελέγχου των Windows για την
αφαίρεση της εφαρμογής

2.

Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows για να σβήσετε χειροκίνητα όλα τα αρχεία δεδομένων που
σχετίζονται με τους ασθενείς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στη Διαδρομή αρχείων του CoroFlow, όπως ρυθμίζεται
στο Μενού ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε πάντα λογισμικού ασφαλούς εκκαθάρισης για το ασφαλές σβήσιμο των φακέλων που
περιέχουν ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
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ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ
Το σύστημα CoroFlow™ χωρίζεται σε 5 κύριες προβολές οθόνης:

1. Δωμάτιο

Επιλέξτε Διαμόρφωση δωματίου/Σύνδεση σε Πηγή-AO

2. Ασθενής
Άνοιγμα αποθηκευμένων εγγραφών ή έναρξη νέας διαδικασίας με εισαγωγή
πληροφοριών Ασθενή/Υποκειμένου
3. Live

Κύρια προβολή μετρήσεων για πίεση/θερμοκρασία πραγματικού χρόνου

4. Επισκόπηση

Οθόνη επισκόπησης για Επισκόπηση/Επεξεργασία/Εξαγωγή εγγραφών

5. Ρυθμίσεις

Μενού ρυθμίσεων με υπομενού
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ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ: ΔΩΜΑΤΙΟ

Ανιχνευόμενες πηγέςAO (Wi-Box)
Κουμπί
ανανέωσης
Εικονικό
πληκτρολόγιο
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ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ: ΑΣΘΕΝΉΣ
Ενεργός ασθενής
Εκκίνηση νέου
περιστατικού
Άνοιγμα υπάρχοντος
περιστατικού
Επεξεργασία των
πληροφοριών
ασθενή
Ανανέωση λίστας
Διαγραφή ασθενή

Φίλτρα αναζήτησης
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ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ: LIVE, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ FFR
Πληροφορίες AO
Πληροφορίες PressureWire

Γράφημα πίεσης

Εξισορρόπηση
Pd/Pa

Τάση Pd/Pa
γράφημα

Έναρξη απόσυρσης
Έναρξη/Παύση εγγραφής

Άνοιγμα οδηγού
Επιλογέας λειτουργίας
μετρήσεων
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Αγγείο

Βήμα Αναλογία Σάρωσης οθόνης

Καρδιακός παλμός

ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ FFR
Πληροφορίες FFR
Πληροφορίες Pd/Pa

Γράφημα πίεσης

Γράφημα τάσης
Pd/Pa

Απόκρυψη/Εμφάνιση λίστας
εγγραφών
Επιστροφή σε Live
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ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
Προβολή/Επεξεργασία σχολιασμού εγγραφών/Λεπτομέρειες, Προσθήκη/Αφαίρεση διαμορφώσιμων
δρομέων από χρήστη
Σμίκρυνση
Μεγέθυνση
Επαναφορά θέσεων δρομέα
Προσθήκη/Αφαίρεση δρομέα Pd/Pa
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα εγγραφής
X: Θέση δρομέα (s)

D: Χρόνος μεταξύ δρομέων (s)

Μπάρα επιλογών, εναλλαγή μεταξύ προβολής Πληροφοριών εγγραφών και Λίστας εγγραφών
Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 39

ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ: ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

Γενικές

DICOM

CoroHub

Άδεια
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ΔΙΆΤΑΞΗ ΟΘΌΝΗΣ: ΈΡΕΥΝΑ
▪ Μελέτη προς αναζήτηση
▪ Να συμπεριλαμβάνονται μόνο
κλειδωμένες εγγραφές
▪ Συμπερίληψη/Εξαίρεση
πληροφοριών ασθενή
▪ Έναρξη απόσπασης βασικών
δεδομένων
▪ Εξαγωγή Βασικών δεδομένων σε
μορφή Excel csv
▪ Φίλτρα παραμέτρων
▪ Εφαρμογή φίλτρων
▪ Εξαγωγή δεδομένων πηγής

Μήτρα κεντρικών παραμέτρων
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Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας

1

2

ΟΔΗΓΌΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ
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3

1. ΕΠΙΛΟΓΉ ΔΩΜΑΤΊΟΥ/ΠΗΓΉΣ AO
1. Κάνετε κλικ στο Μενού Room. Εμφανίζεται τα Wi-boxes που
βρίσκονται σε εμβέλεια ραδιοφώνου
2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Refresh αν απαιτείται
3. Επιλέξτε Δωμάτιο/Πηγή AO κάνοντας κλικ στην επιλογή Connect

▪ Κάνετε κλικ στο Set as Default για να παραλείψετε αυτό το
βήμα την επόμενη φορά
▪ Προαιρετικό – Κάντε κλικ και εισάγετε ένα νέο όνομα Δωματίου
για να απλοποιήσετε τη σύνδεση την επόμενη φορά

Προσοχή: Επιβεβαιώστε ότι το σωστό Wi-Box είναι επιλεγμένο ταιριάζοντας χειροκίνητα τον
αναγνωριστικό αριθμό του Wi-Box με το Wi-Box στο εργαστήριο
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2. ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ ΝΈΟΥ ΠΕΛΆΤΗ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΑ
1. Κάνετε κλικ στο Μενού Patient
2. Κάνετε κλικ στο New
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ασθενή
4. Προαιρετικά, εισάγετε τα
χαρακτηριστικά βάσης και τις
πληροφορίες θεραπείας
5. Κάνετε κλικ στο +Νέα Μέτρηση
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2. ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ ΝΈΟΥ ΑΣΘΕΝΉ –
ΛΊΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ DICOM
1. Κάνετε κλικ στο Μενού Patient
2. Κάνετε κλικ στο New
3. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Connect
4. Επιλέξτε προγραμματισμένο ασθενή και
κάνετε κλικ στο Επιλογή
5. Προαιρετικά, εισάγετε τα
χαρακτηριστικά βάσης και τις
πληροφορίες θεραπείας
6. Κάνετε κλικ στο ‘Νέα Μέτρηση
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2. ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ ΝΈΟΥ ΑΣΘΕΝΉ ΑΝΏΝΥΜΟΣ
1. Κάνετε κλικ στο Μενού Patient
2. Κάνετε κλικ στο New
3. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Anonymous
4. Θα δοθεί στον ασθενή το εξής όνομα:
Ανώνυμος και Αναγνωριστικό ασθενή: YYYYMM-DD-HH-MM-SS
5. Προαιρετικά, εισάγετε τα χαρακτηριστικά
βάσης και τις πληροφορίες θεραπείας
6. Κάνετε κλικ στο ‘Νέα Μέτρηση
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3. ΜΗΔΕΝΙΚΉ AO
Αν ο Οδηγός είναι ενεργοποιημένος, ξεκινάει αυτόματα από το βήμα 1:

Τοποθετήστε τον μορφοτροπέα AO στο επίπεδο της καρδιάς, εκπλύνετε τον
οδηγό, ανοίξτε στον Αέρα και κάνετε κλικ στο ΜΗΔΕΝΙΚΗ AO
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4. ΣΎΝΔΕΣΗ PRESSUREWIRE
Εκπλύνετε τη σπείρα της συσκευασίας με αλατούχο διάλυμα. Κάνετε κλικ
στην επιλογή ΣΥΝΔΕΣΗ Pressurewire
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4. ΣΎΝΔΕΣΗ PRESSUREWIRE (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)
Ενεργοποιήστε το PressureWire (εντός 60 δευτερολέπτων)

Σημείωση: Η σειρά είναι σημαντική. Πρώτα κάνετε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση PW» στο CoroFlow™
και ύστερα ενεργοποιήστε το PressureWire
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5. ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗ ΠΙΈΣΕΩΝ
Προχωρήστε το PressureWire στο άνοιγμα καθετήρα, εκπλύνετε τον οδηγό και
κάνετε κλικ στην επιλογή ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε τη σωστή μέτρηση πίεσης, οι τιμές FFR, Pd/Pa και RFR δεν θα εμφανίζονται και η καταγραφή πιέσεων θα
είναι μόνο δυνατή μετά την επιτυχή Εξισορρόπηση.
Προσοχή: Διασφαλίστε πως οι κυματομορφές πίεσης Pa και Pd είναι ευθυγραμμισμένες σε φάση και μετατόπιση μετά την εξισορρόπηση.
Διαφορετικά, οι δείκτες μπορεί να υπολογιστούν λανθασμένα
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΜΗΔΕΝ, ΣΥΝΔΕΣΗ,
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ
Οποιαδήποτε στιγμή, η τοποθέτηση του δρομέα πάνω από
τα πεδία AO και PW θα αποκαλύπτει κουμπιά για ΜΗΔΕΝ
και για ΣΥΝΔΕΣΗ AO και για PW
Κάνοντας κλικ στην επιλογή ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ θα οδηγήσει
άμεσα στην Εξισορρόπηση πιέσεων
Επανεκκίνηση ΟΔΗΓΟΥ οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε τη σωστή μέτρηση πίεσης, οι τιμές FFR, Pd/Pa και RFR δεν θα εμφανίζονται και η καταγραφή
πιέσεων θα είναι μόνο δυνατή μετά την επιτυχή Εξισορρόπηση.
Προσοχή: Διασφαλίστε πως οι κυματομορφές πίεσης Pa και Pd είναι ευθυγραμμισμένες σε φάση και μετατόπιση μετά την
εξισορρόπηση. Διαφορετικά, οι δείκτες μπορεί να υπολογιστούν λανθασμένα
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6. ΕΠΙΛΟΓΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ
▪ Κάνετε κλικ στον Mode
Selector για να επιλέξετε τη
λειτουργία μετρήσεων:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FFR
RFR
AbsFlow
CFR & IMR
IMR
Θερμοκρασία
dP/dt & Tau
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FFR
RFR
AbsFlow
CFR/IMR
IMR
Θερμοκρασία
dP/dt

FFR: ΕΓΓΡΑΦΉ
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Rec
για εγγραφή

▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή
Marker [Δ] για την
τοποθέτηση δείκτη
▪ Προαιρετικά προσθέστε
πληροφορίες δείκτη
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Stop
για Επισκόπηση εγγραφής

Ρύθμιση δείκτη
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Προσθήκη πληροφοριών δείκτη

FFR: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
▪
▪
▪
▪

Επικύρωση θέσης δρομέα
Ρύθμιση σχολιασμού περιστατικού
Προαιρετική προσθήκη δρομέα Pd/Pa
Προαιρετικά κάνετε δεξί κλικ στο
γράφημα για την
προσθήκη/επεξεργασία δείκτη
▪ Προαιρετικό Κλείδωμα εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για να
επιστρέψετε στην προβολή Live

Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες θέσεις δρομέα
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FFR: ΑΠΌΣΥΡΣΗ
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Pullback για την
εγγραφή μίας Απόσυρσης
▪ Η Κλίμακα μεγιστοποιείται και το Φίλτρο
πίεσης ρυθμίζεται σε 1 παλμό
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Stop για την
Επισκόπηση της εγγραφής απόσυρσης
Σημείωση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για
απόσυρση FFR στο μενού Ρυθμίσεων
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FFR: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ
▪ Οι δρομείς FFR και Pd/Pa
τοποθετούνται αυτόματα στο
Ελάχιστο και στο Μέγιστο
Pd/Pa
▪ Επικύρωση θέσεων δρομέα
▪ Ρύθμιση σχολιασμού
περιστατικού
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα)
εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live
για να επιστρέψετε στην
προβολή Live
Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες θέσεις δρομέα
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RFR: ΓΡΉΓΟΡΗ ΜΈΤΡΗΣΗ
▪ Επιβεβαιώστε τη σωστή Εξισορρόπηση
της εγγύς πίεσης με επικαλυπτόμενες
κυματομορφές πίεσης
▪ Επιλογή λειτουργίας RFR
▪ Προχωρήστε την περιφερική σε
αλλοίωση
▪ Κάνετε κλικ στο κουμπί RFR για έναρξη
▪ Το σύστημα καταγράφει τους
επόμενους 5 παλμούς της καρδιάς
αυτόματα

Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τη σωστή Εξισορρόπηση
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RFR: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ
▪ Επιβεβαιώστε τις έγκυρες
κυματομορφές και τις θέσεις δείκτη
▪ Ρύθμιση σχολιασμού περιστατικού
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα) εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για να
επιστρέψετε στην προβολή Live

Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες
ιχνηλασίες πίεσης και τις θέσεις πίεσης
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RFR: ΕΓΓΡΑΦΉ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ
▪

Επιβεβαιώστε τη σωστή Εξισορρόπηση
της εγγύς πίεσης με επικαλυπτόμενες
κυματομορφές πίεσης

▪

Επιλογή λειτουργίας RFR

▪

Τοποθετήστε το περιφερικό καλώδιο στο
αγγείο

▪

Κάνετε κλικ στην επιλογή Pullback

▪

Η Κλίμακα μεγιστοποιείται και ο μέσος
όρος ρυθμίζεται σε 1 παλμό

▪

Αποσύρετε αργά το καλώδιο προς τον
οδηγό

▪

Κάνετε κλικ στην επιλογή Stop για την
Επισκόπηση της εγγραφής απόσυρσης

Σημείωση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για
απόσυρση RFR στο μενού Ρυθμίσεων
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RFR: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ
▪ Επικυρώστε τις θέσεις δρομέα και
την ποιότητα κυματομορφών

▪ Ρύθμιση σχολιασμού περιστατικού
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα)
εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για
να επιστρέψετε στην προβολή Live

Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες
ιχνηλασίες πίεσης και τις θέσεις πίεσης
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ΕΓΓΡΑΦΉ ΑΠΌΛΥΤΗΣ ΡΟΉΣ
▪ Τοποθετήστε το καλώδιο
περιφερικά εντός του καθετήρα
έγχυσης
▪ Μηδενική θερμοκρασία
▪ Έναρξη της αντλίας έγχυσης
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Rec για
εγγραφή
▪ Περιμένετε για σταθερή
Θερμοκρασία ανάμειξης
▪ Αποσύρετε το καλώδιο και
μετρήστε τη θερμοκρασία έγχυσης
▪ Σταματήστε την έγχυση –
περιμένετε τη θερμοκρασία να
επιστρέψει στη γραμμή βάσης
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Stop για
Επισκόπηση εγγραφής
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΠΌΛΥΤΗΣ ΡΟΉΣ
▪ Τοποθετήστε τον δρομέα TMix
σε σταθερή κατάσταση
θερμοκρασίας ανάμειξης
▪ Τοποθετήστε τον δρομέα Tinf
σε σταθερή κατάσταση
θερμοκρασίας έγχυσης
▪ Επιβεβαιώστε τον ρυθμό
έγχυσης
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα)
εγγραφής
▪ Προαιρετικά κάνετε δεξί κλικ
στο γράφημα για την
προσθήκη/επεξεργασία
δείκτη
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή LIVE
για επιστροφή στο Live
Προσοχή: Να επιβεβαιώνετε
πάντα τις έγκυρες θέσεις δρομέα
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Q(L/min)

R(mmHg/(L/min))

Θερμοκρασία ανάμειξης, TMix
έγχυσης, TInf

Θερμοκρασία

ΕΓΓΡΑΦΉ CFR & IMR
▪ Προχωρήστε το καλώδιο περιφερικά
▪ Εκπλύνετε/Πληρώστε τον οδηγό με
αλατούχο διάλυμα
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Έναρξη
▪ Κάνετε έντονη έγχυση 3cc
▪ Κλείστε τη βαλβίδα, περιμένετε
▪ Κάνετε έγχυση ξανά όταν σας ζητηθεί
▪ Επαναλάβετε 3 φορές στην ηρεμία και 3
φορές στη μέγιστη υπεραιμία
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Press to End and
Save
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ CFR & IMR
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Επικύρωση θέσης δρομέα
Ρύθμιση σχολιασμού περιστατικού
Προαιρετική προσθήκη δρομέα Pd/Pa
Προαιρετικά κάνετε κλικ στην τιμή TMN για
διαγραφή της
Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα) εγγραφής
Κάνετε κλικ στην επιλογή Συνέχιση για
συνέχιση της εγγραφής του ίδιου
περιστατικού
Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για να
επιστρέψετε στην προβολή Live
Σημείωση: Αν η μεταβλητότητα TMN είναι
πολύ υψηλή, η μέση TMN επισημαίνεται με
κίτρινο

Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες
θέσεις δρομέα
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ΕΓΓΡΑΦΉ IMR
▪ Προχωρήστε το καλώδιο περιφερικά
▪ Προκαλέστε υπεραιμία
▪ Εκπλύνετε/Πληρώστε τον οδηγό με
αλατούχο διάλυμα
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Έναρξη
▪ Κάνετε έντονη έγχυση 3cc
▪ Κλείστε τη βαλβίδα, περιμένετε
▪ Κάνετε έγχυση ξανά όταν σας
ζητηθεί
▪ Επαναλάβετε 3 φορές στη μέγιστη
υπεραιμία
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Press to
End and Save
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ IMR
▪ Επικύρωση θέσης δρομέα
▪ Ρύθμιση σχολιασμού περιστατικού
▪ Προαιρετικά κάνετε κλικ στην τιμή TMN για
διαγραφή της
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα) εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για να
επιστρέψετε στην προβολή Live
▪ Σημείωση: Αν η μεταβλητότητα TMN είναι
υψηλή, η μέση TMN επισημαίνεται με
κίτρινο

Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες
θέσεις δρομέα
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ΕΓΓΡΑΦΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Rec
για εγγραφή

▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή
Marker [Δ] για την
τοποθέτηση δείκτη
▪ Προαιρετικά προσθέστε
πληροφορίες δείκτη
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Stop
για Επισκόπηση εγγραφής
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
▪ Επικύρωση θέσης δρομέα
▪ Ρύθμιση σχολιασμού περιστατικού
▪ Προαιρετικά κάνετε δεξί κλικ στο
γράφημα για την
προσθήκη/επεξεργασία δείκτη
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα) εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για να
επιστρέψετε στην προβολή Live

Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες
θέσεις δρομέα
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ΕΓΓΡΑΦΉ DP/DT & TAU
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Rec για
εγγραφή

▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Marker [Δ]
για την τοποθέτηση δείκτη
▪ Προαιρετικά προσθέστε πληροφορίες
δείκτη
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Stop για
Επισκόπηση εγγραφής
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ DP/DT
▪ Κάνετε δεξί κλικ για να αφαιρέσετε
τους δείκτες dp/dt μέγιστο/ελάχιστο
▪ Κάνετε αριστερό κλικ για να
προσθέσετε τους δείκτες dp/dt
μέγιστο/ελάχιστο
▪ Η Μέγιστη/Ελάχιστη μέση τιμή
ενημερώνεται όταν οι ρυθμοί
επιλέγονται/αποεπιλέγονται
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα)
εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για να
επιστρέψετε στην προβολή Live
Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες
θέσεις δρομέα και τους επιλεγμένους
ρυθμούς
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ DP/DT & TAU
▪ Ενεργοποιήστε το ίχνος Tau στο
Μενού ρυθμίσεων
▪ Κάνετε δεξί κλικ για να αποεπιλέξετε
τον δείκτη dp/dt μέγιστο/ελάχιστο
▪ Κάνετε αριστερό κλικ για να
επιλέξετε τον δείκτη dp/dt
μέγιστο/ελάχιστο
▪ Η Μέγιστη/Ελάχιστη μέση τιμή & Tau
ενημερώνεται όταν οι ρυθμοί
επιλέγονται/αποεπιλέγονται
▪ Προαιρετικό Lock(Κλείδωμα)
εγγραφής
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Live για να
επιστρέψετε στην προβολή Live
Προσοχή:
Να επιβεβαιώνετε πάντα τις έγκυρες
θέσεις δρομέα και τους επιλεγμένους
ρυθμούς
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ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ
ΕΓΓΡΑΦΉΣ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Άνοιγμα της οθόνης Review
Κάνετε κλικ στην επιλογή Options bar
για εμφάνιση της λίστας εγγραφών
Επιλέξτε την εγγραφή για
επανάληψη
Ρυθμίστε τον βρόχο εγγραφής ή
μονή επανάληψη
Κάνετε κλικ στο κουμπί Play/Pause Η
προβολή live εμφανίζεται με μία
επανάληψη της επιλεγμένης
εγγραφής
Κατά την επανάληψη, ένα σήμα
Επανάληψη εγγραφής είναι εμφανές
στο πάνω μέρος της οθόνης
Για σταμάτημα της επανάληψης,
κάνετε κλικ στο σήμα ή στο κουμπί
Play/Pause
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ΑΛΛΑΓΉ ΤΩΝ ΚΛΙΜΆΚΩΝ
ΓΡΑΦΉΜΑΤΟΣ/ΡΥΘΜΌΣ ΣΆΡΩΣΗΣ
Κλίμακα-Y:
▪ Κάνετε κλικ στο γράφημα
▪ Χρησιμοποιήστε τα βέλη για
να ρυθμίσετε το
μέγιστο/ελάχιστο
ή
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή
Autoscale
Σημείωση: Η αυτόματη κλίμακα προσαρμόζει τις
μέγιστες/ελάχιστες τιμές κλίμακας-Y στα επίπεδα
τρέχουσας πίεσης/τάσης. Δεν προσαρμόζει
συνεχώς την κλίμακα.

Κλίμακα-X/Ρυθμός σάρωσης:
▪ Κάνετε κλικ στο κουμπί
Ρυθμού σάρωσης
▪ Επιλέξτε 10/30/60/120
δευτερόλεπτα
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Ρυθμός σάρωσης

ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ
▪

▪
▪

▪

Το πληκτρολόγιο στην οθόνη μπορεί να βρεθεί
σε όλες τις ενότητες όπου απαιτείται η είσοδος
με πληκτρολόγιο.
Κάνετε κλικ στο σύμβολο πληκτρολογίου για να
ανοίξει.
Το πληκτρολόγιο κλείνει πατώντας το σύμβολο
του σταυρού στην πάνω δεξιά γωνία του
πληκτρολογίου.
Η διάταξη του πληκτρολογίου εξαρτάται από
την επιλεγμένη γλώσσα στα Windows. Βλέπε
την ξεχωριστή ενότητα για τον τρόπο
εγκατάστασης της διάταξης πληκτρολογίου.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλές οθόνες,
το πληκτρολόγιο χρειάζεται να μετακινηθεί
χειροκίνητα στη σωστή οθόνη την πρώτη φορά
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ COROFLOW
▪ Κάνετε κλικ στο κουμπί
Απενεργοποίησης στην πάνω
δεξιά γωνία
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή ΟΚ
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
▪ Ανοίξτε την προβολή Ρυθμίσεις και κάνετε κλικ στην Επιλογή
«Έναρξη δοκιμαστικού»
▪ Ένας νέος ασθενής με το όνομα «DEMO_RECORDING»
(ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ_ΕΓΓΡΑΦΗ) θα εκκινηθεί με
προεγγεγραμμένες κυματογραφές να εμφανίζονται στην
οθόνη
▪ Ακολουθήστε τον Οδηγό 3 βημάτων, ΜΗΔΕΝΙΚΗ AO,
Σύνδεση PW και Εξισορρόπηση. Το δοκιμαστικό θα
προσαρμόσει τις εμφανιζόμενες κυματογραφές ανάλογα με
το βήμα της διαδικασίας και τη λειτουργία μέτρησης.
▪ Επιλέξτε λειτουργία μέτρησης και πραγματοποιήστε μία
μέτρηση φυσιολογικά.
▪ Σταματήστε τη Δοκιμαστική λειτουργία είτε κάνοντας κλικ
στο κουτί «Demo» (Δοκιμαστικό) ή κλείνοντας τον ασθενή.
Σημείωση: Στη Δοκιμαστική λειτουργία, μία προεγγεγραμμένη κυματογραφή επαναλαμβάνεται, ενεργοποιώντας όλα τα είδη λειτουργιών μετρήσεων.
Όταν επιλέγεται η λειτουργία CFR/IMR, η αναπαραγωγή θα επαναλάβει 3 εγχύσεις ηρεμίας μετά από 3 υπεραιμικές εγχύσεις. Βεβαιωθείτε ότι θα γίνει
ανάκτηση με τη σωστή σειρά. Σημειώστε επίσης ότι η κλίμακα των γραφημάτων ενδέχεται να χρειάζεται προσαρμογή κατά την εναλλαγή μεταξύ
λειτουργιών μετρήσεων.
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ΕΞΑΓΩΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
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ΕΞΑΓΩΓΉ ΕΓΓΡΑΦΉΣ
1.

Άνοιγμα της οθόνης Review

2.

Κάνετε κλικ στην επιλογή Options
bar για εμφάνιση της λίστας
εγγραφών

3.

Κάνετε κλικ στην επιλογή Export

4.

Επιλέξτε Export format :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ακατέργαστη κυματογραφή, Excel CSV
Περίληψη αποτελεσμάτων, Excel CSV
Μέγιστες & Ελάχιστες τιμές, Excel CSV
Στιγμιότυπο οθόνης, Εικόνα PNG
Σετ δεδομένων CoroFlow™
Αποθήκευση αρχείου DICOM
Αποστολή εικόνας DICOM (προς PACS)
Αντιγραφή του γραφήματος τάσης στο
πρόχειρο
▪ Αντιγραφή του γραφήματος πίεσης στο
πρόχειρο

5.

Κάνετε κλικ στην επιλογή Export
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ΕΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ
ΜΕΛΈΤΗΣ

Ανοίξτε το πληκτρολόγιο στην οθόν

1. Κάνετε κλικ στις Ρυθμίσεις στην Καρτέλα
Research
2. Εισάγετε το Όνομα της μελέτης για
αναζήτηση. Αφήστε κενό για όλες τις
εγγραφές στο αρχείο
3. Επιλέξτε ώστε να περιλαμβάνονται μόνο
κλειδωμένες εγγραφές ή όλες οι εγγραφές
4. Επιλέξτε για συμπερίληψη των
πληροφοριών ασθενή ή για να γίνει
ανώνυμη
5. Κάνετε κλικ στην επιλογή Έναρξη - Το πεδίο
δεδομένων συμπληρώνεται με όλες τις
βασικές παραμέτρους από όλους τους
ασθενείς που συμμετέχουν στην
επιλεγμένη μελέτη, εναλλακτικά σε
ολόκληρο το αρχείο
6. Εισάγετε και εφαρμόστε φίλτρα αν
χρειάζεται
7. Κάνετε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή για να
εξάγετε δεδομένα σε μορφή Excel CSV
8. Κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή για
επισκόπηση των δεδομένων πηγής
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ΕΞΑΓΩΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΘΕΝΉ
1.

Άνοιγμα της οθόνης «ΑΣΘΕΝΗΣ»

2.

Επιλέξτε ασθενείς για εξαγωγή. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα και πατήστε το
κουμπί Shift μαζί με κλικ για να επιλέξετε πολλαπλούς ασθενείς στη λίστα

3.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο εξαγωγής

4.

Επιλέξτε τις επιλογές:
a.

Ανώνυμη εξαγωγή. Το όνομα ασθενή και τα αναγνωριστικά αντικαθίστανται με είτε:
a. Αναγνωριστικό Ατόμου*
b. Αριθμός δείκτη
b. Διαγραφή σχολίων. Τα σχόλια αφαιρούνται κατά την εξαγωγή
c. Διαγραφή ημερομηνίας γέννησης. Η ημερομηνία γέννησης αφαιρείται κατά την εξαγωγή
d. Δημιουργία λίστας αναφοράς. Δημιουργεί μία λίστα αναφοράς με το αρχικό όνομα ασθενή και το
ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό.

5.

Κάνετε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή, πλοηγηθείτε στα μέσα στόχους και κάνετε
κλικ στην επιλογή «Επιλογή φακέλου»

*Σημείωση: Απαιτείται να υπάρχει ένα Αναγνωριστικό Ατόμου στην καταχώριση ασθενή. Αν δεν
υπάρχει κανένα Αναγνωριστικό Ατόμου, ο «Αριθμός δείκτη» θα πρέπει να επιλέγεται.
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Διαδρομή αρχείου

Διαδρομή βάσης δεδομένων CoroFlow™ Τοπική ή Δικτύου/Δίσκος στο
«σύννεφο»

C:\COROVENTIS\DOWNLOAD

Αυτόματη εξαγωγή

Αν είναι ενεργοποιημένη, το CoroFlow™ αποθηκεύει αυτόματα τα
δεδομένα στη Διαδρομή εξαγωγής χρησιμοποιώντας τη μορφή Εξαγωγής
όταν μία εγγραφή σταματά

Απενεργοποίηση

Διαδρομή εξαγωγής

Μορφή εξαγωγής, Μορφή δεδομένων για αυτόματη εξαγωγή

Ακατέργαστη κυματομορφή

Γρήγορη εξαγωγή PACS

Ενεργοποίηση

Μέγιστος χρόνος εγγραφής

Χρόνος μετά από τον οποίο το CoroFlow™ σταματάει αυτόματα την
εγγραφή. 10 λεπτά-2 ώρες

10 λεπτά

Μηδενική θερμοκρασία κατά
την Εξισορρόπηση

Αν είναι ενεργοποιημένη, το CoroFlow™ μηδενίζει αυτόματα τη
θερμοκρασία κατά την Εξισορρόπηση

Ενεργοποίηση
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ΓΕΝΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Οδηγός ρύθμισης

Αν είναι ενεργοποιημένος, ο Οδηγός ρύθμισης εμφανίζεται κατά την
έναρξη μίας νέας μέτρησης

Ενεργοποίηση

Εμφάνιση Λειτουργίας
ενημέρωσης

Λειτουργίες ενημέρωσης οθόνης: Μετακινηθείτε από τα δεξιά προς τα
αριστερά ή κάνετε σάρωση από τα αριστερά προς τα δεξιά

Μετακίνηση

Κατάσταση μπαταρίας

Εμφάνιση κατάστασης μπαταρίας/Προειδοποίηση αν ο Η/Υ δεν είναι
συνδεδεμένος στην κεντρική παροχή ρεύματος

Ενεργοποίηση

Λειτουργία εκτός σύνδεσης

Αν είναι ενεργοποιημένο, το CoroFlow™ δεν προσπαθεί να συνδεθεί στο
CoroHub™ κατά την έναρξη

Απενεργοποίηση

Οθόνη

Επιλέξτε οθόνη για την παρουσίαση του CoroFlow.

0

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα Διεπαφής χρήστη. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά,
ισπανικά, ιταλικά, σουηδικά

Αγγλικά
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ FFR, PD/PA
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Μέση τιμή πίεσης

Μήκος φίλτρου μέσης τιμής πίεσης εκφραζόμενο σε παλμούς καρδιάς.
Αυτόματα ρυθμισμένο σε 1 παλμό κατά τη διάρκεια της εγγραφής CFR/IMR και κατά τη
διάρκεια της Απόσυρσης

3

Μέση τιμή απόσυρσης

Μήκος φίλτρου μέσης τιμής πίεσης κατά την απόσυρση εκφραζόμενο σε παλμούς καρδιάς.

2

Εμφάνιση Pd/Pa

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το παράθυρο τάσης Pd/Pa στη λειτουργία FFR

Ενεργοποίηση

Μόνο για απόσυρση

Αφαιρέστε τις αρνητικές διαβαθμίσεις FFR κατά την απόσυρση

Απενεργοποίηση
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ RFR
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή
προεπιλογής

Μέσος παλμός

Αριθμός των παλμών καρδιάς σε μέση τιμή σε κάθε νέα τιμή RFR στη λειτουργία Live και ο
αριθμός των παλμών που χρησιμοποιείται στη Γρήγορη μέτρηση. Στην απόσυρση, ο μέσος
παλμός ρυθμίζεται αυτόματα στο 1.

5

Σκιά απόσυρσης

Εμφάνιση διακεκομμένης γραμμής με πραγματική τιμή RFR κατά την απόσυρση, μόνο αν η
επιλογή «Μόνο για απόσυρση» είναι ενεργοποιημένη

Απενεργοποίηση

Ίχνος Pd/Pa

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το μέσο ίχνος Pd/Pa

Απενεργοποίηση

Μόνο για απόσυρση

Αφαιρέστε τις αρνητικές διαβαθμίσεις RFR κατά την απόσυρση

Απενεργοποίηση
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ CFR/IMR
ΚΑΙ ABSFLOW
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Διόρθωση IMR

Μέθοδος για Διόρθωση IMR, Ενσφήνωση/Yong. Βλέπε τις τεχνικές προδιαγραφές για
λεπτομέρειες.
Παρουσία σημαντικής επικαρδιακής στένωσης (FFR≤0,80), το IMR ενδέχεται να είναι
υπερεκτιμημένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το IMR_Corr.

Yong
Αυτόματη διόρθωση
χωρίς πίεση
ενσφήνωσης.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Φίλτρο μέσης
θερμοκρασίας

Μήκος του μέσου φίλτρου που εφαρμόζεται στη θερμοκρασία μετά την εγγραφή (s)

2

Προεπιλεγμένη ροή
έγχυσης

Προεπιλεγμένη τιμή για ρυθμό ροής έγχυσης (ml/min)

25

Κλείδωμα δρομέων
FFR/Μεικτή

Κλείδωμα των δρομέων FFR και T_Mix μαζί

Ενεργοποίηση

Προσοχή:
Η αλλαγή των ρυθμίσεων IMR/CFR ή των ρυθμίσεων Απόλυτης ροής ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των
μετρήσεων, μόνο για ερευνητικούς σκοπούς
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ DP/DT ΚΑΙ TAU
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Φίλτρο θορύβου

Αν είναι ενεργοποιημένο, το φίλτρο αποτρέπει την ανίχνευση των διαταραχών υψηλής
συχνότητας στην εγγραφή dP/dt

Ενεργοποίηση

Παράγοντας φίλτρου

Ελέγχει πόσο μεγάλη απόκλιση από τη μέση τιμή επιτρέπεται όταν ανιχνεύεται
Μέγιστη/Ελάχιστη dP/dt.
Η προεπιλεγμένη τιμή 2 σημαίνει ότι κορυφές μεγαλύτερες από Abs[2 x μέση τιμή]
απορρίπτονται ως θόρυβος.

2

Εμφάνιση ίχνους Tau

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του γραφήματος τάσης Tau στην Επισκόπηση

Απενεργοποίηση

Λειτουργία Tau

Λειτουργία υπολογισμού Tau. Βλέπε τις τεχνικές προδιαγραφές για λεπτομέρειες.

½

Προσοχή:
Η αλλαγή των ρυθμίσεων dP/dt και των ρυθμίσεων Tau ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των μετρήσεων,
μόνο για ερευνητικούς σκοπούς

Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 87

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ DICOM - ΛΊΣΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Τοπικός τίτλος AE

Όνομα Οντότητας τοπικής εφαρμογής

ΠΕΛΑΤΗΣ

Απομακρυσμένος τίτλος AE

Όνομα Οντότητας εφαρμογής διακομιστή λίστας εργασίας

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ

Απομακρυσμένος υποδοχέας

Διεύθυνση IP διακομιστή λίστας εργασίας

Απομακρυσμένη θύρα

Θύρα χρησιμοποιημένη από διακομιστή λίστας εργασίας

104

Μέγιστα αποτελέσματα

Μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων ερωτήματος

500

Χρονικό όριο (ms)

Χρονικό όριο ερωτήματος (ms)

5000

Τύπος

Επιστρέφει ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι για αυτόν τον τύπο (HD, XA, OT,
OCT, IVUS, FFR, ΟΛΑ)

ΟΛΑ

Ημερομηνία

Επιστροφή ασθενών προγραμματισμένων μόνο για την τρέχουσα ημερομηνία (Σήμερα)
ή 1-3 ημέρες πριν και μετά από την τρέχουσα ημερομηνία

1 ημέρα πριν/μετά

Τίτλος προγραμματισμένου
σταθμού AE

Καθορίστε τον τίτλο του σταθμού ΑΕ για να λάβετε μόνο ασθενείς
προγραμματισμένους από τον αποκλειστικό σταθμό

Δ/Υ
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ DICOM –- C-STORE
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Τοπικός τίτλος AE

Όνομα Οντότητας τοπικής εφαρμογής

ΠΕΛΑΤΗΣ

Απομακρυσμένος τίτλος AE

DICOM όνομα Οντότητας εφαρμογής διακομιστή αποθήκευσης εικόνων

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ

Απομακρυσμένος υποδοχέας

Διεύθυνση IP του διακομιστή αποθήκευσης εικόνων DICOM

Απομακρυσμένη θύρα

Θύρα που χρησιμοποιείται από τον διακομιστή αποθήκευσης εικόνων
DICOM

104

Τύπος

Εικόνα αποθηκευμένη με αυτόν τον τύπο

XA

Χρονικό όριο (ms)

Χρονικό όριο αποθήκευσης, προεπιλογή 5000ms (5s)

5000

Όνομα ιδρύματος

Όνομα ιδρύματος, περιλαμβάνεται στα εξαγόμενα υποκείμενα DICOM

Δ/Υ
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ COROHUB™
▪ Η λίστα δείχνει τις μονάδες Λήψης που ανιχνεύονται τώρα καθώς και τη Λειτουργία χειρισμού τους. Η προεπιλογή
είναι Δέκτης PW και Δέκτης AO, και οι δύο εντός του CoroHub™
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Reconnect CoroHub για να κάνετε επανασύνδεση στο CoroHub και για να συνεχίσετε τη
μέτρηση με το προηγουμένως συνδεδεμένο PressureWire και Wi-Box
▪ Κάνετε κλικ στην επιλογή Reset CoroHub για να κάνετε Επαναφορά και Επανασύνδεση με τον Δέκτη CoroHub.
Σημειώστε πως η επαναφορά εκκαθαρίζει τις παραμέτρους του συνδεδεμένου Pressurewire, της Εξισορρόπησης
καθώς και τις παραμέτρους Μηδένισης κ.λπ.
▪ Φάση εξισορρόπησης: Μέγεθος της τρέχουσας μνήμης καθυστέρησης καναλιού

Προσοχή:
Η επανασύνδεση στο CoroHub™ θα επαναφέρει στις συνδέσεις PressureWire και τις
παραμέτρους Μηδένισης/Εξισορρόπησης.
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ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ
Οι προηγμένες ρυθμίσεις αναζήτησης απαιτούν την ενεργοποίηση της Προηγμένης λειτουργίας αναζήτησης χρησιμοποιώντας ένα
ξεχωριστό κλειδί άδειας.
Ρύθμιση

Περιγραφή

Τιμή προεπιλογής

Χρονικό όριο έγχυσης

Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος έγχυσης (1/100s)

60

Όριο ενίσχυσης έγχυσης

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία μειώνεται κατά την έγχυση (ºC)

-1

Χρόνος για όριο ενίσχυσης

Επιτρεπόμενος χρόνος για την επίτευξη χαμηλότατης θερμοκρασίας έγχυσης (1/100s)

400

Χρονικό όριο

Ο επιτρεπόμενος χρόνος μέχρι τη θερμοκρασία έχει επιστρέψει στη βασική γραμμή (1/100s)

800

Σταθερά ροής Abs

Σταθερά για υπολογισμό της Απόλυτης ροής

1,08

Αντιστάθμιση εγκοπής (0%)

Αντιστάθμιση εγκοπής για υπολογισμό διαστολικής πίεσης

0

Αντιστάθμιση EOD (0ms)

Τέλος της αντιστάθμισης διαστολής για υπολογισμό διαστολικής πίεσης

0

dPR Mid

Ενεργοποίηση του υπολογισμού μέσης διαστολής για υπολογισμό διαστολικής πίεσης

Απενεργοποίηση

Φίλτρο RFR (45%)

Ρύθμιση φίλτρου RFR

45

Προσοχή: Η αλλαγή των προηγμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των μετρήσεων, μόνο για
ερευνητικούς σκοπούς
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ΕΠΙΛΟΓΉ ΟΘΌΝΗΣ
▪ Όταν χρησιμοποιούνται 2 ή περισσότερες οθόνες με τον Η/Υ, η
επιλογή της επιθυμητής οθόνης για το CoroFlow είναι δυνατή.
▪ Η Οθόνη 0 είναι η κύρια οθόνη στα Windows.
▪ Επιλέξτε αριθμό για εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων οθονών.
▪ Το λογισμικό θα κάνει εκκίνηση χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη
οθόνη.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ
Η προαιρετική λειτουργικότητα αδειοδότησης μπορεί να ενεργοποιηθεί από
έναν αποκλειστικό Η/Υ χρησιμοποιώντας τα κλειδιά άδειας που αποκτώνται
από την Coroventis. Η λειτουργικότητα της ενεργοποίησης άδειας
περιλαμβάνει:
▪ Προηγμένη λειτουργία αναζήτησης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργικότητα άδειας
1. Ανοίξτε το υπομενού Άδειες στις Ρυθμίσεις
2. Επισημάνετε και Αντιγράψτε (CTRL-C) την Ταυτοποίηση συστήματος UUID
και υποβάλλετέ την στην Coroventis
3. Όταν αποκτηθεί το Κλειδί άδειας, Κάνετε κλικ στην επιλογή
«Ενεργοποίηση νέας άδειας» και κάνετε επικόλληση (CTRL-V) το κλειδί
άδειας στο πεδίο Κλειδί άδειας
4. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση κλειδιού»
5. Αν το κλειδί άδειας είναι εντάξει, η λειτουργικότητα είναι ενεργοποιημένη
Σημείωση: Τα κλειδιά άδεια είναι αποθηκευμένα στο αρχείο settings.ini του CoroFlow στη διεύθυνση C:\COROVENTIS\.
Αν το αρχείο ρυθμίσεων διαγραφεί ή γίνει εγγραφή από πάνω από μίας παλαιότερης έκδοση του CoroFlow, η ενεργοποιημένη
λειτουργικότητα θα απενεργοποιηθεί.
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ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΕΤΉΣΙΑ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
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ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΕΤΉΣΙΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Προϊόν/στοιχείο

Δράση

Εφαρμογή CoroFlow

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα ξεκινάει φυσιολογικά από το μενού έναρξης των Windows
Επιβεβαιώστε ότι το πρόγραμμα παρουσιάζεται στις ενδεδειγμένες οθόνες

Ποντίκι CoroFlow Gyro

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες (2xAAA)
Ενεργοποιήστε το ποντίκι και βεβαιωθείτε ότι ο δρομέας κινείται στον Η/Υ
Επιβεβαιώστε ότι το πλήκτρο επιλογής (αριστερό πλήκτρο ποντικιού) λειτουργεί

CoroHub

Επιβεβαιώστε οπτικά ότι το καλώδιο USB δεν έχει καθόλου ρωγμές ή ζημιές. Αντικαταστήστε το αν χρειάζεται.
Βεβαιωθείτε πως το CoroHub είναι σταθερά τοποθετημένο σε μία σταθερή θέση. Η μετακίνηση του CoroHub ενδέχεται να
προκαλέσει αποσύνδεση στο CoroFlow.
Επιβεβαιώστε πως το CoroHub λειτουργεί συνδέοντας το CoroFlow σε ένα ενεργοποιημένο Wi-Box

Η/Υ στον οποίο είναι εγκατεστημένο
το CoroFlow

Βεβαιωθείτε πως οι ρυθμίσεις ισχύος για την CPU έχουν ρυθμιστεί τουλάχιστον στο 90%
Βεβαιωθείτε πως η Λειτουργία αδρανοποίησης και/ή Ύπνου είναι απενεργοποιημένη
Αδειάστε τον κάδο ανακύκλωσης και κάνετε απεγκατάσταση οποιωνδήποτε μη χρειαζούμενων προγραμμάτων
Επιβεβαιώστε ότι ο υπολειπόμενος χώρος αποθήκευσης στον δίσκο αποθήκευσης είναι μεγαλύτερος από 5Gb.
Συνιστάται αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων ασθενών
Οι ενημερώσεις των Windows και το Windows defender είναι ενεργοποιημένα

Μεταγωγέας βίντεο ή KVM
(Προαιρετικά)

Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις DVI/VGA είναι σωστά προσαρτημένες
Επιβεβαιώστε ότι το KVM λειτουργεί κάνοντας εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων συστημάτων και βεβαιωθείτε πως το
βίντεο, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο λειτουργούν σωστά.

Μετρητής (προαιρετικά)

Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής είναι ενεργοποιημένος (η κόκκινη λυχνία LED υποδεικνύει ότι το σύστημα είναι ενεργοποιημένο)
Επιβεβαιώστε ότι το σήμα του βίντεο εμφανίζεται σωστά στην οθόνη του εργαστηρίου καθετηριασμού
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ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
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ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Λύση

Εγκατάσταση

Τα Windows δεν μπορούν να
εγκαταστήσουν αυτόματα τους οδηγούς
του CoroHub

1.
2.
3.
4.
5.

Τα Windows δεν αποδέχονται την
υπογραφή οδηγού

Απενεργοποιήστε την επιβολή επαλήθευσης της υπογραφής οδηγού των Windows
1. Ανοίξτε τις προηγμένες επιλογές εκκίνησης κάνοντας κλικ στην επιλογή Restart κρατώντας πατημένο το
πλήκτρο «Shift»
2. Επιλέξτε «Επίλυση προβλημάτων» στο μενού επιλογών που εμφανίζεται
3. Επιλέξτε «Προηγμένες επιλογές»
4. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις έναρξης»
5. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Επανεκκίνηση»
6. Πατήστε το πλήκτρο «F7» στην οθόνη έναρξης για απενεργοποίηση της υπογραφής οδηγού.

Τα μεγέθη γραμματοσειρών είναι
υπερβολικά μεγάλα ή διαστρεβλωμένα
στον Η/Υ

Το CoroFlow™ χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές πραγματικού τύπου Arial Narrow. Αν αυτές δεν είναι
εγκατεστημένες στον υπολογιστή στόχο, οι γραμματοσειρές ενδέχεται να είναι διαστρεβλωμένες.
Αντιγράψτε τα αρχεία γραμματοσειράς από τον κατάλογο «Γραμματοσειρές» στο USB stick του CoroFlow™
στη διαδρομή C:\Windows\Fonts\ στον υπολογιστή στόχο. Ύστερα, κάντε επανεκκίνηση του CoroFlow™
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Συνδέστε το CoroHub στον Η/Υ
Ανοίξτε τη «Device Manager » στο Κέντρο ελέγχου των Windows
Στη λίστα των συσκευών USB εντοπίστε τον USB Δέκτη AO και τον USB Δέκτη PW
Κάντε δεξί κλικ σε κάθε συσκευή και επιλέξτε «ενημέρωση οδηγού»
Κατευθύνετε τα Windows προς τον φάκελο «CoroHub Drivers» (Οδηγοί CoroHub) στο USB stick του
CoroFlow™

ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Λύση

Πηγή AO
Η πηγή AO (Wi-Box) δεν βρέθηκε. Βασικά

1.
2.
3.
4.

Πηγή AO (Wi-Box) δεν βρέθηκε. Προηγμένα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Box είναι ενεργοποιημένο με ένα πράσινο φως και εντός ~5m από το
CoroHub
Διασφαλίστε πως το CoroHub είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB στον Η/Υ
Κάνετε κλικ στο Μενού δωματίου στο CoroFlow™
Κάνετε κλικ στην επιλογή Ανανέωση

Διασφαλίστε πως το CoroHub είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB στον Η/Υ
Ανοίξτε το Μενού ρυθμίσεων, κάνετε κλικ στην καρτέλα CoroHub
Κάνετε κλικ στην επιλογή Επανασύνδεση CoroHub
Επιβεβαιώστε ότι ο Δέκτης PW και ο Δέκτης AO ανιχνεύονται και σε λειτουργία Απόκτησης ή
Ιχνηλάτησης.
Αν οι μονάδες δεν ανιχνεύονται – Κάνετε επανασύνδεση του CoroHub και κάνετε κλικ στην επιλογή
Επαναφορά CoroHub
Αν οι μονάδες δεν ανιχνεύονται ακόμη – κάνετε επανεκκίνηση του Η/Υ του CoroFlow™

ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Αιτία/λύση

CFR/IMR

Μήνυμα σφάλματος:

Έγχυση πολύ αργή (>0,6 δευτερόλεπτα)
Χρησιμοποιήστε μικρότερη (3-5ml) σύριγγα και μέγιστα 3 βώλους έγχυσης.
Αντλήστε αλατούχο ορό από τη δεξαμενή και εγχύστε με έντονη κίνηση.
Βεβαιωθείτε ότι κάθε έγχυση τελειώνει απότομα.

Μήνυμα σφάλματος:

Η θερμοκρασία δεν επιστρέφει στη γραμμή βάσης εντός του χρονικού ορίου (8s).
Μηδενίστε τη θερμοκρασία και προσπαθήστε ξανά.

Μήνυμα σφάλματος:

Η θερμοκρασία δεν έφτασε στο ελάχιστο όριο κατά τη διάρκεια της έγχυσης (-1ºC).
Εκπλύνετε τον οδηγό με φρέσκο αλατούχο ορό σε θερμοκρασία δωματίου πριν την
έγχυση.
Επιβεβαιώστε την εμπλοκή οδηγού.
Μηδενίστε τη θερμοκρασία και επαναλάβετε την έγχυση.
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ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Αιτία/λύση

Γενικές
Μήνυμα σφάλματος:

Η απόδοση CPU είναι πολύ χαμηλή για το χειρισμό της ροής
εισερχόμενων δεδομένων. Το CoroFlow™ αποθηκεύει πάρα πολλά
δεδομένα.
Πιθανή αιτία/λύση:
1. Ο Η/Υ λειτουργεί με τη μπαταρία, κάτι που ενδέχεται να
προκαλέσει την μείωση της απόδοσης των CPU από τα Windows.
Αλλάξτε το σύστημα Εξοικονόμησης ενέργειας στην Υψηλή
Απόδοση (Κέντρο ελέγχου των Windows) ή συνδεθείτε στην
κύρια παροχή ρεύματος.
2. Η CPU του Η/Υ έχει πολύ χαμηλή απόδοση για την εκτέλεση της
εφαρμογής. Αναβαθμίστε σε έναν Η/Υ υψηλής απόδοσης
3. Τα Windows εκτελούν διαδικασίες που καταναλώνουν πόρους
στο υπόβαθρο, όπως οι Ενημερώσεις Windows. Προγραμματίστε
εκ νέου τις ενημερώσεις για όταν ο Η/Υ δεν χρησιμοποιείται με
το CoroFlow™ .
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ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Αιτία/λύση

Μήνυμα σφάλματος:

Το CoroHub έχει αποσυνδεθεί.
Συνδέστε ξανά το CoroHub και κάνετε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».
Εναλλακτικά, κάνετε κλικ στην επιλογή «Χρήση εκτός σύνδεσης» για
χρήση του CoroFlow μόνο για επισκόπηση εκτός
σύνδεσης/δοκιμαστική λειτουργία
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ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Αιτία/λύση

Μήνυμα σφάλματος:

Το CoroHub δεν ανιχνεύεται.
1. Συνδέστε το CoroHub και κάνετε κλικ στην επιλογή «Προσπάθεια
εκ νέου».
2. Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης USB. Αντικαταστήστε αν απαιτείται
3. Επιβεβαιώστε ότι οι οδηγοί USB είναι σωστά εγκατεστημένοι
1. Ανοίξτε τη Device Manager στο Κέντρο ελέγχου των Windows
2. Στη λίστα των συσκευών USB εντοπίστε τον «USB Δέκτη AO»
και τον «USB Δέκτη PW»
3. Αν δεν είναι εγκατεστημένος κανένας οδηγός, κάντε δεξί κλικ
σε κάθε συσκευή και επιλέξτε «ενημέρωση οδηγού».
Κατευθύνετε τα Windows προς τον φάκελο «CoroHub Drivers»
(Οδηγοί CoroHub) στο USB stick του CoroFlow™
Εναλλακτικά, κάνετε κλικ στην επιλογή «Χρήση εκτός σύνδεσης» για
χρήση του CoroFlow μόνο για επισκόπηση εκτός
σύνδεσης/δοκιμαστική λειτουργία
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ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Αιτία/λύση

Μήνυμα σφάλματος: Σφάλμα μηδενισμού, ασταθής πίεση

▪ Η AO ή η πίεση Pd ήταν ασταθείς κατά τη στιγμή του
μηδενισμού.
▪ Η ασταθής πίεση ορίζεται ως παραλλαγή >10mmHg κατά
τη διάρκεια 1 δευτερολέπτου πριν από τον μηδενισμό.
▪ Διασφαλίστε πως η AO ή η πίεση Pd είναι σταθερή πριν
να προσπαθήσετε ξανά να μηδενίσετε.
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ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Περιγραφή προβλήματος

Αιτία/λύση

Μήνυμα: Ανάκτηση σταματημένης διαδικασίας

Η συνεδρία ανάκτησης ενεργοποιήθηκε στην εκκίνηση. Η συνεδρία ανάκτησης
ενεργοποιήθηκε όταν γίνεται επανεκκίνηση του CoroFlow <10 λεπτά μετά από μία
ανώμαλα διακοπτόμενη διαδικασία.
Μία ανώμαλα διακοπτόμενη διαδικασία ορίζεται ως:
▪ Η διαδικασία ξεκίνησε
▪ Το PressureWire συνδέθηκε στο CoroFlow
▪ Οι πιέσεις έχουν εξισορροπηθεί
▪ Η διαδικασία δεν έκλεισε φυσιολογικά
▪ Η εφαρμογή CoroFlow δεν έκλεισε φυσιολογικά
▪ Το CoroFlow έκανε επανεκκίνηση <=10 λεπτά μετά την εξισορρόπηση πίεσης
Η συνεδρία ανάκτησης επανακτά αυτόματα:
▪ Τη σύνδεση στο PressureWire και στο Wi-Box
▪ Παράμετροι εξισορρόπησης
▪ Πληροφορίες ασθενή
Αν το λογισμικό CoroFlow ή ο Η/Υ απενεργοποιηθεί τυχαία κατά τη διάρκεια μίας
διαδικασίας, αφήστε το PressureWire στη θέση του και κάνετε επανεκκίνηση του CoroFlow
εντός 10 λεπτών για επαναφορά της διαδικασίας.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
CoroHub™ Receiver (Δέκτης CoroHub™)
Εύρος συχνότητας

2,4000-2,4835 GHz (Ζώνη ISM)

Τύπος

Φασματική εξάπλωση με αναπήδηση συχνότητας

Εύρος

0-10m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμβέλεια ραδιοφωνικού σήματος μειώνεται από αντικείμενα και τοίχους. Διατηρήστε τον πομπό και τον Δέκτη CoroHub™ στη
γραμμή όρασης όποτε είναι δυνατόν.

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία:
Υγρασία αέρα:
Πίεση περιβάλλοντος:

10-40°C
30-75%
525-795 mmHg

Περιβάλλον κατά την αποστολή

Θερμοκρασία:
Υγρασία αέρα:
Πίεση περιβάλλοντος:

-40 έως +70°C
10-95%
375-850 mmHg
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Αποθήκευση δεδομένων CoroFlow™
Ρυθμός δειγματισμού

100Hz

Ανάλυση πίεσης

0,1 mmHg

Ανάλυση θερμοκρασίας

0,01ºC

Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης για το PressureWire και το Wi-Box της Abbott για την ακρίβεια/ευαισθησία αυτών των συσκευών
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ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΈΣ
ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ
Συμμόρφωση με πρότυπα και οδηγίες
Η Coroventis Research AB δηλώνει με το παρόν ότι το Σύστημα CoroFlow συμμορφώνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις και με άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Οδηγία ΕΚ 93/42/ΕΕΚ).

Ταξινόμηση CoroFlow: Ιατροτεχνολογικό προϊόν Κλάσης 2Α
Τα ακόλουθα πρότυπα έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών απαιτήσεων:
▪ EN 60601-1-1 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση
▪ EN 60601-1-1 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση –Συμπληρωματικό
πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές – Απαιτήσεις και δοκιμές
▪ IEC 62304:2015 Λογισμικό ιατρικών διατάξεων - Διεργασίες κύκλου ζωής λογισμικού
▪ IEC 82304-1:2016 Λογισμικό υγείας – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων
▪ EN 980:2008 Σύμβολα για χρήση στην επισήμανση προϊόντων για ιατρική χρήση
▪ EN ISO 14971:2012, Προϊόντα για ιατρική χρήση - Εφαρμογή της διαχείρισης διακινδύνευσης σε προϊόντα για ιατρική χρήση
▪ EN 62366:2015 Ιατρικές συσκευές - Εφαρμογή της τεχνικής χρησιμότητας σε ιατρικές συσκευές
▪ CISPR11 Βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων, ΗΜΣ
▪ FCC Μέρος 15B Συσκευές ραδιοφωνικής συχνότητας, ακούσιοι ακτινοβολητές
▪ EN 300 328 V2.1.1:2017 (Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων)
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
FFR, Fractional Flow Reserve
1. Measurement of Fractional Flow Reserve to Assess the Functional Severity of Coronary-Artery Stenoses, Nico H.J. Pijls et al, N Engl J Med 1996; 334:1703-1708 June 27, 1996DOI:
10.1056/NEJM199606273342604
2. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. 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. 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 European Heart Journal (2013) 34, 2949–3003 doi:10.1093/eurheartj/eht296

RFR, Resting Full Cycle Ratio
1. Validation of a novel non-hyperaemic index of coronary artery stenosis severity: the Resting Full-cycle Ratio (VALIDATE RFR) study. Svanerud et al EuroIntervention 2018;14-online publishahead-of-print May 2018

Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 110

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
Thermo-dilution CFR
1. Coronary thermodilution to assess flow reserve: experimental validation. De Bruyne B et al. Circulation. 2001 Oct 23;104(17):2003-6.
2. Coronary Thermodilution to Assess Flow Reserve. Validation in Humans. Nico H.J. Pijls et al. Circulation. 2002;105:2482-2486 Originally published May 6, 2002
3. Comparison of Coronary Thermodilution and Doppler Velocity for Assessing Coronary Flow Reserve. William F. Fearon et al. Circulation. 2003;108:2198-2200; originally
published online October 20, 2003
4. Validation of coronary flow reserve measurements by thermodilution in clinical practice. 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, Thomas J. Ford et al, JACC, Vol 72, Issue 23 Part A, Dec 2018

Thermo-dilution IMR, BRI, RRR, Indices of Microcirculatory Resistance
1. Novel index for invasively assessing the coronary microcirculation. Fearon et al. Circulation. 2003;107:3129-3132. Originally published July 1, 2003
2. Invasive Assessment of the Coronary Microcirculation. Superior Reproducibility and Less Hemodynamic Dependence of Index of Microcirculatory Resistance Compared
With Coronary Flow Reserve. Martin K.C et al. Circulation. 2006;113:2054-2061. Originally published May 1, 2006
3. Predictive Value of the Index of Microcirculatory Resistance in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. 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. Narbeh Melikian et al. Eurointervention 2010;5:939945
5. Microvascular Resistance Predicts Myocardial Salvage and Infarct Characteristics in ST‐Elevation Myocardial Infarction. Alexander R. Payne et al. J Am Heart Assoc. 2012
Aug; 1(4): e002246. Published online 2012 Aug 24. 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. 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. Layland et al Circ Cardiovasc Interv. 2013 Jun;6(3):231-6.
8. Prognostic value of IMR after primary percutaneous coronary intervention. Fearon et al Circulation, 2013 Jun 18;127(24):2436-41
9. Review: Invasive Coronary Microcirculation Assessment, Current Status of Index of Microcirculatory Resistance. 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. Lee BK et al. Circulation. 2015 Mar 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. Ahmed et al. International
Journal of Cardiology 202 (2016) 305–310
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
Absolute Flow, Resistance and local hypothermia
1. Aarnoudse W et al. Direct volumetric blood flow measurement in coronary arteries by thermodilution. J Am Coll Cardiol. 2007 Dec 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. 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. 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. 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. 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. Keulards DCJ, Zimmermann FM, Pijls NHJ, Teeuwen K. EuroIntervention. 2017 Nov 28. pii: EIJ-D-17-00824. [Epub ahead of print]
7. Safety of Absolute Coronary Flow And Microvascular Resistance Measurements by Thermodilution, Keulards et al, EuroIntervention. 2020 Feb 25. pii: EIJ-D-20-00074

Οδηγίες χρήσης Coroflow R8.5 2021 112

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
PB-CFR, Pressure-Bounded CFR
1. What Can Intracoronary Pressure Tell Us about Flow Reserve? Pressure-Bounded Coronary Flow Reserve and Application to the DEFER Trial. Zimmer et al. Catheterization and Cardiovascular
Interventions 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, J.M. Ahn et al. European Heart journal/doi:10.1093/ehx139.
3. Coronary Artery disease: physiology and prognosis. 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. Lee JM, Rhee TM, Hwang D, Park J, Kim CH, Choi KH,
Shin ES, Nam CW, Doh JH, Koo BK. Int J Cardiol. 2018 Jun 15;261:24-27.

Tau, Diastolic Relaxation constant
1. Assessment of diastolic function: suggested methods and future considerations. I Mirsky, Circulation. 1984;69:836-841, doi: 10.1161/01.CIR.69.4.836
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ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ
Αν και το CoroFlow™, εφεξής αναφερόμενο ως «το προϊόν», έχει κατασκευαστεί υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, η Coroventis Research AB,
εφεξής αναφερόμενη ως «Coroventis», δεν έχει έλεγχο πάνω στις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν. Η Coroventis επομένως
αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, τόσες ρητές όσο και έμμεσες, σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε
σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Η Coroventis δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή
οντότητας για τυχόν ιατρικά έξοδα ή οποιαδήποτε άμεση, τυχαία ή επακόλουθη ζημία που προκαλείται από οποιαδήποτε χρήση, ελάττωμα, βλάβη
ή δυσλειτουργία του προϊόντος, είτε μια αξίωση για τέτοιες ζημίες βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλο. Κανένα άτομο δεν έχει
καμία εξουσία να δεσμεύει την Coroventis σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή εγγύηση σχετικά με το προϊόν. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που
αναφέρονται παραπάνω δεν προορίζονται για, και δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να παραβιάζει τις υποχρεωτικές διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή όρος της παρούσας Αποποίησης εγγύησης θεωρείται παράνομο, μη εκτελεστό ή σε σύγκρουση
με το εφαρμοστέο δίκαιο από αρμόδιο δικαστήριο, η ισχύς των υπόλοιπων τμημάτων της παρούσας Αποποίησης εγγύησης δεν επηρεάζεται, και
όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ερμηνεύονται και επιβάλλονται ως εάν αυτή η Αποποίηση εγγύησης δεν περιείχε το συγκεκριμένο μέρος ή
όρο που θεωρήθηκε άκυρο.
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Τα CoroFlow™ και CoroHub™ είναι σχεδιασμένα, ανεπτυγμένα και
κατασκευασμένα από την Coroventis Research AB. Δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας εκκρεμεί. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το ™
υποδεικνύει καταχωρημένο ή μη καταχωρισμένο εμπορικό σήμα
ή σήμα υπηρεσίας που ανήκει σε ή έχει άδεια από, την Coroventis
Research AB. Τα CoroFlow™, CoroHub™, Coroventis™ είναι
καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα και
σήματα υπηρεσιών της Coroventis Research AB.
©2021 Coroventis Research AB. Με την επιφύλαξη κάθε
δικαιώματος

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Κλάσης 2Α

Κατασκευάζεται στη
Σουηδία από:
Coroventis Research AB
Ulls väg 29A
75651 Ουψάλα
Σουηδία
www.coroventis.com
Επικοινωνία/παράπονα:
info@coroventis.com

Αυστραλιανός χορηγός:
Abbott Medical
Australia Pty Ltd
299 Lane Cove Road
Macquarie Park NSW
2113
Αυστραλία

Χορηγός για τη Νέα Ζηλανδία:
Abbott Medical New Zealand Ltd
4 Pacific Rise
Mt Wellington
Auckland 2025
Νέα Ζηλανδία

